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ΘΡΑΚΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ

Ή  1η ’Ιουνίου 1970, ύπήρξεν άποφράς ήμερα διά τό Θρακικόν Κέντρον. 
Ε ίχε τήν μεγάλην ατυχίαν νά στερηθή τών ευεργετικών υπηρεσιών ενός μεγάλου 
Προέδρου του, τοΰ αειμνήστου ΓΕΩ ΡΓΙΟ Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΓ. Τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοΰ Κέντρου, συνελθόν εκτάκτως επί τφ θλιβερφ άγγέλματι τοΰ άδοκή- 
του θανάτου τοΰ Σεβαστοΰ Προέδρου αύτοΰ Γεωργίου Γεωργιάδου άνδρός κατά 
πάντα άξιολόγου, δστις πολλά προσέφερε διά τήν προαγωγήν τής Θρακικής Ι 
δέας, άπεφάσισεν δμοφώνως:

1) Νά παρακολουθήσωσι τά μέλη τοΰ Κέντρου τήν κηδείαν του.
2) Νά κατατεθή στέφανος επί τής σοροΰ του.
3) Νά έκφρασθώσι συλλυπητήρια προς τούς οικείους του.
4) Νά διατεθή εις μνήμην του ποσόν δρχ. 5.000 υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
5) Νά δημοσιευθή τό παρόν διά τοΰ Τύπου.

Τον αείμνηστον Γεώργιον Γεωργιάδην, Πρόεδρον τοΰ Θρα- 
κικοΰ Κέντρου άπεχαιρέτισεν εκ μέρους τοΰ Σωματείου ό κ. 
Δημήτριος Λου'ίζος μέλος τοΰ Δ.Σ., είπών τά εξής:

’Αγαπημένε μας Γιώργο,

Υπήρξες καλός Χριστιανός, φλογερός Έ λλη ν , φανατικός
Θρακιώτης.

Υπήρξες άκόμα άπλός, γαλήνιος, καλός.
Έ τσ ι σέ έγνωρίσαμε, έτσι σέ ζήσαμε, έτσι σέ αποχαιρετούμε, άγαπητέ 

μας Γιώργο. Γ ι’ αυτό καί δλοι τόσο πονοΰμε καί κλαΐμε.

Ό  ιερός αυτός χώρος είναι γεμάτος άπό δάκρυα καί άνθη.
Πολύ θλιβερό καί βαρυσήμαντο τό χθεσινό νέο, έβύθισε τούς οικείους 

σου, τούς φίλους σου, τον τόπο δλο καί μάς τούς Θράκες σέ άνέκφραστο πένθος.
Έ να ς ακόμη μεγάλος καί εξαιρετικός Θρακιώτης πού έπιανε πολύ τόπο, 

δ Γεώργιος Γεωργιάδης, έφυγε άπό άνάμεσά μας. Τ ί ζημ ία !!!
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Πατρίδα σου a t ώραίες Δελλιώνες, καμάρι της Θράκης μας, Σχολή σου ή 
Ιε ρ ά  Θεολογική τής Χάλκης, ή οποία κατά Χριστόν σ’ έμόρφωσε.

Καί υστέρα ή Σορβόννη σέ άνέδειξε άξιο καί άριστο επιστήμονα σέ δύο 
επιστήμες Νομικών καί Πολιτικών επιστημών.

Καί έτσι καλόν, σ’ έδέχθηκε, σέ υποδέχθηκε θά έλεγα, ή Μεγάλη πατρί
δα μας, ή Ε λλάδα μας, καί ’Εκείνη πολύ σ’ έτίμησε. Μεγάλη καί συγκινητι
κή άμοιβαιότης.

Σέ έτοποθέτησε καί σύ διεκρίθης ώς Νομάρχης Λέσβου, Θεσσαλονίκης, 
Λαρίσης, Ξάνθης καί ’Αττικής —  ’Αθηνών.

’Από δπου έπέρασες άφησες εποχήν" καί άνάμνησιν άρίστην.
Έλάμπρυνες τό άξίωμα του Νομάρχου. Μιλά καί θά μιλά δλη ή Ε π αρχία  

και ή ’Αθήνα γ ιά  τό ήθος σου, γ ιά  τήν αρετή σου, τήν έπιμέλειά σου, τό ζήλο 
σου, τή μόρφωσή σου, τό ενδιαφέρον σου προς τούς τόπους πού δηώκησες.

Ά κουες μέ υπομονήν, μέ πόνο, τό κάθε ζήτημα, τό κάθε παράπονον. Τά 
έκαμνες δικά σου καί τά έξυπηρέτεις μέ άρίστην διάθεσιν. Ά πό  τόν ιερόν σου 
ενθουσιασμόν μετέδιδες καί εις τούς συνεργάτας σου καί όλοι σέ τιμούσαν καί 
σέ αγαπούσαν.

Καί Σύγγραμμα συνέγραψες γ ιά  τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση καί μελέτες 
καί άρθρα έδημοσίευσες δι’ αυτήν, εις τόν τύπον.

'Ως Γενικός Γραμματεύς εις τό Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών επί κατοχής, 
χωρίς τίποτε νά λογαριάσης, μέ κίνδυνο μεγάλο τής ζωής σου καί τής οικογέ
νειας σου, προσέφερες πολλές υπηρεσίες προς τήν Πατρίδα μας τήν Ελλάδα, 
ύπηρεσίες μεγάλες, τολμηρές καί ήρωϊκές θά έλεγα. Διά τάς έξαιρετικάς αύτάς 
υπηρεσίας σου, ό νικητής Α ρχιστράτηγος Άϊζενχάουερ καί δ Στρατηγός Πάτ- 
σετ σέ έπαρασημοφόρησαν. Τ ί τιμή!

Καί ή πατρίδα μας, καί Αύτή σέ έτίμησε δίς γιά τάς έξαιρέτους σου πρά
ξεις μέ τό παράσημο τοΰ Φοίνικος.

Τελευταία ακόμα, δταν ήσουν Νομάρχης Α ττική ς, ’Εσέ, τιμής ένεκεν, 
έθεσε επικεφαλής τών Νομαρχών πού έστειλε ή Ε λλάδα στην Α γγλ ία , προσ- 
κλήσει της, διά νά παρακολουθήσετε τήν Τοπικήν Αύτοδιοίκησιν εκεί, στό με
γάλο Κράτος.

Καί τό Θρακικόν μας Κέντρο, ή ωραία αύτή συνέχεια τής γενεθλίου Χώ
ρας μας, τής Θράκης μας (άπό τήν δποία προσωρινά άπεσπάσθημεν) , δταν 
έχασε τόν Μεγάλο πρώτο Πρόεδρό του τόν άείμνηστο Φίλιππο Μανουηλίδη, 
πού τόσα προσέφερε στό Θρακικό Κέντρο, έσέ έθεώρησε άξιο Πρόεδρο. Καί 
άντεπεκρίθης θαυμάσια σέ δλες τις προσδοκίες καί τις ελπίδες μας.

Έξεπλήρωσες μέ ζήλο άπαοάμιλλο καί ενθουσιασμό καί μ’ αύταπάρνη- 
σιν μεγάλην, δλους τούς σκοπούς τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου πού είναι πολλοί. Νά



7

ένα τελευταίο δείγμα της Θρακιώτικης καλωσύνης σου καί τής αγάπης σου 
πρός τη μάνα μας χή Θράκη μας. ΤΗρθαν πριν λίγο καιρό στό Θ. Κ . εκπρό
σωποι τοΰ Συνδέσμου Νέων Θρακών Επιστημόνων νά ζητήσουν βοήθειαν άπό 
τό πρεβυγενές Σωματεΐον μας. ’Ανέπτυξαν ώραΐα τούς σκοπούς των. ’Ήμουνα 
κι έγώ παρών. Καί ήρώτησαν οι νέοι Θράκες: Τ ί βοήθεια θά δώσετε Κε Πρόε
δρε σέ μάς τούς νέους; Καί άπήντησες ωραιότατα: «Τήν ψυχή μας». ’Άστρα
ψαν τά πρόσωπα τών νέων Θρακών άπό ελπίδα καί ευγνωμοσύνη. Αυτός ήτο 
δ Γεωργιάδης.

Μεγάλη αιθρία έπεκράτει εις τό Κέντρον μας. Χτες ή αιθρία έχάλασε, 
έγινε νύχτα ζοφώδης. Ό  Πρόεδρός του, ό άγαπημένος μας Γεώργιος Γεωργιά
δης άπέθανε. Αυτό ήτο τό θλιβερό νέο καί γεγονός τής χθεσινής ήμέρας. Τί 
κρίμα. Ή  εύγενής καί ωραία ψυχή του, λευκή άπό καλωσύνην, άπήλθεν εις 
τούς ουρανούς, έν τρυφή παραδείσου, έν τή αίωνία μακαριότητι, έν χώρφ δι
καίων.

Διατί όμως αυτή ή ζοφώδης νύξί

Τά γραμμένα τοΰ Κυρίου δεν είναι τοΰ άνθρώπου νά τά έλέγχη, άλλά 
μόνο νά τά ύποφέρη. Αυτά έλέγαμε στή Θράκη.

ΓΓ αυτό παρακαλώ θερμά τόν Πανάγαθο Θεό, τήν άβυσσον τής εύσπλαγχ- 
νίας, νά στείλη πλούσια τήν παρηγορία του, στήν στοργικώτατη Κυρία σου καί 
στό στοργικώτατο παιδί σου, μά καί σέ μάς τούς συνεργάτας σου καί καλούς 
σου φίλους, πού μέ τόση στοργή σέ περιεβάλαμε καί ήμεΐς.

Τότε οί νεκροί μας πεθαίνουνε, δταν τούς λησμονάμε. Έσύ δέν πρόκειται 
νά λησμονηθής. Μήν άνησυχής, διότι εύγνωμόνως θά σέ θυμούνται καί θά 
κάμνουν τό μνημόσυνό σου γιά  πάντα, ή Ελληνική επαρχία καί ή Α θήνα, πού 
τόσο πολύ εξυπηρέτησες ώς άνώτατος λειτουργός τοΰ Κράτους μας. Οί κοπέλ- 
λες άπό τις Δελλιώνες καί οί άλλες κοπέλλες τής Μακεδονίας καί τής Θράκης 
πού έπροικοδοτήθησαν άπό τό Θρακικό Κέντρο. Οί άριστεύσαντες μαθηταί τών 
Δημοτικών Σχολείων καί τών Γυμνασίων, οί Δήμοι καί Κοινότητες, τά Ευαγή 
Ιδρύματα (’Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία) Μακεδονίας καί Θράκης πού τόσο 
πλούσια έβράβευσε καί έβοήθησε τό Θρακικό Κέντρο, οί πτωχοί Θράκες φοι- 
τηταί καί άλλοι Θράκες πού γενναία έβοηθήσατε. Θά σέ ένθυμήται εύγνώμον 
τό περιοδικόν τοΰ Θρ. Κέντρου, «τά Θρακικά», πού οί 43 Τόμοι του άπό τό 1927 
μέχρι σήμερον, μαρτυρούν τό μεγαλεϊον τής Θράκης μας καί τήν μεγάλην δρά- 
σιν τοΰ Κέντρου μας.

Γιά τά μέλη τοΰ Θ. Κ . τό λαμπρό σου έργο θά στέκεται σάν ένα φωτεινό 
παράδειγμα, πού δλοι θά τό άκολουθοΰμε. Τό έργο σου καί ή μνήμη σου δέν 
θά άποθάνουν ποτέ.

’Έσο ήσυχος καλέ μας Πρόεδρε. Οί Θράκες ειμεθα εύγνώμονες. Θά συνε-



χίσουμε τό έργο τοΰ Μανουηλίδη καί τό δικό σου μέ τήν ίδια άγάπη, τόν ίδιο 
ζήλο, τόν ίδιο ρυθμό τό δικό Σας.

Θά ένθυμούμεθα όσα γενναία έπραξες γ ιά  τήν Ε λλάδα καί γ ιά  τήν Θρά
κη μας, τόν παράδεισό μας.

Τό χώμα πού θά σκεπάση τόν ανοιξιάτικο τάφο σου, άς είναι ελαφρό σάν 
τής δροσιάς τό στάλαμα, σάν τής ελιάς τό φύλλο, φίλε μας.

’Α μ ή ν .
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ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ Κ . Λ Ο ΪΤ Ζ Ο Σ

Θ Ρ Α Κ Ι Ω Τ Η Σ

Μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου



Επικήδειος λόγος εις Γεώργιον Γεωργιάδην 
έκ μέρους του κ. ’Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη

1. Ή  Ε στία  Θεολόγων Χάλκης —  Κύκλος Ελλάδος, 2. Τό Κέντρον τών 
έν Έλλάδι Κωνσταντινουπολιτών, 3. Ή  Όργάνωσις Ε θνική  Μνημοσύνη, 4. Ή  
Ε τα ιρ ία  Εκπαιδευτική ’Αναγέννησις, 5. Καί ή ’Επιτροπή Βοηθήματος άπρο- 
στρατεύτου, άπευθύνουν δΓ έμοΰ τόν ύστατον χαιρετισμόν εις τήν τιμίαν Σορόν 
σου, αγαπητέ καί πολυφίλητε» καί ισάδελφε Γεώργιε Γεωργιάδη.

Ό  θάνατός σου έβύθισεν εις βαρύ πένθος, όχι μόνον τήν τεθλιμμένη φι- 
λόστοργον σύζυγον τήν χήραν σου ήδη, όχι μόνον τόν διαπρέποντα έν τή αλλο
δαπή καί διακεκριμένον έν οίκονομικαΐς καί πολιτικαΐς έπιστήμαις υιόν σου 
καί τήν οίκογένειάν του, όχι μόνον τούς άλλους συγγενείς σου, αλλά καί δλα 
τά μέλη τών Σωματείων ήμών, τών όποιων μετείχες ώς διακεκριμένον μέλος 
καί Σύμβουλος. Καί άκόμη δλα τά τέκνα τής Θράκης, δθεν κατήγεσο, καί 
δλους τούς "Ελληνας πολίτας, οί όποιοι ήλθον εις επαφήν μαζί σου καί σέ 
έγνώρισαν ώς έξαίρετον άνθρωπον, έξαίρετον φίλον καί έξαίρετον συμπαρα
στάτην είς δλα τά στάδια τής μακράς σταδιοδρομίας σου, ώς έπιστήμονος (κα
τά τήν άσκησιν τής δικηγορίας σου), ώς Νομάρχου είς διαφόρους Νομούς τοΰ 
Κράτους επί μακρά έτη καί έν συνεχεία έν Ά θήναις, καί τέλος ώς πολυτίμου 
παράγοντος είς συγκεκροτημένας δργανώσεις, προς έπίτευξιν τών κοινωφελών 
των σκοπών, διά τούς οποίους μεγάλως καί σπουδαίως συνετέλεσες.

Άπεφοίτησες τής 'Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης καί έγκατέλιπες 
τόν περίπυστον πνευματικόν της λόφον, όπου τά γήϊνα ύψοΰνται πρός τά ούρά- 
νια, γεμάτος άπό πνευματικούς καί ηθικούς όραματισμούς, γεμάτος άπό τό 
ύπέρτατον πνευματικόν καί ήθικόν κάλλος. Έκινήθης δέ έκτοτε καί διαρκώς 
ώς Έ λλη ν χριστιανός, μέσα είς τόν χώρον τοΰ πνευματικού καί ήθικοΰ μεγα
λείου, δπου τό άτομον αισθάνεται νά προσεγγίζη πρός τό ύπέρτατον ον, τήν 
Μεγαλειότητα τοΰ Είναι τοΰ Σύμπαντος, διά νά μή πελαγοδρομή είς άσημαν- 
τότητας, άπειλούσας τήν ύπόστασιν τοΰ έσωτερικοΰ του κόσμου καί άπομακρύ- 
νεται άπό τά βαθύτερα αισθήματα τής άνθρωπίνης ψυχής. Αύτής τής ψυχής, ή 
δποία χαρακτηρίζει τήν έννοιαν τοΰ «καλλιεργημένου άνθρώπου» καί στρέφει 
τήν σκέψιν πρός άνώτερα καί μόνον έπιτεύγματα καί έπιδιώξεις, μέ άποδέσμευ- 
σιν άπό μονομερείς άντιλήψεις, αί όποΐαι καταστρέφουν τήν έσωτερικήν συγ- 
κρότησιν καί διαταράσσουν τήν ψυχικήν αρμονίαν τοΰ άνθρώπου, παραποιοΰ-
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σαι τό πάτριον ελληνοχριστιανικόν ήθος, ύπό τήν έπήρειαν ανωμάλων τών νο
σηρών έξωελληνικών θεωριών καί ρευμάτων.

Υπήρξες σπανία φυσιογνωμία, κατ’ εξοχήν πνευματική καί ηθική, άλλα 
καί χριστιανική καί ελληνική. Αί πνευματικαί σου άνησυχίαι σέ ώθησαν περαι
τέρω καί είς εύρυτέρας σπουδάς άνά τήν Εσπερίαν. Καί τά οΰτως άποκτηθέντα 
πολλαπλά εφόδιά σου, διά τών οποίων ώλοκλήρωσες τόν πνευματικόν σου κό
σμον, συνδυαζόμενα καί πρός τά έμφανή ψυχικά καί ρωμαλέα ηθικά προτε- 
ρήματά σου, σέ άνέδειξαν ύπόδειγμα εύπρεποΰς καί άθορύβου δραστηριότητας 
καί φαινόμενον ελληνικής όρθοφροσύνης, άσύγκριτον μαχητήν παντός δ,τι όρ- 
θοΰ, δ,τι αληθινού, δ,τι χριστιανικού καί ελληνικού. Πάντοτε δέ, μέ ήρεμον 
γλυκύτητα έκφράσεως, κρυστάλλινην διαύγειαν λογισμού καί σκέψεως, άκαμ- 
πτον γενναιότητα φρονήματος, άσυγκράτητον μεγαλεΐον καρτερίας καί εντυ
πωσιακήν πράγματι αρχοντιάν είς πάσαν πνευματικήν έκδήλωσιν καί κοσμικήν 
συναλλαγήν σου.

Τ πό  τοιαύτας συνθήκας σέ έχασε μέν ή Εκκλησία , άλλά σέ έκέρδισεν 
ή Πολιτεία, τής οποίας υπήρξες πιστός εκπρόσωπος, ώς μόνιμος σχεδόν Νο
μάρχης έπί έν τέταρτον περίπου αίώνος. Τό δέ ’Έθνος είς κρίσιμους στιγμάς 
του σέ εύρε καί γενναΐον μαχητήν τής άντιστασιακής κινήσεως, πέραν τών άλ
λων πολλαπλών υπηρεσιών, τάς οποίας άκαταπονήτως παρέσχες, όπου έτάχθης 
καί δαψιλώς Ιχρησιμοποίησες πρός έξυπηρέτησιν τών συνανθρώπων σου, εις τε 
τήν Δημοσίαν καί τήν ιδιωτικήν σου κοινωνικήν ζωήν.

Ά λλ ά  τώρα κεΐσαι νεκρός, πορευόμενος ήδη τήν μακαρίαν όδόν πρός τήν 
αίωνίαν ζωήν. Καί μετ’ ολίγον τό χώμα θά καλύψη τό τίμιον σκήνωμά Σου.

Ή  ιστορία όμως του βίου περνά τώρα αύτόματα είς τήν «Παράδοσιν». 
Αύτή δέ θά εμπιστεύεται πλέον είς τό «μνημονικό» τών οίκείων σου, τών φίλων 
σου καί τών γνωστών σου, τήν διαιώνισιν τής προσωπικότητάς σου, τών Ιρ- 
γων σου καί τής μνήμης σου. Αίωνία σου ή μνήμη άλησμόνητε αδελφέ Γεώργιε 
Γεωργιάδη!

Α Ρ ΙΣ Τ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν ΊΊΝ ΙΔ Η Σ

Παραθέτομεν κατωτέρω αποσπάσματα τηλεγραφημάτων, επιστολών και 
δημοσιευμάτων εφημερίδων, αφιερωμένων εις τήν προσωπικότητα τού αειμνή
στου Προέδρου μας, ό θάνατος τού οποίου άφήκε μέγα κενόν είς τάς τάξεις 
τών συμπατριωτών μας Θρακών.

€0  Mrjtoοτοολίτης ηρ. Άλεξανδρονηόλεαύς ’Ιω ακείμ

«Έ πί τώ θανάτω τού προσφιλούς σας Προέδρου, αειμνήστου Γ. Γεωργιά-



l i

δου, συμμετέχων είς τό βαθύ πένθος Σ ας, άπευθύνομεν τά ολόψυχα και ειλι
κρινή μας συλλυπητήρια, ευχόμενοι όπως ό Κύριος άναπαύση τόν μεταστάντα 
έν σκηναΐς δικαίων, είς 'Τμάς δέ ένσταλάξη τήν εξ ύψους παρηγοριάν».

t  Π ρ. Άλεξανδρουπόλεως ’Ιωακείμ

'Εκείνοι πού μας φ ε ύ γ ο υ ν . . .  Έ φ η μ ε ρ ί ς  « 'Ελλήσποντος»

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Κ. Γ Ε Ω Ρ Π Α Δ Η Σ  —  Πρώην Νομάρχης

«Μετά βραχύ χρονικόν διάστημα άπό τής έκδηλώσεως θανατηφόρου ασθέ
νειας, άπεβίωσε τήν Ιην ’Ιουνίου έ. ε., ένας σεβαστός, εκλεκτός καί πολύτιμος 
φίλος τών Μαδυτίων, ό Γεώργιος Κ. Γεωργιάδης, είς ηλικίαν 77 περίπου 
ετών.

Τήν έπομένην καί περί ώραν 5 μ. μ., έγένετο σεμνή καί επιβλητική ή κη
δεία τοΰ μεταστάντος, εκ τοΰ ίεροΰ ναοΰ τοΰ Α ' Νεκροταφείου ’Αθηνών, μέ 
συμμετοχήν πλήθους κόσμου, συγγενών, φίλων καί γνωστών του, οΐτινες συνώ- 
δευσαν μέ ιδιαιτέραν λύπην καί συγκίνησιν τόν επιφανή νεκρόν μέχρι τής τε
λευταίας του κατοικίας.

Τής νεκρώσιμου ακολουθίας προέστη ό Σεβασμιώτατος τέως Μητροπολί
της Άλεξανδρουπόλεως κ. ’Ιωακείμ, συμπαραστατούμενος ύπό Ιερέων, καί έξε- 
φώνησαν καταλλήλους τή περιστάσει επικήδειους λόγους οί κ.κ. ’Αριστοτέλης 
Κωνσταντινίδης, δικηγόρος, εκ μέρους τής «’Εθνικής Μνημοσύνης», Δημήτριος 
Αουΐζος, δικηγόρος, άπό μέρους τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» καί τις παλαιός συνά
δελφός του, παρά τώ 'Τπουργείω τών ’Εσωτερικών.

Μέ τόν θάνατον τοΰ Γεωργίου Γεωργιάδη, έξέλιπε μία έξέχουσα προσω- 
πικότης, άρτιας θεολογικής, νομικής καί εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως, ήθους 
άνωτέρου καί πατριωτικής υψηλής ιδέας.

Ό  μεταστάς έγεννήθη είς τό χωρίον Δελλιώνες τής Σηλυμβρίας. ’Εφοί- 
τησεν είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης, έσπούδασε νομικά είς τό Π α
ρίσι, έδικηγόρησεν είς ’Αθήνας, άνήλθεν έπαξίως είς άνωτέρας δημοσίας θέ
σεις καί έχρημάτισεν έπί σειράν ετών γεν. γραμματεύς τοΰ Δήμου Κερατσινί- 
ου, τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καί νομάρχης Αέσβου, ’Ηλείας, Ξάνθης, ’Ατ
τικής καί Λαρίσης, θεωρούμενος ώς ό πρύτανις τών Νομαρχών.

Κατά τήν διάρκειαν τής ξενικής κατοχής, μέ κίνδυνον τής ζωής του, 
έπαιξε σπουδαΐον πατριωτικόν ρόλον, ώς σύνδεσμος τής έν Μέση Ανατολή 
έδρευούσης τότε έλευθέρας Ελληνικής Κυβερνήσεως, καθ’ ον χρόνον διετέλει 
έν Ά θή να ις γεν. γραμματεύς τοΰ 'Τπουργείου Εσωτερικών, τιμηθείς διά πλεί-
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στων παρασήμων και τιμητικών διακρίσεων, ώς ανώτατος κρατικός λειτουργός 
καί εθνικός αγωνιστής.

Ά π ό  ΙΟετίας περίπου, μετά τήν συνταξιοδότησίν του, έτιμήθη ώς μέλος 
διαφόρων εθνικών Σωματείων καί Όργανώσεων, ήτοι τής «Εθνικής Μνη
μοσύνης», τοΰ «Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών», τών «Φίλων τής Βυζαντινής 
Μουσικής» καί τέλος άπεβίωσε-t κατέχων έπαξίως τήν έδραν τοΰ προέδρου τού 
«Θρακικού Κέντρου».

Ό  έξοχος πατριώτης, ό λαμπρός επιστήμων, ό καλός ά ν θ ρ ω π ο ς ,  δ 
αλησμόνητος Γεώργιος Κ. Γεωργιάδης, ηύτΰχησε νά νυμψευθή τήν έξ άρίστης 
οικογένειας τής γενετείρας του πατρίδος εύγενεστάτην, εύπαίδευτον, φίλόμου- 
σον καί φιλότεχνον κόρην Θάλειαν Χουρμουζιάδου, έξ ής απέκτησε καί άνέ- 
δειξε τόν μονογενή των υιόν κ. Μούζην Γεωργιάδην, καταλαβόντα έπαξίως 
έδραν πρύτανεως είς ’Αμερικανικόν Πανεπιστήμιον καί θέσιν έπίζηλον είς τόν 
Λευκόν Οίκον, έπί οικονομολογικών θεμάτων.

Ό  πρόεδρος τού πατριωτικού μας Σωματείου τών Μαδυτίων, « Ό  Ελλή
σποντος» καί ή κ. Θάλεια Μ ιχ. Κατζάκη, παραστάντες είς τήν κηδείαν, συνε- 
λυπήθησαν τούς οικείους τού μεταστάντος.

Ή  μνήμη τού καλού κάγαθού άνδρός καί ήμετέρου σεβαστού καί πολυ
τίμου φίλου καί έκλεκτού συμπατριώτου έξ Ανατολικής Θράκης, άς είναι 
α ί ω ν ί α»

Μιχ. Χρ. Κατζάκης

Τοπική Ε π ιτρ ο π ή  Θρακικοϋ Κέντρου Άλεξανδρουπόλεως

(Τηλεγράφημα)
«’Επί σκληρά άπωλεία έξαιρέτου προέδρου μας Γεωργίου Γειοργιάδου, το

πική επιτροπή Θρακικού Κέντρου Άλεξανδρουπόλεως έκφράζει βαθυτάτην 
θλύψιν της».

Εντεταλμένη, Ελένη Φιλιππίδου

«ΤΤανθρακική» Άλεξανδρουπόλεως, 8.6.1970

Πέϋ'ανε ατήν Άΰ'ήνα δ Πρόεδρος 
τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου Γεώργιος Γεωργιάδης

«Ά πέθανε καί έκηδεύθη στήν Α θήνα , έν μέσω έκδληλοόσεων τών έπισή-
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μων καί τής θρακικής παροικίας ’Αθηνών καί τών περιχώροον, ό μέχρι τοΰδε 
Πρόεδρος τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου ’Αθηνών Γεώργιος Γεωργιάδης. *

Ό  αείμνηστος ήτο Θρακιώτης τήν καταγωγήν καί ύπηρέτησεν έπί 30 
καί πλέον έτη ώς Νομάρχης Λέσβου, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης, Ά ττικο βοιωτίας 
καί άλλαχοΰ.

'Τπήρξεν αγαθός, χρηστός καί έντιμος δημόσιος λειτουργός, εξαίρετος 
άνθρωπος καί άριστος οικογενειάρχης.

Ή  έφημερίδα μας συλλυπεϊται θερμότατα καί απευθύνει τά εγκάρδια 
συλλυπητήριά της είς τήν οίκογένειάν του, είς δέ τόν μεταστάντα ας είναι 
κοΰφον τό χώμα τής αττικής γής πού τόν έσκέπασεν».

Ψ Η Φ I I  Μ Α

« Ή  Τοπική Ε πιτροπή τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου Άλεξανδρουπόλεως, συνελ- 
θοΰσα εκτάκτως έπί τώ θλιβερώ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Τ  Γ Ε Ω ΡΓ ΙΑ Δ Ο Τ

Προέδρου τού Θρακικοϋ Κέντρου, διαπρεποΰς Μέλους τής Θρακικής Ο ι
κογένειας καί ορλογεροΰ πατρκότου, προσενεγκόντος πολλάς καί άνεκτιμήτους 
υπηρεσίας καί μοχθήσαντος διά ιήν έκπλήρωσιν τών εύγενών σκοπών του,

Ψ η φ ί ζ ε ι .

1) Ν ά διαβιβασθοΰν τηλ)κώς τά θερμά της συλλυπητήρια πρός τούς 
οικείους τοΰ μεταστάντος καί πρός τό έν Ά θήνα ις Διοικ. Συμβούλων τοΰ Θρα- 
κικοΰ Κέντρου.

2) Νά δημοσιευθμ τό παρόν ψήφισμα είς τόν ήμερήσιον τοπικόν Τύπον.
'Η  Τοπική Επιτροπή τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου Άλεξ)πόλεως».

«Προσφυγικός Κόσμος» —  4.6.1970

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Η Σ

Μέ τόν έπισυμβάντα, προ ημερών, θάνατον τοΰ παλαιοΰ συνεργάτου μας, 
μέλους τοΰ Δ. Σ . τής «Εθνικής Μνημοσύνης», προέδρου τοΰ «Κέντρου Κων-
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στ αν τ ιν ουπολ ιτων», «Θρακικοϋ Κέντρου» καί «Φίλων τής Βυζαντινής Μουσικής» 
Γ. Γεωργιάδου, έξέλιπε μία έξέχουσα Άνατολικο-θρακική προσωπικότης. Ά ρ τ ι
ας νομικής καί εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως καί ανώτερου ήθους ό αείμνηστος, 
ειχε διατελέσει Νομάρχης ’Αττικής, άφήσας εποχήν καί παράδοσιν εις τήν Διοί- 
κησιν καί τιμήσας τό προσφυγικόν όνομα, ηύτύχησε δέ νά άναδείξη υιόν κατα- 
λαβόντα θέσιν πρύτανεως είς Αμερικανικόν ΊΙανεπιστήμιον καί επίζηλον θέ- 
σιν είς τόν Λευκόν Οίκον. Ή  έφημερίς μας συλλυπείται τους οικείους του.



ΗΡΟΔΙΚΟΣ Ο ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΝΟΣ 
ΕΝ ΤΗ, ΑΡΧΑΙΑι ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,

'Υπό ΔΗΜ . Δ. Μ ΟΥΚΑΝΟΥ 
Πτυχιούχου τής Φιλολογίας

Ή  Σηλύβρια τής Θράκης ήτο παλαιά αποικία τών Μεγαρέιον ύπό τόν 
Σήλυν. Μεταξύ Μεγάρων και Σηλυβρίας άλλά και έν ΆΟήναις ήσκησε τό 
επάγγελμά του ό Ήρόδι,κος. Ή το  ακριβώς ιατρός —  παιδοτρίβης έφαρμόσας 
μάλιστα καί ίδιον θεραπευτικόν σύστημα. "Ητο καί διαιτολόγος, λαμβανομέ- 
νου ύπ’ ό'ψιν δτι είς τόν δρον δίαιτα περιελαμβάνετο δ δλος τρόπος ζοχής. 
Είναι γνωστόν δτι ή Ελληνική ιατρική προήλθεν έκ τών ’Ασκληπιείων, έκ τών 
φιλοσοφικών σχολών καί τών γυμναστηρίων. Ό  διδάσκων τάς σωματικάς 
ασκήσεις κατείχε καί ίατρικάς γνώσεις. Ε ίς τά γυμναστήρια ακριβώς ήκμασε 
ή πρακτική ή εμπειρική ιατρική.

Ό Ήρόδικος ήκμασε τώ 440 π. X. Έ γεννήθη έν Μεγάροις, άπεκαλεΐτο 
δέ Σηλυμβριώτης, λόγφ τής μακράς διαμονής του έν Σηλυβρία, ένθα καί ανήκε 
είς τήν τάξιν τών γυμναστών. Θεωρείται ό Ιδρυτής τής ιατρικής γυμναστικής 
διά τής εισαγωγής τοΰ συστήματος τών σοψατικών ασκήσεων. Ά ναφέρεται 
ύπό τοΰ Τπποκράτους, φέρεται δέ μεταξύ τών διδασκάλων αύτοΰ.1 Κατ’ άλ
λους δμο>ς υπήρξε μαθητής τοΰ 'Ιπποκράτους, κατ’ άλλους δέ ή άποψις, οτι 
ήτο διδάσκαλος τοΰ 'Ιπποκράτους, δέν φαίνεται πιθανή, δεδομένου δτι ό Ι π 
ποκράτης ήναντιώθη κατά πάσης υπερβολής καί δή τής γυμναστικής ώς μέ
σου Οεραπευτικοΰ. Πιθανολογείται δτι ό 'Ιπποκράτης ειχε διδάσκαλον τόν 
Ήρόδικον τόν Κνίδιον.2 Τοΰτο εξάγεται έκ τοΰ δτι δ 'Ιπποκράτης άπεδέχετο

1. Βλ. I. Ν. Δάμπαση, Ίστορικαί ίατρικαί, μελέται (σειρά πρώτη), Άθήνα,^ 
1966, σ. 235. Βλ. καί, Κων/νου Λαμέρα (Βιβλιοθήκη ’Αρχαίων Ελλήνων ιατρών) Α ' 
'Ιπποκράτης, έν Ά θήναις 1908, σ. κα', ένθα τονίζεται : «"Οτι δέ υπήρξε μαθητής τοΰ 
'Ηροδίκου ό 'Ιπποκράτης ή εάν μη ύπήρξεν άκροατής αύτοΰ, έσπούδασεν όμως καλώς 
τό σύστημα τούτου, τοΰτο φρονοΰμεν έξάγεται σαφώς έκ τής ύπ’ αύτοΰ τοΰ 'Ιπποκρά- 
τους έπικρίσεως τοΰ συστήματος τούτου, άπαντώσης έν τώ  «έπιδημιών στ'» εργω»· 
Έ ν  σσ. θ '- ιβ ' τής ανωτέρω έκδόσεως εΰρηται ή κατά Σωρανόν βιογραφία τοΰ "Ιππο-
κρώτους, ένθα έν σ. θ ' τονίζεται : «'Ιπποκράτης γένει μέν ήν Κ φ ο ς.......... μαθητής δέ
γέγονεν Ήρακλείδου τοΰ ίδίου πατρός, είτα 'Η ρ ο δ ίκ ο υ ...» .

2. ’Ιατρός, δστις ύπεστήριξε τήν περί χυμών θεωρίαν, περί ήν ήσχολήθησαν έκτε-
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τήν περί χυμών θεωρίαν τών Κ νιδ ίω ν,3 ενώ άντετίθετο εις τό θεραπευτικόν 
σύστημα τού 'Ηροδίκου. 4 Ό  Ήρόδικος, τόν όποιον επικρίνει ό 'Ιπποκρά
της, είναι 6 Σηλυμβριανός. «Ήρόδικος τούς πυρεταίνοντας εκτεινε δρόμοισι, 
πάλησι πολλή σι, πυρίησι, κακόν, τό πυρετώδες πολέμιον πάλησι, περιόδοισι, 
δρόμοισιν...».5 Ό  Ή ρόδικος έτόνιζε τήν σχέσιν μεταξύ εργασίας καί τροφής. 
Ή  κακή δίαιτα τών ανθρώπων έπροξένει τάς διαφόρους άσθενείας. Στενός 
κατ’ αυτόν ήτο ό σύνδεσμος μεταξύ τής γυμναστικής καί τής θεραπευτικής.

Εϊπομεν ήδη οτι έγεννήθη έν Μεγάροις. 'Τφίσταται δμως καί ή γνώμη 
δτι έγεννήθη είς Σηλύβριαν τής Θράκης ή οτι κατάγεται έκ Σηλυβρίας.6 Ό  
Ή ρόδικος ήτο ασθενικής κράσεως καί έφήρμοσεν τήν μέθοδον τής σκληραγω
γίας τού σώματος. Έ π ί τού θέματος τούτου ό Πλάτων λέγει:

«Ούκ, ει γ ’ εννοείς, εΐπον, οτι τή παιδαγωγική τών νοσημάτων ταύτη τή 
νύν ιατρική προ τού Άσκληπιάδαι ούκ έχρώντο, ώς φασι, πριν Ήρόδικον γε- 
νέσθαι" Ή ρόδικος δέ παιδοτρίβης ών καί νοσώδης γενόμενος, μείξας γυμνα
στικήν ιατρική, άπέκναισε πρώτον μέν καί μάλιστα εαυτόν, επειτ’ άλλους, ύστε
ρον πολλούς.

Π ή δή; έφη.

Μακρόν, ήν δ’ εγώ, τόν θάνατον αύτώ ποιήσας. παρακολουθών γάρ τώ 
νοσήματι θανασίμω δντι ούτε ίάσασθαι οιμαι οίός τ ’ ήν εαυτόν, έν ασχολία τε

νέστερον οί Ιπποκρατικοί. Αιτία τών νόσων ήτο κατ' αύτόν ή διαταραχή τής ισορρο
πίας μεταξύ τών χυμών, ή οποία προέρχεται έκ τής δυσαναλογίας μεταξύ προσλαμβα- 
νομένης τροφής καί κινήσεως τοΰ σώματος. Βλ. 'Ιπποκρ. περί χυμών, παρά L ittre , 
V  (1846/1962) 476 κ. έξ. Περί τοΰ Η ροδίκου τοϋ Κνιδίου βλ. I. Ν. Δάμπαση, Ίστο- 
ρικαί ίατρικαί μελέται, ενθ’ άν. σ. 259 κ. έξ. Έ ν  σελ. 262 ύποσημ. 17 τονίζεται: Π ι
θανώς ή άποψις τοϋ Ηροδίκου, περί τοΰ απαραιτήτου τής σωματικής άσκήσεως πρύ 
τής λήψεως τής τροφής, προύκάλεσε τήν σύγχυσιν τοϋ Γαλ.ηνοΰ μεταξύ Ή ροδίκων, Κνι
δίου καί Σηλυμβριανοϋ, τοΰ τελευταίου παραγγέλλοντος τάς σωματικάς άσκήσεις είς τούς 
έκ χρονίων ιδία νόσων πάσχοντας. Είναι δμως άξιαν άπορίας, πώς διέλαθε τής προσο
χής του το έδάφιον τοΰ Μένωνος, δπου περί 'Ηροδίκου τοΰ Σηλυμβριανοϋ πραγματεύεται.

3. *Ως παρεπέμψαμεν άνωτέρω: 'Ιπποκρ. περί χυμών, παρά L ittr6 , V (1846/ 
1962) 476. ΜΑν καί ό ‘Ιπποκράτης καί ό Γαληνός ποιοΰνται δυσμενούς κριτικής, ύπάρ- 
χει ή γνώμη, καθ’ ήν βιβλία τινά τής 'Ιπποκρατικής συλλογής άπηχοΰν τάς Κνιδίας 
γνώμας καί έγράφησαν ύπό Κνιδίων ιατρών βλ. I. Ν. Δάμπαση, 'Ιστορικαί ίατρικαί 
μελέται, ένθ5 άν. σ. 246.

4. Περί τούτων βλ. είς Γεν. Π αγκ. Έ γκυκλ. Πάπυρος -  Ααρούς, τόμ. Ζ ', σ. 297, 
298* λήμμα 'Ηρόδικος ό Σηλυβριανός.

5. 'Ιπποκρ. Ε πιδημιώ ν τό Έ κ τον , παρά L ittre , V (1846/1962) 302.
6. Βλ. Πάπυρος-Ααρούς, λ. 'Ηρόδικος ό Σηλυμβριανός, Ινθ’ άν. καί Μ .Ε.Ε . τόμ. 

IB , σ. 385, λ. Ή ρόδικος ό Σηλυμβριανός,
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πάντων ίατρευόμενος διά βίου έ'ζη, άποκναιόμενος εΐ τι τής είωθυΐας διαίτης 
έκβαίη, δυσθανατών δέ ύπό σοφίας είς γήρας άφίκετο».7

Έ ν τώ ανωτέρω χωρίω πληροφορούμεθα δτι οί Άσκληπιάδαι δέν έχρη- 
σιμοποίουν τήν σύγχρονον ιατρικήν, ήτις παρακολουθεί τάς άσθενείας έκ τοΰ 
πλησίον ώς παιδαγωγός, προ τής έμφανίσεως τοΰ Ηροδίκου. Ό  'Ηρόδικος δέ, 
δστις ήτο γυμναστής, έπειδή έγινε ασθενικός, συνεδύασε τήν γυμναστικήν μέ 
τήν ιατρικήν. Οΰτω έβασάνισε κατ’ άρχάς σκληρώς τόν εαυτόν του, έπειτα 
δέ πολλούς άλλους. 'Η  άσθένειά του ήτο σοβαρωτάτη. Είς τήν θεραπείαν ταύ- 
της αφιέρωσε δλον τόν καιρόν του. Έταλαιπωρεΐτο βεβαίως, δσας φοράς άπε- 
μακρύνετο κατ’ ολίγον τής συνήθους διαίτης του. Τέλος διά τής σοφίας του 
παρέτεινε τόν θάνατόν του καί έφθασε είς τό γήρας ζών ώς τεθνηκώς.

Διά τής λέξεως «δίαιτα» ό 'Ηρόδικος υπονοεί όλόκληρον τόν τρόπον τοΰ 
ζήν. "Οταν δέν ύπάρχη υγιής δίαιτα, επακολουθούν νόσοι. ΓΙρός θεραπείαν 
τών νόσων 6 Ή ρόδικος έπρότεινε τάς σωματικάς ασκήσεις. Τά παραγγέλμα- 
τά του δμως ήσαν πολλά καί υπέρμετρα κατά τήν παρατήρησιν τού 'Ιπποκρά- 
τους, ό^στε διά νά άκολουθήση τις ταύτα, έπρεπε νά άπόσχη πάσης άλλης ερ
γασίας, ΐνα έκτελή ταύτα. Συνίστα τήν πεζοπορίαν άπό ’Αθηνών μέχρι τών 
τειχών τών Μεγάρων μετ’ επιστροφής καί άνευ διακοπής' «έγωγ’ ούν ούτως 
έπιτεθύμηκα άκούσαι, ιοστ’ εάν βαδίζουν ποιή τόν περίπατον Μέγαρά δε καί κατά 
ΊΤρόδικον προσβάς τώ τείχει πάλιν άπίης, ου μή σου άπολειφθώ»,8 λέγει ό Σ ω 
κράτης είς τόν Φαιδρόν.

'Η  πρόοδος τής ιατρικής συνετελεΐτο κατ’ εκείνους τούς χρόνους έν τοΐς 
γυμνασίοις, καθ’ δσον οί. γυμνασταί απέκτησαν πείραν χειρουργικήν καί υγιει
νήν. Τοιούτος ίατρογυμναστής λοιπόν ήτο καί ό Ήρόδικος. 'Ο  'Ηρόδικος με
τά τού Ίκ κ ο υ  είναι οί ήγέται εκείνης τής ελληνικής ιατρικής, ήτις προέρχε
ται έκ τών γυμναστηρίων.9

Ό  Πλάτων λέγει χαρακτηριστικώς τάδε:
«Ένίους δέ τινας ήσθημαι καί γυμναστικήν, οιον ’Ίκκος τε ό Ταραντινος 

καί ό νύν έτι. ών ούδενός ήττων σοφιστής Ήρόδικος ό Σηλυμβριανός, τό δέ 
άρχαΐον Μεγαρεύς».10

7. Πλάτ. Πολ. Γ 406 a, b.
8. Πλάτ. Φαιδρ. 227 d. Βλ. καί Littre, I (1839/1962) 23.
9. Περί τοϋ ’Ίκκου τοΰ Ταραντίνου βλ. I. Δάμπαση, Ίστορικαί ίατρικαί μελέται,

ένθ’ άν. σ. 233 κ. έξ., περί Ηροδίκου, αυτόθι, σ. 235 κ. έξ. Βλ. καί τάς προσθήκας
είς τά περί Ηροδίκου τοΰ Σηλυμβριανοϋ, αυτόθι, σ. 237 κ. έξ. Πρβλ. καί Gossen άρ- 
θρον : «Ήρόδικος ό Σηλυμβριανός» έν R . Ε ., V III  1 (1912) 978 = έ ν θ ’ άν., στήλ. 
978, 65 — 979, 45.

10. Πλάτ. Π ρωταγ. 316 d, e.
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Ό  δέ Λουκιανός: «Άλλά πού τό τής τέχνης και τό τής συμβουλής χρήσι
μον; ούκ ές ποίησιν τών προσόντων, άλλ’ ές χρήσιν αυτών τών προσήκουσαν 
οΐόν τ ι αμελεί καί ’Ίκκος, καί 'Ηρόδικος, κα'ι Θέων, καί εΐ τις άλλος γυμνα
στής, ούχ ύπόσχοιντο άν σοι τούτον ΙΤερδίκκαν παραλαβόντες, εί δή ούτός 
έστιν ό τής μητρυιάς έρασθείς...».11

Ό  Πλούταρχος τέλος λέγει περί τού Ηροδίκου: «ώσπερ γάρ Ήρόδικον 
τόν Σηλυμβριανόν, ές φθίσιν, άνήκεστον πάθος, έμπεσόντα καί μίξαντα πρώτον 
ανθρώπων γυμναστικήν ιατρική φησίν ό Πλάτων μακρόν ποιήσαι τόν θάνα
τον αύτώ καί τοΐς ομοίως νοσούσι».12

Ό  Η σύχιος δέν αναφέρει τόν Ήρόδικον είς τό λεξικόν του, ό δέ Σουΐ- 
δας σημειοΐ s. ν. «Ήρόδικος» μόνον: όνομα κύριον,13 παραπέμπει δέ είς τόν 
Λουκιανόν καί τόν Πλάτωνα. Έ ν τώ λεξικώ τών ελληνικών κυρίων ονομάτων 
τού W. Pape’s ύπό τήν λέξιν Ήρόδικος,14 βλέπομεν δτι πλήν τού Ηροδίκου τού 
Σηλυμβρι.ανού υπάρχει καί 'Ηρόδικος ο Βαβυλώνιος καί Ήρόδικος δ Λεοντΐ- 
νος, ιατρός, αδελφός τού σοφιστού —  ρήτορος Γοργίου, τόν όποιον παρηκο- 
λούθησεν δ 'Ιπποκράτης κατά τήν παραμονήν του είς Α θήνας.15 Πλήν τού 
Ηροδίκου τού Κνιδίου, δν έμνημονεύσαμεν ανωτέρω, μνημονεύεται έν Σουΐδ. 
s. ν. «Όρφεύς»16 καί Ή ρόδικος δ Περίνθιος, ποιητής τού ’Ορφικού κύκλου.

Ό  'Ηρόδικος δ Βαβυλώνιος ήτο Έ λλην γραμματικός καί ποιητής έκ Βα- 
βυλώνος καταγόμενος. ’Έζησε κατά τούς ’Αλεξανδρινούς χρόνους. ’Επονο
μάζεται συχνάκις Κρατήτειος ύπό τού ’Αθηναίου, ώς μαθητής τού Κράτητος 
τού Μαλλώτου,17 δστις καί ιδρυσεν έν Π εργάμω φιλολογικήν σχολήν. "Οτε δ 
βασιλεύς τής Αίγύπτου Πτολεμαίος ό Ζ ' ό Φύσκων (14β —  117 π. X .) έξε- 
δίωξε τούς λογίους άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν, ό Ή ρόδικος συνέταξε σκωπτικόν 
επίγραμμα κατά τών μαθητών τού Ά ριστάρχου, ούς άποκαλεΐ γωνιοβόμβυκας,

11. Λουκ., Π ώς δεϊ ίστ. συγγ. 35. Ό  δέ Α ριστοτέλης : «Σώματος δέ άρετή 
ύγίεια, αύτη δέ οΰτως ώστε άνόσους είναι χρωμένους τοΐς σώμασιν- πολλοί γάρ ύγιαί- 
νουσιν ώσπερ Ήρόδικος λέγεται, οΰς ούδείς άν εύδαιμονίσειε της υγείας διά τό πάντων 
άπέχεσθαι τών ανθρωπίνων ή τών πλείστων (Ά ριστοτ. ρητ. Α 5, ρ. 1361 b 3-6 Β)».

12. Πρβλ. Πλουτ. περί τών ύπό τοϋ θείου βραδ. τιμωρ. 9 {=ήθ. ρ. 554 G =  II I  
[1891] 432, 25- 26 — 433, 27-29, Bern).

13. Σουΐδ. s. ν . :  «Ήρόδικος» II [1931] 588, 14 ύπ5 άριθ. 535 Adler).
14. W . P ap e ’s — G. Ε. Benseler, W orterbuch der griechischen E igennam en 

B raunschw eig 1875 3, σ. 471 έν λ .:  Ήρόδικος.
15. Π β. Πλάτ. Γοργ. 448 b : «εΐ έτύγχανε Γοργίας επιστήμων ών τής τέχνης 

ήσπερ 6 άδελφός αύτοΰ 'Ηρόδικος».
16. Π β. παρά Σουΐδα S. ν . :  «Όρφεύς» ( =  I I I  [1933] 565, 6-7 ύπ’ άριθ. 654 

Adler).
17. Πβ. W . P ape’s — G .E .  Benseler, W orterbuch der griechischen E igenna

men, ένθ’ άν., σ. 471 έν λ. Ή ρόδικος.
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ήτοι δημιουργοΰντας βόμβον είς τάς γωνίας τών σχολείων, καί μονοσυλλά
βους.18 Τά εργα τοΰ Ηροδίκου μνημονεύονται υπό τοΰ ’Αθηναίου καί φέρουν 
τους τίτλους:

1) «Πρός Φιλοσωκράτην», πλήρες λοιδοριών κατά τοΰ Πλάτωνος και 
τών Σωκρατικών. Άποσπάσματά τινα παρέθεσεν ό Ά θήναιος είς τούς Δειπνο- 
σοφίστάς. 2) «Σΰμμικτα 'Τπομνήματα» καί 3) «Κωμωδοΰμενοι», ενθα γίνε
ται λόγος περί αρχαίας αττικής κωμωδίας.19 Ή  ζωή του τοποθετείται τόν 
Ιον π.Χ. αιώνα.20

18. «Φ εύγετ5 Άριστάρχειοι επ’ εύρέα νώτα Οαλάττης | Ελλάδα της ξουθής δειλό- 
τεροι κεμάδος. | γωνιοβόμβυκες, μονοσύλλαβοι οίσι μέμηλε | τό σφίν καί σφώιν καί τό 
μίν ήδέ τό νίν | τοϋΟ’ ύμΐν είη δυσπέμφελον1 Ή ροδίκψ δέ | Ε λλά ς άεί μίμνοι καί θεό- 
παις Βαβυλών». Πρβλ. G udem an άρθρον: «Ή ρόδικος ό Βαβυλώνιος» έν : R . Ε ., V III 
1 (1912) 974 =  ένθ’ άν. στήλ. 974, 18-23.

19. Περί τούτων βλ. έκτενέστερον : G udem an άρθρον : «Ή ρόδικος ό Βαβυλώνιος» 
έν: R. Ε . V III  1 (1912) 973 =  ένθ’ άν. στήλ. 973, 65 — 978, 64.

20. Βλ. G. Ε. Benselers, Griechisch Deutsches W orterbuch, Leipsig 1962, σ· 
351 έν λ. «Ήρόδικος».



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΦΥΤΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

'Υπό Π ΑΝΟΥ Γ Ρ ΙΣ Π Ο Υ  
Δασολόγου

Ό  επιστημονικός προσδιορισμός τών δημωδών φυτωνυμίων είναι απαραί
τητος, διά νά γνωρίζωμεν τήν ταυτότητα τοΰ φυτού, είς τό όποιον τό δημώδες 
φυτωνύμιον άναφέρεται. Συλλογή δημωδών φυτωνυμίων άνευ τοιοΰτου προσ
διορισμού παραμένει ανάπηρος, καί δέν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή μετά 
ασφαλείας είς άλλους επιστημονικούς σκοπούς, ώς φιλολογικούς, ιστορικούς, 
λαογραφικούς κλπ.

Τούτου ένεκα, έκρινα χρήσιμον νά επιχειρήσω τόν επιστημονικόν προσδι
ορισμόν τών φυτικών ειδών, ών τά δημώδη φυτωνύμια περιέσωσεν έξ Ά ν. 
Θράκης ή κ. Ελπινίκη Σταμούλη Σαραντή, είς τρόπον ώστε, ή πολύτιμος αυ
τή Συλλογή τοΰ θρακικοϋ γλωσσικού θησαυρού νά είναι όσον ένεστι αρτιό
τερα.

Είς τήν Συλλογήν Ε .Σ .Σ .,  τά φυτωνύμια διακρίνονται είς τρεις κατηγο
ρίας, άπό τής άπόψεως τοΰ ενδιαφέροντος μας:

1. Ε ίς εκείνα, τών οποίων ό επιστημονικός προσδιορισμός είναι ορθός, 
καί τά όποια δέν θά μας απασχολήσουν ενταύθα.

2. Ε ίς εκείνα, τών οποίων 6 επιστημονικός προσδιορισμός είναι ημαρτη
μένος.

3. Είς εκείνα, τά όποια στερούνται παντελώς επιστημονικού προσδιορι
σμού.

Κ ατά συνέπειαν, είς τήν παρούσαν εργασίαν περιλαμβάνονται φυτωνύ
μια :

1. Τών οποίων άποκαθιστώμεν τόν ορθόν προσδιορισμόν.
2. Είς τά όποια προσθέτομεν επιστημονικόν όνομα, μή άπαντώμενον έν 

τή Συλλογή Ε. Σ . Σ .
Γεννάται όμως ή απορία, τίνι. τρόπω έπιτυγχάνομεν τόν ορθόν προσδιορι

σμόν, έφ’ όσον άγνοούμεν τό φυτόν, είς τό όποιον αποδίδεται τό δημώδες όνο
μα, ή δέν έχομεν είς χεΐρας μας τό προσδιοριστέον φυτόν.

Όμολογούμεν τήν σοβαρότητα τής δυσχερείας. Διά τούτο, όσα φυτωνύμια 
παρουσιάζουν ανυπέρβλητον δυσχέρειαν, έγκατελείψαμεν άνευ προσδιορισμού.
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"Ώστε, τό ερώτημα εντοπίζεται είς εκείνα, τών όποιων διωρθώσαμεν τόν προσ-* 
διορισμόν, καί είς εκείνα, είς τά όποια δίδομεν, τό πρώτον νϋν, επιστημονικόν 
βατόνικόν όνομα. ΙΙρός τοΰτο, είργάσΟημεν κατά τόν ακόλουθον τρόπον :

Άνεζητήσαμεν καί κατεγράψαμεν δι’ αύτηκοΐας πολλά φυτωνύμια διατη
ρούμενα μεταξύ τών έξ Ά ν . Θράκης προσφύγων, τών έγκατεστημένων έν 
Κομοτινή, Ξάνθη, Σιδηροκάστρω, Ν. Πετριτσίω, Σταυρώ Χαλκιδικής, Θεσ
σαλία, Ίωαννίνοις, Ά θήναις, Πελοποννήσω καί αλλαχού.

2. Άνεγνωρίσαμεν πολλά έξ Ά ν . Θράκης φυτωνύμια, ώς έπιχωριάζοντα 
καί έν Δυτ. Θράκη, Ά ν . Μακεδονία καί άλλαχοΰ. ’Επί παραδείγματι, τό φτνμ. 
Π  ί κ ρ ο, δπερ άπαντα μεταξύ τών προσφύγων τών προερχόμενων έκ τών 
περί τήν Στράντζαν χωρίων, έπιχωριάζει καί είς τά ορεινά χωρία τής ’Επαρ
χίας Σ ιντικής τοΰ Ν. Σερρών, καί διά τοΰ οποίου φτνμ. προσδιορίζεται τό 
είδος Q uercus sessiliflora L.

Ό μοίως, διά τά είδη P te ris  aq u ilin a , N ephrod ium  καί B lechnum - 
sp ican t άπαντώσι δημώδη φυτωνύμια, π  ά π ρ α καί β λ ά χ ν ο ς, έν Κα- 
στανιαΐς καί Σκεπαστώ Ά ν . Θράκης, ώς καί είς τά χωρία τής περιοχής Ν. 
Πετριτσίου.

3. Πολλά έκ τών μή προσδιοριζόμενων ειδών, άνεγνωρίσαμεν έκ τών περι
γραφικών στοιχείων. ’Επί παραδείγματι, τό είδος τό έν Σαράντα Έκκλησίαις 
καλούμενον π α γ ο ύ ρ ι  καί έν Σηλυβρίφ μ π ο υ ζ ί ,  άνεγνωρίσαμεν εύχε- 
ρώς ώς τό A lchem illa  arvensis  έκ τών άπσβαλλομένων διά τών φύλλων του 
σταγόνων διαυγούς υγρού. Τό φυτωνύμιον τούτο περισώζεται έν Παλ. Έλλά- 
δι, μόνον είς τοπωνύμια, ώς έν Κέω, π α ο ύ ρ ι ,  π α ο ύ ρ ι α ,  π ά ο υ ρ α ς .

4. Εις ικανά φυτωνύμια έκ τών ήμαρτημένως προσδιοριζόμενων φυτών, 
άντικατεστήσαμεν τό ορθόν, όδηγηθέντες έκ στοιχείων μορφολογικών, οικολο
γικών φυτογεωγραφικών κ.ά. ’Ε πί παραδείγματι, τού δένδρου Μελία, τό έπι- 
στημονικόν όνομα μεταβάλλομεν άπό L o ram th u s  είς F rax in u s , διότι ή Μελία 
είναι δένδρον ύψίκορμον, ενώ ό L o ra n th u s  eu ropaeus είναι ευτελές παρά- 
σιτον ποώδες είδος, παρασιτούν έπί τής Δρυός καί άλλων δένδρων.

5. Δ ι’ ώρισμένα εϊδη, περιορίζομαι νά πιθανολογήοω προσδιορισμόν. Έ π ί 
παραδείγματι, διά τό φτνμ. λ ε λ ε γ κ ο π α τ ή μ α τ α ,  πιθανολογώ βοταν. 
όνομα P o rtu la c a  o leracoea έκ παραβολής πρός τό λατινικόν pulli -  pedem  
όρνιθοπατήματα ή ποδάρια τής κότας. Τά φτνμ. τής κατηγορίας αυτής, ποι
ούνται άναφοράν είς τό ίχνος τού πέλματος τού ορνιθοειδούς, πρός τό όποιον 
ομοιάζει τό φύλλον τού είδους. Ούτως έ'χομεν, πετεινόχορτο, περδικόχορτο, 
λελεγοπατήματα, όρνιθοπατήματα, κορακοπατήματα κ. ά., ώς καί παρ’ άρχαί- 
οις, κορόνοπους.

6. Τέλος, έπαναλαμβάνομεν, δτι δι’ άλλα, ούδένα προσδιορισμόν έπεχει- 
ρήσαμεν, εύρεθέντες προ άνυπερβλήτων δυσχερειών.
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Είς τήν ακολουθούσαν καταγραφήν, άκολουθοΰμεν τήν αλφαβητικήν j« - 
ξιν, ώς καί ή συλλογεύς - συγγραφεΰς κ. Ελπινίκη Σταμοΰλη - Σαραντή.

Ά  β α τ σ ο υ ν ι ά 'Ά π α ντα  τά εϊδη τοΰ γένους R ubus, ώς u lm ifolius, 
to m en to su s  κλπ.

Α γ γ ε λ ι κ ή  A ngelica s ilv estris  L  καί A. e la ta  Vel.
Α γ ι ό κ λ η μ α  (αντί αιγόκλημα) "Α παντα τά είδη τοΰ γέγους L on icera , 

ήτοι im plexa , x y lo s teu m  κλπ.

Ά  γ ι ω ρ γ ι ά M elia azed arach , άλλως και Π α σ χ α λ ι ά  (ώς άνθοΰσα 
περί τό Πάσχα ή τοΰ Ά γ . Γεωργίου).

Ά  γ ο υ ζ ι ά S am bucus n ig ra . Τό φτνμ. επιχωριάζει πολλαχοΰ. 
Α γ ρ ά μ π ε λ η  Ά π α ν τα  τά είδη τοΰ γ. C lem atis, ήτοι c irrhosa , flam - 

m u la  καί v ita lb a .
ά γ ρ ι α  μ α ρ γ α ρ ί τ α .  A n th em is chia. 'Υ πό  τό φτνμ. τοΰτο ύποση- 

μαίνονται πάμπολα είδη καί μάλιστα διαφόρων γενών. Συνεπώ ς τό 
φτνμ. δέν πρέπει νά θεω ρείτα ι ώς άποδιδόμενον κατ’ αποκλειστικό
τητα είς τήν Ά νθ εμ ίδ α .

Ά  γ ρ ι α π ι δ ι ά καί τ σ α λ α π ι δ ι ά .  P y ru s  am ygdalifo rm is L. 
ά γ ρ ι α  σ υ κ ι ά ,  ό έρινεός. F icus carica  L.
ά γ ρ ι α  φ ρ α ο υ λ ι ά .  Ή  αυτοφυής F ra g a ria  vesca  έν σχέσει πρός τό 

αυτό είδος, κηπευόμενον. 
ά γ ρ ι ο α ν τ ί δ ι ,  Α σφαλώ ς ό Sonchus oleraccus, ώς εξάγεται έκ τών 

φ τνμ. ζ ο χ ι ά (Σηλυβρία) καί π α ζ ι ά ('Η ράκλεια), 
ά γ ρ ι ο δ α μ α σ κ η ν ι ά ,  P ru n u s  sp inosa  L .
ά γ ρ ι ό κ λ η μ α  V itis v in ife ra  v. silvestris Gm. ήτοι ή Ά μπελος έν φ υ

σική καταστάσει. “Ό χ ι  ό Λυκίσκος, 
ά γ ρ ι ο κ ο σ τ ρ ι ά β α  καί  β ε λ ί ο υ ρ ο ς  π ιθανώ ς A lopecorus p ra -  

tensis.
ά γ ρ ι ο π α τ ά τ α  π ιθ . C yclam en graecum  L. 
ά γ ρ ι ο  σ ι ν ά π ι  είδη τών γενών S inap is καί B rassica. 
ά γ ρ ι ο τ ρ ι φ ΰ λ λ ι  είδη τών γεν. T rifo lium  καί M edicago. 
ά γ ρ ι ο φ α κ ή  π ιθ . L em n a  m inor, άλλαχοΰ ψ α ρ ο φ α κ ή ,  γαλλιστ. 

len tille  d ’ eau.

ά γ ρ ι ο φ ο υ ν τ ο υ κ ι ά  C orylus av e lan a  έν φυσική (δασώδει) καταστά- 
σει, έν άντιθέσει πρός τήν δενδροκομικώς καλλιεργουμένην. 'Η  Co
ry lu s  co lu rna  είνα ι ύψίκορμον δένδρον, όχι θάμνος9 μη καλλιεργού
μενη διά τούς καρπούς της, ακατάλληλος δέ καί διά τήν καλαθοπλε
κτικήν.

ά γ ρ ι ο χ α ρ ο υ π ι ά  Cercis s iliq u as tru m  L. Ε ίς τήν Κρήτην ή έν δα-
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σώδει καταστάσει άνευ δενδροκηπεΰσεων C era to n ia  siliqua (ή κυ- 
ρίως χαρουπιά).

ά δ ρ α χ τ ά κ ι π ιθ . G arlina co rym bosa , άλλαχοΰ ά δ ρ α χ τ ύ λ ι ν α ς .
“Επίσης καί C arth am u s la n a tu s  L . άλλαχοΰ ά δ ρ α ξ ο ύ λ ι  (Sib- 
th o u p ) καί τ ή ς  γ υ ν α ί κ α ς  τ ’ α δ ρ ά χ τ ι  (F raas).

ά δ ρ έ ν ι ο, άλλαχοΰ ί δ ρ ύ, άδρένιο. Δρΰς. Q uercus.
ά κ ρ α ν ε ι ά Cornus· τά είδη m as καί sangu iuea . Τό έν Καστανιαις έπι-

χωριά^ον φτνμ Σουρβιά, κατά μετάθεσιν έκ τής Sorbus. Οί καρποί 
τής C ornus ά κ ρ ά ν ε ς τής Sorbus, σ ο ΰ ρ β α .  Τό έθιμον τοΰ 
σ ο υ ρ β ί ζ ε ι ν  ή σ ο υ ρ β α κ ί ζ ε ι ν  έξετελείτο καί μέ κλά
δους Κρανείας.

ά λ α ν ι δ ι έ ς Ί σ ω ς  ά λ α δ α ν ι έ ς. Ε ίδος τοΰ θαμνίσκου C istus.
α λ ι φ α σ κ ι ά  καί  φ α σ κ ο μ η λ ι ά  Salv ia , ε ίδ η : pom ifera , o ffic ina

lis, tr ilo b a . “Ό χ ι ph lom is f r u t ic o s a =  φλώμος.

ά λ ο γ ο φ ο ΰ σ κ ι ,  τό άλλαχοΰ, ά λ ε π ο υ π ο ρ δ ή .  L ycoperd i species 
'Η  περιγραφή ορθή.

ά π ρ ο ΰ ν α P ru n n s  species.
ά π ρ ο υ ν ά ρ Q uercus coccifera L. τουρκ· π ι ρ ν ά ρ καί τό έκ πρίνων

δάσος π ι ρ ν α λ ί κ. Κ α 'ί ν, είναι ή όξυά.
ά ρ δ ί τ ς Ju n ip e ru s  oxyced rus (Σταυρός Χαλκιδ.).
ά ρ μ ε ν ά κ ι A n th em is species.
α ρ μ υ ρ ή θ ρ α  Α σ α φ ή  καί αβέβαια τά περιγραφικά στοιχεία. Λίαν άμ- 

φίβολον ότι πρόκειται διά τό C oronopus p rocubens. Κ αθ’ όλην τήν 
χοοραν ύπό τό φυτω νύμιον τοΰτο φέρονται είδη τοϋ γένους T am arix  
ιδία δέ τά είδη, h am p ean a , p a rv iflo ra  καί S m yrnensis.

ά ρ π α τ ζ ί κ ι (Σ) σ κ ο μ ί δ ι (Κώ), τό άλλαχοΰ κ ο κ κ ά ρ ι .  Τά άνα-
φερόμενα είς τάς δημώδεις αύτάς ονομασίας τοΰ κοκκαριού, άνήκουν
είς τό λήμμα κ ρ ο μ μ ύ δ ι ,  είδος δπερ έδει νά περιγραφή μετά 
τών ποικιλιώ ν του, πριν δοθοΰν αί θεραπευτικαί ιδιότητες. Έ κ  τής 
περιφερείας Σιδηροκάστρου έχομεν τήν ακόλουθον περιγραφήν.

Κ ρ ε μ μ ύ δ ι ,  κ ρ ο μ μ ύ δ ι  A lium  cepa L. Τά πρός δημιουργίαν σπό
ρου προοριζόμενα φυτά, ονομάζονται ρ σ ε ν ι κ ά εις άντίθεσιν 
πρός τά άλλα, τά οποία έμποδίζονται νά σπορίσουν καί τά οποία ο
νομάζονται θ η λ υ κ ά .  Τά ρ σ ε ν ι κ ά άφιέμενα κατ3 έπιλογήν 
είς άραιάν κατάστασιν εντός τοΰ άγροΰ, άναπτύσσουν βλαστόν, όμοιά- 
ζοντα πρός τό b ρ α τ  σ ό  ν ι τοΰ Α σφοδέλου, καί ονομαζόμενο 
ρ σ ε ν ι κ ά δ ι  ή χ ά ρ μ π α  ή ζ α μ ά ρ α  (έν Σηλυβρ.) ή μ α ν- 
τ ο ύ κ α (Ε π ιβά τες). Ε ίς τό άκρον τοΰ βλαστού τό άνθος, μετά
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τήν ώρίμανσιν θά  δώση σπόρον λεπτόκοκκον χρώματος κίτρινου, 
καλοΰμενον b α q ο υ τ ι.
Φράσις «σπέρνω Βαροΰτι».
Έ κ  τοΰ σπόρου, σπειρομένου εις σπορεία (τζάκια) Όά προέλθη το 
κ ο κ κ ά ρ ι ,  ή ά ρ π α τ ζ ί κ ι  (Σηλυβρ.) ή σ κ ο μ ί δ ι (Κωστή). 
Το κοκκάρι συλλέγεται έκ τοϋ σπορείου κατά δυο τρόπους. Ό  εις 
όλιγώτερον επιμελής, έκτελεΐται δΤ άνασκαφής τοΰ χώματος μέ τήν 
τσάπα. Ό  έ'τερος, είναι περισσότερον επιμελής. "Εκαστον φυτάριον 
άνασΰρεται έκ τοΰ έδάφους μετά τών φυλλαρίων του προσεκτικώς. 
Πολλά φυτάρια προσδένονται διά τών φυλλαρίων είς δεσμίδας (μα
τσάκια) καί πωλοΰνται ώς κοκκάρι άνωτέρας ποιότητος. Τά κ ρ ε μ- 
μ υ δ ά κ ι α ,  ή κ ρ ο μ μ υ δ ο ΰ λ ι α ,  τρώγονται είς τρυφεράν 
κατάστασιν, ώς σαλατικόν (πράσινα). Τό κοκκάρι, φυτεΰεται είς τόν 
αγρόν είς πυκνάς σειράς, διά νά δώση τό κοινόν κρομμύδι μέ τόν 
έξωγκωμένον βολβόν. Ταΰτα, δταν αναπτύξουν τόν κύριον βλαστόν, 
έμποδίζονται νά έξελιχΌοΰν ώς τά ρσενικά. Ό  βλαστός, έν Ά ν .  Θρά
κη, κόπτεται εις τό σημεΐον έξόδου του άπό τό έδαφος καί παραχώ
νεται δ βολβός, ώστε τά Όρεπτικά άλατα νά συσσωρευΌοΰν είς τούς 
χιτώνας τοΰ βολβοΰ· Ε ίς τήν Παλ. Ε λλ ά δα , οί βλαστοί δένονται είς 
κόμβον σφιχτά, ώστε οί χυμοί νά μή τροφοδοτήσουν τό άνθος.

Ά σ π ρ ά γ κ α Ό 0. Μέ τό φτνμ. τοΰτο δηλοΰνται είδη τών γενών Cir- 
cium . G alan th es . Scolym us. P icnom on  καί X an th iu m .

Ά  φ κ ο ς. L a th y ru s  sa tiv u s  L  καί δχι P isum  sa tiv u m .
Ά  φ ο ξ’ λ ι ά. S am bucus.
Ά  χ λ α π ι δ ι ά. P y ru s  am ygdalifo rm is L  
’Α ψ ι θ ι ά  A chillea ab s in th iu m .

Β α γ ι ά  Ε ις τινα χωρία τής Ά ν . Θράκης έχρησιμοποιοΰντο κλάδοι ’Ιτέας 
ώς κλάδοι βαΐων. ΈντεΰΌεν τό φυτω νΰμιον μετεφέρΌη έκ τής L au- 
ru s  nobilis L είς τήν 'Ιτέα ν Salix . Τό φτνμ. έξηπλώΌη καί είς άλ- 
λας περιοχάς δπου δέν τό επέβαλλε ή ανάγκη αΰτη. Οΰτω έν Κέορ 
είδος ’Ιτιάς ονομάζεται β ε ζ ι ά.

Β α λ α ν ι ά Q uercus aegilops L . τό φτνμ. έκ τοΰ καρποΰ : β α λ ά ν ι, 
(άρχ.) βάλανος. Συνήθω ς τό δένδρον ονομάζεται β α λ α ν ι δ ι ά ,  
έκ τοΰ κυπέ?.ου τοΰ καρποΰ: β α λ α ν ί δ ι  (έν Κρήτη κοΰπα). 
Ά λ λ α ι δνομασίαι τής Α ίγίλωπος είνα ι έν Ά ν . Θράκη : δ δ ρ έ ν ι α 
(δρΰς), ροΰπα (ρ ώ π α ξ-κος), μεσές καί μεσιά (τουρκ.). ’Ίσ ω ς εις τό 
τελευταϊον φτνμ. υπολανθάνει τό δνομα Μυσός άνήκον, κατά Σ τρά
βωνα, είς τήν Ό ξυάν. Κυρίως δμως ή βαλανιδιά δνομάζεται π α -  
λ α μ ο ΰ τ.
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Β ι ό λ α. Ε ίδη τοϋ γένους v io la , άτινα μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν πι-4 
θανότητα, είναι δυνατόν νά καταταχθοΰν φυτωνυμικώς, οΰτω.
Σ ε  μ π ο γ ι ά  κ ί τ ρ ι ν η  καί Μ ι ν ι ξ ι ά V iola trico lo r L.
Σ ε  μ π ο γ ι ά ,  δ ε ν τ ρ ο γ ι ά ,  λ ο υ λ ο υ δ ι ά  καί μ α ν α - 
γ ο υ λ ι ά V iola s ilv a tica  Fries. — h irsu ta  ή h isp id a  L am k . V. 
o d o ra ta  L . (μενεξές).
'Υ πογραμμίζω  τήν λέξιν π ε ρ ι β ο λ ί σ τ ρ ε ς ,  ήτοι ανθόκηποι 
τών παραθύρων.

'Ως είδη χρησιμοποιούμενα είς περιβολίστρες, άναφέρονται τά Β α - 
σ ι λ ι κ ό ς O cim um  basilicum , μ α ν τ ζ ο υ ρ ά ν α ,  O riganum  m a- 
jo ran a . Σ ε μ π ο γ ι ά Viola species, γ α ρ ο υ φ α λ ι ά  D. Ca- 
ry o p h y lu s . Δ ε ν τ ρ ο σ ά κ ι  P e la rgon ium  o d o ra tiss im u m  καί 
α τ λ ά ζ ι ,  δυσπροσδιόριστον.

Β λ ά χ ν ο ς είδος τοΰ γ. P te ris , κυρία)ς aq u ilin a  L . ’Ίσω ς ομως καί τό 
άρχ. β λ ή χ ν ο ν  ή β λ ή χ ρ ο ν  B lechnum  sp ican t.

Β λ α χ ό σ τ ι α ρ ο ν .  Zea m ays, ό αραβόσιτος.
Β ο λ ί τ ε ς μύκητες τοΰ γένους B oleti γαλλιστί bo let.
Β ο υ κ ω τ ή ποικιλ. τοΰ είδους P ru n u s  dom estica .
Β ο υ λ γ ά ρ α  «κάμνει λουλούδι κίτρινο καί εχει άσχημη μυρουδιά». Υ 

ποπτεύομαι A nagyris  foed ita  L.

Β ά β ρ ο ς (ό) γάβρα (τά). C arp inus be tu lu s , τουρκ. γκιουργκιέν. Οί
Π ομάκοι τής Ροδόπης διατηοοΰν τό όνομα γαύρος. Ε ις τινα χωρία
τής Α. Θράκης έχει μεταφερθή είς τήν Ό ξυάν.

Γ α ϊ δ ο υ ρ ά γ κ α θ ο  αδιακρίτως διά τά είδη τών γ. C arduus, Car- 
lin a  καί O nopordon . Ε ίς τό άκρον τοΰ στελέχους των έκπτύσσουν 
παμμέγεθες σύντθετον άνθος, τό όποιον είς μέν τά C arduus καί O no
p o rd o n  είνα χρώματος υπερύθρου, είς δέ τά C arlina χρώματος υπο
κίτρινου. Τό έθιμον τό όποιον περιγράφει ή κ. Ε .Σ .Σ . επιχωριάζει 
πολλαχοΰ τής Ε λλάδος καί ασκείται έν Ή λείρι τής Πελοπρννήσου 
καί διά τοΰ φ. C irsium  Lobelli T en. (κν. ά λ o ύ b α ρ δ o )  κατά 
τήν νύκτα τής παραμονής τών Ά γ . Θεοδώρων, είς τάς Κυκλάδας δέ 
(Μήλος) κατά τήν παραμονήν τοΰ Ά γ . Ίω ά ννο υ  (γενέθλιον) ως 
μέρος τής εορτής τοΰ Κλήδονα (κν. α γ κ α θ  ά x ι).

Γ  α ϊ δ (ο υ) ρ α ρ μ έ ν η ς A n th em is arvensis .
Γ α λ α ζ ά γ κ α θ ο .  C en tau rea  m o n ta n a  καί C. cyanus.
Γ έ ρ ο ς .  Ή  συλλογεύς προσδιορίζει «'Υοσκίαμος ό μέλας» καί αμέσως 

έν συνεχείςι H yoscyam us albus. Τουλάχιστον θά  έπρεπε νά προτι- 
μήση nigcr, ώστε τό λατ. νά συμφωνήση μέ τό ελληνικόν. Ά λ λ ω ς
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θά έπρεπε τό ελληνικόν ό'νομα νά είναι Ύ οσκίαμας ό λευκός. Ό  
προσδιορισμός τυχαίος.

Γ κ α γ κ α β α ν ι ά .  Melia azedarach .
Γ κ ο ΰ ξ α καί γ κ ο υ ξ έ λ α. P a p a v e r  rhoeas L.
Γ  ο ο υ β α «χόρτο τοϋ βουνοϋ». Π ιθανώ ς βροϋβα S inapis incana.
Γ υ φ τ ο φ ά σ ο υ λ ο  D olychos m elan o p h th a lm o s.

Δ ε ν τ ρ ι σ ά κ ι  P elargon ium  o d ora tissim um .

Ζ α π α ρ ί ν α π ι θ .  S m ilax  asp era  ή A sparag u s acu tifo lius.
Ζ ε λ ε ν ί κ α Hex aqu ifo lium .
Ζ ο υ λ ό δ ε ν τ ρ ο  «έγινε άπό τό πρώτο δάκρυ τής Παναγίας σάν είδε 

τό Χριστό σταυρωμένο». "Η δοξασία αυτή επιχωριάζει πολλαχοϋ 
τής Ελλάδος καί αποδίδεται είς διάφορα εΐδη άνθοϋντα περί τήν 
Μεγ. Ε βδομάδα , ύπό τά φυτωνύμια Δ α κ ρ ά κ ι α (δακρυάκια, 
κατά παράλεη['ΐν «τής Π αναγίας») διά τό R an u n cu lu s  o reophylus 
Μ. Β. v a r  δ ' (Ο ίτη) Δ ρ α  κ ά κ l α, κατ’ άναγρ,, επί τοϋ ΓΙαρ- 
νασσοϋ (Χελδράϊχ) καί Π α ν α γ ί τ σ α ,  επίσης επί τοϋ Παρ- 
νασσοϋ καθώς καί επί τοϋ Κόρακος (Χελδρ.) διά τά εΐδη P rim u la
acaulis καί Ρ· co lum nae T en , Τήν δοξασίαν συτηντήσαμεν καί η 
μείς εν Ξάνθη καί εν Ζαγορίφ  ’Η πείρου. Π ιθανώ ς δέ καί τό εν 
Ά μ ο ρ γφ  φτνμ. Δ ε σ π ο ι ν ο β ό τ α ν ο  διά τό H elich rysum  
orien tale  νά άναφέρεται είς παρομοίαν δοξασίαν.
Ή  δοξασία αϋτη αντιστοιχεί πρός τήν άρχαίαν διά τό φυτόν Inu la  
H elenium  L. τό όποιον, κατά τήν παράδοσιν, εφότρωσε άπό τά δά
κρυα τής ωραίας Ε λ ένη ς , θρηνοτίσης διά τάς περιπετείας της. 'I I  
έκ Τσαουσλή δοξασία άναφέρεται εις δένδρον άειθαλές (τό Ζουλόδεν- 
δρον) ούτινος τά άνθη είνα ι κίτρινου χρώματος. Τά στοιχεία ταϋτα 
είναι άνεπαρκή διά τόν έπιστημον. προσδιορισμόν.

Ζ ο υ μ π ο υ λ α κ ι ά  Sm ilax  aspera  L καί B ryon ia  dio ica L. ή τών 
Γάλλων άμπελος τοϋ διαβόλου.

2  ω χ ί Sonchus oleraceus.

"Η  λ ι ο ς, ήλιοδρόμι, ήλιοτρόπι, ήλιοτήρι, διά τά εΐδη τών γενών H elio- 
tro p iu m  καί H e lian th u s, ώς έκ τοϋ σχήματος τοϋ άνθους καί τοϋ
ηλιοτροπισμού τ^υ.

Θ ρ ί μ π ο ς  καί  θ ρ ο ύ μ π ο ς  S a tu re ja  th y m b ra  L.
Θ υ μ ά ρ ι  T hym us c a p ita ta  L.

Κ α ν α ρ ό σ π ο ρ ο ς ,  άλλως κ ε χ ρ ί  μοναδική τροφή τών καναριών 
E chinochloa crus galli.
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Κ α ρ α ν τ ί ν α  και μπουρμπούτσαλα. Celtis au stra lis . Έ ν  Θεσσαλία 
μπουρμπουτσελιά.

Κ α ρ ά τ σ α λ ι P a liu ru s  acu lea tu s  L. Καί έπί τής έλλην. Ροδόπης.
Κ α υ κ α λ ή 0 ρ α τής οποίας τό άνθος λέγεται λ ο υ λ ο ύ δ ι  τ ή ς

ν τ ρ ο π ή ς .  C aucalis daucoides L . καί D aucus m ax im us D est. 
CH  δοξασία διά τό λουλούδι τής ντροπής επιχωριάζει έν Χαλκιδική

κ· ά.
Κ ο λ λ η τ σ ί δ α  τό φτνμ. αποδίδεται είς δλα τά έριόφιλα εΐδη, δχι 

άποκλειστικώς είς τό X a n th iu m  stu m ariu m .
Κ ο ρ ά λ λ ι .  Μάλλον πρόκειται διά τό είδος B riza  m edia  L. cjq τών 

Γάλλων a m o u re tte . Διακοσμητικόν.
Κ ο υ σ γ ι ά είδος μύκητος τοΰ γ. L a e ta r ia . Πιιθ. L a c ta r ia  sangu inea.
Κ ο υ τ ο π ι ά πιθ· κουτσουπιά. Cerois s iliq u astru m  L .
Κ ρ ί ν ο ς  Ε ΐδη  τών γ. Ir is  καί L ilium .
Κ τ ε ν ά κ ι ,  S candix  p ec ten  V eneris.

Κ υ π α ρ ί σ σ ι  C upressus sem perv irens. Δέν διευκρινίζεται όρθόκλα- 
δον ή πλαγιόκλαδον ή άμφότερα. « Ό  καρπός, κικίδια» κουκουβέλια 
καί κουκουζέλια». Δέν διευκρινίζεται άν πρόκειται διά τό κυπαρισ- 
σόμηλον ή τά έν αΰτφ  σπέρματα.

Λ α λ έ ς T u lip a  p raecox .
Λ α ό χ ο ρ τ ο  ’Ίσ ω ς λα(γ)όχορτο. Π ιθ . είδος τοΰ γ. D elph in ium .
Λ ά π α θ ο  B eta  perenis.

Λ ά π α τ ο  L ap p a  m inor. Τό έ'θιμον τοΰ λαπατά επιχωριάζει έν Χαλκι
δική, Μακεδονία καί Ή π ε ίρ φ . Πρασινάδες δΡ ών περικαλύπτεται ό 
Λαπατάς άπό εΐδη C lem atis, S am bucus κ. ά. Έ ν  Ή πείρτο ( ’Ιω άν
νινα— Κόνιτσα) ό Λαπατάς ονομάζεται περπεροΰνα.

Λ α τ ί ν ι. Π ιθανώ τατα  L ep id ium  sa tiv u m .
Λ α ψ ά ν α S y nap is pubesceus.
Λ ε λ ε γ κ ο π α τ ή μ α τ α π ιθ . P o rtu laca  oleracea. Καί π ο δ ά ρ ι α  

τ ο ΰ  λ έ λ ε γ κ α. 'Ως έκ τής όμοιότητος τοΰ σχήμανος τοΰ φύλ
λου ή τής φυλλοταξίας, πρός τό ίχνος τοΰ ποδός τοΰ ομωνύμου πτη 
νού. 'Ως καί περδικοπατήματα, όρνιθοπατήματα, pulli peden  καί 
παρ’ άρχ. κ ο ρ ώ ν ο π ο υ ς .

Λ ε π ο ν τ ι ά  καί λ ο μ π ο τ ή A trip lex  h o rten sis .
Λ ι σ κ ο ύ ν τ «ποώδες φυτόν τοΰ οποίου πίνεται τό άφέψημα» π ιθ .

φλισκούν(ι) M en th a  pu legium .

Μ α γ ι α σ ι λ ο β ό τ α ν ο  καί  μ α γ ι α σ ι λ ο χ ό ρ τ α ρ ο  Glau~ 
cium  flavum .
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Μ α ύ ρ η  μ υ ρ ω δ ι ά  N igella sa tiv a . *
Μ ε λ ι ά, ντισπουτάκι κλπ. (άρχ.) Μελία. F ra x in u s  ornus κα'ι F . exelsior.
Μ έ λ ι σ σ α  (Λου'ίζα) L ip p ia  c itr io d o ra ta  L am .
Μ ε τ α ξ ά κ l M esem brian them um  m icans L.
Μ ή  μ έ λ η σ μ ο ν ε ί  εΐδη της Μ υοσωτίδος, p a lu s trls , s tr ic ta .
Μ ο λ ό χ α  εΐδη τοϋ γ. M alva ώς silvestris, p a rv iflo ra  κ. ά.
Μ π ο υ ζ ί  A lchem illa  arvensis L.

Ν ι ά κ ι T ilia  a rgen tea .
Ν τ ι σ π ο υ τ ά ο ΐ ι  (~άκι) δρα Μελιά. ’Εντεύθεν τό «δεσποτάκι» τοΰ έμ" 

πορίου.
Ν υ χ τ ο λ ο ύ λ ο υ δ ο  M irabilis ja lap a .

Ό  δ ρ έ ν ι α Q uerns (δρ. ΐδρένια).

I I  α γ ο ϋ ρ ι A lchem illa  arvensis (εις Κυκλάδ. παοΰρι).
II  α ν τ ζ ε χ ί ρ ι ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτου τό φυτωνυμιον : «χόρτο μ υ 

θικό πού γιάτρευε κάθε άρρώστεια». Τοιοϋτον φανταστικόν και ια 
ματικόν πάσης άσθενείας χόρτον ήτο τό τοϋ Θεοφράστου π ά ν α ξ, 
τό δέ αποτέλεσμα, ήτοι ή θεραπεία π α ν ά κ ε ι α  (πάν-|-άκος). ’Ε ν
τεύθεν ό βοτατικός K och έπλασε τό όνομα O popanax  (όπος +  πά· 

ναξ) δ ι’ ου ώνόμασε τό φυτόν O popanax  ch iron ium , άπαντώμενον 
εις βραχώδεις τόπους έν Μακεδονίςι και Θράκη. Κατά τινα δέ τρό
πον τό θρακικόν δημώδες παντζεχίρι υπενθυμίζει τό Ο. ch iron ium  
(πάναξ +  χιρόνιον) τοϋθ’ δπερ σημαίνει δτι τό παντζεχίρι, δέν είναι 
χόρτον φανταστικόν ειμή κατά τήν ιαματικήν αύτοϋ δύναμιν. Ε ίναι 
έξ άλλου γνωστόν δτι οι Βοτανικοί, έδανείζοντο έκ τής δημά>δους 
φυτω νυμικής πλειστάκις ονόματα διά τόν σχηματισμόν έπιστημονι- 
κών ονομάτων, ώς και αυτός ό Λινναΐος επραξεν.

II  α π α ρ ο ϋ ν α, ασφαλώς ή P a p a v e r rhoeas L. μήκων ή ροιάς (Διοσκ.) 
π ιθανώ ς και ή A nem one coronaria  L . ώς και άλλα εΐδη ανεμώνης. 
Το φτνμ. π α π α ρ ο ΰ ν α  άναφέρεται εις τά χαρακτηριστικά τών 
δυο ειδών μήκωνος, ήτοι τής ύπνοφόρου (ρ μ ρ μ = δπ ό ς) και τής ροιάς 
(υμημ=κόκκινον χρώμα).

Π  ά π ρ ο P te r id iu m  aqu ilin u m  L . Ή  λέξις ένθυμ ίζει π ά π (υ) ρ ο.
Π ε ρ δ ι κ ο π ά τ η μ α ,  π ε ρ δ ι κ ο π α τ η σ ι ά .  Ύ πενθυμ ίζομεν τά λε- 

χθέντα διά τό είδος λ ε λ ε γ κ ο π α τ ή μ α τ α .

Π ι κ ρ α γ γ ο υ ρ ι ά  E cbalium  ela te riu m .
Π  ί κ ρ ο ς Q uercus sessiliflora Sm.

Π λ ά τ α ν ο ς  P la ta n u s  o rien ta lis . Κ  α λ α θ ι ά =  Ψευδοπλάτανος.
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ΓΙ ο ν τ ι κ ο τ σ οί λ ι κλπ. A sparagus acu tifo lius. *
Ρ α δ ί κ ι  κυρίως τό C ichorium  in ty b u s .

Ρ ε ί κ ι ,  δυο εΐδη. E rica  a rb o rea  καί, Ε . v e rtic ila ta . Συνηθέστερον τό δεχ>- 
τερον είδος, ονομάζεται χαμορεΐκι, ώς θαμνοδέστερον τοϋ προηου. 
Τ σ α λ ό σ κ ο υ π ε ς  γίνονται και άπό τά δυο εΐδη, αδιακρίτως. 
Γίνονται επίσης και άπό τά εΐδη P o te riu m  spinosum . E u p h o rb ia  
sp inosa  και A n th y lis  H erm ann iae . Ά π ό  τό ξΰλον της Έ ρ ίκης, 
ΐδία  άπό τήν ρίζαν, κατασκευάζονται τσιμπούκια. Ε π ίσ η ς  «γυφτο- 
κάρβουνα» η «γυφτόκαρνα», είς τά διάφορα χωρία εξ ών έτροφοδο- 
τοϋντο τά σιδηρουργεία και χαλκουργεία τής Κωνσταντινουπόλεως 
και τών άλλων μεγάλων πόλεων τής Θράκης.

Ε ίς τόν ΙΙουλολόγο, ή τρυγόνα ειρωνεύεται τήν Κουρουνα μέ αυτά 
τα δεικτικά λόγια.

Ε ΐχετε τάχα κΓ όνικόν, έκουβάλειε τά καρβούνια 
είς τ ’ εργαστήρι τοϋ χαλκιά και συ έπαρακολουθεις.

(Βλ. τήν πραγματεία μου «Πραγματιστικές παρατηρήσεις στον Π ου
λολόγο» έν B y z a n tin is c h -  N eugriechische Ja h rb iic h e r τοϋ μακ. 
Ν. Βέη (Bees) Ά ά ή ν α ι I960).

Ρ  ε π α ν ά κ ι R ap h an u s sa tiv u s ,
Ρ  ε π α ν ί δ α R, ra p h a n is tru m .
Ρ ί γ α ν η  O riganum  (v ir id a , H eracleo ticum , onites κλπ.).
Ρ  ι ζ ά ρ l R u b ia  tin c to ru m .
Ρ  ό β ι, ρ ο β ί θ ι α  V icia erv ilia .
Ρ ο δ α κ ι ν ι ά  A m ygdalus persica  L . (δέν ανήκει είς τό γένας M alus).
Ρ ο δ ι ά  P u n ica  g ra n a tu m  L.
Ρ  ό κ α E ru ca  sa tiv a  σαλατικόν.

Ρ  ο ΰ δ ι R hus co riaria  L. Π εριγράφεται ώς βαφικός ροϋς (μαϋρο χρώμα) 
κυρίως δμως αναγνωρίζεται ώς βυρσοδεψικός, χρησιμοποιούμενος 
είς επιπάσεις τών δορών, διά κόνεως τοϋ άλευροποιουμένου φλοιοϋ 
του. "Ετερον είδος είναι ό R hus co tinus L. γνωστός ώς βαφικός 
(χραχμα κόκκινον) κοινώς χ ρ υ σ ό ξ υ λ ο  τουρκ. σ ο υ μ ά κ περσ. 
sum ach  άραβιστι soum aq . Πολλαχοΰ άμφότερα τά φτνμ. χρησιμο
ποιούνται αδιακρίτως.

Σ α ρ ι κ ο φ ά ς  Δυο εΐδη έκ τών άπαντωμένων έν Α. Θράκη χαρακτηρί
ζονται ώς θεραπευτικά τής τριχοπτώσεως. Τό ένα είναι ή S cabiosa 
κοινώς ψ ω ρ ό χ ο ρ τ ο  (κατά τής -ψώρας) και τό άλλο, τό E chium  
κν, κ α σ ι δ ι ά ρ η ς (νατά τής κασίδας). Τό είδος Psora lea  b itu -



Ji
i

30 ΠΑΝΟΥ Γ Ρ ΙΣ Π Ο Υ

m inosa  καίτοι όνομασθέν ουτω ως θεραπευτικόν της ψοόρας^ δέν 
φαίνεται νά διατηρήται εις τήν μνήμην τοΰ λαοϋ. Έ κ  τών δυο πρώ 
των ειδών, εκείνο τό όποιον συμφωνεί περισσότερον πρός τήν π ερ ι
γραφήν είναι τό S cabiosa co lum baria .

Σ  ε μ π ο γ ι ά βλ. viola.

Σ  ι δ ε ρ ί τ η ς π ιθ . G lo b u ta ria  a ly p u m  L.
Σ ι ν ά π ι  καί χ α ρ δ ά λ ι. Π ροσδιορίζει: σινάπι τό άρουραΐον (Sina- 

pis a rv en sis) καί έν συνεχεία B rassica  n ig ra . 'Έ ν  έκ τών δύο είναι 
άπορριπτέον. Ν ομίζω τό δεύτερον.

Σ ο υ ρ δ α λ ι ά  καί  Σ ο υ ρ β ο υ λ ι ά  π ιθ . Sorbus dom estica.
Σ ο υ ρ μ έ ς  U stilago  carpe T u l.-U . m ayd is Lev. καί T ille tia  caries 

T ul. -  κοινώς κ α π ν ι ά ,  δ α υ λ ί τ η ς, αδιακρίτως είδους.

Σ  π α θ  ό χ ο ρ τ ο, σ π α θ ο λ ο υ λ ο υ δ ο κ ο ψ ο β ό τ α ν ο .  Δι τό
τό πρώτον έκ τών φυτονυμίων ή Συλλογή Χ ελδρ.— Μηλιαράκη δίδει
επτά διάφορα βοτανικά εΐδη, εις τά οποία δέον νά προστεθή καί τό 
φυτόν Irid is , όπερ άπαντα ύπό τό φτνμ. σ π α  θ ο β ό τ α ν ο .
'Η  συλλογευς— συγγραφευς, εύρεθεισα προ δεδικαιολογημένης αδυ
ναμίας εκλογής, προσθέτει, σύμφωνα μέ τό Λεξικόν τής «Πρω'ίας»: 
«κοινή ονομασία τών φυτών Κόραξ, ξιφίον καί ύπερικόν».
Τά εΐδη τών Κόραξ καί Ξ ιφίον, πρέπει νά αποκλεισθούν εις τήν 
προκειμένην περίπτωσιν. Τά φυτω νύμια σπαθόχορτο καί σπαθολού- 
λουδο, δηλοΐ δτι τά οδοντωτά ή πριονωτά χείλη τών ισχυρών φύλ
λων των είναι είς θέσιν νά κόψουν ως σπάθη τάς χεϊρας τών αν
θρώπω ν, ή τήν γλώσσαν τών ζοόων τά οποία επιχεις>οΰν νά τά βο
σκήσουν. Κατά τήν περιγραφήν, δμως τής Ε. Σ. Σ . ώς αίτιολογικόν 
τών φυτωνυμίων φέρεται οχι ή ίδιότης νά προκαλέσουν τά εΐδη τραύ
ματα, άλλά νά επουλώσουν εκ τραυμάτων πληγάς καί νά σταματήσουν 
τό αΐμα. Μέ βάσιν τήν ιδιότητα ταύτην, τό φυτόν δέον νά προσδιο- 
ρισθή ώς τό C a lam in th a  c linopodium  B en th . όπερ είνα ι γνωστόν 
ώς έπουλωτικόν τραυμάτων, δ ι’ δ ονομάζεται καί έν Παλ. Έ λλά δι 
κ ο  ψ ο β ό τ α ν ο .  Ε π ίσ η ς  δύναται νά πιθανολογηθή ώς τό ύπερι
κόν, H ypericum  em petrifo lium  W illd. καί Η. p e rfo ra tu m  L. εΐδη 
γνωστά ώς μαλακτικά καί έπουλαηικά πληγών, ού ένεκα φέροουν τά 
ονόματα β ά λ σ α μ ο ν καί β α λ σ α μ ά κ ι .

Σ φ ε ν δ ά μ η  έν Στράτζφ, έν Μαΐστρα) Κ α λ α θ ι ά .  A cer cre ticum .

ς Π α ν α γ ί α ς  τ ά  δ ά κ ρ υ α  (βλ. Ζουλόδενδρο). Κατά τήν περ ι
γραφήν «τά λουλούδια βγαίνουν πολυ κοντά στή ρίζα καί σχεδόν δέν 
έχουν μίσχο». Π ιθανότερον, λοιπόν, τό P rim u la  acaulis.
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Τ ή ς  ν τ ρ ο π ή ς  τ ό  λ ο υ λ ο ύ δ ι  D aueus m ax im us L.
Τ ο ϋ  μ α λ ε μ π ι τ ζ ή τ ά χ ο υ λ ι ά μ ι α π ιθ . T rigonella  foenum  

graecum .
Τ ρ ι κ ο ΰ κ η ς C ra taegus m onogyna  καί o x y a c a n th a .
Τ σ ι κ ο υ δ ι ά P is ta c ia  len tiscu s ν . Chia.
Τ  σ ι μ σ ί ρ ι B uxus sem perv irens.

Φ α λ α ρ ί δ α  O nonis a n tiq u o ru m  καί spinosa.

X α μ ο λ ι ό ς Ε ΐδη τών C arlina, C o rdopa tium , D aphneoleoides.
X α σ χ ά σ ι (προφ. χαοΐΐχάοΐι) P a p a v e r som niferum  L.

Ή  παρούσα διατριβή άναφέρεται είς τήν έρ·γασίαν τής κ. 'Ελπινίκης Σταμούλη 
Σαραντή τήν δημοσιευθεϊσαν είς τον 20όν τόμον τών «Θρακικών» ύπό τόν τίτλον 
« Ά  π ό  τ ά  φ υ τ ά  τ ή ς  Θ ρ ά κ η  ς».
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Ε I Ξ Π Γ S  Γ Η 
ΕΙΕ TF) HHRHEKTR ΚΠ/ΥΜΠΟΠΕΞΕ

Διά τά λαμπρά και άξιόλογα Ά νά λ εκτα  (Δ ια λεκτά ) Κ αλλιπόλεω ς 
τοΰ Κων. Β αφείδη, ήμπορεϊ νά λεχθή  το ηρωικόν Ό μ η ρ ικ ό ν : «Είς οιωνός 
άριστος, άμύνεσθαι π ερ ί πάτρης», μέ μ ικράν διά τήν περίσταοιν τροπο- 
ποίησιν, «εις οιωνός άριστος, τό σ υγγρ ά φ ειν  περ ί πατρίδος».

Γ Ιεριέγραφε τήν γεν έτε ιρ ά  του άπό κάθε π λ ευ ρ ά : 'Ιστορ ική , γεω 
γρα φ ική , τοπογραφ ική, λαογραφ ική . Π αντοΰ ά π λώ νει τά ένδ ια φέροντά  
του διά τήν προσωρινώς έγκαταλεκρθεϊσαν πατρίδα του. Κ αταχω ρίζει 
λεπτομ έρε ιες , ώραιότατες, συγκινητικώ τατες, πολυτιμότατες. Και δλα 
αύτά, μέ πολλή ν  έπ ιμ έλεια ν, πρω τοτυπίαν, στοργήν και έρωτα θά έλεγα , 
πρός τήν πατρίδα του, («έρασται γεγό να μ εν  τής πόλεώ ς μας», ώς είπε 
και ό ά νεπανάλη πτος Θ ουκυδίδης), και τά παραδίδει τώρα είς τό δ ιη νε
κές, διά νά μαρτυροΰν, δτι ή Κ αλλίπολις ύπήρξε ή νύμφ η  τοΰ Ε λ λ η 
σπόντου, πόλις οικουμένη και εύδαίμων.

Έ π ί πόσα έτη ήσχολήθη ό Κ. Β. μέ τά δ ιαλεκτά άνάλεκτά  τ ο υ ; 
ΙΊάρα πολλά , λ έγω  έγώ . Ε π α ιν ώ  τό έργον τοϋ φ ίλου  μου λαογράφ ου και 
ιστορικού, συνιστώ θερμά τήν δημοσίευσή του είς τά «θρακικά» μας, 
συνιστώ άκόμα τήν μ ελέτη ν  του ύπό τώ ν Θρακών. Ό  καλύτερος τρόπος 
νά  έκδηλώση κανείς τήν φ ιλοπατρ ίαν του.

«Είς οιωνός ά ρ ισ το ς .. .». Καί ημείς οι Θ ράκες άγαποΰμ ε σάν μάνα μας 
τή Θράκη μας.

Ά θή να ι, 21.12.1970

Δημ. Κ. Λ ουίζος

Σ ύμβουλος έπ ί τής συντάξεω ς τοΰ περ/κοΰ



ΠΡΟΛΟΓΟΙ

Ή  άγάπη μου πρός τήν πατρίδα μου Καλλίπολιν, ή νοσταλγία αύτής m i 
ή επιθυμία διατηρήσεως πληροφοριών καί στοιχείων τής εποχής, καθ’ ήν χιλ ιά
δες Ελλήνων κατώκουν είς αυτήν, ΐνα καί οί νεώτεροι καί οί έκ ταύτης καταγό
μενοι λάβωσιν ιδέαν τινά τοΰ προ τής ανταλλαγής τών Ελληνοτουρκικών πλη
θυσμών βίου ημών έν αύτή, μέ παρεκίνησαν όπως καταρτίσω μικράν εργασίαν 
ικανοποιούσαν τά ώς ανωτέρω συναισθήματα μου, καί προσφέρω ταύτην είς τούς 
άναγνώστας τών «Θρακικών».

Ή  εργασία αυτη είναι, κατά τό πρώτον τμήμα της, καθαρώς ατομική μου, 
κατά δέ τό υπόλοιπον άποτελεϊται άπό έγγραφα τινά άναφερόμενα είς τόν 
δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον τών Καλλιπολιτών, ώς καί άπό μερικά στοιχεία 
τραγουδιών, εθίμων, τοπωνυμίων κλπ., μέ κατακλείδα ένα κατάλογον τών επω
νύμων τών κατοίκων τής πόλεως.

Τό ένταΰθα Θρακικόν Κέντρον προθύμως έδέχθη νά καταχώριση τήν 
εργασίαν μου είς τόν προσεχώς έκδιδόμενον τόμον τών «Θρακικών», δι’ δ καί 
ευχαριστώ θερμώς τό άξιότιμον Διοικητικόν Συμβούλιον αύτοΰ.

Εύχομαι δέ δπως δημιουργηθώσιν είς τό προσεχές μέλλον συνθήκαι έπανα- 
λήψεως, τής διακοπείσης άπό ήμίσεος περίπου αίώνος ώραίας Ελληνοχριστια
νικής ζωής, είς τά στερηθέντα τής Ελληνικής παρουσίας πατρογονικά εδάφη.

’Έγραφον έν Ά θήναις, κατ’ Αύγουστον 1970

Κων. Δ. Βαφείδης
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Πενήντα χρόνια έπέρασαν άπό τότε που αντήχησαν διά τελευταίαν φο
ράν οί ύμνοι καί αί δεήσεις πρός τόν Θεόν μέσα είς τόν περικαλλή αυτόν 
Ναόν. Σήμερον εάν ένας παλαιός Καλλιπολίτης εύρεθή είς τήν υπόδουλον 
πατρίδα του μέ δυσκολία θά εύρη τόν τόπον δπου ύιμώνετο άλλοτε ή λαμπρά 
αύτή εκκλησία. Μετά ολίγα χρόνια, κανείς δέν θά τήν θυμάται. Ο ί γνωρί- 
ζοντες φεύγουν διά τό αιώνιον ταξίδι, ό ένας μετά τόν άλλον. Αύταί αί σκέ
ψεις μέ φέρνουν είς τήν άπόφασιν νά προσπαθήσω νά κάμω μια περιγραφήν 
τού Ναού, δπως τόν ενθυμούμαι κατά τό 1915, μέσα εις τόν όποιον κατά τά 
πρώτα δώδεκα χρόνια τής ζωής μου αίσθάνθην θρησκευτικήν κατάνυξιν καί 
συγκίνησιν, παρακολουθών τάς διαφόρους έορτάς, ακολουθίας καί δεήσεις. 
Πριν δμως αρχίσω τήν περιγραφήν αυτήν, νομίζω σκόπιμον νά άναφερθώ γενι- 
κώτερον είς τό κεφάλαιον τών εκκλησιών καί τού Κλήρου τής Καλλιπόλεως, ή 
οποία, ώς αρχαιότατη πόλις μεγάλη καί έδρα επισκόπων, ώς τού μετασχόν- 
τος είς τήν Ε ' Οικουμενικήν Σύνοδον τώ 553, επισκόπου 'Αρμονίου, καί τού 
είς τήν Ζ ' τοιαύτην μετασχόντος τώ 787 επισκόπου Μελχισεδέκ, έπρεπε νά 
έχη άναλόγους καί πολλούς ναούς διά τήν θείαν λατρείαν. Δυστυχώς δέν 
εχομεν στοιχεία πού νά μάς διαφωτίζουν είς τό κεφάλαιον αυτό. Ό  αείμνη
στος Ευστράτιος Δράκος ό Μοσχονήσιος είς τά «Θρακικά» του (Ά θήνα ι 
1892) αναφέρει δτι εκεί δπου σήμερον ύψούται τό πράγματι περικαλλές μου
σουλμανικόν τέμενος Γενή Τζαμί (παλαιότερα καί προ τής άνακαινίσεώς του 
έλέγετο Έσκή Τ ζαμί), υπήρχε Ναός τής 'Α γίας Σοφίας ή κατ’ άλλους τού 
Τιμίου Προδρόμου, μετατραπείς είς Τζαμίον ύπό τού Σουλτάν Μουράτ, υίού 
τού Ό ρ χά ν  κατά τό έτος Ε γ ίρ α ς  787 (ήμέτερον 1ι371). Δι’ άλλους Ναούς 
τής παλαιάς εποχής, δέν έχομεν πληροφορίας, γνωρίζομεν μόνον ώς εποχήν 
άνοικοδομήσεως τού 'Αγίου Νικολάου τό 1759 καί άνακαινίσεώς έκ βάθρων 
τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου τό 1832. Κατά τό ίδιον έτος 1832 έγιναν πολλαί 
έπισκευαί καί ανακαινίσεις εκκλησιών, μεταξύ τών όποιων καί τού 'Αγίου 
Γεωργίου, άρχιερατεύοντος ’Ιωακείμ τού Βουλγαρίδου. Πλήν τών εκκλησιών 
τούτων ύπήρχον καί ή τού 'Αγίου Δημητρίου, Α γ ίου  ’Αθανασίου καί έτέρα 
τού 'Αγίου Νικολάου ημιυπόγειος. Χρονολογίας άνεγέρσεως τών εκκλησιών



40 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  Δ. ΒΑΦΕ ΙΔΗ

αυτών δέν γνωρίζομεν δυστυχώς. ΑΙ δύο τελευταιαι περιέπεσαν έπί τών ημε
ρών μας εις παρεκκλήσια τής Κοιμήσεως (κείμενα ώς καί ή Κοίμησις είς πα
ραλιακήν ΒΑ  συνοικίαν Μανιάζι ή Ιχθυ α γο ρ ά ς - Μπαλούκ Π αζάρ), υπήρχαν 
δέ και σημαντικά παρεκκλήσια ήτοι: Ζωοδόχος Π ηγή, Π αναγία Ίβήρω ν, Π α
ναγία Φανερωμένη, Π αναγία Καβάλογλου ή 'Α γία  Ζώνη, αγιάσματα δέ "Αγιος 
Ιω ά ννη ς Θεολόγος έν Τουρκική οίκίφ, Βλαχερνών, σχεδόν εντός τής θαλάσ
σης κάτωθεν τοΰ Φάρου, καί υπαίθρια, 'Ά γ ιο ς  Κωνσταντίνος καί Ελένη, Τίμιος 
Πρόδρομος καί Α γ ία  ’Ά ννα, παραθαλάσσια τά δύο τελευταία.

’Ά ς  προσθέσωμεν τέλος, δτι είς τήν συνοικίαν Μανιάζι, ύπήρχεν Αρμένικός 
Ναός, τών Ά γιω ν Θεοδώρων άνεγερθείς τώ 1868, καθιος καί εντός τών Καθο
λικών ιεραποστολικών εγκαταστάσεων ένας ναός Ρωμαιοκαθολικός καί έτερος 
Έλληνόρρυθμος Καθολικός. Νεκροταφεία υπήρχαν δύο Ελληνικά, ένα Ά ρμε- 
νικόν, ένα Καθολικόν καί ένα Προτεσταντών. Νεκροταφειακοί ναοί δέν υπήρχαν.

Α παριθμώ  ήδη ονόματα Κληρικών ήτοι:

Ε π ί σ κ ο π ο ι :  Ά ρμόνιος 553, Μελχισεδέκ 783, Μελέτιος 1654, Μα
κάριος 1668, Φιλόθεος 1676, ’Αθανάσιος 1676, 'Ιερεμίας 1680 - 1711, ’Ιω α
κείμ ό Βουλγαρίδης, ό Καλλιπολίτης 1795 - 1835, Γρηγόριος δ Πούμπουρας δ 
’Ά νδριος δ άπό Τυρολόης 1835 - 1881 παραιτηθείς καί άποθανών έν ’Άνδρω, 
Ά βέρκιος δ Θάσιος 1881 - 1890, είτα Μογλενών καί βραδύτερον έφησυχάσας 
καί άποθανών έν Καλλιπόλει, Φώτιος Βουγιούκας δ έκ Δαρδανελλίων 1890 ·— 
1892 άποθανών έν Καλλιπόλει, Δωρόθεος Μαμέλης δ έκ Σ ιγή ς  1892 - 1897 
βραδύτερον Προύσης καί τοποτηρητής τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, άποθανών 
έν Λονδίνω τώ 1921, 'Ιερώνυμος Γοργίας ό Χίος 1897 —  1909, άπό 
δέ τοϋ 1900, προαχθείσης τής ’Επισκοπής, έγένετο μητροπολίτης, άπε- 
βίωσε δέ έν Χίω ώς μητροπολίτης Χίου, Πανάρετος Πετρίδης έκ Πλατάνου 
Μυριοφύτου 1909 - 1910 δ άπό Έλευθερουπόλεως καί κατόπιν ’Ίμβρου. Καλ
λίνικος Γεωργιάδης δ άπό Άδριανουπόλεως 1910 - 1912 άποθανών έν,Καλλι- 
πόλει καί τελευταίος ό Κωνσταντίνος Κοϊδάκης 1912 - 1922 έξ Ά γ ια ς  Π αρα
σκευής Κρήνης, έπί τής άρχιερατείας τού δποίου συνεβησαν συνταρακτικά πο
λιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα (Βαλκανικός πόλεμος, Έλληνοβουλγαρικός, 
Α ' Παγκόσμιος, έκτόπισις Χριστιανών τώ 1915, επάνοδος τώ 1948 - 19, Μι
κρασιατική έκστρατεία, άπελευθέρωσις Καλλιπόλεως 21.7.1920, άποχώρησις 
Ελλάδος έκ Μ. Ά σ ία ς καί Θ ράκης), καταλήξαντα είς τήν άνταλλαγήν τών 
πληθυσμών έξ ής ούδείς Χριστιανός, άπέμεινεν έν Καλλιπόλει, ο δε τελευταίος 
ώς άνωτέριο άρχιερεύς μετατεθείς είς Πλωμάριον καί έκείθεν είς Κατερίνην, 
άπεβίωσεν εκεί.

Τ ίς οίδε πόσοι άλλοι αρχιερείς, καί ποίοι, έστόλισαν τόν έπισκοπικόν θρό
νον Καλλιπόλεως κατά τά χρονικά διαστήματα πού παρουσιάζονται κενά εις τάς
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ανωτέρω πληροφορίας. Σημειωτέον δτι ή Επισκοπή Καλλιουπόλεως καί Μαδυ- 
του ύπήγετο είς τήν Μητρόπολιν Ή ρακλείας, άπό τοϋ 1900 δμως, άνεδείχθη είς 
Μητρόπολιν, -υπαγόμενη απ’ ευθείας είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχείων.

' Ι ε ρ ε ί ς :  Ιερομόναχος Μιχαήλ Κύπριος ιεράτευε τό 1780, ’Αρχιμαν
δρίτης Μπελακόζας, ’Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος, Π α π α - ’Ακάκιος, Παπά-Γιαν- 
νάκης Νείλος σύγκελλος, Μισαήλ Ίβη ρ ίτη ς, οΰτοι τοϋ ΙΘ  αίώνος, τοϋ δέ Κ ' μέ
χρ ι 1922 γνωστοί μοι προσωπικώς,, Παπά-Κόκκινος, Παπά-Φϋτος, ΙΙαπά-Δη- 
μήτριος Παντίρης και ό υιός του Παπα-Γρηγόριος Παντίρης αρχιμανδρίτης, 
ΙΙαπά-Τρϋφων Χαρδαλουπας, Π απά-Ίω άννης Πλαγιαρινός, Παπά-Γεώργιος 
Μαδυτηνός, Παπά-Δημήτριος Μήτσου ό Εύβοεύς, ’Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος 
έπ’ ολίγον πρωτοσΰγγελος τοϋ άρχιερέως Κωνσταντίνου, Παπα-Κωνσταντΐνος 
Φωτίου, ’Αρχιμανδρίτης ’Αθανάσιος Πλαγιαρινός, ό άπολεσθείς εν Σμύρνη τώ 
1922, ’Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Σαββόπουλος, ’Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ καί 
τέλος δ αείμνηστος πνευματικός ημών πατήρ καί διδάσκαλος πρωτοπρεσβύτερος 
Κωνσταντίνος Λουΐζος, Ά ρχιερ . Επίτροπος.

Δ ι ά κ ο ν ο ι :  Έ κ  τών ανωτέρω ιερέων ένθυμοϋμαι διακόνους, τούς Γρη- 
γόριον καί Π αρθένων, τελευταΐον διάκονον τόν ’Αντώνιον Καρατζάν ήδη αρχι
μανδρίτην Φιλόθεον έν Γρενύβλη Γαλλίας. ’Επίσης ενθυμούμαι τούς διακόνους 
Χαρδαλουπαν (όχι τόν έν τοΐς ίερεύσι Τρΰφωνα, άλλά άλλον) καί Άλευράν, οί 
όποιοι έγκατέλειψαν τήν ίερωσυνην των, καταστάντες ίδιώται. Π ρέπει δέ ιδιαι
τέρως νά άναφερθή 6 διάκονος Δανιήλ Κωνσταντινίδης, διδάσκαλος κατά τόν 
ΙΘ ' αιώνα, ώς καί δ Μεθόδιος ίεροδιάκονος τώ 1863. Έ κ  τών άνωτέρω κληρι
κών έπιζή δ αρχιμανδρίτης Φιλόθεος. ’Ά ς  είναι αίωνία ή μνήμη τών λοιπών 
ώς καί τών αγνώστων ήμΐν, τών έργασθέντων έν τή πατρίδι ημών Καλλιπόλει.

Ά νέδειξε δέ ή Καλλίπολις καί ιερούς άνδρας καί άρχιερεΐς ώς Μάξιμον 
τόν Καλλιπολίτην, Νείλον τόν Πενταπόλεως, ’Ιωακείμ τόν Καλλιουπόλεως, Κων
σταντίνον τόν Μελενίκου τόν έθνομάρτυρα, Καλλίνικον τόν Πρεσπών, ’Αθανά
σιον τόν Κρήτης, Διονύσιον τόν σοφόν, έν Ά γ ίφ  ’Ά ννη τού ’Ά θωνος μονά- 
σαντα, Σεραφείμ τόν Ά γιοταφίτην, Γεώργιον τόν Νευροκοπίου, Κωνσταν
τίνον Πετρίδην προηγουμενον Βατοπεδίου καί άλλους άγνώστους ήμΐν.

Κατά τά μέσα δέ τοΰ Ι Η ' αίώνος διέμεινεν έν Καλλιπόλει καί δ μοναχός 
Καισάριος Δαπόντες λόγιος καί συγγραφευς. Τούτο άναφέρεται ύπό τοϋ Α. 
Παπαδοπούλου Κεραμέως πληροφορούντος δτι δ ύπ’ άρ. 12 κώδιξ τής 'Ελλη
νικής Σχολής Καλλιπόλεως ήτο αύτόγραφον τού Δαπόντε, περιελάμβανε δέ τό 
τμήμα τού έμμέτρου έργου του «’Ά νθη  νοητά» τό άναγράφον δνομαστάς έκ- 
κλησίας καί μονάς.

Σημειώνω τέλος δτι έν Καλλιπόλει παρέμεινεν έπ’ όλίγας ημέρας κατά 
Μάΐον τού 1910 λόγω βλάβης τοϋ Γαλλικού άτμοπλοιου «Νίγηρ» δι’ οϋ έτα-
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ςείδευεν, άπό Κωνσταντινουπόλεως εις Σμύρνην, καί δ κατόπιν έθνομάρτυς 
Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος ό Καλαφάτης. '"Γστερα άπό δλην αυτήν 
τήν εισαγωγήν είναι καιρός πλέον νά περιορίσω τό θέμα μου είς τήν εκκλη
σίαν τοΰ 'Α γ. Γεωργίου.

Ή  εκκλησία αυτή εκειτο είς τήν μεγαλυτέραν των δύο Ελληνικών συν
οικιών τής Καλλιπόλεως καταλαμβάνουσαν τό ΒΔ μέρος τής πόλεως καί διαι- 
ρουμένην είς τάς ενορίας 'Α γ. Γεωργίου, 'Αγίου Νικολάου καί 'Αγίου Δη- 
μητρίου. 'Τπήρχε καί μικροτέρα 'Ελληνική συνοικία, χωριζομένη άπό τήν 
προλεχθείσαν, άπό Τουρκικήν, ’Αρμενικήν καί Εβραϊκήν τοιαΰτας, καί ονο
μαζόμενη Μανιάζιον ή Μπαλούκ Παζάρ καταλαμβάνουσα τό ΒΑ μέρος τής 
πόλεως μέ μίαν ενορίαν τής Ινυιμήσειος τής Θεοτόκου.

Ή  θέσις τής εκκλησίας τού 'Α γ. Γεωργίου ήτο τόπος υψηλός έχων ορί
ζοντα εύρύν. Ά π ό  τάς τρεις πλευράς τής περιοχής τής εκκλησίας υπήρχαν 
δρόμοι άρκετά εύρεΐς, ή μόνη δέ πλευρά που συνώρευε μέ οικίας, ήτο ή Νο
τιοανατολική. Είς τούς δρόμους αυτούς υπήρχαν σπίτια άρχοντικά πού έδιδαν 
άΐγλην είς τήν περιοχήν, προ τής Δυτικής δέ κυρίας πύλης τού Ναού υπήρχε 
μικρά λιθόστρωτος πλατεία, άπό τήν οποίαν ήρχιζαν μέ κατεύθυνσιν ΒΔΝ Α  
οί εξής δρόμοι: 1) πρός ενορίαν Ά γιου  Δημητρίου, 2) πρός ένοριακόν τμή
μα Ξενοδοχείου, 3) πρός ένοριακόν τμήμα Αγγειοπλαστών (τσουκαλαργιό),
4) πρός ένοριακόν τμήμα Καραμανίου καί 5) πρός ενορίαν Α γ ίο υ  Νικολάου. 
Τά ύπ’ άριθ. 2, 3 καί 4 ένοριακά τμήματα άνήκον είς τήν ένορίαν τού Α γίου  
Γεωργίου. Διά τήν χρονολογίαν τής άρχικής άνεγέρσεως τού Α γίου  Γεωρ
γίου δέν εχομεν κανένα στοιχεΐον, φαίνεται ομως οτι άνηγέρθη πολύ πριν άπό 
τόν Ι Η ' αιώνα καί ήτο μοναστήριον, έπιδοτούμενον μάλιστα ύπό τής Ρωσικής 
Κυβερνήσεως, ώς διεπίστωσεν δ κατά τό 1840 μητροπολίτης Ήρακλείας Διο
νύσιος. Ούτος συζητήσας τό θέμα μετά τού τότε ’Επισκόπου Γρηγορίου πρου- 
κάλεσε τήν εξής, επιστολήν τούτου:

« Ιε ρ ά  ’Επισκοπή 
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου.

Πρός

τόν Σεβ. Μητροπολίτην 'Ά γιον Ήρακλείας 
κ. κ. Διονύσιον.

Τό έν τή πατρίδι ήμών Καλλιουπόλει ιερόν μοναστήριον τού 
'Αγίου Γεωργίου, τό πάλαι έλάμβανε διά Ρωσσικού αύτοκρατο- 
ρικού Χρυσοβούλου κατ’ έτος παρά τής υψηλής αύτοκρατορικής
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αυλής μέσω τής έν Κωνσταντινουπόλει Ρωσσικής Πρεσβείας 70* 
ρούβλια έλεος, τά όποια ήδη προ πολλών χρόνων στερείται αφρον
τισιά τών προ ημών έπιτροπευσάντων καί τοΰ ’Επισκόπου. ’Ή δη 
δέ οί υποφαινόμενοι παρακαλούμεν τήν 'Τμετέραν Σεβασμιότη
τα, ώς κυρίαρχον τής ’Επισκοπής ταύτης 'Καλλιουπόλεως, νά ένερ- 
γήση οΐς οιδε τρόποις διά νά ληφθή τό τοσούτων ετών μή ληφΟέν 
έλεος. Σ ά ς  είναι γνωστόν ότι ό 'Ιερός Ναός οΰτος τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου άνεκαινίσθη προ μικρών χρόνων (εννοεί τώ 1832) καί 
μέχρι τής σήμερον ΰπόκειται είς χρέος χρηματικόν ου μικρόν, διά 
τε τήν άνέγερσιν αύτοΰ καί τοΰ μοναστηριού, άνακαινισΟέντος καί 
γενομένου ήδη οικήματος τοΰ άρχιερέως καί είς μέρος τής περιο
χής αύτοΰ οίκοδομηθέντος σχολείου, πρός έκπαίδευσιν τής πτω
χής νεολαίας ημών. Τό χρυσόβουλον τοΰτο ό πανδαμάτωρ χρόνος 
άπώλεσεν άλλ’ ή πράξις φαίνεται κατεστρωμένη είς τούς περί 
ελέους κώδικας τής Αύτοκρατορικής Αύλής ίσως δέ καί είς τούς
τής Π ρ εσ β ε ία ς ..............................................................................................
 ».

1841 Αύγουστου 1
+  ό Καλλιουπόλεως Γρηγόριος

Οί προεστώτες: Γιάγκος Βουλγαρίδης, ό Λογοθέτης Κων
σταντίνος, ό Σκευοφύλαξ Νικόλαος, ό Ρήτωρ Νικόλαος, ό Τα- 
βουλάριος Νικόλαος, ό Χατζή Χριστόδουλος, ό Χατζή Γαβριήλ.

Φαίνεται όμως ότι τό ζήτημα δέν εύρήκε τήν λύσιν του διότι μετά 27 
έτη καί πάλιν ό ίδιος επίσκοπος γράφει πρός τόν "Αγιον Ή ρακλείας:

«18(58 ’Οκτωβρίου 4

Τό άρχαΐον εκείνο ιερόν τοΰ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου μο- 
νύδριον, έτοιμόρροπον έκ τοΰ χρόνου γενόμενον έδέησε νά άνα- 
καινισθή (εννοεί τώ 1832) άλλά, μετά τινα χρόνον έγινε παρανά
λωμα τοΰ πυρός κατά τώ 4843 καί μετά τούτου καί τό αύτοκρα- 
τορικόν Χρυσόβουλον. Έ κ  θεμελίων δέ καί πάλιν άνεγερθέν με- 
τεβλήθη άπό ίεροΰ μονυδρίου είς ένοριακόν ναόν διατηρήσαντα 
μέχρι σήμερον τό όνομα τοΰ άνέκαθεν προστάτου αύτοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου, παρά τώ όποίω καί άλληλοδιδακτική Σχολή ώκοδομή- 
θ η ............................................................................................  ».

Έ ν σχέσει μέ τό έγγραφον αύτό καταχωρίζω κατωτέρω καί τάς 
εξής πληροφορίας:
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«1843 Αύγουστου 14 ήμερα· Σάββατον πυρκαϊά έκραγείσα έκ τής «εκ
κλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου μέ τό νά άφήκαν εις τό γυναικεΐον τής εκκλη
σίας κηρί άνημμένον έξ απροσεξίας καί άπό τό μανουάλι έ'πεσεν είς τά σανί
δια καί ήναψαν καί άνέβη ή φλόξ είς τό ταβάνι όντας άνεμος σφοδρός καί 
αφού έκάη ή νεόδμητος αϋτη εκκλησία (έννοεΐ τήν άνακαίνισιν τοΰ 1832) 
έκάη καί ή μεγαλοπρεπής, νεόδμητος ’Επισκοπή καί συν αύτοίς 5 άλλα όσπί- 
τια. Κατά δέ τό 1847 ώκοδομήθη ή Εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί 
επειδή ούκ εΐχε τόπον είς τό μεγαλυνθήναι, προσετέΟη αύτή ό τόπος τής ’Επι
σκοπής καί έγινεν εύρύχωρος καί περικαλλής. ’Επισκοπή δέ ή έν τώ τόπω 
έκείνω ή είς άλλο μέρος ούκ έγένετο, δ δέ άρχιερεύς οίκοΰσεν είς οίκον δι’ 
ενοικίου».

Είς τά ανωτέρω στοιχεία πρέπει νά προσθέσω ότι καί κατά τό 1872 έγι
νε επισκευή τοΰ Ναοΰ, διότι ή χρονολογία αύτή ήτο ανάγλυφος είς τόν δεξιόν 
παραστάτην τής νοτίας πύλης τοΰ περιτειχίσματος αύτοΰ. Τέλος δ προανα- 
φερθείς Εύστρ. Δράκος κατά τό 1892 γράφει οτι «ώς τών έν τή Βασιλευού- 
ση Ναών, είναι περικαλλής καί ό καθεδρικός ναός τής πόλεως ανατεθειμένος 
τώ Τροπαιοφόρφ».

Κατά τό έτος 1910, ώς ενθυμούμαι, κατεδαφίσθη τό μετρίου ύψους κω- 
δωνοστάσιον τοΰ Ναοΰ καί άνηγέρθη άλλο άπό ροδόχρουν γρανίτην έν συνδυα
σμό) μέ λίθον Μάλτας διά τά κοσμήματα, κατεσκευάσθη δέ άπό ομάδα ειδικών 
μαστόρων μετακληθέντων άπό τό ’Αϊβαλή, καί άπετελέσθη άπό ισόγειον πού 
έχρησίμευε ώς προπύλαια τοΰ Ναοΰ καί άπό τρεις ορόφους τών δποίων δ 
τελευταίος κατέληγεν είς τροΰλλον μέ κατάλληλον καμπύλωσιν τών ύψηλο- 
τέρων τεμαχίων τοΰ ροδόχρου γρανίτου τά όποια συνηντώντο είς ένα κιονί
σκον πού τό κιονόκρανόν του ήτο είς σχήμα κάψας μήκωνος καί έσημείωνε 
τό τέλος τής κατασκευής. ’Ακριβώς εις τό μέσον τοΰ κιονοκράνου υπήρχε 
υποδοχή είς ήν έτοποθετήθη επίχρυσος Ρωσσικός σταυρός ύψους άνω τοΰ 1 
μέτρου, λάμπων εις τό ήλιακόν φώς καί περίοπτος άπό δλα τά σημεία τοΰ όρί- 
ζοντος. Τό δλον ύψος τοΰ κωδωνοστασίου αύτοΰ ήτο περί τά 15 μέτρα, ύψώθη 
δέ προ τής κυρίας εισόδου τοΰ Ναοΰ ακριβώς είς τό μέσον τής Δυτικής του 
πλευράς. Σημειωτέον δέ δτι τό εμβαδόν τών ορόφων έσμικρύνετο δσον άνήρ- 
χετο τό κωδωνοστάσιον, καί έτσι παρουσιάζετο γενικά ώς μία χαριτωμένη κα
τασκευή. Ό  σεισμός τών Γανοχώρων τής 27 ’Ιουλίου 1912 π. ή., λίαν αισθη
τός καί καταστρεπτικός καί είς Καλλίπολιν, συνετέλεσεν είς τήν κατάρρευσιν 
τοΰ άνωτάτου τρουλοειδοΰς ορόφου. Κατά τήν κατεδάφισιν τοΰ ναοΰ ύπό τών 
φανατικών Τούρκων κατά τό θέρος τοΰ 1915* δέν κατωρθώθη καί ή τοΰ άπο-

* Κατά τόν οίκονόμον Κωνστ. Λουΐζον έπυρπολήθη ύπό τοΰ Τεπέ Κεπιλή Ά λή  
Κουζού.
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μείναντος τμήματος, τοΰ κωδωνοστασίου κατεδάφισις, παρέμεινε δέ τοΰτο με-* 
γαλοπρεπές έν τή ερειπώσει του μέχρι τής κατά Νοέμβριον 1922 ομαδικής 
εξόδου τών Ελλήνων Χριστιανών. Σήμερον δέν υπάρχει ούτε ίχνος του, ώς 
διεπίστωσαν οι ώς εκδρομείς μεταβάντες είς τήν υπόδουλον πατρίδα κατά τό 
1962 κα'ι 196.3 Καλλιπολΐται.

Ή  δλη περιοχή τής εκκλησίας ήτο άνω τών δυο στρεμμάτων, και ήτο περι
τειχισμένη μέ τοίχον υψηλόν έπί τοΰ οποίου υπήρχαν ή κυρία Δυτική πύλη πρός 
τήν οποίαν άνηρχόμεθα μέ πέντε ήμικυκλικάς βαθμίδας (είς τόν αριστερά 
τώ άνερχομένφ χώρον υπήρχε άιραία βρύσις), ή δευτέρα Νοτία πύλη ή φέ- 
ρουσα χρονολογίαν 1872, μικρά πύλη πρός Βορράν καί άλλη μικρά πρός 
Άνατολάς. Α ί μεγάλαι πύλαι, ήσαν δίφυλλοι άπό βαρεϊαν ανθεκτικήν ξυλείαν 
ή κυρία μάλιστα ήτο αψιδωτή, αί μικραί ήσαν μονόφυλλοι. Μετά τόν σει
σμόν τοΰ 1912 τό υψηλόν περιτείχισμα ύπεβιβάσθη είς τό έν μέτρον υπέρ τήν 
έπιφάνειαν τοΰ εδάφους καί ΰπερθεν κατεσκευάσθησαν ώραΐα σιδηρά κιγκλι
δώματα, τών οποίων έκάστη κατακόρυφος ράβδος κατέληγεν άνω είς λόγχην 
μέ άνάγλυφον σταυρόν. Τά κιγκλιδώματα έβάφησαν λευκά αί λόγχαι άργυραΐ 
καί οί σταυροί κόκκινοι.

Διά μέσου τών κιγκλιδωμάτων τώρα, ό διαβάτης έβλεπεν ολην τήν περιο
χήν τοΰ Ναοΰ καί αυτό τοΰτο τό κτίριόν του. Α ί πύλαι Δυτική καί Βόρεια άντι- 
κατεστάθησαν μέ σιδηράς κιγκλιδωτάς, ή Νοτία καί ή μικρά ’Ανατολική πα- 
ρέμειναν όπως ήσαν καί πρίν, τμήμα δέ τοΰ παλαιοΰ ύψηλοΰ τοίχου έμεινεν 
ώς παραστάτης αυτών.

Τό ήμισυ περίπου τής έκτάσεως τών δύο στρεμμάτων έμενε πρός Ν. καί 
έκαλλιεργεΐτο, υπό τοΰ νειυκόρου, ώς λαχανόκηπος, είς τήν ανατολικήν πλευ
ράν τοΰ οποίου ΰπήρχον 4 κελλία τά όποια έχρησιμοποιοΰντο άπό Β. πρός Ν. 
τό α '.  διά τήν άπύθεσιν βιβλίων έκκλησιαστικών, παλαιών εικόνων κλπ., τό 
β '. διά τήν άπόθεσιν τής πυροσβεστικής αντλίας τής ένορίας καί τών έξαρ- 
τημάτων της, τό γ ' .  ώς έργαστήριον κατασκευής κηρίων καί λαμπάδων καί 
τό δ ',  ώς αποθήκη γεοαργικών εργαλείων καί διαφόρων άλλων αντικειμένων 
καθαρισμοΰ κλπ. Ευθύς μετά τό δ ',  κελλίον υπήρχε ή ’Ανατολική μικρά πύλη 
όδηγοΰσα είς δρόμον άπόκεντρον.

Έ κ  τής νοτίας πύλης είσήρχετό τις μέ 2 - 3 βαθμίδας είς τόν περίβολον, 
οστις έν είδει δρόμου χωριζομένου άπό τόν λαχανόκηπον άπό χαμηλόν τοίχον 
έβαινε κατά μήκος τής εκκλησίας μέχρι τής κόγχης καί πέραν, στρεφόμενος 
όμως άπό τής πύλης ολίγον πρός τά άριστερά ό θέλων νά έκκλησιασθή, εΰρι- 
σκε τά προπύλαια καί τήν κυρίαν είσοδον τής έκκλησίας. Ό  έκ τής Δυτικής 
πύλης εισερχόμενος εΐχεν ενθεν καί ένθεν δύο πελώρια κυπαρίσσια, έν συνεχεία 
δέ τούτων παρτέρια, πλάτους 1 μέτρου περίπου γεμάτα άπό άνθη άναλόγως 
τής έποχής. Καταντικρύ του ειχε τό κτίριον τής έκκλησίας άριστερά τής οποίας
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δ περίβολος διεμορφώνετο είς δρόμον δστις έβαινε κατά μήκος αυτής και. 
έφθανε μέχρι, τής κόγχης κα'ι πέραν. Ή  κυρίως εκκλησία κατελάμβανε τό 
Βόρειον μέρος τοΰ περιβόλου έκειτο μεταξύ τών προλεχθέντων δυο δρόμων, 
τών έν τώ περιβόλω σχη ματ ιζο μ έν ων , καί έξετείνετο από Δυσμών πρός Ά να- 
τολάς καταλήγουσα είς τήν κόγχην τοΰ 'Αγίου Βήματος. Πέραν τής κόγχης 
ΰπήρχεν ακόμη περίβολος, έν ώ ύπήρχον μερικοί τάφοι αρχιερέων καί πρου
χόντων, έπίσης μικρόν κτίριον μέ βαθΰ υπόγειον χρησιμεΰον ώς όστεοφυλά- 
κιον, ΰπήρχον καί περί τάς 10 φιλλΰραι (φλαμούρια!) μέ άξιόλογον άνά- 
πτυξιν, αί όποια ι κατά τήν έποχήν τής ανθοφορίας των διέχυνον τό άρωμά 
των είς μεγάλην έκτασιν.

Είς τά προπύλαια, αποτελούμε να ώς εΐπομεν ανωτέρω, άπό τό ισόγειον 
τοΰ κιοδωνοστασίου άνήρχετό τις μέ δύο βαθμίδας, δεξιά δέ τών προπυλαίων 
υπήρχε πηγάδι βαθύ, μέ κυκλικόν μαρμάρινον στόμιον κεκαλυμμένον καταλ
λήλους καί ανέμη. Ό  Ναός ήτο μία τρίκλιτος Βασιλική, χτορίς τροΰλλον, πλά
τους 20 μέτρων καί μήκους 30 καί πλέον μ., είς τόν νάρθηκα δέ προεξείχε 
ένθεν καί ένθεν τό πλάτος κατά 3 μέτρα, οΰτως ώστε ή κάτοψις νά έμφανίζη 
ένα κεφαλαίον Τ άνεστραμμένον, έν συνεχεία τών προεξοχών τούτων ΰπήρχον 
στοαί πλακόστρωτοι, τών οποίων αί δοκοί - κίονες ΰπεβάσταζον τάς δύο πτέ
ρυγας τοΰ γυναικωνίτου, ούτινος τό κεντρικόν τμήμα ήτο ακριβώς άνωθεν 
τοΰ νάρθηκος. Ευθύς μετά τά προπύλαια, υπήρχε σιδηρά δίφυλλος Ούρα, πού 
έφερεν είς τόν πλακόστρωτον μέ μάλτες νάρθηκα. ’Ένθεν καί ένθεν τής θύρας 
υπήρχαν μόνιμοι σταθεροί καναπέδες, είς δέ τήν βορείαν πλευράν του νάρ
θηκος προθήκαι καί ερμάρια, μέ διάφορα έκκλησιαστικά αντικείμενα, πρός 
δέ καί θύρα οδηγούσα είς τήν προεξοχήν ήτις είχεν οψιν δωματίου μέ κλίμα
κα οδηγούσαν είς τόν γυναικωνίτην, καί μέ κρύπτην κεκαλυμμένην μέ τήν 
εικόνα τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ, έντός τής οποίας ήσαν αποτεθειμένα τά αρ
γύριά καί λοιπά πολύτιμα σκεύη τής έκκλησίας, ώς έπενδύσεις εικόνων, άργυ
ροί μεγάλοι δίσκοι, κανδήλαι, θυμιατήρια, ραντιστήρια, σταυροί, έξαπτέρυγα, 
δισκοπότηρα, άφιερώματα κλπ. 'Η  προεξοχή είχε καί μικράν θύραν φέρουσαν 
πρός τό Β. τμήμα τοΰ περιβόλου. Ε ίς τήν Νοτίαν πλευράν τοΰ νάρθηκος 
υπήρχαν έπίσης ερμάρια καί προθήκαι ώς είς τήν Βορείαν, καθώς καί ή 
προεξοχή καταλαμβανομένη άπό κλίμακα οδηγούσαν είς τόν γυναικωνίτην, 
επικοινωνούσαν δμως διά θύρας άπ’ ευθείας μέ τόν πρός Νότον περίβολον, 
άλλη θύρα είς τό Α μέρος τής προεξοχής έφερε πρός τήν Νοτίαν στοάν. Τέ
λος, είς τό ’Ανατολικόν μέρος τοΰ Νάρθηκος ήτο δ διαχιοριστικός τοίχος 
τοΰ κυρίως ναοΰ μέ τρεις δίφυλλους σιδηράς θύρας μίαν διά κάθε κλιτός 
τοΰ Ναοΰ, αί δποΐαι κατά τόν χειμώνα έκαλύπτοντο μέ τάπητας τύπου τσάν
τας διά νά διατηρήται κάπως θερμή ή άτμόσφαιρα διότι θερμάστραι δέν 
έ.χρησιμοποιοΰντο έν τή εκκλησία. Κατά τ’ άνωτέρω ό νάρθηξ είχε πλάτος
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26 μέτρων μέ τάς προεξοχάς, ή δέ άπόστασις άπό τής θΰρας, εισόδου τοΰ νάρ-* 
θηκος μέχρι τής θΰρας εισόδου τοΰ Ναοΰ ήτο μέτρων 5.

Ό  κυρίως ναός ήτο έστρωμμένος μέ μαρμάρινες πλάκες. Δεξιά τώ είσ- 
ερχομένφ ήτο τό παγκάριον, ένθεν καί ένθεν καθ’ δλον τό μήκος τών τοίχων 
ΰπήρχον στασίδια υπερυψωμένα, τά δέ κλίτη έσχηματίζοντο άπό σειράς στα- 
σιδίων άρχομένας άπό τών χορών καί λήγουσας είς σημεΐον άφίνον έλευθέραν 
δίοδον πρός τά κλίτη. Τήν δεξιάν σειράν στασιδίων έκοσμοΰσε ό άρχιερατι- 
κός θρόνος, τήν δέ άριστεράν ό άμβων. Οί χοροί ήσαν υπερυψωμένοι καί πε- 
ριεβάλλοντο άπό σιδηρά κιγκλιδώματα. Τά άναλόγια ήσαν κομψά.

Ά πό  τήν οροφήν τοΰ Ναοΰ είς τήν οποίαν έκυριάρχει δ Ιΐανιοκράτωρ 
ήσαν άνηρτημένοι ωραίοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, κανδήλαι άπό κρύσταλλον 
ταγιέ βυσσινί, έπίσης δύο σειραί πολυκάνδηλα είς σχήμα Λ, ή μία παρά τόν 
άρχ. θρόνον, ή άλλη ευθύς μετά τόν άμβωνα, άναβοκατεβαζόμενα με μηχανι
σμόν τροχαλίας άοράτου ώς κεκλεισμένης εντός τής στέγης. Μανουάλια άπό 
μπρούντζον ΰπήρχον μεταξύ χορών καί τέμπλου, μεγάλου μεγέθους, καθώς 
καί μικρότερα φορητά. Τό τέμπλον ήτο βασικώς ξύλινον, ή διακόσμησίς του 
ήτο λευκό φόντο μέ χρυσά άνάγλυφα στολίδια παριστώντα άμπελον, άπό Β. 
πρός Ν. εις τό κάτω μέρος τοΰ άετώματός του ειχε ταινίαν άνάγλυφον έπί 
τοΰ σώματος τοΰ τέμπλου χαριέντως έλισσομένην έπί τής οποίας άνεγράφον- 
το τά ρητά. «Τώ οΐκω Σου πρέπει άγιασμα Κύριε είς μακρότητα ήμερών. 
Άγίασον Κύριε τούς άγαπώντας τήν ευπρέπειαν τοΰ οίκου Σου». Πλήν τής 
ωραίας πύλης τής όποιας τά δύο φύλλα άπήστραπτον χρυσά μέ γλυφάς, είχε 
καί είς τά δύο κλίτη όμοιοτάτας, μικροτέρας όμως, ωραίας πύλας, εις δέ τήν 
άριστεράν τοιαύτην μικράν ώραίαν πύλην, παραπλεύρως, ειχε πύλην μέ άρ- 
χάγγελον, χρησιμεύουσαν διά τήν συνήθη επικοινωνίαν Βήματος - Κυρίως 
Ναοΰ, καί άντιστρόφως. Αί εικόνες τοΰ τέμπλου ήσαν κανονικώς διατεταγμέ- 
ναι καί πολύ καλής τέχνης, ειχον βεβαίως καί τάς μικροτέρας των άς προσεκύ- 
νουν οί Χριστιανοί. "Τπερθεν τών μεγάλων εικόνων ήτο ένα τμήμα τοΰ τέμ
πλου μέ έπιχρύσους γλυφάς καί ΰψηλότερον δύο σειραί εικόνων τοΰ Δωδεκα- 
όρτου κλπ. Ε ίς δέ τό άκρως υψηλόν μέρος τοΰ άετώματός ήτο ή Σταύρωσις, 
χρυσοποίκιλτος, μέ εκατέρωθεν τήν Θεοτόκον καί τόν 'Ά γιον Απόστολον Τω- 
άννην καί μέ δλα τά χρειώδη τής σταυροδσεως, δηλ. κλίμακα, λόγχην, σπόγ
γον, δοχεϊον οξους κλπ., καθώς καί έναν άλέκτορα. Καί είς τά άετώματα τοΰ 
τέμπλου κατά τά κλίτη ΰπήρχον ιερά άντικείμενα.

Τό 'Ά γιον Βήμα ήτο εΰρύχωρον. Ή  Ά γ ια  Τράπεζα μέ τά ιερά της όθό- 
νια καί σκεύη καί τήν ΰπερθεν άκοίμητον κανδήλαν άπήστραπτε άπό καθα
ριότητα καί αγιοσύνην, ειχε ξυλόγλυπτου ουρανόν στηριζόμενον είς 4 κιονί
σκους. ’Ό πισθεν τής Α γ ία ς  Τραπέζης χωριζόμενον άπ’ αυτής, μέ διαδρομί- 
σκον ήτο τό σύνθρονου καί όπισθεν τούτου ή Σταύρωσις, τά έξαπτέρυγα κλπ.



48 ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΊΝ Ο Υ  Δ. ΒΑΦΕ ΙΔΗ

Είς τό αριστερόν τμήμα τοϋ 'Α γ. Βήματος ήτο ή 'Ιερά  Ηρόθεσις, μέ τάς ανά
λογους εικόνας καί τά ιερά της σκεύη, άριστερότερον ταύτης νιπτήρ, άνηρτη- 
μένα θυμιατήρια, πύραυνα, ερμάρια, φιάλαι νάματος κλπ. Είς τό δεξιόν τμή
μα τού 'Α γ. Βήματος, τό διακονικόν δηλαδή, ΰπήρχον ερμάρια περιέχοντα 
άμφια, βιβλία κλπ., μικρά δέ πύλη ώδηγούσε έκ τού διακονικού κατ’ ευθείαν 
είς τόν περίβολον τού Ναού.

Τέλος ό γυναικωνίτης άπετελεΐτο άπό τά ύπερθεν τών στοών δύο κλίτη, 
συνδεόμενα μέ τό κύριον υπέρ τόν νάρθηκα τμήμα του. Τό τμήμα τούτο διηρεΐ- 
το είς δύο μέρη, τό έν έχον ευθύς κάτωθέν του τόν ναόν καί τό άλλο πρός δυ- 
σμάς ύπερυψωμένον καί τό όποιον άπεκαλεϊτο «Χελιδονάκια». Ξύλινα δικτυωτά 
ήσαν τοποθετημένα, ύπερθεν τοϋ στηθαίου απ’ άκρου εις άκρον, καμπυλού- 
μενα πρός τά εμπρός. Αί γυναίκες παρηκολούθουν τάς ακολουθίας κρυπτό- 
μεναι όπισθεν τών δικτυωτών. Είς τόν κάτω κυρίως ναόν, ιδία κατά τάς Κυ- 
ριακάς καί μεγάλας έορτάς, γυνή δέν έκκλησιάζετο. Ε ίς τόν γυναικωνίτην 
ύπήρχον ώραίαι εικόνες, μικρόν παγκάριον διά τήν διάθεσιν κηρίων κλπ. Τά 
δικτυωτά κατηργήθησαν καί άφηρέθησαν κατά τό 1911. Αύτή είναι μία κατά 
τό δυνατόν ακριβής περιγραφή τοϋ Ναού. Έ άν ήτο δμως δυνατόν νά παρευ- 
ρίσκετο ό αναγνώστης τών γραμμών αυτών είς μίαν επίσημον λειτουργίαν, 
π.χ. τής εορτής τού 'Α γ. Γεωργίου, ασφαλώς θά συνεκινείτο βαθύτατα άπό 
τήν λαμπρότητα τού ναού καί τήν ίεροπρέπειαν τού Κλήρου, καθώς καί τήν 
εύλάβειαν τοϋ εκκλησιάσματος. Τήν παραμονήν ήνοίγετο ή κρύπτη καί ετί
θεντο είς χρήσιν ολα τά χρυσά καί άργυρά σκεύη τού Ναού, τά φυλασσόμενα 
έν αύτή. Τά μανουάλια, οί πολυέλαιοι, αί κανδήλαι καί τά πολυκάνδηλα ήσαν 
κατάφωτα. Ό  άρχιερεύς, οί ιερείς καί οί διάκονοι έφερον άμφια ωραιότατα, 
οί ψάλται καί οί κανονάρχαι μελωδικώς έψαλλον, οί έπίτροποι έπέβλεπον τά 
πάντα, ό νεωκόρος έξετέλει τήν υπηρεσίαν τού μέ άκρίβειαν καί οί μικροί βοη
θοί. του μέ τά πολύχρωμα ωραία των άμφια έκράτουν τόν χρυσοΰν σταυρόν, τά 
έξαπτέρυγα καί τάς λαμπάδας μέ πολλήν σοβαρότητα καί εύλάβειαν. νΑλλη 
έκκλησία δέν έλειτούργει είς τήν πόλιν κατά τήν ήμέραν εκείνην. Εύλόγως, 
λοιπόν ό ναός ήτο γεμάτος άπό χριστιανούς καί άπό τόν μαθητύκοσμον καί ό 
γυναικωνίτης άπό ευλαβείς κυρίας. Ή  λειτουργία μέ Βυζαντινήν μεγαλοπρέ
πειαν έξετελεΐτο, καί έτελείωνε δημιουργούσα αγνά χριστιανικά συναισθήματα 
καί κατάνυξιν είς τάς καρδίας τών χριστιανών.

'Η  τελευταία λειτουργία είς τόν ιερόν αύτόν Ναόν έγινε είς τάς 19 Α π ρ ι
λίου 1915 (π. ή .) ήμέραν Κυριακήν ύπό τόν ήχον τών τηλεβόλων τού Συμμα
χικού στόλου δστις άπό τού Μελανός Κόλπου έβομβάρδιζε τήν Καλλίπολιν. 
Μετά 4 ήμέρας ήτοι τήν 2ι3ην ίδιου ήμέραν πανηγύρεεος τού Ναού, ό Ε λλη
νικός πληθυσμός τής πόλεως καί τών περιχώρων άπηλαύνετο ύπό τών Τούρ
κων είς Μ, Ά σίαν. Μετά τρείς ή τέσσαρας μήνας, δ Ναός κατεδαφίσθη ύπό
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τών Τούρκων, πλήν τοΰ κωδωνοστασίου ώς καί ανώτερο:» εΐπομεν. Μετά εν 
έτος έπυρπολήθη ό Ναός τού 'Αγίου Νικολάου καί βραδύτερον κατεδαφίσθη- 
σαν αί έκκλησίαι ΓΑγ. Δημητρίου, 'Α γ. ’Αθανασίου καί τού άλλου 'Αγίου Ν ι
κολάου τού έν Μανιαζίω. ’Ά θικτος παρέμεινεν ή έν Μανιαζίω Κοίμησις τής 
Θεοτόκου χάρις είς ένα Δυτικομακεδόνα δστις ύποκρινόμενος τόν ΒοιΑγαρον, 
καί έν Καλλιπόλει παρέμεινε μετά τήν έξορίαν τών Ελλήνων κατοίκοον της, 
καί τήν εκκλησίαν διέσωσε κειμένην παραπλεύρως τής οικίας του. Μετά τήν 
λήξιν τού Α ' Παγκοσμίου Πολέμου καί τήν παλιννόστησιν τών έκ τών διωγ
μών διασωθέντων Έλλήνο^ν, έπί τής Οέσεως τού Ά γ . Γεωργίου άνηγέρθη μι
κρότερος ναός τιμηθείς έπ’ όνόματι τής Ά γ . Τριάδος, άλλά καί ούτος μετά 
τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών έξηφανίσθη κατεδαφισθείς ύπό τών Τούρ
κων, ώς καί τό κωδωνοστάσιον. Ή  Κοίμησις τής Θεοτόκου ύπάρχει ακόμη, 
χρησιμοποιουμένη ώς αποθήκη. Αοιπόν τώρα δέν έμειναν ίχνη τής Ελληνο
χριστιανικής ζωής, τής ώραίας Καλλιπόλεως. Δέν ακούεται πλέον ή Ελληνι
κή γλώσσα ούτε οί μελωδικοί χριστιανικοί ύμνοι. Ή  σκυθρωπή ξένη κατά- 
κτησις βαρύνει τόν τόπον. Ά λλά τού Ζεφύρου τό θρόισμα καί τού Ελλησπόν
του ό φλοίσβος αντιλαλούν τούς Ελληνοχριστιανικούς ήχους πού έπί αιώνας 
έκυριάρχουν έκεΐ, καί περιμένουν νά τονωθούν, νά ένισχυθούν νά ζωντανεύ- 
σουν, μέ τήν έπάνοδον τών τέκνων τής Ελλάδος καί τής ’Ορθοδοξίας είς τάς 
αρχαίας εστίας των.

Καβάλα ’Ιανουάριος 1967

II. ΤΟ ΕΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ ΜΕΤΟΧΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ

Ά π ό  πολλού έπεθύμουν νά καθορίσω τά άφορώντα τό έν Καλλιπόλει 
παρεκκλήσιον τής Π αναγίας τών Ίβήρω ν έορτάζον κατά τήν 23ην Αύγού- 
στου, δπερ, προφανώς είς παλαιάν έποχήν, ήτο άκμάζον Μετόχων τής έν Ά γ ίω  
’Ό ρ ει 'Ιερας Μονής τών Ίβήρω ν, έχον πλήν τής έκκλησίας καί τινα κελλία 
καί λοιπούς χώρους. Έ ν  Καλλιπόλει ασφαλώς διέμενε καί αντιπρόσωπος τής 
κυριάρχου Μονής, κατά δέ τό 1863 αναγράφεται μεταξύ τών έκ Καλλιπό- 
λειος συνδρομητών έκκλησιαστικού τίνος βιβλίου καί ό Μισαήλ Ίβηρίτης, δστις 
ώς νομίζομεν ήτο ό τού Μετοχιού διαχειριστής κατά τήν έποχήν έκείνην. Πρός 
διευκρίνισιν τού ζητήματος έζήτησα πληροφορίας περί τής αρχής καί τοΰ τέ
λους τού Μετοχιού έκ τής ώς ανωτέρω Μονής, τής οποίας οί σεβάσμιοι ’Επί
τροποι προθύμως άπήντησαν διά τού κατωτέρω έγγράφου των, χωρίς δυ
στυχώς νά καθορίσωσι τά άφορώντα τό Μετόχων, δι’ ούς λόγους έκθέτουσιν 
έν τώ έγγράφω:

Ν. Σμύρνη ’Αθηνών, Σεπτέμβριος 1970
4
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«'Ιερά Μονή τών "Ιβήρων 
"Αγιον "Ορος 

"Αθω 
"Αριθ. Πρωτ. 328.

Έ ν Ί ε ρ α  Μονή τών Ίβήρω ν τή 11)24  Σεπτεμβρίου 1970

ΙΙρός

τόν κ. Κωνστ. Δ. Βαφείδην 
Πλατεία Βασιλέως Κων)τίνου 12 
Ν. Σμύρνην —  "Αθήνας.

Έγενόμεθα κάτοχοι τής άπό 10)23.8.1970 επιστολής σας, δι’ ής αιτείτε 
στοιχεία περί τοΰ έν Καλλιπόλει τής ’Ανατολικής Θράκης Μετοχιού τής Ί ε -  
ράς ημών Μονής καί είς άπάντησιν γνωρίζομεν ΰμίν δτι πράγματι ή Μονή 
διετήρει έκεϊ Μετόχιον, πλήν δμως δέν υπάρχουν σαφή στοιχεία νά σάς πα- 
ράσχωμεν, παρά τήν καλήν διάθεσιν ημών, διότι δυστυχώς άπωλέσθησαν ταΰ- 
τα, κατά τήν γενομένην διαδικασίαν διά τήν άποζημίωσιν τών έν Τουρκία 
άπαλλοτριωθέντων Μετοχίων τής Μονής, μέ τό αποτέλεσμα μή έπιτεΰξεως τοΰ 
σκοποΰ τοΰτου, είς μεγίστην ζημίαν διά τήν Ίερά ν ημών Μονήν καθώς καί 
άλλων αδελφών Ί .  Μονών τοΰ 'Αγίου "Ορους.

Μετά τιμής καί ΰπολήψεως καί ευχών πρός Θεόν 
Ο ί Επίτροποι τής Ίερ ά ς  Μονής τών Ίβήρω ν 

+  Προηγούμενος Μεθόδιος 
+  Γέρων "Αθιμος 
Ί- Γέρων Γερβάσιος».

III. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Πραγματοποιών τήν έπιθυμίαν μου, δπως δώσω μίαν εικόνα τών σχο
λείων τής πατρίδος μου Καλλιπόλεως κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας, 
έπιχειρώ κατωτέρω μίαν περιγραφήν αυτών. 'Η  ακμή των πρέπει νά τοπο- 
θετηθή είς τήν χρονικήν περίοδον άπό τοΰ 1832 μέχρι καί τής άνοίξεως τοΰ 
1915 δτε οί "Ελληνες κάτοικοι τής πόλεως καί τής περιοχής έξετοπίσθημεν 
υπό τών Τούρκων είς Μ. ’Ασίαν καί είς Ραιδεστόν, διά λόγους πολεμικούς έπι- 
φανειακώς, οΰσιαστικώς δμως πρός έξόντωσιν. 'Ως περίοδος δμως πλήρους 
ακμής δέον νά θεωρηθή ή άπό τοΰ 1880 καί εξής. Μετά τήν άνακωχήν τοΰ 
1918 δτε έπανήλθομεν εις τάς εστίας μας μέχρι καί τοΰ Νοεμβρίου 1922 δτε
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λόγω τής ατυχίας μας έν Μ. Ά σίφ  προσεφύγαμεν είς τήν μητέρα Ελλάδα, » 
τά σχολεία έλειτούργησαν βεβαίως, κατά τρόπον δμως δμοιον μέ τόν τής 
έλευθέρας Π ατρίδος καί συνεπώς δέν θά άσχοληθώμεν μέ τήν περίοδον αυ
τήν. ’Άλλως τε, ή παρούσα περιγραφή θά άσχοληθή ιδίως μέ τά σχολικά κτί
ρια, πλήν δμως δέν δυνάμεθα νά μή πραγματευθώμεν έν πάση συντομία καί 
τό συντελεσθέν έν αύτοΐς έργον.

Προ του 1832 ή παιδεία έν Καλλιπόλει παρείχετο είς τούς νάρθηκας 
τών έκκλησιών δπου έδιδάσκοντο ή ’Οκτώηχος καί τό Ψαλτήριον άπό ιερείς 
καί ένα διδάσκαλον, ίσως έξ άκμαζούσης τινός Σχολής τής εποχής προερχό- 
μενον, οί δέ μαθηταί καί αί έλάχισται μαθήτριαι, δταν έμάνθανον τήν άλφά- 
βητον, τόν συλλαβισμόν, τόν σχηματισμόν τών λέξεων, καί τήν γραφήν είς 
τό διάμμιον έπεδίδοντο περαιτέρο) είς άνάγνωσιν καί άποστήθισιν περικοπών 
έκ τών ιερών βιβλίων, καί ήκροώντο τά ηθικά διδάγματα είτε τοΰ ίερέως, είτε 
τοΰ μοναδικοΰ διδασκάλου καί έβάσιζον έπ’ αυτών τήν έν τή θρησκεία, τή οί- 
κογενείρ. καί τή κοινωνία θέσιν καί πολιτείαν αυτών. Λεν έλειπον βεβαίως καί 
οί εύρύτερον πεπαιδευμένοι Καλλιπολΐται κατά τήν έποχήν έκείνην, άλλ’ ήσαν 
πολύ ολίγοι, τήν δέ μόρφωσίν των άπέκτων είτε ξενιτευόμενοι, είτε διδασκό
μενοι κατ’ ίδιαν άπό συγγενείς των, μορφωθέντας έξω, χάρις είς τόν πλού
τον των, είς τό έμπόριον κλπ.Έ ξ έπισήμων στοιχείων (έπιστολή τοΰ επισκό
που Γρηγορίου πρός τόν Μητροπολίτην Ή ρακλείας Διονύσιον ύπό χρονολο
γίαν 1ης Αύγουστου 1841) προκύπτει οτι κατά τό 1832 ώκοδομήθη σχολειον 
πρός έκπαίδευσιν τής νεολαίας, έν τώ περιβόλω τοΰ ναοΰ τοΰ Ά γ . Γεωργίου. 
Τό σχολειον τοΰτο ήτο αλληλοδιδακτικόν, ώς κτίριον δέ, δέν διετήρήθη έπί 
πολύ καί τοΰτο διότι τήν 14ην Αύγούστου 1843 πυρκαιά άπετέφρωσε τόν 
Ναόν καί τά έν τή περιοχή του οικήματα. Μετά τήν χρονολογίαν ταύτην έλει- 
τούργησαν σχολεία τόσον άρρένων, δσον καί θηλέων είς ιδιωτικά οικήματα ή 
είς νάρθηκας ναών πλήν δμως σαφείς περί αυτών ειδήσεις ήμεϊς τουλάχιστον 
δέν κατέχομεν. Κατά τό έτος 1892 δ Ευστράτιος Δράκος Μοσχονήσιος μάς 
παρέχει συγκεκριμμένα στοιχεία περί τών σχολείων τής Καλλιπόλεως, άναφέ- 
ρων δτι «ώραΐον μέν οικοδόμημα τυγχάνει τό Σχολαρχείον, παλαιά δέ τά λοι
πά, πλήν τής δημοτικής τής μικράς συνοικίας. . . ίχθυπωλείου καλουμένης, τό 
σχολειον ώκοδομήθη πρό τινας (α ω νε ')» 1 8 5 5 (;) . Ό  αυτός παρέχει κ α ίτά  κα
τωτέρω στοιχεία περί τών μαθητών, τών διδασκάλων καί τής αμοιβής των κατά 
τήν έποχήν τής έπισκέψεώς του είς Καλλίπολιν (1892).

α) Σχολαρχείον, έχον καί Γυμνασιακήν τάξιν μαθηταί 60, διδάσκαλοι 2.

β) Δημοτικόν. Μαθηταί 180, Διδάσκαλοι 2.
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γ ) Παρθεναγωγεΐον (Νηπιαγωγεΐον, Δημοτικόν, Ελληνικόν).
Μ αθήτριαι 190, Διδασκάλισσαι 2.

δ) Δημοτικόν μικτόν συνοικίας Ιχθυοπωλείου.
Μαθηταί 53, Μ αθήτριαι 20, Διδάσκαλοι 1.
Έτησία αμοιβή δλων τών διδασκάλων, Λ .Τ. Χρ. 850.

Τέλος άς σημειώσωμεν οτι κατά τήν αυτήν έποχήν, υπήρχε καί βιβλιοθή
κη εντός κελλίου τοΰ καθεδρικού Ναοΰ τοΰ 'Α γ. Γεωργίου, περιλαμβάνουσα 28 
χειρογράφους κώδικας και 396 έντυπους, ώς αναφέρει ό αυτός Ε. Δράκος. 
(Θρακικά, ’Αθήναι 1892).

Ά π ό  τής εποχής καθ’ ήν δ Εύστρ. Δράκος έγραφε ταΰτα μέχρι τής άνοί- 
ξεως τοΰ 1915 περί ής ανωτέρω, διέρρευσαν έτη 23. Τούτων τών 23 ετών τό 
τελευταΐον τρίτον (1908 —  1915) ό γράφων τό διήνυσεν ώς μαθητής έν Καλ- 
λιπόλει, δσα δέ· άφηγεΐται έφεξής προέρχονται έξ ιδίας του άντιλήφεως, έπι- 
κουρουμένης, δμως έξ άφηγήσεως τών γονέων του καί προσώπων μεγαλυτέρων 
του κατά τήν ηλικίαν. Σπουδαιότατον γεγονός πρέπει νά θεωρηθή ή κατά τό 
έτος 1905 άνέγερσις έκ θεμελίων τοΰ περικαλλοΰς Παρθεναγωγείου Καλλιπό
λεως, έν συναρτήσει δέ πρός τά προϋπάρχοντα κτίρια τοΰ Σχο?ωιρχείου καί τοΰ 
Συνοικιακοΰ Σχολείου Ιχθυοπωλείου (Μπακοΰκ Π αζάρ), θά πραγματευθώ- 
μεν περαιτέρω αυτά τά τρία διδακτήρια.

Ά λλά πρίν είσέλθωμεν είς τήν περιγραφήν των, δέν δυνάμεθα νά μή έξι- 
στορήσωμεν έν μεγάλη συντομία τό έν αΰτοΐς συντελουμενον έργον, ώς εΐπομεν 
έν τοΐς πρόσθεν.

Ό  άρχιερεύς καί τό ίερατεΐον, οί δημογέροντες, οί έφοροι, οί έπίτροποι τών 
έκκλησιών, οί προύχοντες καί ό λαός, μέ ιερόν ζήλον ένήργουν, είργάζοντο, συν- 
εισέφερον διά νά έ'χωσι τά σχολεία διδακτικόν προσιυπικόν πλήρες καί ικανόν 
δπως έπιτύχη τόν σκοπόν τής Ελληνοχριστιανικής μορφώσεως τής νεολαίας. 
Διευθυντής τοΰ Σχολαρχείου άρρένων ήτο κατά κανόνα πτυχιοΰχος τής Φιλο
λογίας τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου Α θηνών, ούχί σπανίως δέ καί είς τό διδα
σκαλικόν προσωπικόν περιελαμβάνοντο πτυχιοΰχοι ή προλΰται τοΰ Πανεπιστη
μίου, ώς καί απόφοιτοι Γυμνασίων. Μ. Έμπορ. Σχολών καί ξενογλώσσων Λυ
κείων. Τό προσωπικόν τοΰτο άπετελεΐτο από πέντε διδασκάλους, σημειωτέον 
δμως δτι καί τινες εύπαίδευτοι εύποροι συμπατριώται έδίδασκον αμισθί ένια μα
θήματα, γνωρίζομεν δέ καί περίπτωσιν άρχιερέως διδάξαντος τά Θρησκευτικά 
τών άνωτέρων τάξεο^ν. Παραλλήλως, δυο Τοΰρκοι διδάσκαλοι έδίδασκον τήν 
Τουρκικήν γλώσσαν καθ’ ώρισμένας ημέρας καί ώρας, δ μεν είς τάς άνω- 
τέρας τάξεις, ό δέ είς τάς κατωτέρας. Τέλος άς μή λησμονήσωμεν δτι ΰπήρχον 
καί δυο παιδονόμοι μέ αρκετήν κατάρτισιν, έπιστατοΰντες κατά τάς ώρας τής
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μελέτης βοηθοΰντες κατά τό δυνατόν τους έχοντας ανάγκην βοήθειας μαθη- 
τάς καί έποπτεύοντες διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί τής εύπρεπείας, εντός' 
καί έκτος τοΰ Σχολείου. Τοΰτο εΐχεν οκτώ τάξεις, ένθυμοΰμαι δέ καί βραχεΐαν 
περίοδον λειτουργίας του μέ εννέα τάξεις. ΙΙεριελάμβανε δηλαδή, Δημοτικόν, 
'Ελληνικόν καί μίαν ή δυο Γυμνασιακός τάξεις. Ο ί άποφοιτώντες έκ τοΰ Σ χο 
λείου τούτου κατετάσσοντο εύχερώς είς τήν β ' τάξιν τών Γυμνασίων. Ε ίς τό 
Σχολειον τοΰτο έδιδάσκοντο ή μητρική γλώσσα αρχαία καί νέα. Γραμματι
κή, Συντακτικόν, ’Εκθέσεις κλπ., Λατινικά, Μαθηματικά μέχρι καί θεωρητι
κής αριθμητικής, Εμπορικά, Λογιστικά, Φυσική, Φυσ. Πειραματική, στοι
χεία Χημείας, Κοσμογραφία, Γεωγραφία, 'Ιστορία, Θρησκευτικά, Καλλιγρα
φία, ’Ιχνογραφία, Ω δική, Γυμναστική Σουηδική καί ένόργανος, έπίσης δέ 
έδιδάσκοντο καί ή Γαλλική ώς καί ή Τουρκική γλώσσα. Ο ί απόφοιτοι τοΰ Σ χο 
λείου τούτου, πολλάκις προσελαμβάνοντο ώς διδάσκαλοι είς χωρία.

Τό Παρθεναγωγείον είχε μίαν τάξιν Νηπιαγωγείου, τέσσαρας Δημοτι
κού καί δύο Ελληνικού. Ή  Διευθύντρια ήτο κατά κανόνα Ζαππίς αί δέ λοιπαί 
3-4 διδασκάλισσαι ήσαν ή Ζαππίδες, ή τών Ά ρχιγενείω ν ή τοΰ Ίωακειμίου, 
ενίοτε δμως καί αύτοΰ τούτου τοΰ Παρθεναγωγείου Καλλιπόλεως, περαιτέρω 
αύτοδίδακτοι καί πεπειραμένοι. 'Τπήρχε καί μία έπιστάτρια. Τά διδασκόμενα 
μαθήματα ήσαν τά τοΰ Σχολείου άρρένων άναλ,όγως ήλαττωμένα, μέ προσθή
κην Οικιακής Οικονομίας καί τών εργόχειρων άτινα ήσαν κομψοτεχ·νήματα 
καί προεκάλουν τόν θαυμασμόν όταν, κατά τό τέλος τοΰ σχολικού έτους, εξετίθεν
το είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Παρθεναγωγείου.

Τέλος είς τό συνοικιακόν σχολειον τής παραθαλασσίας συνοικίας Μπα- 
λούκ Παζάρ (Μανιάζι ή ’Ιχθυοπωλείου) έχον τέσσαρας τάξεις Δημοτικού, 
έδίδασκεν είς διδάσκαλος, οί δέ άποφοιτώντες μαθηταί καί μαθήτριαι τοΰ μι
κτού τούτου Σχολείου, έσυνέχιζον τήν φοίτησίν των είς τήν Ε ' τάξιν τοΰ 
Ά ρρεναγωγείου ή Παρθεναγωγείου τής ’Ά νω  Συνοικίας τής πόλεως.

Δέν ήτο άσχετος πρός τήν έκπαίδευσιν τών Έλληνοπαίδων καί ή ΰπαρ- 
ξις έν Καλλιπόλει σημαντικών Γαλλικών Σχολείων άρρένων καί θηλέων, διευ- 
Ουνομένων ύπό καλογήρων καί καλογραιών τοΰ Καθολικού Τάγματος τών 
αδελφών τοΰ Ά γιου  Αυγουστίνου de Γ Assom ption, είς τά όποια ούκ ολίγοι 
μαθηταί καί μαθήτριαι έξεμάνθανον τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί έ μορφοόνοντο 
συμπληρωματικούς μετά τήν άποφοίτησίν των έκ τών Ελληνικών σχολείων. 
'Τπήρχον δέ καί περιπτώσεις φοιτήσεως μαθητών είς τό Τουρκικόν Γυμνά- 
σιον τής πόλεως πρός έκμάθησιν τής Τουρκικής.

’Ιδού μερικά ονόματα διδασκάλων καί διδασκαλισσών τών Γαλλικών Σ χ ο 
λείων, δηλαδή ιερέων καί καλογραιών :
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Α '. Κλήμης, Τιβούρστιος, Λέανδρος, Βερτίνος, Ή σαΐας, Νικηφόρος, 
Στέφανος.

Β '.  Μαρία - Αύγουστίνα, Θαδδαία, Ευαγγελία, Βεατρίκη, Καλλίστη, 
Ευγενία, Στεφανία.

Καί τώρα συνεχίζομεν μέ τήν περιγραφήν τών Ελληνικών διδακτηρίων.

Α ' . Περιγραφή τοϋ ’Αρρεναγωγείου Καλλιπόλεως

Έ κειτο  είς τό ΒΔ τμήμα τής άνω συνοικίας ήτο λιθόκτιστον κεραμοσκε
πές κτίριον αυστηρού ρυθμού καί άνηγέρθη κατά τό 1881 μέ ήμιϋπόγειον 
καί ένα·> όροφον, βραδύτερον δέ, ήτο ιτώ  1892, προσετέθη καί είς όροφος ακόμη, 
ταϋτα δέ άρχιερατευόντων Άβερκίου κατά τήν πρώτην περίπτωσιν καί Δω
ροθέου κατά τήν δευτέραν, άνδρών εύπαιδεύτων καί έμφορουμένοτν από τά 
Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Τ Ι είσοδος είς τό Σχολειον έγίνετο άπό ώραίαν 
μαρμαρίνην κλίμακα, ή έξώθυρα ήτο δίφυλλος σιδηρά, αψιδωτή μέ δύο 
ωραίους μαρμάρινους κίονας εκατέρωθεν. Ό  εισερχόμενος εύρίσκετο αμέσως 
είς εύρύν διάδρομον καί ήτένιζεν είς τό βάθος τό γραφεΐον τοϋ παιδονόμου 
μέ τά εμβλήματα τής άρμοδιότητός του κώδωνα, ώρολόγιον κλπ., εκατέρωθεν 
δέ τοϋ γραφείου, δύο ώραΐαι έλικοειδείς κλίμακες όδηγοϋσαι είς τόν άνω όρο
φον. Ό  κάτω όροφος περιελάμβανε τέσσαρας εύρυχώρους αίθούσας διδα
σκαλίας διά τάς κατωτέρας τάξεις, μεταξύ δέ τών δύο νοτίων αιθουσών υπήρ
χε διάδρομος οδηγών είς χώρον δπου τά τής υγιεινής χρειώδη, κρουνοί νε
ρού κλπ. Ό  άνω όροφος περιελάμβανε εύρεΐαν αίθουσαν συγκεντρώσεως τών 
μαθητών διά ομιλίας, προσευχήν, ωδικήν κλπ., ώς έπίσης καί τέσσαρας αί
θούσας διδασκαλίας διά τάς άνωτέρας τάξεις. Τέλος δέ τό Διευθυντήριον, εύ- 
ρύχωρον γραφείον διευθυντού καί διδασκάλων, περιέχον βιβλιοθήκην, τό 
άρχεϊον τοΰ Σχολείου καί είς ειδικήν προθήκην όργανα Φυσικής Πειραματικής 
καί Χημείας. Ε ίς τό ήμιϋπόγειον ύπήρχεν αποθήκη καυσοξύλων καί μέσων θερ- 
μάνσεως, παλαιών, επίπλων καί θρανίων καί ιδιαιτέρα αποθήκη οργάνων 
γυμναστικής, ήτοι κοντών, αλτήρων, κορινών κλπ.

’Έμπροσθεν τού Σχολείου υπήρχε χώρος ευρύς καί περιορισμένος άπό 
τούς τοίχους τών πέριξ ιδιοκτησιών, χρησιμοποιούμενος ύπό τών μαθητών 
κατά τά διαλείμματα τών μαθημάτων. Αύτή είναι έν συντομίφ ή περιγραφή τού 
Ά ρρεναγωγείου Καλλιπόλεως. Τούτο κατεστράφη δλοσχερώς κατά τήν διάρ
κειαν τού Α ' Παγκοσμίου Πολέμου.

’Ιδού καί τά ονόματα διδασκάλων τινών διδαξάντων είς τό Σχολειον τού
το, άλλά καί προ τής άνεγέρσεως αυτού: Κάπας, Τεροδιάκονος Δανιήλ Κων- 
σταντινίδης, Ά θ . Μιναρετζής, Δήμος διδάσκαλος, Α ναγνώστης Τσεσμελής,
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Οίκονομίδης, Άνδροϋτσος, Καλλιπολίτης, Σπυρίδης, Κασιγόνης, Π ατήρ Λουΐ- 
ζος, Γιαννακάκης, Καλφόπουλος, Ξένος, ·Νικόλ. Γεωργιάδης, Ά χιλλ. Π α
χύς, Κωνστ. Φίλανδρος, Χαράλ. Θεοδωρίδης, Θεμιστ. Χρυσοβέργης, Δημ. 
Άλτιπαρμάκης, Κωνστ. Κωνσταντινίδης Ά ναστ. Βιδούρης, Ί ω . Ζιζήκος, 
Αεων. Μόρφης, Ά λέξ. Μαστραλέξης, I. Ίσαακίδης, Δημ. Σουτόπουλος, 
Ί ω . Όνουφριάδης, Ά χιλ . Όνούφριος, ΙΙέτρ. Παπαπέτρου, Πέτρ. ’Αρ
σενίου, II. Πολυχρονιάδης, Δημ. Καρανταγιόγλου, Ά ναστ. Μπακάλμπα- 
σης, Στυλ. Βαφείδης, Δημ. Κασάπης, Ί ω . Χατζηκοσμάς, Δημήτρ. Λουΐζος, 
Κωνστ. Σαραγιώ της. Παιδονόμοι: Π αναγ. Καλαμπόκης, Στυλ. Χαλαμπάλας, 
Νικ. Χαμούρης. Τούρκοι: Ά σ ή μ  Βέης, Νετζμεδιν ’Εφέντης.

Β ' . Περιγραφή τοϋ Παρθεναγωγείου Καλλιπόλεως

Έ κειτο  εις τό κέντρον τής άνω συνοικίας, ήτο λιθόκτιστον κεραμοσκε
πές πρόστυλον κτίριον ωραίου ελληνικού ρυθμού καί άνηγέρθη κατά τό 1905 
μέ ήμιϋπόγειον καί ένα όροφον μεγάλου έμβαδού, άρχιερατεΰοντος ‘Ιερωνύ
μου ρέκτου ιεράρχου πολλαπλώς ύπηρετήσαντος τό ’Έθνος καί τήν Εκκλη
σίαν. Προ τού Σχολείου υπήρχε μικρός κιγκλιδόφρακτος ανθόκηπος μέ σιδη
ράν δίφυλλον Ούραν, ευθύς μετά τήν όποιαν, μαρμαρίνη κλϊμαξ ώδήγει είς 
πλακόστρωτον στοάν διήκουσαν καθ’ δλον τό μήκος τής προσόψεως τού Σ χο 
λείου, τής στέγης ύποβασταζομένης ύπό κιόνων, καθιστώντων τό Σχολειον 
πρόστυλον. "Τπερθεν τής στοάς ύπήρχεν αέτωμα τριγωνικόν μέ τάς γωνίας 
τής βάσεως οξείας καί τήν τής κορυφής άμβλεΐαν. Ε ίς τήν επιφάνειαν τού 
τριγώνου ύπήρχον καλλιτεχνικότατα έζωγραφισμέναι ακτίνες ήλίου φωτίζου- 
σαι γλαύκα ενώπιον ληκύθου, μέ τούς πόδας της έστη ριγμένους έπί ανοικτού 
βιβλίου, κατά μήκος δέ τής βάσεως τού τριγώνου, έπί καλλιτεχνικής ταινίας 
ήσαν άναγεγραμμένα τάδε: Ά νηγέρθη δαπάναις τών ενταύθα καί έν τή αλ
λοδαπή Καλλιπολιτών έπί Ιερωνύμου Α ' Μητροπολίτου Καλλιπόλεως τώ 
1905.

Ε ίς τό κέντρον τής στοάς ύπήρχεν ή κυρία είσοδος τού Σχολείου, ό δέ 
εισερχόμενος εύρίσκετο είς διάδρομον σταυροειδή μέ καταλλήλως διατεταγμέ- 
νας επτά αίθούσας διδασκαλίας, γραφεϊον διευθυντρίας καί διδασκαλισσών 
καί χώρους ύγιεινής είς τήν Βορείαν πλευράν τού Σχολείου. Έ ν  συνεχεία τών 
Δυτικών αιθουσών παραδόσειος, ύπήρχεν εύρυτάτη αίθουσα τελετών κλπ. κα- 
θισταμένη ετι εύρυτέρα διά τής άποξηλώσεως, δταν συνέτρεχε λόγος, καί τών 
ξύλινων τοιχωμάτων τών ώς ανωτέρω Δυτικών αιθουσών, τών όποιων τοιχω
μάτων ή κατασκευή ήτο κατά τόν πρέποντα τρόπον έκτελεσμένη. Ή  αίθουσα 
αΰτη τών τελετών εΐχε καί θεατρικήν σκηνήν, είς τήν οποίαν έδίδοντο θεα- 
τρικαί μαθητικαί παραστάσεις, άλλά καί σπουδαιότεραι τοιαύται ύπό έρασιτε-
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χνικών θιάσων, τής —  άναλόγως κατηρτισμένης —  νεολαίας τής πόλεως 
άμφοτέρων τών φύλων. Πάντως αι λαμπρότεραι. ήμέραι έν τή αιθούση αύτή 
έορταζόμεναι ήσαν ή τών Τριών Ιερα ρχώ ν καί ή τών 'Αγίων ’Αποστόλων, 
ότε έπεδίδοντο τά ενδεικτικά καί τά απολυτήρια είς τούς μαθητάς καί μαθή
τριας. Σημειωτέον δτι οί τοίχοι τής αιθούσης ήσαν καλλιτεχνικώς έστολισμέ- 
νοι μέ ζωγραφικήν άνθέων κλπ., ή δέ αξιόλογος όροφογραφία —  φιλοτεχνη- 
Οεΐσα κατ’ άπομίμησιν τής έν Μονάχω καί έν τώ Ώ δείω  ύπό τού Κάουλμπαχ 
ζωγραφηθείσης τοιαύτης —  παρίστανε τόν ’Απόλλωνα μεταξύ τών Μουσών 
καί ήτο έ'ργον ώς καί τά λοιπά ζωγραφήματα τού Σχολείου, τού δοκίμου ζω
γράφου τής εποχής τής άνεγέρσεως τού Σχολείου αειμνήστου Νικολάου Συ- 
κάκη. Τέλος τό ήμιϋπόγειον, ώς είκός, έχρησιμοποιεΐτο ώς αποθήκη. Ε ίς τό 
Δυτικόν μέρος τού κτιρίου καί εύθύς μετά τήν αίθουσαν τελετών ύπήρχεν έξώ- 
θυρα οδηγούσα είς τόν αύτόν χώρον διαλειμμάτων τού Άρρεναγωγείου δστις 
διά νοητής γραμμής ανήκε κατά τό τό ήμισυ είς τούς μαθητάς καί κατά τό 
έτερον ήμισυ είς τάς μαθήτριας, σημειωτέον δέ δτι έν τώ χώρ<υ τούτω έξετε- 
λεΐτο καί ή γυμναστική άμφοτέρων τών Σχολείων.

Αύτή είναι έν συντομία ή περιγραφή τού Παρθεναγωγείου Καλλιπόλεως. 
Διεσώθη άπό τόν Α ' Παγκ. Πόλεμον μέ σοβαράς ζημίας, έπεσκευάσθη καί έχρη- 
σιμοποιήθη ώς Σχολειον μέχρι τοϋ Νοεμβρίου 1922, δτε έγκατελείφθη είς 
τούς Τούρκους, υφιστάμενον μέχρι σήμερον ώς πληροφορούμεθα.

Τδού καί τά ονόματα μερικών διδασκαλισσών τού Σχολείου τούτου:
Σοφία Τεργιακίδου, Κοραλία Μακρή, ’Ελπίς Βλάχου, Ίά νθ η  Οίκονο- 

μίδου, Παρασκευή Άράβογλου, Χαρίκλ. Δαβαδά, Δέσποινα Σιδερίδου, Κα
τίνα Τράπανη, Εύφημία Πούμπουρα, Βασιλική Βαφείδου, Εύριδίκη Κ εχαγιά 
—  Μεγάλου, Εύανθία Δράκου —  Μαργαριτιάδου, Ειρήνη Γεωργ. Δράκου, 
Σοφία Θεοφιλίδου.

Γ '.  Περιγραφή τοϋ Μ ικτόν Σχολείου τής αννοικίας Μπαλούκ 
Παζάρ (Μ αν ια ζ ίου ) Καλλιπόλεως.

’Έκειτο είς ’Ανατολικήν παράλιον συνοικίαν τής πόλεως, ήτο ισόγειον 
έπίμηκες λιθόκτιστον κεραμοσκεπές άπέριττον οίκημα διήκον άπό Λ πρός Α, 
άνηγέρθη δέ κατά τόν Ευστράτιον Δράκον (Θρακικά, Ά θή να ι 1892) κατά τό 
έτος 1855 άρχιερατεύοντος Γρηγορίου, σοφού καί ιεροπρεπούς κληρικού. Προ 
τοϋ Σχολείου υπήρχε μικρός κήπος κιγκλιδόφρακτος μέ θύραν σιδηράν, πα- 
ραπλεύρως δέ αύτής βρύσις. Δύο μαρμάριναι βαθμίδες ύπήρχον προ τής κυ
ρίας εισόδου τού Σχολείου, ήν διασκελίζων ό έπισκέπτης εύρίσκετο είς τήν 
μοναδικήν εύρυτάτην αίθουσαν τού Σχολείου, είς τό βάθος τής οποίας ϋπήρ-
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χεν έξαρσις τοΰ ξυλίνου πατώματος έν εΐδει σκηνής οπού ή έδρα τοΰ μοναδι
κού διδασκάλου. Αί 4 τάξεις τοϋ Σχολείου κατεΐχον ιδιαιτέρους χώρους, έν

Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο ΛΙΣ 1900 
Έ ξ  άριστερών προς τά δεξιά. Γραφεΐον Τ Τ Τ , Πύργος ωρολογίου, Διοικητήριον.

Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο ΛΙΣ : *Η τοποθεσία «Φανάρι» χιονισμένη.
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τη αιθούση, οί δέ μαθηταί των προσήρχοντο έκ περιτροπής ενώπιον τού διδα
σκάλου των πρός έξέτασίν των και διδασκαλίαν. ’Ό πισθεν τής διδασκαλικής 
έδρας υπήρχε χώρος άποθΐ)κευτικός καί θύρα οδηγούσα είς τόν τόπον τών 
διαλειμμάτων καί τής γυμναστικής, δπου υπήρχε καί χώρος υγιεινής.

Αύτή είναι ή σύντομος περιγραφή τού Γ ' Σχολείου Καλλιπόλεως. Τού
το διεσώθη άπό τόν Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον, έχρησιμοποιήθη μετ’ αυτόν καί 
μέχρι Νοεμβρίου 1922 ώς σχολειον καί έγκατελείφθη είς τούς Τούρκους σω- 
ζόμενον μέχρι σήμερον.

Έ κ  τών διδασκάλων του ενθυμούμαι μόνον τόν αείμνηστον ιερομόναχον 
ΙΙαρθένιον Σαβιβόπουλον.

Έ γρα φ ον έν Καβάλα κατά Δεκέμβριον 1968.

VI. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Μέ τό πέρασμα τών ετών, φεύγουν γιά τό αιώνιο ταξεΐδι πολλοί άπό 
εκείνους πού έχουν σαφή εικόνα τών πατρίδων πού έμειναν στούς Τούρκους 
εδώ καί σαράντα τόσα χρόνια. "Οσοι έπιζούν πρέπει νά συντελέσουν στό νά 
διατηρηθούν στά γραπτά, ώρισμένα χαρακτηριστικά τών πατρίδων αύτών, 
ούτως ώστε νά μή περιπέσουν στη λ,ήθη οί προσφιλείς αύτοί τόποι, καί οί πε
ριγραφές αύτές συναρμολογούμενες νά δίδουν μία κατά προσέγγισιν εικόνα 
των. Ο ί σκέψεις αύτές άπό χρόνια άπασχολούν τό μυαλό μου καί μέ φέρνουν 
στην απόφαση νά περιγράφω ένα σχολειό, μιά εκκλησία, ένα άρχοντικό, ένα 
όποιοδήποτε κτίριο τής γενέτειράς μου τής ιστορικής νύμφης τού Ελλησπόν
του, τής άλησμόνητης Καλλίπολης.

Σ τό  παρόν γραπτό μου θά άσχοληθώ μέ τήν περιγραφή ενός άρχοντι- 
κού σπιτιού.

Στήν όνομαστή αύτή πόλη έζησαν έπί Τουρκοκρατίας μέσα στον πολυ
πληθή λαό καί άρχοντες πολυάριθμοι μέ μεγάλα ονόματα, μέ άριστοκρατική 
καταγωγή καί χαρακτήρα, μέ περιουσίες σημαντικές, καταδεχτικοί καί εύερ- 
γετικοί πρός τό λαό, καί φυσικοί προστάτες του σέ κάθε δύσκολη περίσταση. Οί 
άρχοντες αύτοί έτιτλοφορούντο τσελεμπήδες καί μέχρι τών άρχών τού αίώ
νος μας διεσώζοντο οί τελευταίοι γέροντες τέτοιοι τιτλούχοι. ’Αργότερα τά 
παιδιά τους, τά έγγόνια καί οί λοιποί άπόγονοι κατέβηκαν πρός τόν λαόν, ό 
λαός άνέβηκε ψηλότερα, έσβησαν αί διακρίσεις καί άπέμειναν τά ονόματα, 
ή άρχοντιά τού χαρακτήρος καί οί περιουσίες, δσες δέν έξανεμίσθησαν άπό 
τά πολλά μερίδια, καί κυρίως άπό τό ξερρίζωμα πού εγινε στον Ελληνικό πλη
θυσμό τής Τουρκίας μέ τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών. Ο ί άρχοντες αύτοί
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κατοικούσαν όπως είναι φυσικό σέ σπίτια μεγαλόπρεπα και αχανή με ύπηρετι-, 
κό προσωπικό, μέ ανέσεις, μέ επιπλώσεις πολυτελείς κλπ. Κοντά στό σπίτι που 
γεννήθηκα, στήν Καλλίπολη καί έ'ζησα έως τά 1915, ήτο τό αρχοντικό του τσε
λεμπή Γιάνκου Βουλγαρίδη. Στόν καιρό μου, στό αρχοντικό πού διετηρεΐτο 
θαυμάσια, κατοικούσε ή κόρη τού άρχοντος κυρία ’Αγλαΐα, σύζυγος τού εξ 
’Άνδρου ιατρού κυρίου Ίωάννου Πούμπουρα, πού κατοικούσε καί αυτός φυ
σικά έκεΐ, τυφλός άπό ετών. Τά παιδιά τους ενήλικα καί άποκατε στη μένα ήσαν: 
Τζώρτζης (σύζυγος Ε ιρήνη), Μιμικός (σύζυγος ’Α γγελική), Ά χιλλεύς (σύ
ζυγος Εύμορφία), ’Αλέξανδρος (άγαμος), Εύθαλία (σύζυγος Θεμιστοκλής, 
Κ ωνσταντινίδης). 01 τρεις υιοί καθώς καί ό γαμβρός Θεμιστοκλής, ήσαν για
τροί, ό ’Αλέξανδρος ήτο υπάλληλος τού Υπουργείου ’Εξωτερικών τής Ρωσ- 
σίας, σημειωτέον δέ δτι τό αρχοντικό ήτο προξενεΐον τής Ρωσσίας καί ύψωνε 
Ρωσσικήν σημαίαν. Πρόξενος ήτο ό γέρων ’Ιωάννης Πούμπουρας. Έ πίσης 
άς σημειώσωμεν δτι κλάδος τής οικογένειας Βουλγαρίδη μέ αρχηγόν τόν Π έ
τρον, υιόν τού ώς ανωτέρω τσελεμπή Γιάνκου Βουλγαρίδη, έγκατεστάθη άπό 
ετών είς Καβάλαν τής οποίας ώρισμένη περιοχή μέ ώραίον αρχοντικόν είς τό 
μέσον της, είναι γνωστή μέ τό όνομα «στού Βουλγαρίδη». ’Ασφαλώς δέ καί 
άλλοι κλάδοι έζησαν σέ άλλα μέρη. Τέλος άναφέρομεν δτι δύιο επίσκοποι Καλ
λιπόλεως, ό ’Ιωακείμ Βουλγαρίδης, άρχιερατεύσας άπό .1795 - 1835, ήτο θείος 
τού άρχοντος τσελεμπή Γιάνκου, ό δέ Γρηγόριος Πούμπουρας άρχιερατεύ- 
σας άπό 1835 - 1881 ήτο θείος τού είς ταϊ,ς ήμέραις μας γέροντος ιατρού 
Ίωάννου Πούμπουρα, τού τυφλού.

Τούτου τού ιατρού καί τής Κας ’Αγλαΐας τά άνωτέρω άναφερθέντα τέ
κνα κατοικούσαν άλλα στήν Καλλίπολη, άλλα σέ άλλες πόλεις, εύρίσκοντο δέ 
συχνά κοντά στούς γονείς των άλλά δέν έμεναν μονίμως μαζύ των. Τό ζεύγος 
τών γερόντων έζούσε στό άρχοντικό, άπολαύον άγάπης καί σεβασμού έκ μέ
ρους δλων τών Καλλιπολιτών άνεξαρτήτως έθνικότητος. Τό άρχοντικό ήτο 
τόπος τής συναντήσεως τών διανοουμένων τής πόλεως Ελλήνων καί ξένων 
καί ή φιλοξενία τών άρχόντων ήτο όνομαστή. Ά λλά οί άρχοντες αύτοί 
εΐ,χαν μεγάλην οικειότητα καί άγάπην καί πρός τούς γείτονας πού άνήκαν στήν 
μέση ή στήν εργατική τάξη καί ή πύλη τού άρχοντικού δέν έκλείετο σέ κανέ
να, καί μπορούσε ό καθένας νά μπή μέσα είτε γιά  νά κάμη συντροφιά στούς 
γέρους, είτε γ ιά  νά ζητήση τις συμβουλές τους, γιά  τά προβλήματα τής 
ζωής άκόμη καί γ ιά  νά ζητήση τή βοήθειά τους σέ μιά άνάγκη, καί κανένας 
δέν έφευγε δυσαρεστημένος. Εννοείται δτι ό ’Επίσκοπος, οί ιερείς, οί δημο
γέροντες, οί διδάσκαλοι κλπ., ήταν άπό τούς τακτικούς έπισκέπτας τού άρχον- 
τικού. Θυμάμαι δτι τό προσωπικόν τού σπιτιού άπετελεϊτο άπό μιά οικονόμο, 
δύο θαλαμηπόλους, μία μικρή διαγγελέα (βλέπετε τότε δέν υπήρχαν τηλέφω-



60 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  Δ. ΒΑΦΕ ΙΔΗ

να) μία μαγείρισα, ένα φροντιστή καί ένα σταυλίτη —  αμαξηλάτη —  νυχτο
φύλακα.

Τό άρχοντικό αυτό έγκαταλειφθέν τό 1915 μέ τήν έκτόπισι τών Ελλή
νων Καλλιπόλεως, δέν άνευρέθη κατά τήν επιστροφή μας κατά Νοέμβριον 
1918. Ή το  ένα οικόπεδο καί τίποτε δέν έπρόδιδε τήν προγενέστερή του 
δόξα.

Μετά τήν αποχώρηση τών Έλλην. πληθυσμών κατά τό 1922, τό γηραιό 
ζεύγος Ίωάννου καί ’Αγλαΐας 'Πούμπουρα εύρέθηκε στή Μυτιλήνη, δπου καί 
οι δύο άπεβίωσαν. ’Ά ς  είναι αίωνία ή μνήμη των.

Καί τώρα ιδού ή περιγραφή τοΰ αρχοντικού:
Ή  περιοχή του στή Συνοικία Ά γιου  Γεωργίου είχε έκταση δύο στρέμματα 

περίπου καί Ικαλύπτετο ή έκταση αύτή άπό 4 κήπους, άπό τήν κατοικία, στά 
Ανατολικά τής οποίας ήτο κολλητό τό μαγειρείο, καί άπό μιά σειρά μικροοι- 
κημάτων άνατολικώτερα τού μαγειρείου, τά οποία ήσαν, 1) λουτρός, 2) άπο- 
θήκη χορτονομής, 3) άποθήκη διαφόρων εργαλείων, ειδών σαγής κλπ., έξω 
άπό τήν οποίαν υπήρχε πηγάδι μέ άντλίαν καί 4 ) ευρύχωρος σταύλος καί 
άμαξοστάσιον. Τό σχήμα τής περιοχής ήτο τετράγωνον, άλλά ή ΒΑ  γωνία 
του έκαλύπτετο άπό τήν οικίαν Χατζηκοσμά, έμβαδού περίπου 200 μ2. 
Τό άρχοντικόν έκτίσθη, δπως έχω τήν έντύπωσιν άπό τά υλικά κατασκευής 
καί άπό τή διαρρύθμισή του, κατά τό 1850, καί ήτο λιθόκτιστον. Ί Ι  βορεινή 
του πλευρά ήτο περιτειχισμένη μέ χαμηλόν τοίχον καί σιδερένια κιγκλιδώματα, 
πρός τό Δυτικόν της δέ μέρος, ήτο ή κυρία είσοδος μία σιδερένια καγκελωτή 
δίφυλλη πύλη. Ευθύς ώς έμβαίναμε άπό τήν πύλη, αύτή βρίσκαμε τόν ύπ’ άριθ. 
1 κήπο, οχι μεγάλου έμβαδού, στρωμένον μέ χαλίκια στρογγυλά καλλιτεχνικά 
μπηγμένα στό χώμα. Δεξιά καί άριστερά είχε παρτέρια φάρδους 1 μέτρου 
γεμάτα άνθη, δεξιά μάλιστα επειδή έτελείωνε ή περιοχή καί ύψώνετο ή οικία 
Καλέ, είχε πέραν τού παρτέρ τοίχον σκεπασμένο μέ κισσό, άριστερά, μετά τό 
παρτέρ υπήρχε χαμηλός τοίχος μέ σιδερένια κάγκελα καί πόρτα καί έβγαζε 
είς τόν κήπον ύπ’ άρ. 2 πού ήτο άρκετά εκτεταμένος, άνθόσπαρτος καί τό
πος διαμονής 2 - 3 ζευγαριών παγωνιών, πού τόν ώμόρφαιναν μέ τά ωραία 
τους πτερώματα, καί τούς φανταχτερούς περιπάτους των. Τελειώνοντας ό χα- 
λικόστρωτος κήπος άριθ. 1, υπήρχαν 4 - 5 μαρμάρινα σκαλοπάτια καθόδου 
πού έφθαναν στήν είσοδο τής κατοικίας, γιά  τήν δποίαν θά μιλήσωμε τελευταία. 
Νοτίως τού άνθοκήπου No 2, υπήρχε τοίχος καί κάτωθεν αύτού δ κήπος ύπ’ 
άριθ. 3 πλαισιωμένος άπό Νότου καί Ανατολών άπό τά μικροοικήματα πού 
είπαμε παραπάνω, άπό Δυσμών δέ άπό τό μαγειρεΐον τού άρχοντικού. Ό  κή
πος αύτός δέν ήτο τής φιγούρας, άλλά τής λάτρας. Ε ίς τό βόρειόν του μέρος 
καί κατά μήκος τού τοίχου τού χωρίζοντος αύτόν άπό τόν άνθόκηπον No 2
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υπήρχε μεγάλος ορνίθων μεγάτος άπό πουλερικά παντός είδους, υπήρχαν και t 
κάτι σπάνια Ναγκασάκι καί πετεινοί, πανύψηλοι μαχηταί κλπ., είς τό μέσον 
δέ τοΰ κήπου ένας περιστερώνας. Ε ίς αυτόν τόν κήπον No 3 άνοιγαν δλαι αί 
πόρται μαγειρείου, λουτροΰ, αποθηκών, σταΰλου, υπήρχε δέ καί πόρτα φέ- 
ρουσα είς τόν πρός Α  δρόμον Καραμανίου, άπό τήν οποίαν πόρταν έγίνετο 
τό πήγαινε - έ'λα τών υπηρετών, ή εισαγωγή βαρέων πραγμάτων, ξύλων, χορ
τονομής, αλόγων κλπ. Καί διά νά τε?*,ειώνωμε μέ τούς κήπους άναφέρομε τόν 
ύπ’ άριθ. 4 ό οποίος κατελάμβανε ολο τό πρός Ν. μέρος τής περιοχής καί ήτο 
δενδρόκηπος, ειχε καί πηγάδι καί σιντριβάνι καί κιόσκι πρός άναψυχήν τών 
ενοίκων καί ήτο περιτειχισμένος μέ τοίχον ύψους 2 μ. καί θά είχε εμβαδόν 
έως 600 μ2.

Καί τώρα έρχόμεθα είς τήν κυρίως κατοικίαν. Αύτη κατελάμβανε οίκό- 
πεδον 200 μ2 περίπου καί άπετελείτο άπό ισόγειον καί ένα όροφον, είχε τά 
νώτα πρός Δυσμάς, έπί τοΰ συνόρου. Π ρός Β. είχε τόν κήπον No 1 καί μέ
ρος τοΰ κήπου No 2, πρός Α. είχε τό συνεχόμενον μαγειρεΐον εμβαδοΰ περί
που 25 τ.μ. καί άνατολικώτερα τόν κήπον No 3 καί πρός Ν. είχε τόν κήπον 
No 4. Είπαμε άνωτέρω δτι σκαλοπάτια καθόδου άπό τόν κήπον No 1. ώδηγοΰ- 
σαν στήν είσοδο τής κυρίως κατοικίας. Αυτή ή είσοδος ήτο υαλόφρακτος καί 
έφερνε σέ ένα προχώλ μικράς έκτάσεως, τζαμωτό. Ευθύς κατόπιν εμβαίναμε 
στό κυρίως χώλ. Δεξιά τώ είσερχομένω, ήτο ή σκάλα πού ώδηγοΰσε στον όρο
φο καί άριστερά πόρτα, όδηγοΰσα είς τό μαγειρεΐον. Καθέτους πρός τό χώλ 
αυτό πού είχε διεύθυνσι Α. πρός Δ. υπήρχε άλλο χώλ μέ διεύθυνσι Β. πρός 
Ν . ούτως ώστε τά δύο χώλ έσχημάτιζαν ένα άνεστραμμένο Τ. Λοιπόν, άριστε
ρά τοΰ χώλ Β Ν  υπήρχε, α) τό δωμάτιο καθημερινής διαμονής τής κυρίας καί
6) δμοιον δωμάτων τοΰ κυρίου. Δεξιά δέ α) χώρος βοηθητικός, WC κλπ., 
β) τραπεζαρία καί γ )  σαλόνι υποδοχής ξένων. Τό χώλ Β Ν  είς τό τέρμα του 
είχε δίφυλλη πόρτα τζαμωτή πού έφερνε σέ ωραία βεράντα καταλαμβάνουσαν 
δλο τό Ν. τμήμα τοΰ σπιτιοΰ εύρυτάτη καί περιτριγυρισμένη μέ πλίνθινα κάγκε
λα, είς δέ τό ’Ανατολικόν της μέρος είχε μαρμάρινη σκάλα καθόδου είς τόν 
κήπον No 4. Καί τώρα μένει νά περιγράψωμεν τόν όροφον, άλλά δέν έ'χομεν 
καί τί τό εξαιρετικόν νά ποΰμε. Είχε μιά κατεύθυνσι Β. πρός Ν ., β δωμάτια 
διατεταγμένα άνά τρία καί είς τό μέσον ευρύ χώλ. Τό πρώτον δεξιά δωμάτων 
ήτο διαρυθμισμένο εις παρεκκλήσων μέ ωραίας εικόνας κλπ., άλλα δύο δω
μάτια ήσαν γιά  τή διαμονή τών θαλαμηπόλων καί τόποι εργασίας τιυν διά ρα
ψίματα, σιδερώματα κλπ. καί τά υπόλοιπα δωμάτια ήσαν κοιτώνες. Ή  μαγεί
ρισα έμενε είς ένα τμήμα τοΰ άπεράντου μαγειρείου της, δ σταυλίτης - νυκτο- 
φύλαξ σέ ένα τμήμα τής άποθήκης, τό δέ ζεΰγος φροντιστοΰ - οικονόμου καί ή 
διαγγελεύς στά σπίτια τους πού ήσαν κοντά είς τό άρχοντικό. Είς τήν ΒΑ  γω-
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νίαν τοΰ ορόφου υπήρχε σκάλα οδηγούσα σέ ένα ξΰλινον εξώστην πού ήταν 
κατασκευασμένος επάνω άπό τήν κεραμοσκεπή στέγην. Ε ις ένα άκρον τοΰ 
εξώστου υπήρχε υψηλός ιστός οπού ΰψώνετο ή σημαία. Ά π ό  έκεϊ επάνω, ή 
θέα πρός πάσαν κατεύθυνση ήτο ανεμπόδιστη κα'ι ωραία. Έπίπλωσις γενικά 
καί νοικοκυριό, τελειότατα.

’Ιδού λοιπόν μιά σύντομη περιγραφή ενός αρχοντικού τής πατρίδος μου, 
πού σάς τό ξετύλιξα σάν άψυχο κομμάτι γής καί σάν κτίριο. Ή  ψυχή πού 
έπαλλε μέσα του χρόνια καί χρόνια, ή πατριωτική εθνική φλόγα, ή θρησκευ- 
τικότης, ή ελπίδα τής εθνικής άποκαταστάσεως, τά ευγενικά συναισθήματα 
οί χαρές καί οί λΰπες εκείνων πού έζησαν μέσα, καί πού πέρασαν απ’ αυτό, καί 
εκείνων πού πέθαναν μέσα, ακόμα καί τά ανθρώπινα πάθη καί ελαττώματα 
πού ασφαλώς εκδηλώθηκαν μέσα στον κόσμο τοΰ αρχοντικού, αφήνω νά τά 
φαντασθή ό αναγνώστης, γιατί δέν ξεκίνησα μέ τήν πρόθεσι τέτοιας εργασίας 
άλλά μόνον περιγραφικής ενός κτιρίου. Π άντως ή σημερινή άνυπαρξία δλων 
δσα κατά δύναμιν περιέγραψα άνωτέρω, εμψύχων καί άψύχων, δικαιώνει τό 
ρητόν τής Γ  ραφής «Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης».

Έ γρα φ ον έν Καβάλα κατά μήνα Μαίον 1965.

V. Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Ο ΘΑΣΙΟΣ

Τήν 22αν ’Οκτωβρίου 1967 ήμέραν Κυριακήν άκροώμενος εκ τοΰ ραδιο- 
φώνου τήν θείαν λειτουργίαν μεταδιδομένην έκ τοΰ Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ 
Α θηνών, άντελήφθην έκ τών τροπάριων δτι ήτο εορτή τοΰ 'Αγίου Ά βερ- 
κίου.

Τό όνομα τοΰτο εις μέν τούς λαϊκούς 'Έλληνας Χριστιανούς δέν συναν- 
τάται ποτέ, είς δέ τούς μοναχούς καί άγάμους κληρικούς συναντάται σπανιώ- 
τατα.

Ό  'Ά γ ιο ς Ά βέρκιος ό Ίσαπόστολος ήτο έπίσκοπος τής έν Φρυγία 'Ιε- 
ραπόλεως καί έζη έπί αύτοκράτορος Αντωνίου τώ 186 μ. X. Τόν τίτλον τοΰ 
ίσαποστόλου άπέκτησε, διότι είργάσθη μέ άποστολικόν ζήλον πρός έπέκτασιν 
καί διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμού έν τή Νοτιοδυτική Μικρά Ά σία , συνεγράψε 
δέ καί βίβλον άρίστην καί σοφήν πλήρη χριστιανικών διδασκαλιών. Ά πέθανεν 
έν ηλικία 72 ετών, έπί δέ τοΰ τάφου του έτέθη επιγραφή θεωρουμένη ώς ή βα
σίλισσα τών παλαιοχριστιανικών έπιγραφών, τής όποιας περισωθέν τμήμα 
εΰρηται έν τώ Λατερανώ Μουσείω τής Ρώμης. Ά ργότερον κατετάγη είς τούς 
αγίους.

Έ ξ  άφορμής τής εορτής ταύτης ένεθυμήθην δτι είς τήν γενέτειραν μου
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Καλλίπολιν, άρχιεράτευσεν άπό τό 1881 μέχρι τοΰ 1891 ήτοι επί μίαν δεκα
ετίαν επίσκοπος όνόματι Άβέρκιος, Θάσιος τήν πατρίδα, οστις άφήκεν έπο
χήν διά τήν δραστηριότητα ήν άνέπτυξεν, πρός τό καλόν τοΰ τόπου, ιδία είς 
τόν τομέα τής παιδείας. Ή  αείμνηστος μήτηρ μου, νεαρά τότε μαθήτρια τοΰ 
Παρθεναγωγείου τής πατρίδος ημών, πολλάκις μοΰ περιέγραψε τάς συχνάς επι
σκέψεις τοΰ ’Επισκόπου εις τό Σχολειον της και τήν διενέργειαν ΰπ’ αύτοΰ 
ελέγχου τών διδασκόντων και διδασκόμενων, τήν άνάπτυξιν έκ μέρους του 
διαφόρων θεμάτων έθνικοΰ, ήθικοΰ καί Ορησκευτικοΰ περιεχομένου, τήν πα
ροχήν συμβουλών καί υποθηκών ύψίστης σημασίας, ακόμα δέ καί τήν χιουμο
ριστικήν του διάθεσιν έν καταλλήλω χρόνω.

Ε ίς τόν τομέα διοικήσεο3ς τής έπαρχίας του, είς τάς σχέσεις του μέ τούς 
Τούρκους κυριάρχους καί τούς λοιπούς αλλοεθνείς, είς τάς θρησκευτικάς εκ
δηλώσεις, είς τήν ιεροπρεπή καί έπιβλητικήν τέλεσιν τών ιερών ακολουθιών 
καί γενικώς είς πάσαν περίστασιν χρήζουσαν τής παρουσίας του, ύπήρξεν 
άφθαστος ό Επίσκοπος Άβέρκιος.

Αί γραμμαί αυταί καί τά κατωτέροί κείμενα τά άφορώντα τόν επίσκο
πον τοΰτον άς άποτελέσωσι πενιχρόν μνημόσυνον τοΰ άνδρός, δστις, τοσατπας 
πολυτίμους υπηρεσίας προσέφερεν είς τήν πατρίδα μου:

Ό  Εΰστρ. Δράκος Μοσχονήσιος είς τά «Θρακικά» του (Ά θήνα ι 1892) 
γράφει: «οί ήμέτεροι ("Ελληνες τής Καλλιπόλεως) έχουσι τήν υψηλήν βαθμί
δα (τής μορφώσεως) καί τοΰτο οφείλεται είς τήν φιλογένειαν καί φιλομου- 
σίαν τών πολιτών, έν μέρει δμως ή κάρπωσις είς τάς ένεργείας καί βελτιώσεις 
τοΰ πρό τίνος Καλλιπόλεως ιεράρχου Άβερκίου. Ό  άνήρ ούτος ελαβεν όκτα- 
κοσίας λίρας παρά τοΰ τότε διοικητοΰ Νουρή πασά, έκείνου υπό τής Γεωργι
κής Τραπέζης, και τή χορηγία χωρικών τε καί πολιτών ίδρυσε σχολεία καί 
βελτιώσεις έπέφερε σημαντικάς καί είς τήν έδραν καί είς δλην τήν επαρχίαν, 
ήτις νΰν έχει δημοτικά σχολεία, ών έστερείτο πριν, καί διδασκάλους πραγμα
τικούς έμισθοδότησε άνω τών τριάκοντα έξ λιρών έκαστον. Ό  άρχιερεύς ούτος 
διετέλεσεν άλλοτε ύπό τόν τίτλον λεύκης βοηθός έπίσκοπος τοΰ Ή ρακλείας 
Ίωαννικίου, καί φημίζεται ύπό τών ποιμνίων Ήρακλεωτών καί Καλλιπολι- 
τίον ώς δίκαιος, ρέκτης, δραστήριος καί διδακτικός».

Ό  Σ τ. Β. Ψάλτης είς τό έργον του « 'Η  Θράκη καί ή δύναμις τοΰ έν 
αύτή έλληνικοΰ στοιχείου», (Ά θήναι 1919), γράφει:

«Τήν στατιστικήν ταύτην (πληθυσμού, σχολείων, μαθητών, διδασκά
λων καί δαπανών) φαίνεται συνέταξε καί άπέστειλεν είς τήν ’Ανατολικήν 
Έπιθεώρησιν πρός δημοσίευσιν ό ’Επίσκοπος Καλλιπόλεως Άβέρκιος. Τοΰτο 
τουλάχιστον δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ σημειώσεως τών Θρακικών τοΰ 
Δράκου έν σελ. 123 έν ή άναγινώσκονται τά εξής: « Ό  δέ φιλόπατρις Καλλι-
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πόλεως επίσκοπος Άβέρκιος κατά το θέρος 1885 συνέταξε στατιστικήν περ'ι 
τών Ελλήνων τής επαρχίας του κλπ.».

Τέλος ό ήμέτερος διδάσκαλος καί πνευματικός πατήρ, οικονόμος Κωνστ. 
Λουΐζος είς τό εργον του «'Ιστορία Καλλιπόλεως» (Θρακικά τόμ. Κ Ε ' Ά θ ή 
ναι 1956) γράψει: «Τόν παραιτηθέντα Γρηγόριον Πούμπουραν διεδέχθη τό 
1881 ό τέως ’Επίσκοπος Είρηνουπόλεως Ά βέρκιος, οστις επειδή έγνώριζε νά 
καλλιεργή άρίστας σχέσεις μέ τούς κρατούντας, κατώρθωνε δι’ αυτών νά ώφε- 
λή παντοιοτρόπως τούς Χριστιανούς. Καί κατά μέν τά δύο πρώτα έτη τής ποι
μαντορίας τού άπήντησε πολλάς δυσκολίας είς τό εργον του, διότι ή μερίς τού 
παραιτηθέντος Γρηγορίου άντέδρα καί δέν ήθελε νά πλησιάση τόν νέον επί
σκοπον. Ά ργότερον δμως διά τής καλής του συμπεριφοράς προσείλκυσεν 
δλους τούς παράγοντας Καλλιπόλεως καί περιχώρων είς συνεργασίαν μετ’ 
αυτού. Έ π ί τών ημερών του, Μουτεσαρίφης Καλλιπόλεως ήτο δ πολύς Νουρή 
πασάς, άνθρωπος προοδευτικώτατος καί εραστής τών καλών, δστις καί ΐδρυ- 
σεν έν Καλλιπόλει ήμιγυμνάσιον (Ίδ α δ ιέ ) ενώ μέχρι τούδε υπήρχε μόνον 
Σχολαρχείον (Ρουστιέ). Τή φιλοτιμώ συνεργασία τού Νουρή πασά, ό επί
σκοπος Ά βέρκιος, έδωσεν ώθησιν είς τά γράμματα καθ’ δλην τήν επαρχίαν 
του. Έ π ί τής άρχιερατείας του ίδρύθη τό Ελληνικόν Σχολειον (Σχολαρ- 
χεΐον) έν Καλλιπόλει. Έ πίσης ίδρύθησαν καί σχολικά κτίρια έν Πλαγιαρίφ, 
Νεοχωρίω, Π εργαζίω , Ταϊφυρίω, Καβακλή καί Γαλατά. Μετά δεκαετή ποι
μαντορίαν μετετέθη άκων τό 1891 είς τήν Μητρόπολιν Μογλενών (Φλωρί- 
νης) δπου δμως μετά τινα καιρόν έπαθεν εγκεφαλικήν συμφόρησιν. Έπανελ- 
θών είς Καλλίπολιν ώς πρώτην Μογλενών ίδιώτευεν. Ά πέθανεν έν Καλλι- 
πόλει».

’Ά ς  είναι αίωνία ή μνήμη του.

’Έγραφον έν Καβάλα τή 18η Νοεμβρίου 1967

VI. ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ

Καλλίπολις 1912

Τό μεσημέρι τής Μεγάλης Τετάρτης έγινε στή μεγάλη σάλλα τού σχο
λείου γενική συγκέντρωση τών μαθητών. Σ τό βάθος μπροστά στήν είσοδο τού 
Διευθυντηρίου είχανε βάλει ένα μεγάλο τραπέζι καί επάνω του κάτι χαρτιά 
ενα κουδούνι καί μία βέργα, γύρω στό τραπέζι καθίσματα γιά  τούς δασκά- 
λους καί μία πολυθρόνα γιά τόν Διευθυντή. Ο ί παιδονόμοι τακτοποίησαν τούς 
μαθητές κατά τάξεις, κάπου τετρακόσια παιδιά καί κατόπιν επιασαν άπό μιά 
γωνιά τής σάλλας έπιβλέποντάς τα καί κρατώντας στά χέρια τους τά σημάδια 
τής έξουσίας τους, βέργα καί σφυρίχτρα.

"Τστερα άπό τό θόρυβο τής τακτοποίησης άκρα σιωπή κυριάρχησε καί
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σέ λίγο άνοιξε ή πόρτα τοΰ Διευθυντηρίου καί βγήκε ό Διευθυντής άκολου- * 
θούμενος άπό πεντέξη δασκάλους. Κάθισαν στις καρέκλες καί μόνος ό Διευ
θυντής έμεινε όρθιος, χτύπησε τά κουδοΰνι τάχα γιά  νά ησυχάσουν τά παι
διά, ξερόβηξε καί «ήρξατο τοΰ λόγου».

Ά πό  τήν ώρα αυτή άρχιζαν ή Πασχαλινές διακοπές που κρατοΰσαν μιά

Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΙΣ 1919 
Μετά τήν καταστροφήν τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου άναγεννάται έπί, τών ερειπίων.

εβδομάδα. Δόθηκαν συμβουλές γιά καλή συμπεριφορά, γιά  τακτικό εκκλησια
σμό, γιά  καθαρό ντύσιμο, γιά κόσμια ψυχαγωγία καί τελικά έγιναν συστά
σεις γιά εΰγενικιά καί πολιτισμένη συμπεριφορά «πρός τούς αλλοεθνείς συμ- 
πολίτας» καί ΰπενθύμισις τών «κυρώσεων κατά τών παραβατών» μέ ταυτό
χρονο χάϊδευμα τής βέργας.

Οί Διδάσκαλοι, οί παιδονόμοι καί τά παιδιά παρηκολούθησαν μέ κατά- 
νυξι τήν ομιλία τοΰ Διευθυντοΰ καί δταν στό τέλος ευχήθηκε πρός ολους Κα
λό Πάσχα καί «κατέστρεψε τόν λόγον» μιά ανακουφιστική ανάσα βγήκε άπό 
τά στήθη τοΰ άκροατηρίου.

Δέν είπε δμως δ Διευθυντής τό πολυπόθητον «τούς ζυγούς λύσατε», άλλά 
ξεύροντας τήν πάστα πολλών άπό τούς άκροατάς του, ξεύροντας ακόμα δτι

5
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την πρώτη μεταπασχαλινή εργάσιμη ημέρα Οά δεχότανε τήν έπίσκεψι τοΰ σο- 
φολογιωτάτου ραββίνου και. τή διατΰπωσι πικρών παραπόνων για  διάφορα κα
τορθώματα τής «μαθητιώσης νεολαίας» εις βάρος «των αλλοεθνών συμπολι
τών», έστράφη προς τούς παιδονόμους καί είπε με δυνατή φωνή «ΙΙαρακαλώ 
ενεργήσατε αφοπλισμόν τών μαθητών». Ή  έρευνα πού έπηκολούθησε έφερε 
εις φώς ποικιλίαν πιστολιών καί πυρομαχικών, πού αρκετοί αφελείς είχαν τήν 
απρονοησία νά κρύβουν μέσα στις τσέπες ή στις σχολικές τσάντες προετοιμαζό
μενοι για τις Πασχαλινές εκδηλώσεις.

"Ολοι δμως οί ζωηροί καί σεσημασμένοι ταραξίαι εύρέθηκαν άοπλοι, αυτό δέ 
προκάλεσε τά ειρωνικά εύγε τών παιδονόμων καί ανάλογα χαμόγελα τοΰ Διευ- 
θυντοΰ καί τών δασκάλων.

Κατόπιν ό Διευθυντής, βλέπων επάνω στο τραπέζι τήν συγκομιδήν τοΰ 
αφοπλισμού είπε δτι αποφεύγει νά έπιβάλη τιμωρίας στούς όπλοφοροΰντας 
καί ελπίζει οτι καί μετά τό Π άσχα δέν θά άναγκασθή για  κάτι τέτοιο. Τέλος 
ύστερα από μιά σύντομη προσευχή έδωκε τή διαταγή τής διαλύσεως τής συγ- 
κεντρώσεως λέγοντας «Γειά σας παιδιά, καλή άντάμωσι μετά μιά βδομάδα, 
καί ναρθήτε μελετημένοι. Καί όχι σμπάρα».

Τά παιδιά κατέβηκαν τά σκαλιά μέ σχετική τάξι, βγήκαν στο δρόμο, χω
ρίστηκαν σέ ομάδες ανάλογα μέ τήν κατεύθυνσι τών σπιτιών τους καί μόλις 
έστρεψαν τήν πρώτη γωνία ξέσπασαν σέ γέλια, σέ τραγούδια καί σέ χαρού
μενες ιαχές, εγκαινιάζοντας τήν εβδομαδιαία πασχαλινή φέστα.

Δέν θά τούς παρακολουθήσουμε όλους σ’ αυτό τους τό γλέντι. "Ενα με
λίσσι μπορεί νά τό παρακολουθήση ένα μάτι; ’Αδύνατον. ΈμεΧς θά ξεχωρί
σουμε, από τό παιδομάνι πού εΐχε νά έφαρμόση τό ατομικό καί ομαδικό πρό
γραμμα δράσεως τής Πασχαλινής περιόδου, ένα έφηβο καί θά εξιστορήσουμε ένα 
του κατόρθωμα.

Ή τα ν  ό Φώτης τοΰ Σταμάτη ένα γεροδεμένο παλληκαράκι. δεκάξη χρο- 
νών πού πήγαινε γιά δεύτερη χρονιά στήν τρίτη τάξι Σχολαρχείου. Κάτι τέ
τοιες δεύτερες χρονιές συνετέλεσαν, ώστε ό Φώτης, μέ αρκετά εμφανές μου
στακάκι καί γενειάδα πού ξυριζότανε άπαξ τής έβδομάδος, νά μή βρίσκεται 
σέ κανένα γυμνάσιο τής Πόλης ή στο κρεοπωλείο τοΰ πατέρα του, αλλά νά 
«σπουδάζη» ακόμα στο Σχολαρχείο. “ΙΊταν νοικοκυρόπαιδο, μέτριος μαθητής, 
άσσος στή Γυμναστική, περιζήτητος βαρύτονος στήν ωδική καί άφθαστος 
στά εξωσχολικά παιχνίδια.

Μόλις βγήκε από τή σχολική συγκέντρωση τής Μεγάλης Τετάρτης δ 
Φώτης, έτρεξε στο σπίτι του, γευμάτισε άφθονα μέ σαρακοστιανά φαγητά καί 
ύστερα βγήκε στον κήπο. Πήρε βαθειά αναπνοή απολαμβάνοντας τήν ωραία 
θέα πού άντίκρυζε. Μέσα στήν ανοιξιάτικη ομορφιά, σάν ζωγραφικοί πίνακες
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έφάνταζαν στα δυτικά μερικά εξοχικά σπίτια, ένα παληό πέτρινο γεφύρι με 
ωραία καμάρα πού από κάτω του κυλούσε ένα ποταμάκι καί τό παρεκκλήσι 
τής Π αναγίας τού Καβάλογλου μέσα σέ κάτι ιτιές. Ή  συγκίνησι τού Φώτη 
από τό θέαμα ήταν πολύ σύντομη. Βιαστικός κατευθύνθηκε στο παραγκάκι 
πού ήταν στήν άκρη τού κήπου. Έ κεΐ μέσα φύλαγε δλα τά σύνεργα τής ι[;υ- 
χαγωγίας του: βεργιά, φούρλες, μπίλιες, καμτσίκια, κουκούτσια καί ενα σωρό 
ετερόκλιτα πράγματα πού άναγάλιαζε ή ψυχή του δταν τά καμάρωνε.

Έ κεΐ μέσα στο παραγκάκι ό Φώτης εργάστηκε εντατικά έως τό Μεγάλο 
Σάββατο. 'Ό ταν πήγαινε στις ακολουθίες τον ρωτούσαν οι φίλοι του γιατί 
χάθηκε καί εκείνος απαντούσε πώς βοηθούσε τον πατέρα του στο μαγαζί.

Λίγο πριν από τό μεσημέρι τής Κυριακής τού Π άσχα δ Φώτης έφάνηκε 
στήν έκκλησιά τού 'Αγίου Νικολάου, δπου σέ μονοκκλησι,ά γινότανε ό εσπερι
νός τής αγάπης μέ εξαιρετική ιιεγαλοπρέπεια, μέσα σέ κοσμοσυρροή καλον
τυμένοι χριστιανών καί τού μαθητόκοσμου. Δεσπότης καί πολλοί ιερείς καί 
διάκοι διάβαζαν τό Ευαγγέλιο σέ διάφορες γλώσσες. Ό  Φώτης ξέκοψε μέ 
τρόπο από τήν εκκλησία καί βγήκε στήν δενδροστόλιστη από ψηλές ακακίες 
πλατεία. Ο ί μικροπωλητές είχαν εκτεθειμένα τά τερψιλαρύγγια έμπορεύμα- 
τά των σεκεράκια, ματζούνια, χαλβάδες, λεμονάδες, κουλούρια, παντεσπάνια 
καί άλλα καί περίμεναν μετά τήν εκκλησία τά παιδιά-πελάτες πού στον τριή
μερο εορτασμό θά ξώδευαν τά χαρτζιλήκια των κάμνοντας κατανάλθ3σι τών 
ειδών τους.

Ό  Φώτης αδιαφορώντας κατευθαίνθηκε στις καρότσες πού ήταν βραδια
σμένες μπροστά στο σπίτι τών Κουτραίων περιμένοντας τούς μικρούς επιβά
τες πού μέ μιά δεκάρα θά τούς έ'καμναν ένα μεγάλο περίπατο σέ κεντρικούς 
δρόμους τής πόλεως. Φώναξε παράμερα τό Νουρή ενα εικοσάχρονο ζωηρό 
αμαξά τον γυιό τού Ούσεΐν αγά, τού έπιλεγομένου «Μαρμαρένια Σκούφια» καί 
κουβέντιασαν αρκετά, γελώντας κάπου-κάπου δυνατά, καί τήν ό)ρα πού χώρι
ζαν, είπε δ Φώτης: «δπως είπαμε, Νουρή, αύριο μιά ώρα πριν από τό μεση
μέρι».

Λίγο πριν έρθη ή ώρα τού ραντεβού τους τήν άλλη μέρα Δευτέρα τού 
Πάσχα, δ Νουρής προφασιζόμενος πώς κάποια βλάβη τού άξονος τής καρότσας 
έπρεπε νά διορθώση, δλο καί ανέβαλλε τήν εναρξι τού δρομολογίου του στι- 
βάζοντας εν τω μεταξύ μέσα στήν καρότσα πανηγυριστάς δσο τό δυνατόν πιο 
ανδρείους καί παραπέμποντας τούς μικρούληδες καί τά κοριτσάκια στις άλλες 
καρότσες. 'Η  καρότσα γέμισε τήν ώρα πού ξεπρόβαλε καί δ Φώτης από ενα 
δρόμο κρατώντας στο χέρι του ένα καλαθάκι μεγάτο, δπως έδειχνε, μέ κόκκινα 
αυγά. Μπήκε στήν πολύβοη πλατεία, αγόρασε ενα ξυλάκι πολύχρωμο καρυδάτο 
ματζούνι γιά  είκοσι παράδες καί γλύφοντάς το σάλταρε στο π ίσιο μέρος τής
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καρότσας, καί κάθισε κρεμώντας τά πόδια του κουνιστά. Μέ τό ένα χέρι κρα
τούσε τό καλάθι καί μέ τό άλλο τό ματζουνι. Άλλαλαγμοί άπό τό εσωτερικόν 
τής καρότσας ύπεδέχθησαν τόν τελευταίο επιβάτη πού μέ φωνή στέντορος 
διέταξε «Εμπρός μάρς».

Ό  Νουρής πλατάγιασε τό καμτσίκι του, ή καρότσα ξεκίνησε καί μπήκε στον 
πρώτο δεξιά δρόμο καί οί έπιβάται άρχισαν νά ψάλλουν στή διαπασών «Χρι
στός άνέστη έκ νεκ ρ ώ ν ...» . "Οταν περνούσαν άπό τόν επάνω φούρνο τού 
Βελόνη καί μπαίνανε στήν άγορά, τό ψαλτικό μένος λιγόστεψε, τό ματζούνι 
τού Φώτη τελείωσε καί χωρίς νά ΰπάρχη λόγος, γύρισε πρός τά μέσα καί 
είπε στά παιδιά: «Πάω στή θειά μου τήν Κατερίνα, πού κάθεται στό δρομί- 
σκο (γιολτζίκι), ένα καλάθι Πασχαλιάτικα δώρα». Τά παιδιά φώναξαν ένα 
«Ζήτω», χωρίς λόγο καί καΟιος ή καρότσα βρισκότανε τώρα μπροστά στό 
«'Τδροχαρές Ξενοδοχεΐον» (Σουλού Χάνι) τού Σαρδέλλα, άρχισαν πάλι ψη- 
λόφωνα νά ψάλλουν Πασχαλινά τροπάρια, ώσπου ή καρότσα έστρεψε άριστε
ρά καί μπήκε στό Μαύρο Λιθόστρο3το (Κ αρά Καλντερίμ), ένα φαρδύ δρό
μο, λιγάκι άνηφορικό, πλαισιωμένο δεξιά καί άριστερά μέ μαγαζιά εβραίικα, 
ταβέρνες, μπακάλικα, μανάβικα, παπλωματάδικα, παληατζίδικα κι’ άλλα. "Ολα 
ήταν άνοιχτά, πολλοί μαγαζάτορες στεκόντουσταν στις πόρτες τους μέ ύφος 
μάλλον μελαγχολικό, πολλές καρότσες είχαν διασχίσει άπό τό προ3Ϊ τό δρό
μο τους, πού ήταν στρωμένος μέ τσόφλια κόκκινων αυγών, καί τ ’ αυτιά τους 
'βούιζαν άπό τό Πασχαλινό θριαμβικό τροπάριο. Ή  καρότσα τού Νουρή 
βρισκόταν τώρα στό μέσον τού δρόμου. Τά πέταλα τών άλογων, χτυπώντας 
τό λιθόστρωτο, πετούσαν σπίθες, οί φωνές τών ευσεβών πανηγυριστών επι
βατών μέ τό «Χριστός άνέστη έκ νεκρών. . . »  τρυπούσαν τ’ αυτιά τών «άλλο- 
εθνών συμπολιτών», χουφτιές κόκκινα αύγότσοφλα πετιούνταν άπό τις θυρί
δες τής καρότσας καί σέ μιά στιγμή ό Φώτης τού Σταμάτη άφισε τό κα
λάθι νά πέση άπό τό χέρι του, τό καλάθι πού άφινε ενα λεπτό καπνό.

Ξαφνικά, ένας δαιμονιώδης κρότος τάραξε τήν περιοχή, σάν νά έσκασε 
καμμιά οβίδα, φιονές είς άπταιστον 'Ισπανικήν άνδρών καί γυναικών πού 
πρόβαλλαν άπό τά παράθυρα άκούστηκαν, ένας καπνός πού έγινε άπό τήν 
έκρηξι σιγά - σιγά διαλύθηκε καί φάνηκαν σκορπισμένα σέ μιά μεγαλούτσικη 
άκτϊνα άπό τό κέντρο τού δρόμου, καμμιά πενηνταριά αυγά Πασχαλινά κατα- 
κόκκινα. Μετά τήν πρώτη σαστιμάρα, οί «συμπολίτες» πλησίασαν στον τόπο 
τής έκρήξεως καί μέ θυμό ξέσπασαν στ’ αυγά, κλωτσώντας καί χτυπώντας τα 
μέ τά παπούτσια τους, άλλά τ ’ αυγά δέν έσπαζαν, ήσαν πέτρινα, προϊόντα 
τού παραγκοειδούς εργαστηρίου τού Φώτη, καθώς καί ή θορυβώδης καί ά- 
κίνδυνη μπόμπα, πού ήταν κρυμμένη στό καλάθι καί πού ένέσπειρε τόν πανι
κό στό Μαύρο Λιθόστρωτο, αύτή τή δεύτερη μέρα τού Πάσχα. "Εως τήν
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Τρίτη βράδυ, πού θά τελείωνε ό εορτασμός, κάτι τέτοιες λαχτάρες ήταν πολύ* 
πιθανές. . . .

Έ ν τώ μεταξύ, ή καρότσα έτρεχε μέσα άπό τούς δρόμους τής Ελληνι
κής συνοικίας τοΰ Μανιαζιοΰ, δ Νουρής μαστιγώνοντας τ’ άλογα γελούσε 
πλατειά, τά παιδιά μέσα στήν καρότσα ούτε κατάλαβαν τήν έκρηξι παίζον
τας καρπαζιές καί ψάλλοντας συνέχεια, και ό Φώτης κουνούσε τά πόδια του, 
κρατώντας στό χέρι του τό. . . καλ,άθι πού περιείχε τά Πασχαλινά δώρα καί 
αυγά τής θείας Κατερίνας.

Π ώς έγινε αυτό τό θαύμα; 'Απλούστατα, ένα δεύτερο πανόμοιο καλάθι 
μέ πραγματικά τσουρέκια (χτενιές) καί αυγά, κρυμμένο μέσα στήν καρότσα, 
έξησφάλιζε τό άλλοθι τού Φώτη καί τό πήρε στά χέρια του, αμέσους μόλις 
άμόλυσε τό άλλο στον Έβραιομαχαλά.

Ή  καρότσα άφίνοντας δεξιά τό Μανιάζι καί τά ’Αρμένικα, άριστερά 
τά χρυσά μνήματα καί πάλι δεξιά τό Φανάρι μέ τούς δυο ανεμόμυλους καί 
τό Παγοφυλάκιο, (Μπουζχανά) καί συνέχεια μακρυά τό Κεφαλόβρυσο (Μπάς 
τσεσμέ) μέ τήν σαπφείρινη θάλασσα καί τά περιβόλια τής Πυριτιδαποθήκης 
(Μ παρουτχανά), χώθηκε μέσα σ’ ένα Τουρκομαχαλά. ’Αριστερά φάνηκε σέ 
λίγο ό δρομίσκος (γιολτζίκι). Ό  Φώτης πετώντας ενα «γειά σας» στον άμαξα 
καί στούς επιβάτες, πήδηξε στό δρόμο κρατώντας τό καλάθι του, καί τρά
βηξε γιά τό σπίτι τής θειάς Κατερίνας, σιγοψάλλοντας τό «Χριστός Ά νέ- 
στη». Σ έ  πέντε λεπτά χτυπούσε τήν πόρτα καί λίγο άργότερα, μέσα στήν 
καλή κάμαρα, έπρόσφερε τά δώρα στή θειά του, παρουσίςι καί τού ενός έκ 
τών παιδονόμων πού, έχοντας κάποιο συμπεθεριό, βρισκότανε γ ιά  Π ασχα
λινή έπίσκεψι στό σπίτι της, μαζί μέ τή γυναίκα του.

Ό  Φώτης δέχθηκε άπό δλους ένα σωρό ευχές καί επαίνους, έκαμάριονε 
σάν γύφτικο σκεπάρνι καί ταυτόχρονα άπό μέσα του έδινε συχαρίκια στον 
εαυτό του γιά  τήν σιγουριά τού άλλοθι, πού τού έδινε ό παιδονόμος.

Δέν έκάθισε πολύ ο Φώτης στή θειά του, τής βούτηξε ένα δίγροσο γιά  
ρεγάλο καί τράβηξε γιά τή συνοικία τών ’Αγγειοπλαστών (τσουκαλαριό), 
φροντίζοντας γιά  σεργιάνι νά περάση άπό τήν συνοικία Μόρλου. Ευχαρι
στήθηκε άπό τούς γλυκούς σκοπούς τής λατέρνας, εχάζετ^ε βλέποντας τά 
παλληκάρια καί τις κοπέλλες πού χόρευαν, καί καθώς άρχισε νά σουρουπώ- 
νη, έβαλε ένα ζωηρό τροχάδην, πέρασε σάν άστραπή άπό τό σταυροδρόμι τής 
Βαθειάς Βρύσης (Τσεκούρ Τσεσμέ), άπό τήν Πλατεία 'Α γ. Νικολάου, πού 
βούϊζε άκόμα άπό παιδικές πανηγυρικές φωνές, άπό τή μητροπολιτική ωραία 
εκκλησία τού "Αη Γιώργη καί βρέθηκε σκαρφαλωμένος στό αέτωμα τής με
γάλης βρύσης τών ’Αγγειοπλαστών, έχοντας μπροστά του τήν πλατεία, τήν 
εξέδρα μέ τή μουσική, τούς χορευτάς καί τούς θεατάς πού ήταν καθισμένοι
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σέ καρέκλες εξω από τά σπίτια καί τά καφενεία. Τέσσερα - πέντε «λθύξ» 
έφώτιζαν τήν ωραία όμήγυρι, πού διαλύθηκε κατά τά μεσάνυχτα. Έ κεΐ α
κούσε δ Φώτης, κάπως παραφουσκωμένα βέβαια, δτι πριν μερικές ώρες βομ
βαρδίστηκε τό Μαύρο Λιθόστρωτο καί δτι δέν μαθεύτηκαν οί απώλειες. Χα
μογέλασε κάτω από τό μουστάκι του, τράβηξε στο σπίτι του καί κοιμήθηκε 
μέ ήσυχη συνείδησι. . . Τήν επομένη, Τρίτη τού Π άσχα, άσχολήθηκε μέ α
θλοπαιδιές, τήν Τετάρτη πήγε στο σχολείο αδιάβαστος, δπως καί πολλοί άλ
λοι. Σ έ  λίγες μέρες ακούστηκε δτι, ό Σοφολογιώτατος ραββϊνος διετύπωσε 
πικρά παράπονα στον Διευθυντή τού Σχολείου γ ιά  τον βομβαρδισμό, αλλά 
ό Διευθυντής μέ ευγένεια τού άπήντησε οτι «τούτο δέν ήμπορεΐ νά είναι έρ
γο παιδιών», τού προσέφερε ένα καφεδάκι καί τον προέπεμψε έως τήν κυρία 
θύρα τού σχολείου.

Εύνόητον οτι δέν παρέστη ανάγκη νά χρησιμοποιήση ό Φώτης τό άλ
λοθι.

"Τστερα από χρόνια διηγείτο τό κατόρθωμά του αυτό μέσα σέ μιά τα
βερνούλα τού Μαύρου Λιθοστρώτου (Καρά Καλντερίμ) καί γελούσαν δλοι 
οί παρευρισκόμενοι, "Ελληνες καί μη.

Καβάλα, ’Απρίλιος 1964

ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ

« Ή  μακαρίτισα ή γιαγιά μου —  από μητέρα —  'Ελένη Κυριακάκαινα, 
πού πέθανε στή Ραιδεστό στά 1917, μού διηγήθηκε κάποτε μιάν ιστορία καλ- 
λικαντζαρέϊκη, πού συνέβη —  δπως έλεγε —  στον παππού της Θεοδωράκη. 
Ή  γιαγιά  μου αυτή, λογαριάζω πώς γεννήθηκε στά 1880, άρα ή ιστορία 
πρέπει νά τοποθετηθή —  άν τήν πάρουμε ως γεγονός —  στά 1790 —  1800!!

Λοιπόν ήτανε δωδεκάμερο. .  . Μ ιά από τις δώδεκα μέρες του. Ό  πρό
γονός μου 6 Θοδωράκης μυλωνάς, τεχνίτης σπουδαίος, κοιμήθηκε άποβραδύς 
δυο ώρες μετά τό ηλιοβασίλεμα, καί ξύπνησε —  πολύ φυσικά ·—  δυο ώρες 
μετά τά μεσάνυχτα. "Εστησε τ’ αυτί του καί στοχάσθηκε ένα αεράκι αρκετά 
δυνατό γ ιά  τό γύρισμα τών φτερών τού ανεμόμυλου. Ετοιμάσθηκε λοιπόν 
γιά  φευγάλα, μά ή γρηά του ή Παναγιώτα, πού είχε τό νού της σ’ ολα, τον 
άντίκοψε. «Πού θά πας, βλογημένε, τέτοια ώρα! Τ ά  κακόρια δέ λαλήσαν. 
Θές νά σέ καβαλλικέψουν τά ξωτικά;» «’Ά σε με κυρά νά βγάνω καναδυό α
λέσματα κι* ό κόσμος βαρέθκε νά καρτερή. Καλό βράδυ». Καί καβαλλικεύον- 
τας τό γαϊδουράκι του χάθηκε μέσα στά στενοσόκακα τά σκοτεινά.
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Τό αεράκι ολοένα καί δυνάμωνε κι’ ό γέρος ανάλαφρος κι’ εύχαριστημέ-· 
νος κεντούσε τό γαϊδουράκι του γ ια  νά περπατά γρηγορώτερα, δταν, μέ μιά 
δυνατώτερη πνοή τοΰ αέρα καί μέ μιά βοή κάτι τό μαλλιαρό καί ζεστό κά- 
θησε πάνω στο σβέρκο του. Πολύπειρος καί ψύχραιμος ό γέροντας, φαίνεται 
πώς ήξερε ένα ειδικό πιάσιμο πού παρέλυε τούς καλλικαντζάρους. Τό έφήρ- 
μοσε αμέσως κι ακούσε από πάνω του μιά παράξενη φωνή νά τοΰ λέγη: 
«Ματάπιασέ με, γέρο». «Μιά φορά μέ γέννησε ή μάνα μου, μιά φορά σέ 
ματαπιάνω». Ό  διάλογος αυτός έπαναλήφθηκε τρεις φορές. Τό ξωτικό σώ- 
πασε κι ό γέρος μέ κατάλληλες κινήσεις τών ποδιών, γύρισε ξοπίσω τό γα ϊ
δουράκι κι άρχισε νά κατευθύνεται στο σπίτι, μαζί μέ τό πρωτότυπο φορ
τίο του.

«’Ά νοιξε κυρά, εγώ είμαι». «Συφορά μας— σκέφΟηκε ή Παναγιώτα—  
τήν έ'παΟε ό παληόγερος». «Τί είναι χριστιανέ μ’;» «Φέρε ενα ψαθόσκοινο 
καί μή μιλάς πολλά». ’Αγουροξυπνημένη ή γριά, τράβηξε ένα ψαθόσκοινο 
από τήν ψάθα, κατέβηκε τρέχοντας ·τή σκάλα καί τό πέταξε στό μαΰρον 
όγκο, πού στεκότανε μπροστά στήν πόρτα καί άπετελεΐτο από έναν γάιδαρο, 
έναν άνθρωπο κι εναν καλλικάντζαρο. Ό  γέρος άρπαξε τό ψαθόσκοινο μέ 
τόνα χέρι καί τύλιξε τον καλλικάντζαρο, παραλύοντάς τον τελειωτικά, ξεπέ
ζεψε καί τραβώντας τον προσεκτικά σάν πολύτιμο ζωντανό, τον έδεσε στον 
μεσαίο στύλο τοΰ χαγιατωΰ. «Δός του κι ενα κόσκινο κυρά στά χέρια, νά 
γλεντήση ό φτωχός ώσπου νάρθ’ ή ώρα του». Τοΰ δώσανε καί τό κόσκινο 
στό χέρι καί ’κείνος, ψηλός καί μ,αΰρος σάν δαυλός, άρχισε νά τό παίζη σάν 
ντέφι καί νά χοροπηδά παράξενα. Ο ί γέροι ανέβηκαν επάνω μελαγχολικοί.

Μέ τό πρώτο λάλημα τοΰ κόκορα, ό θόρυβος πούρχόταν από κάτου έπαψε. 
Λιγάκι αργότερα ακούστηκε ένας αναστεναγμός —  ξελάφρωμα, καί κατόπιν 
οί γέροι, πού είχαν τ ’ αυτί τους στό καντίνι, άκουσαν μιά γερή ανδρική φωνή 
νά λέη φωναχτά: « Έ !  πατέρα! ’Έ ! μάνα! Κατεβήτε κάτο3 νά φιλήσω τά 
χέρια σας». Σ τό θαμπό φώς πού έρριχνε τό λυχνάρι πού κρατούσε ή γρηά 
Παναγιώτα, οί δυο γέροι άντίκρυσαν ενα ωραίο παλληκάρι, ως τριάντα χρο- 
νώ, δεμένο μέ τό ψαθόσκοινο στον μεσαίο στύλο τοΰ χαγιατιού. Τούς φίλησε 
τά χέρια καί τούς είπε σύντομα τήν ιστορία του. "Ηταν Μυτιληνιός γεννημέ
νος Δωδεκάμερο (αντίχριστος). Κάθε χρόνο ύπόφερνε αυτές τις μέρες καλ- 
λικαντζαρεύοντας. Τώρα δμως, πού δ γέρο - Θοδωράκης τον έτιθάσσεψε μέ 
τό μαγικό ψαθόσκοινο, δέν είχε πειά ανάγκη. Κάθε χρόνο, τέτοιον καιρό, θά- 
βαζε στή μέση του σά ζουνάρι ενα τέτοιο σκοινί καί δέν είχε πειά νά φοβηθή 
τίποτα. "Ηταν κι από φαμιλιά αρχοντική.

Ό  γέρο - Θοδωράκης χρόνια πολλά δέν ψώνιζε από τούς μπακάληδες 
ούτε λάδια, ούτε σαπούνια. Τούρχόντανε από τήν Μυτιλήνη μέ τον τενεκέ
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καί μέ τό σακκί, δώρα απ’ τον παλλήκαρο, πού γλύτωσε άπονα μεγάλο βά
σανο.

Καβάλλα 5 - 1 - 3 6

ΜΙΑ Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Σ  

Η Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΕΩ Σ Τ Ω  1920 

ΠρΙν τριάκοντα χρόνια

«Ταχυδρόμος», Καβάλας, 21.7.50

Ευθύς μετά την ανακωχήν Τουρκίας —  Συμμάχων τήν ύπογραφεΐσαν 
εις Μοΰδρον κατά τά τέλη Νοεμβρίου 1918, σημαντικαί συμμαχικά! στρα
τιωτικά! δυνάμεις έγκατεστάθησαν εις τήν περιοχήν τών Στενών άνεπτυ- 
γμέναι επί τής ευρωπαϊκής καί ασιατικής ακτής. Ε ις την πρώτην (Χερσόνη
σος Καλλιπόλεως) ύπερεΐχον αι γαλλικαί δυνάμεις, μέ συμμετοχήν ολίγων α γ
γλικών, εις τήν δευτέραν ή κατοχή ήσκειτο μόνον από άγγλικά στρατεύματα. 
Παραλλήλως προς τήν είσοδον τών συμμαχικών δυνάμεων, ήρχισε καί ή επάνο
δος τού από τών αρχών τού 1915 έκτοπισθέντος ελληνικού στοιχείου. Τούτο, 
μολονότι εύρέθη προ ερειπίων δημιουργηΟέντων έκ τών πολεμικών εν τή 
περιοχή επιχειρήσεων καί έκ διαρπαγών τών έγκαταλειφθεισών κατά τον έκ- 
τοπισμόν περιουσιών του, ύπό τού παραμείναντος τουρκικού στοιχείου καί τών 
μυριάδων τού διελθόντος στρατού, άναζωογονηθέν από τήν πνεύσασαν αύραν 
τής ελευθερίας, έπεδόθη μέ ζέσιν εις τήν άνόρθωσιν τού τόπου, ένισχυόμενον 
εις τήν προσπάθειάν του από τήν ελληνικήν κυβέρνησιν καί από τήν βεβαιό
τητα τής απαλλαγής του, πολύ συντόμως, από τήν έναπομείνασαν εν τω τόπω 
σκιώδη πολιτικήν καί στρατιωτικήν τουρκικήν διοίκησιν.

Π ράγματι, ή ελληνική Διοίκησις άνεμένετο από ημέρας εις ημέραν ενα
γώνιους από τον ελληνικόν πληθυσμόν, άλλ’ έπέρασε 1% έτος διά νά γίνη 
πραγματικότης τό ονειρον τόσων αιώνων.

Ή  πρωτεύουσα τής περιοχής, ή ωραία Καλλίπολις, μέ τήν μακράν ιστο
ρίαν της, ωραία καί μέσα στά ερείπιά της ακόμη, έσκιρτούσε από χαράν ό
ταν τά ελληνικά πολεμικά διέσχιζαν τον Ελλήσποντον, δταν ό επίατρος Χα- 
τζηράκης, έπιβαίνων τής «Αίγλης», έφθασεν εις τήν πόλιν προς εγκατάστα
σήν ιατρείων, δταν ό άνθ)γός Βολονάσης επί κεφαλής διμοιρίας τηλεγραφη
τών, παρέμεινεν επί μίαν εβδομάδα έκεΐ δύ υπηρεσίαν, δταν δ Διοικητής τού 
ηρωικού 30οΰ Συντάγματος Πετροπουλάκης τήν έπεσκέφθη διά νά Θαυμάση 
τόσον τήν ωραιότητα τής φύσεώς της, δσον καί τήν αγνότητα καί ειλικρί
νειαν τών εθνικών αισθημάτων τών κατοίκων της, δταν τό θωρηκτόν «Κιλκίς»
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κατέπλευσεν εις τον λιμένα, φέρον είδη βοήθειας καί εις κάθε άλλην κατάλ- * 
ληλον περίστασιν.

Ο ί Σύμμαχοι όμως δέν ήθέλησαν νά δώσουν πλήρη τήν χαράν τής έ-

ΙνΑ ΛΛΙΠ Ο ΛΙΣ 1921. Ελληνική Διοίκησις. Μέρος τοΰ προσωπικοί) Τ .Τ .Τ . πρό 
τής κυρίας εισόδου τοΰ Τ .Τ .Τ . Καταστήματος. Έ ξ  αριστερών πρός τά δεξιά 
Κ α θ ή μ ε ν ο ι :  Ά ντ . Μηλιάδης, Χαρ. Καρυοφύλλης Δ /ντής, Κων. Θεοδοσιά- 
δης. ’Ό ρ θ ι ο ι :  Μπεκίρ έφέντης, ’Ιωακείμ Ματσώγγος, Κωνστ. Βαφείδης, 

Γρηγ. Στραβοπόδης, Σαμπάν έφέντης, Εύάγγ. Χωμ.ατάς, Τζεμάλ έφέντης.

λευθερίας εις τήν χερσόνησον. Ζηλοτυπως έκράτησαν τήν στρατιωτικήν της 
διοίκησιν. Άπηγόρευσαν τήν παραμονήν έν τω τόπω, ακόμη καί ελάχιστης 
ελληνικής στρατιωτικής δυνάμεως. Έταλαιπώρησαν τον ελληνικόν πληθυσμόν 
μέ παζαρευματα, παλινωδίας κλπ., καί τέλος, περί τό μεσημέρι τής 21ης Ίου-
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λίου 1920, τό άντιτορπιλλικόν μας «Πάνθηρ», άπαστράπτον —  από χαράν βά 
έλεγε κανείς— άπεβίβασε τάς πολιτικάς άρχάς καί λόχον Χωροφυλακής, τάς 
οποίας ύπεδέχθησαν ό Μητροπολίτης κ. Κων)νος Κοϊδάκης, ό κλήρος, οί δη
μογέροντες καί έφοροι, οί διδάσκαλοί, οί μαθηταί καί μαθήτριαι τών σχολεί
ων καί ό ένθουσιών καί πάλλων από εθνικήν υπερηφάνειαν ελληνικός λαός.

Α ί γαλλικαί στρατιωτικαί άρχαί συμμετέσχον μέ ευγένειαν καί λεπτότητα 
εις τήν υποδοχήν. Τό απόγευμα τής ιδίας ημέρας έ'γινεν ή υποστολή τής 
τουρκικής σημαίας από τό Λιμεναρχεΐον καί ή έπαρσις τής ελληνικής, ενώ 
άπέδιδον τιμάς τμήμα χωροφυλακής μας, ναυτικόν άγημα τοΰ «Πάνθηρος» 
καί λόχος γαλλικού στρατού.

’Επηκολοόθησεν ή παράδοσις τών δημοσίων υπηρεσιών από τους Τούρ
κους, άναπληροκάς τών προϊσταμένων κατά τό πλεϊστον, εις τούς "Ελληνας, 
αξίζει δέ νά ένθυμηθώμεν τούς άριστεΐς τής ελληνικής διοικήσεως, οί όποιοι 
άνέλαβον υπηρεσίαν κατά τήν πρώτην ημέραν τής άπελευθερώσεως, ήσαν δέ 
οΰτοι οί κ.κ. Καλλίας Νομάρχης, Μακρόπουλος Δ )ντής, Σαρρής τμηματάρ- 
χης, Δημάκης δικαστής, Παπαθεοδώρου Μοίραρχος, Νικολόπουλος άνθ)χος, 
Μηλιάδης τηλεγραφητής, Φικιώρης Είσαγγελεύς, Ίωαννίδης Οίκον. "Εφο
ρος, Γεωργιάδης Ταμίας, Καρλιαύτης Τελώνης, Κουρμπέλης Λιμενάρχης κ.ά., 
τελοΰντες υπό τήν έποπτείαν τοΰ Γεν. Γραμματέως τής 'Τπάτης 'Αρμοστείας 
Θράκης κ. Καραθεοδωρή. ’Επηκολουθησε παρέλασις τοΰ λόχου τών εύστα- 
λών χαγροφυλάκων, δοξολογίαι, έορταί, δεξιώσεις κλπ., καί ή ελληνική διοίκη- 
σις επί δυο έτη καί τέσσαρας μήνας, κατά τρόπον άψογον έκυβέρνησε τον 
τόπον, αλλά ή ωραία αυτή περίοδος έπέπρωτο νά σβυση τήν Την Νοεμβρίου 
1922, κατόπιν τής ανακωχής τών Μουδανιών.

Κ.Δ.Β.

ΜΙΑ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Σ

Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΑΛΙΠΟΛΕΩΣ

Ή  δρασις συμμαχικοί» στόλου προ 50 έτών 
καί αί έπιπτώσ€ΐς έπί τοΰ Έ λλην. πληθυσμοί»

«Ταχυδρόμος» Καβάλας, 2 - 5 -1965

Τοΰ κ. Κων. Βαφείδη
«Εις τό Πασχαλινόν «Βήμα» δημοσιεύεται σύντομον άρθρον τοΰ κ. Τρέβορ 

Μπλόρ, συνεργάτου τοΰ Πρακτορείου Ρώϋτερ, άναφερόμενον εις τάς αμφιβίους 
επιχειρήσεις τών συμμάχων τοΰ Α ' Παγκοσμίου πολέμου, κατά τής Χερσονή
σου τής Καλλιπόλεως, κατά τό έτος 1915, αί όποιαι κατέληξαν εις αποτυχίαν, 
καί γίνεται απολογισμός τών συμμαχικών απωλειών, αί όποϊαι, ώς γνωστόν,
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ή σαν σημαντικαί και, εις πολεμικά πλοΐα καί εις υλικόν καί κυρίως εις αν* 
δρας.

Ό  άρθρογράφος χαρακτηρίζει τό πολεμικόν αυτό γεγονός ώς τραγωδίαν, 
ευρίσκει δε συμφώνους εις τούτο καί πολλούς άλλους πολιτικούς καί στρατιωτι
κούς συγγραφείς τών οποίων απομνημονεύματα, σχόλια καί κριτικαί άθρόως, 
έδημοσιεύθησαν καί δημοσιεύονται διά τού Τύπου.

Ε ις τάς γενικότητας τών δημοσιευμάτων δμως περικλείονται λεπτομέρειαι 
αΐτινες συνετάραξαν κόσμον πολύν καί ιδία τούς πληθυσμούς εκείνους οι όποιοι 
φύσει δντες φίλοι τών συμμάχων, ή σαν κάτοικοι εχθρικών προς αυτούς χω
ρών εκτεθειμένοι εις τό μίσος τάς καταδιώξεις καί τά εξοντωτικά κατ’ αυτών 
μέτρα τών κυριάρχων των. Τούτο συνέβαινε εις μεγάλην έκτασιν εν Τουρκία. 
Σχετικώς προς τήν άφορώσαν τό παρόν αρθρον επέτειον άναφέρομεν δτι ό Ελλη
νικός πληθυσμός τής Χερσονήσου τής Καλλιπόλεως άνήρχετο κατά τό έτος 
1915 εις 30.000 περίπου ευρισκόμενος εις υψηλόν επίπεδον ύφ’ δλας τάς επό
ψεις, εν σχέσει προς τούς Τούρκους.

Τήν 2αν Μαιου 1915 (ν. ή .) ή μέραν Κυριακήν καί περί τήν 7ην πρωι
νήν ώραν ή πρωτεύουσα τής Χερσονήσου Καλλίπολις έβομβαρδίσθη σφοδρώς 
από τά συμμαχικά πολεμικά βάλλοντα έκ τού Μελανός Κόλπου. Ά ρχικώ ς αί 
βολαί ήσαν μακραί φθάνουσαι εις τό μέσον σχεδόν τού Ελλησπόντου καί δη- 
μιουργούσαι πίδακας μεγάλου ύψους' συντόμως δμως οί πυροβοληταί, καθο
δηγούμενοι από παρατηρητάς εγκατεστημένους εντός αεροστάτου συνδεδε- 
μένου μέ τά συμμαχικά πλοία, έβράχυναν τήν βολήν καί έθεσαν υπό τά πυρά 
των τον λιμένα καί τήν πόλιν. Είκοσι δύο πολεμικά, μεταγωγικά καί φορτηγά 
πλοία ευρισκόμενα εντός τού λιμένος διεσκορπίσθησαν εγκαίρως προς δλα τά 
σημεία τού όρίζοντος διαφυγόντα τον κίνδυνον καταβυθίσεως, πολλαί ζημίαι 
καί πυρκαϊαί έπροξενήθησαν εις τήν πλήρη στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
πόλιν καί θύματα ούκ ολίγα έσημειώθησαν μεταξύ τού στρατού καί τών πο
λιτών. Ή  διάρκεια τού βομβαρδισμού ήτο ολιγόωρος, αλλά τ ’ αποτελέσματα 
από άπόψεως υλικής καί προ παντός ψυχολογικής ήσαν αξιόλογα προς όφε
λος τών συμμάχων.

Έ ν  τω μεταξύ ό άμαχος πληθυσμός κατέφυγεν εις τήν ύπαιθρον καί πα- 
ρέμεινεν έκεΐ υπό σκηνάς έπί τινας ήμέρας διά τον φόβον έπαναλήψεως τού 
βομβαρδισμού. ’Από τό γεγονός αυτό έπωφελήθη ή Τουρκική Διοίκησις διά νά 
θέση εις εφαρμογήν τό από μακρού κατηρτισμένον σχέδιον έξοντώσεως τού 
Ελληνικού πληθυσμού. Ό  πολιτικός διοικητής έπισκεφθείς τον Μητροπολίτην 
αείμνηστον Κωνσταντίνον Κοϊδάκην εις τήν σκηνήν του έγνωστοποίησεν εις 
αυτόν δτι ή Κυβέρνησις επιθυμούσα νά προφυλάξη τούς Ρωμηούς υπηκόους 
της από τάς ταλαιπωρίας τού πολέμου άπεφάσισε νά τούς μεταφέρη εις άσφα-
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λεΐς περιοχάς τής χώρας. A t αντιρρήσεις τοΰ Μητροπολίτου καί τών δημο
γερόντων καί τό άκαταμάχητον επιχείρημά των ότι κατά τήν λογικήν τοΰ Διοι- 
κητοΰ θά έπρεπε νά μετακινηθή ολος ό πληθυσμός καί ούχί οί "Ελληνες μό
νον, δέν μετέβαλον τήν κοινοποιηθεΐσαν άπόφασιν, ήτις ως είναι εΰνόητον άφεώ- 
ρα έκτόπισιν μέ άπώτερον σκοπόν τήν έξόντωσιν καί ούχί έξασφάλισιν από 
πολεμικούς κινδύνους.

'Ύπό τοιαΰτας συνθήκας καί εν μέσω σφοδράς κακοκαιρίας μέ έλαχίστας 
άποσκευάς, μέ ταλαιπωρίας απερίγραπτους τήν 6ην Μαΐου 1915 (ν. ή .) δ 
Ελληνικός πληθυσμός τής Καλλιπόλεως καί τών πέριξ αυτής άνθούντων χω
ρίων μετεφέρετο διά μικρών άτμοπλοίων εις τήν έναντι ’Ασιατικήν όχθην τοΰ 
'Ελλησπόντου καί έπεβιβάζετο μεγάλων πλοίων προοριζομένων διά Πάνορμον. 
Κ αθ’ δμοιον τρόπον καί οί "Ελληνες κάτοικοι Μαδύτου καί Κ ριθιάς αΐτινες 
ειχον βομ.βαρδισθή καί πυρποληθή προ έβδομάδος περίπου, από συμμαχικάς 
πολεμικάς ένεργείας. Ή  παρουσία ’Αγγλικών υποβρυχίων εντός τής Προπον- 
τίδος συνετέλεσεν ώστε έν τών ώς ανώτερο} άτμοπλοίων νά άποβιβάση τούς 
έπιβάτας του εις Ραιδεστόν, όπόθεν δέν μετεκινήθησαν μέχρι τής ανακωχής 
καί έζησαν μάλλον ήρέμως.

Οί άποβιβασθέντες όμως εις ΓΙάνορμον προωθήθησαν εις τά ενδότερα 
τής ’Ανατολής καί διεσκορπίσθησαν τήδε κακεΐσε. Αί κακουχίαι, αί έπιδημίαι, 
ή πείνα, ή βάρβαρος μεταχείρισις από τούς Τούρκους έπέφεραν τον άφανι- 
σμόν τών ταλαίπωρων αύτών αδελφών μας, καί όταν μετά τήν λήξιν τοΰ πο
λέμου έπέστρεψαν εις τάς έρημωμένας καί ερείπιο μέν ας πόλεις καί χωρία τής 
Χερσονήσου ήσαν κατά μέγα ποσοστόν όλιγώτεροι από όσοι ήσαν κατά τήν 
ημέραν τής έκτοπίσεώς το}ν, τήν 6ην Μαΐου 1915.

Αύτή έν συντομία ή τραγωδία ενός τμήματος τοΰ έν Τουρκία Έλληνι- 
σμοΰ τοΰ μαρτυρήσαντος κατά τήν διάρκειαν τοΰ Α ' Παγκοσμίου Πολέμου, 
τραγωδία τήν οποίαν έζησε καί ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας, μικρός τότε 
μαθητής τοΰ Ήμιγυμνασίου Καλλιπόλεως».

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  ΣΗ Μ ΕΙΩΜ Α ΤΑ  

ΜΝΗΜΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Ταχυδρόμος» Καβάλλας, 31.10.1968 Τοΰ κ. Κ. Βαφείδη

«’Επί τή 46η έπετείω τής Μικρασιατικής καταστροφής καί τοΰ ένδοξου 
θανάτου τοΰ Έθνομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου, δ διαπρε
πής Σμυρναίος λόγιος καί πρώην υπουργός κ. Χρήστος Σολομιονίδης, έδη-
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μοσίευσεν εις τήν έβδομαδιαίαν Α θηναϊκήν εφημερίδα «Προσφυγικός Κό- · 
σμος» υπό τον ανωτέρω τίτλον, περιγραφήν τής δράσεως τοΰ ιεράρχου ώς 
Μητροπολίτου τής ’Ιωνικής πρωτευούσης από Μαρτίου 1910 μέχρις Αύγου
στου 1922.

Τό δημοσίευμα τούτο παρέχει τήν αφορμήν όπως έξιστορήσωμεν κατωτέ
ρω δυο περιστατικά τής αυτής περιόδου τής ζωής τού ΈΟνομάρτυρος άρχιε- 
ρέως προς συμπλήρωσιν τών λοιπών γνοοστών γεγονότων τού βίου του.

Α '. ’Ολίγον μετά τήν άνάδειξίν του, κατά Μάρτιον 1910, εις τον θρό
νον Σμύρνης, ό Μητροπολίτης Χρυσόστομος, έπεβιβάσθη εν Κωνσταντινου- 
πόλει επί τού Γαλλικού άτμοπλοίου «Νίγηρ» μεταβαίνουν εις τήν νέαν του 
επαρχίαν. Π ερί τό μεσονύκτιον όμιος τό πλοΐον συνεκρούσθη μετ’ άλλου, ή 
πρώρα του κατεκερματίσθη εις ύψος G μέτρων καί ό κίνδυνος παρίστατο άμε
σος. Ό  Μητροπολίτης Χρυσόστομος εύρέθη άμεσους επί τού καταστρώματος, 
συνεκέντρωσε πέριξ αυτού τούς έντρομους έπιβάτας καί διά τής ήρέμου στά
σεως καί τών συμβουλών του άπέτρεψε τον πανικόν καί εύθύς άνέπεμψε δέη- 
σιν υπέρ τής σωτηρίας των καί άνέγνωσε έκ τών Πράξεων τών ’Αποστόλου 
τήν περιγραφήν τού τρικυμιώδους πλού εις Μελίτην τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, 
προς έμψύχωσίν των. Έ ν  τώ μεταξύ, ό πλοίαρχος άπηλλαγμένος τού περισπα
σμού καί τής συγχύσεοος τών τριακοσίων επιβατών, τούς Οποίους συνεκέντρω
σε περί εαυτόν δ Μητροπολίτης, ήδυνήθη νά έπιδοθή εις προχείρους έπισκευάς 
ούτως ιοστε ό «Νίγηρ» νά εκκίνηση βραδέως περί τήν χαραυγήν καί νά προ- 
σορμισθή εις τήν πατρίδα τού γράφοντος Καλλίπολιν. Κατά τήν άποβίβασιν 
τού ’Έλληνας 'Ιεράρχου, ό Γάλλος πλοίαρχος παρέταξε τιμητικώς ολόκληρον 
τό πλήρωμα τού σκάφους, άποχαιρετών δε τούτον έξέφρασε τον θαυμασμόν 
του διά τήν γενναιότητα καί τήν εύγνωμοσύνην του διά τήν ψύχραιμον καί 
σωτηρίαν παρέμβασίν του κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν. Ή  έν Καλ- 
λιπόλει παραμονή υπήρξε βραχεία, μετά τινα δε χρόνον ύπεδέχετο τον 'Ιερά ρ
χην ή Σμύρνη «όμοιάζουσα μέ άρχαίαν πόλιν τιμώσαν έπιστρέφοντα νικητήν 
αθλητήν της καί πρόθυμος νά κρημνίση τά τείχη της, έάν υπήρχαν, διά νά 
είσέλθη ό νέος Μητροπολίτης» ώς εγραφεν ο ευρισκόμενος τότε έκεΐ, ανταπο
κριτής τού «Μαγχεστριανού Φύλακος».

Β \  Ώ ς  γνωστόν κατά τήν διάρκειαν τού πρώτου Παγκοσμίου πολέμου 
δ Έθνομάρτυς Χρυσόστομος άπεμακρύνθη βιαίως υπό τών Τούρκων έκ τής 
Μητροπόλεως του καί διέμεινεν εις Κωνσταντινούπολην από τού Αύγούστου 
1914 μέχρι τέλους τού πολέμου. Κατά τήν περίοδον ταύτην, ήσχολήθη εις 
τήν συγγραφήν διαφόρων βιβλίων θρησκευτικού καί εθνικού περιεχομένου, 
τόσον εις τήν Ελληνικήν οσον καί εις τήν Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν. Εύνόητον 
δτι ή σκέψις του διαρκώς ήτο έστραμμένη προς τό ποίμνιόν του καί έφρόντι-
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ζε πάντοτε δι5 αυτό. Ό  γράφοίν ενθυμείται δτι μίαν Κυριακήν τών αρχών τρύ 
έτους 1917 ό σεπτός ιεράρχης έτέλεσε τήν θείαν λειτουργίαν έν τώ Π ατριαρ
χικό) Ναώ, ώμίλησε δέ πρός τό εκκλησίασμα άπό τής Ω ραίας ΙΙύλης, κατά 
τρόπον άνδρεΐον καί 'Ελληνοπρεπή, ή δέ ομιλία του συνήρπασε τούς άκροα- 
τάς, έστήριξε καί ένε'ψύχωσεν αυτούς εις τάς σκοτεινάς καί δυσκόλους έκεί- 
νας ημέρας.

Ή  μνήμη του έστω α ίων ία».

Σημείωμα

Έ κ  τών κατωτέρω εγγράφων τά μέν πρώτα δύο είναι ιδιωτικής φύσεως 
άνήκοντα είς τό άρχεΐον τής οικογένειας μου, ήτοι:

1) πωλητήριον αμπέλου (1881) μέ αγοραστήν αδελφόν τής μάμμης μου. 
2) πο.)λητήριον οικίας μέ αγοραστήν τήν μητέρα μου (1912) τό γ ' .  3) πρόσ- 
κλησις 'Ομίλου Δεσποινίδων Καλλιπόλεως πρός τόν Κυβ. αντιπρόσωπον Ά χιλ- 
λέα Μάντζαρην ίνα παραστή είς θεατρικήν παράστασιν τής 27ης Ιουλίου 
1920, μετά σχετικού ποιήματος, τό δέ τέταρτον είναι δημοσίας φύσεως, ήτοι, 4) 
Α ναφορά συνελεύσεως Καλλιπολιτών προκληθεΐσα κατ’ ανάγκην έκ τού Π α
τριαρχείου, γραφεΐσα τήν 25ην Μαρτίου 1821 καί άπευθυνομένη πρός τόν 
Οικουμενικόν Π ατριάρχην (Γρήγορων Ε ' ) δι’ ής επικρίνεται ή ύποφώσκου- 
σα Ε θνική  Έπανάστασις καί δίδεται ύπόσχεσις μή συμμετοχής είς αυτήν τών 
Καλλιπολιτών καί καταγγελίας τά)ν τυχόν συνεργασθησομένων.

Ώ ς  άπόδειξις τής είκονικότητος τής αναφοράς ταύτης καί τής συμμετο
χής πολλών Καλλιπολιτών είς τόν αγώνα, έπακολουθεΐ αρθρον τού άνωτέρου 
εκπαιδευτικού Καλλιπολίτου κ. Γεωργ. Μαμέλη άναφερόμενον είς έν μόνον 
περιστατικών —  έκ τών πολλών άγνωστων —  συμμετοχής Καλλιπολιτών εις 
τόν Εθνικόν ’Αγώνα τού 1821, δημοσιευθέν είς τήν εφημερίδα «Πρόοδος» 
Κομοτηνής τής 11ης Μαρτίου 1961.

Νέα Σμύρνη ’Αθηνών ’Οκτώβριος 1970.

Πωλητήριον

«Διά τού παρόντος τής έν Καλλιπόλει Επισκοπής πιυλητηρίου εγγράφου, 
δήλον γίνεται δτι οι υποφαινόμενοι μήτηρ καί τέκνα, Ζαφειρίτσα σύζυγος τού 
ποτέ Σταυράκη Μυλωνά, μετά τών τέκνων αυτής Ίωάννου ’Ιωακείμ Άριστεί- 
δου καί τής θυγατρός αυτής ’Ά ννης έπώλησαν πρός τόν ’Απόστολον Κυρία-
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κάκη τά έν τώ ’Ό κ  Μεϊδάν κείμενα αύτών ίδια κτήματα έν άμπέλιον φυτείαν 
έμπεριέχον κλήματα αριθ. 1.200 ήτοι χίλια διακόσια καί έν χωράφιον πλη
σίον τής φυτείας κείμενον εξ ενός καί ήμίσεος ζευγαρίου τά πλησίον οντα 
άφ’ ενός μέρος τοΰ αμπελιού τοΰ άγοραστοΰ ’Αποστόλου Κυριακάκη καί άφ’ 
ετέρου τοΰ Μουστά έφέντη Τουρμπεδάρου απέναντι δέ τοΰ Θεοδιόρου Γεωρ- 
γοΰ καί Χατζή Θεοφάνου διά γρόσια άρ. 500, ήτοι πεντακόσια, άτινα έλαβον 
παρ’ αύτοΰ δι’ δ καί δίδωσιν αύτώ τό παρόν πωλητήριον έγγραφον οπως δυ
νάμει τούτου καί τών παρά πόδας ιδιοχείρων αύτών υπογραφών καί τών αξιό
πιστων μαρτύρων νά λαμβάνη καί τό Χοτζέτιον παρά τής Σεβαστής Κυβερνή- 
σεως δταν αυτός ήθελεν εύκολυνθή καί εις ενδειξιν.

Έ ν  Καλλιπόλει τή 6η ’Οκτωβρίου 1881
Διά τήν αγράμματον Ζαφειρίτσαν καί ’Ά νναν, ποτέ Σταυράκη, γράφω 

εγώ Γεώργιος ’Αρσενίου καί μαρτυρώ:

’Ιωάννης Σταυράκης Οί μάρτυρες
Ιω α κείμ  Σταυράκης A. Ν. Ταβουλλαρίδης
’Αριστείδης Σταυράκης Π . Ν. Σκεμπές

Γ. Α. Αρσενίου

Πωλητήριον

« Οί υποφαινόμενοι Διαλεκτή χήρα ’Αποστόλου Κυριάκου, ενεργούσα έκ 
μέρους έαυτής καί τής θυγατρός της Μαριγίτσας, Ελένη χήρα Κωνσταντί
νου Ευθυμίου, Κυριακίτσα Ά ποστ. Κυριάκου καί Γεώργιος Δήμου Π απά
ζογλου ενεργών έκ μέρους τής ένηλίκου θυγατρός του Ελένης, έχοντες ένταΰ- 
θα ήμίσειαν οικίαν έκ κληρονομιάς τοΰ μακαρίτου συζύγου, πατρός καί πεν- 
Οεροΰ αύτών ’Αποστόλου Κυριάκου κειμένην έν τή ενορία τοΰ Α γίο υ  Γεωρ
γίου καί γειτνιάζουσαν μέ τάς οικίας Ίωάννου Γλάρου, Καπετάν Στουλιά και 
από τά άλλα μέρη μέ δρόμον, τοΰ ετέρου ήμίσεος άνήκοντος εις τήν Ελένην 
Κυριακάκη, πο)λοΰμεν τήν ήμίσειαν ταύτην οικίαν εις τήν Παντσοΰλαν (Σ ημ . 
Παναγιώταν) σύζυγον Δημητρίου Βαφείδου αντί γροσίων τεσσάρων χιλιά
δων πεντακοσίων άριθ. 4.500 πληρωθέντων σήμερον εις μετρητά εις ήμάς 
τούς προλεχθέντας συνιδιοκτήτας.

’Από σήμερον δέ κηρύττοντες τήν εϊρημένην ΙΊαντσούλαν Δημητρίου 
Βαφείδου τελείαν ίδιοκτήτριαν τής είρημένης ήμισείας οικίας ΰποχρεούμεθα 
επί τή προσκλήσει της, νά δώσωμεν τό νενομισμένον ϊκράριον διά τήν εκδοσιν 
τών νομίμων τίτλιον.

Έ φ ’ ώ καί έγένετο τό παρόν διά τά περαιτέρω.
Έ ν Καλλιπόλει τή 28 Σεπτεμβρίου 1912.
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Διά τήν αγράμματον Διαλεκτήν ’Αποστόλου Κυριάκου κατ’ αΐτησίν της 
υπογράφω και μαρτυρώ Κωνσταντίνος Λουΐζος Πρωτοπρεσβύτερος, αύτή δέ 
σταυροσημειοΐ ίδιοχείρως + .

Δ ιά τήν αγράμματον Ελένην Κ. Ευθυμίου κατ’ αϊτησίν της υπογράφω 
και μαρτυρώ Κοοστής Π . Ζωγράφου, αύτή δέ θέτει τό σημεΐον τού σταυρού + .

'Τπογράφω διά τήν κόρην μου Ελένην ό πατήρ Γεωρ. Λήμου Π απά
ζογλου.

Διά τήν αγράμματον Κυριακίτσαν ’Αποστόλου ύπογράφοο εγώ Παρα- 
σκευάς Άνδρέου αύτή δέ σταυροσημειοΐ + .

Ο ι Μάρτυρες 
’.Ιωάννης Κωνσταντίνου 

Ά νέστης Πέτρου Γαλατιανός »

'Όμιλος 

Δεσποινίδων Καλλιπόλεως.
Ά ρ ιθ . προοτ. 47.

’Εν Καλλιπόλει τή 26η ’Ιουλίου 1920 
Τώ Έ ξοχωτάτω Κυρίω Ά χιλ . Μάντζαρη

’Ενταύθα.

Μετ’ εθνικής υπερηφάνειας και βαθείας συγκινήσεως ό "Ομιλος τών 
Δεσποινίδων Καλλιπόλεως, σπεύδει νά προσκαλέση υμάς είς θεατρικήν πα- 
ράστασιν ήτις διωργανώθη έπ’ ευκαιρία τής άπελευθερώσεώς μας καί ήτις 
θά δοθή αύριον 27ην τρέχοντος τήν 9ην ακριβώς μ.μ. έν τή αιθούση τού Συλ
λόγου «Ελλήσποντος».

Ό  'Όμιλος τών Δεσποινίδων Καλλιπόλεως έχει τήν πεποίθησιν οτι ή ύμε- 
τέρα Έ ξοχότης θά τιμήση τήν παράστασιν ταύτην διά τής παρουσίας της, 
δι’ ο καί εκφράζει, έκ τών προτέρων τάς θερμάς του εύχαριστίας καί τήν 
άκραν ύπόληψιν καί τιμήν.

Έ π ί τούτοις δέξασθε, Έξοχώτατε, τήν έκφρασιν τού σεβασμού μας.
Έ ξ  ονόματος τών Δεσποινίδων Καλλιπόλεως.

Βασιλική Λ. Βαφείδου 
Ελένη Ί .  Παντερμαλή 
’Αλεξάνδρα Β. Δροσιάδου.

Ποίημα συντεθέν υπό τής Μαρίας συζύγου Ίωάννου Παντερμαλή τό γέ
νος Δημ. Γεωργιάδου, κατά τήν 22 Ιουλίου 1920 ήμέραν άπελευθερώσεώς τής
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Καλλιπόλεως και άπαγγελθέν υπό τής θυγατρός της Ελένης, νυν συζύγου του 
ιατρού Παρασκευά Άθανασιάδου, κατά τήν δεξίωσιν τών Ελληνικών ’Αρχών.

Γ Ι ρ ό ς  τ ο ύ ς  ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ή ς  μ α ς

Μά είσθε "Ελληνες εσείς, οι λεβεντιά γεμάτοι;
’ΤΙ μήπως είναι όνειρον; Μή μάς γελά υό μάτι;
’Ό χ ι!  Ά γάλλεσθ’ ουρανοί! Ν ’ άναστηθή ή χώρα.
Ή λθεν ό τίμιος καιρός κι’ ή ευλογημένη ό)ρα!
Π ετά τήν Τουρκική στολή ή μετημφιεσμένη.
Ελληνική Καλλίπολις κα'ι γαλανοντυμένη.
Μέ δάφνη στέφει τής φυλής τον λατρευτό πατέρα 
καί τον στρατόν, τών στρατιών τοΰ κόσμου, τον αιθέρα!
Μέ δάκρυα δ’ εύγνώμονα γιά  τήν ελευθερίά της.

Κ αί μέ χαράν που πλημμυρεΐ σάν λάβα τήν καρδιά της.
Σ ά ς εΰχετ’ Ελληνόπουλα νά φθάσετε δρομαία.
Στήν Πόλι νά ΰψώσητε τήν ένδοξη σημαία.
Κ ι’ ας φωτίση ό άστράψας τής Ελλάδος ουρανός 
τήν ύφήλιον καί πάλιν. Ζήτω δ εκλεκτός λαός,
Ζήτω ό μέγας Βενιζέλος μάγος καί θαυματουργός 
τής ’Ανατολής δικτάτωρ τών Ελλήνων ό Θεόσ.
Ζήτω δ Βασιλεύς μας, ζήτω δ στόλος μας καί δ στρατός.
Ή  ελεύθερη πατρίδα καί δ Τίμιος Σταυρός!

Δ ' ’Α ν α φ ο ρ ά  π ρ ό ς Π  α τ ρ ι α ρ χ ε I ο ν 

«Τήν Τμετέραν Θειοτάτην καί Σεβασμιωτάτην ήμΐν Παναγιότητα συν τή 
περί αυτήν αγία καί Ι ε ρ ά  Συνόδορ δουλικώς προσκυνοΰμεν καί πανευλαβώς 
τήν παναγίαν καί χαριτόβρυτον αυτής δεξιάν άσπαζόμεθα.

"Ην καί διατηροίη ό Πανάγαθος Θεός άκρως ΰγιαίνουσαν καί πανευημε- 
ροΰσαν άμεταπτώτως μετά μακροβιύτητος καί δαψιλούς έπιτεύξεως πάντων 
ών έφίεται αγαθών καί σωτηρωοδών προς σύστασιν, άντίλητψν καί περίθαλ- 
χ\η.ν τών πτωχών καί ταπεινών ήμώιν δούλων αυτής καί παντός τοΰ Γένους, 
απάντων πιστών ρεαγιάδων καί δούλων ευτελών τής κραταιοτάτης βασιλείας 
(ής τό κράτος εΐη διαιωνίζον καί θριαμβεΰον είς αιώνας). Μετά δέ τάς δου- 
λικάς ημών προσκυνήσεις άναφέρομεν τή 'Τμετέρα Θειοτάτη Π αναγιότητι ότι- 
ΰπτίαις χερσίν έκομισάμεθα τάς ΰμετέρας πατριαρχικάς καί συνοδικάς προσ
κυνητής ήμΐν έπιστολάς συμβουλευτικάς διά τήν Οεάρεστον καί σωτήριον ευτε
λή πίστιν καί σαδακάτι δποΰ μετ’ άκρας υποταγής πρέπει νά διασώζωμεν έχον- 
τες είς τό υψηλόν δεβλέτι (ού τό κράτος εΐη διακονίζον καί θριαμβεΰον είς

6
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αιώνας) καί νά άποδεικνύωμεν τήν αθωότητα ήμών άμεμπτον κατά τε τό ρεα- 
γιαδιακόν ήμών χρέος καί ώς ίεραί παραγγέλλουσιν ήμΐν γραφαί άντίθεον άντι- 
κρυς άποφαίνουσαι τόν μή πειθόμενον τή παρά Θ εοί τεταγμένη ήμΐν βασι
λεία καί εξουσία. Ί  δεοπο ίουν προσέτι ήμάς αί ρηθεΐσαι έπιστολαί καί περί 
τοΰ άθεεί τολμηθέντος τολμήματος καί πάσης γέμοντος μιαρίας αχαριστίας καί 
κακονοίας τοΰ προχρηματίσαντος, ώς μή ώφειλε, ήγεμύνος Μολδαβίας κακο- 
βούλου Μιχαήλ δμοΰ μετά τοΰ Αλεξάνδρου 'Τψηλάντου καί δτι διέσπειραν 
οΰτοι καί γράμματα καί αποστόλους άπέστειλαν αυτών εις διάφορα μέρη διά 
νά άπλώσωσι λόγους είς τό πλήθος νά διαταράξωσι τήν κοινήν ειρήνην νά 
έξαπατήσωσι καί νά έφελκύσωσιν εις τόν ίδιον τής απώλειας κρημνόν άν δυ- 
νηθώσι καί τινας τών ομογενών άπλουστέρους τόν τρόπον ή μή γινώσκοντας 
τό εΐναι αυτών ουδέ τό συμφέρον έαυτοΐς. ΙΙροσεταττόμεθα επομένως κατά 
τόν υψηλόν προσκυνητόν ορισμόν ώς άν πιασθώσι γράμματα αυτών ή άν φα- 
νώσι τοιοΰτοι ένταΰθα νά προσέχωμεν ατενώς καί νά πιάνωμεν αυτούς καί νά 
παραδίδωμεν είς τόν αρχιερέα ήμών ή είς τήν ίεράν βασιλικήν κρίσιν καί νά 
έμφανίζωμεν καί είς τήν κοινήν ήμών αγίαν τοΰ Χριστοΰ εκκλησίαν τά περί 
αυτών, ύποδεικνΰοντες ούτως εμπράκτους σταθεράν τήν πίστιν ήμών, ειλικρινές 
τό ρεαγελίκι καί εύχάριστόν διάθεσιν είς τά άπειρα ελέη καί ευεργεσίας καί 
χάριτας όποΰ καθ’ έκάστην άπολαμβάνομεν παρά τής εύσπλαχνικωτάτης κρα- 
ταιάς βασιλείας. Ευθύς ούν όποΰ έλάβαμεν τάς έπιστολάς ταύτας, συναχθέντες 
άπό έκκλησίας είς εκκλησίαν άνέγνωμεν αύτάς εις υπήκοον πάντων καί είς τά 
πέρι,ξ χωρία ομοίως διενηργήσαμεν ών καί άναγινωσκομένων πάντων ώς πι
στότατοι καί εύγνωμονέστατοι δούλοι καί ρεαγιάδες, γνόντες ακριβώς τά γρα
φόμενα ύπεκλίναμεν τόν αυχένα καί τά πρόσωπα ήμών έγγίσαντες πρός τήν 
γήν καί προσκυνοΰντες ύψωσα μεν φιονάς ίκετηρίους πρός τόν ΙΙαντάνακτα 
Θεόν δεόμενοι αύτοΰ όλοκαρδίως ΐνα διαιωνίζη τό κράτος τής βασιλείας θριαμ- 
βεΰον είς αιώνας, περιέπη τε καί διατηρή τόν πολυχρόνιον καί κραταιότατον 
παγκόσμιον άνακτα γαληνότατόν τε καί εύσπλαχνικώτατον βασιλέα καί σεφ- 
κετλή έφέντην ήμών Σουλτάν Μαχμούτ Χάν είς αίωνίαν διαμονήν κράτος τε. 
καί στερέωσιν άνώτερον παντός ανιαρού νικητήν θριαμβευτήν καί τροπαιοΰ- 
χον κατά πάντων τών αντικειμένων τώ αύτοΰ κράτει ένισχΰων καί έφαπλών τά 
θριαμβευτικά αύτοΰ δπλα άπό περάτων έως περάτων τής οικουμένης καί τό 
άμήν εύθύς έπισυνάψαντες, άνεπέμψαμεν πρός τόν έπουράνιον Κύριον φωναΐς 
άναβαινούσαις έως είς τόν ουρανόν προσεπιδεόμενοι τής αύτοΰ άγαθότητος 
ΐνα άξιοι ήμάς κατά τόν διακαή πόθον ήμών νά μένωμεν στερεοί είς τό ρεαγε
λίκι καί απαρασάλευτοι αιωνίως καί νά άπολαμβάνωμεν ήμεΐς τε καί οί από
γονοι ήμών άείποτε τά άπειρα ελέη, τάς χάριτας καί ευεργεσίας, άς καί έξέχεε 
καί εκχέει πρός ήμάς εύμενώς ώς άπό άκενώτου πηγής ευσπλαχνίας ή τροφός
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καί εύεργέτις ημών κραταιά και αήττητος βασιλεία και επομένως δ,τε άρχιε-* 
ρεύς και πιστός δοΰλος τής κραταιάς βασιλείας μετά του ιερατείου οι πρόκρι
τοί τε και προεστώτες καί πάντες οί ρεαγιάδες συνελθόντες αύθις από τε Καλ- 
λιουπόλεως όμοιους καί τών χωρίων τής επαρχίας ταύτης έγενόμεθα έγγυηταί 
καί μουτεκεφίληδες είς υπέρ τοΰ άλλου καί οΰτως άναπέμψαντες καί αΰθις εύ- 
χάς προς Κύριον υπέρ τής κραταιας βασιλείας Ινα διαιωνίζη καί θριαμβεύη 
είς αιώνας ύποσχόμεθα διά τής παρούσης κοινής ημών αναφοράς νά διατη- 
ρώμεν πίστιν καί σαδακάτι στερεόν καί άπαρασάλευτον ως απαιτεί ό χαρα- 
κτήρ τοΰ ρεαγιλικίου εύπείθειαν καί υποταγήν σταθεράν είς τό υψηλόν δε- 
βλέτι δντες πιστοί ρεαγιάδες καί μουτεκεφίληδες εις υπέρ τοΰ άλλου καί ΰπε- 
ρευχαριστοΰντες τή κραταιά βασιλείς καί διά τά ήδη δειχθέντα προς ήμάς 
ελέη καί διά τάς απείρους χάριτας καί ευεργεσίας ας καθ’ έκάστην άπολαμβά- 
νομεν παρά τής εύσπλαγχνικωτάτης αυτής προς ήμάς περιθάλψεως, τους δέ 
άντιπράττοντας είς τό κραταιόν καί άήττητον δεβλέτι αντίθεους άπολαμβά- 
νοντες τάς παλαγναιοτάτας άράς κατ’ αυτών καί αυτό τό ανάθεμα προσεπιφω- 
νοΰμεν καί προσεκτικωτάτην τήν επιμέλειαν καταβάλλομεν, ΐνα πιάσωμεν 
γράμματα ή τοιούτους ασεβείς κακόνους καί παραδώμεν τοΐς πολυχρονίοις 
ήμών αΰθένταις. 'Ό μω ς ένταΰθα είς τον καζάν μας έλέει θείω τοιοΐίτοι κακο
ήθεις αχάριστοι ώστε μή γινώσκειν εαυτούς καί τό χρέος τοΰ ρεαγιλικίου, οΰ- 
δείς ευρίσκει, πάντες ταπεινοί καί εύγνώ μονές είσί καί πιστοί ευπειθείς ρεα
γιάδες, ένεργοΰντες έμπράκτως τά χρέη τοΰ ρεαγιλικίου τιμώντες τούς άχλή 
ίσλάμηδες καί μετ’ αυτών συμψώνως καί κοσμίως συναναστρεφόμενοι καθώς 
προς πλείω πληροφορίαν τοΰ ρεαγιλικίου ήμών άν αγαπά τό υψηλόν δεβλέτι 
έρωτά τόν τε ένδοξότατον καί πανέκλαμπρον άγιάννην ήμών καί τούς άχλή 
ίσλάμηδες περί ήμών, οϊτινες καί ήδη δσοι πραγματευόμενοι πεφυερχόμεθα εις 
τά έξο.) καί διά τοΰτο μεταχειριζόμεθα δπλα τινά καί άρματα προς διαφύλα- 
ξιν τής πορείας άκούσαντες τά τρέχοντα χωρίς νά αίτηθώμεν αυτά αύτοπροαι- 
ρέτως προσήλθομεν προς τόν ένδοξότατον καί πανέκλαμπρον άγιάννην ήμών 
Χασάν πέη έφέντη μας καί παρακαλέσαντες ένεχειρίσαμεν αυτά τή αύτοΰ έν- 
δοξότητι ίνα μένωσι παρ’ αύτώ καί άν ποτέ μέλλομεν έξακολουθήσειν ταξείδιον 
νά λαμβάνωμεν αυτά προς καιρόν. Προσπίπτοντες δέ είς τά φιλάνθρωπα 
σπλάγχνα τοΰ ύψηλοΰ δεβλετίου δεόμεθα θερμοτάτοις τοΐς δάκρυσιν ΐνα γνω- 
ρίζη ήμάς δούλους ευπειθείς καί πιστούς ρεαγιάδες αύτοΰ καί διασώζη άπαρα- 
μείωτον τήν πρός ήμάς εύσπλαχνικωτάτην εύμένειαν καί νά έκχέη έφ’ ήμάς 
άφθονα τά ελέη καί τάς συνήθεις ευεργεσίας καί χάριτας τής Θεοδωρήτου 
μεγαλοδωρίας αύτοΰ ου τό κράτος εΐη άήττητον διαιωνίζον καί θριαμβεΰον είς 
αιώνας, αί δέ πανάγιοι καί θεοπειθεΐς πατρικαί ήμΐν εύχαί καί εύλογίαι τής 
'Τμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος εΐησαν ήμΐν φύλακες καί άρωγοί διά βίου 
παντός.
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Τής Ύμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος δούλοι ταπεινοί και έγγυητα'ι 
και μουτεκεφίληδες εις υπέρ τοΰ άλλου.

αωκα Μαρτίου 25».

Θράκες Ά γω νισταΙ τοΰ 1821

Ν ικόλαος Τσακίρης - 'Ο  Κ α λλ ιπ ολ ίτης

«ΙΙρόοδος» —  11.3.1961

«. . . μαχόμενος πάντοτε μεταξύ τών πρωταγωνιστών έπληγώΟη δίς . . . και 
έτελεύτησεν. . .».

«Δημοσιεύοντας πρ'ιν από 7 περίπου χρόνια μιά ιστορική μου μελέτη γιά 
τη συμβολή τής Θράκης στήν Επανάσταση τοΰ 21 στήν «ΤΙρούία» Κομοτηνής, 
στο κεφάλαιο τής ένεργοΰ συμμετοχής τών Θρακών στον μεγάλον αγώνα άνέ- 
φερα, δτι παρά τίς δυσμενείς συνθήκες πού δέν έπέτρεπαν τήν εξέγερση στο 
Ορακικό χοίρο καί τήν διεξαγωγήν ενόπλου αγώνα, οί Θράκες έσπευσαν στή 
φωνή τής άγωνιζομένης Πατρίδας, πήραν ενεργό μέρος σ' αυτόν καί πρόσ- 
φεραν στο βωμό τής Ελευθερίας τό αίμα τους.

’Από τά «’Αρχεία τοΰ Άγώνος», ιδιαίτερα από τίς έρευνες τοΰ αειμνή
στου καθηγητοΰ μου τής μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής Βασ. Μυστακίδου, τής 
θρακιώτισσας λαογράφου Ελπινίκης Σταμούλη, τοΰ ιστορικού Λημ. Γατο- 
ποΰλου κ. ά. άπεκαλύφθησαν τά ονόματα εκατοντάδων αγωνιστών', πού πολέμη
σαν κι έπεσαν στο πεδίο τής τιμής ή, άφοΰ έκαμαν τό χρέος τους, βρέθηκαν 
στο τέλος τής επτάχρονης πάλης μέσα στά ερείπια πού έφερεν αυτή, φτωχοί, 
αγνοημένοι άστεγοι καί μή μπορώντας νά ξαναγυρίσουν πίσω στή Θράκη 
έσβησαν «ανώνυμοι ήρωες σ’ άγνωστους τάφους!».

Θράκας άγωνιστάς βρίσκουμε στά κάστρα καί τά νησιά στούς κάμπους 
καί τά πέλαγα, στά Ψ αρά καί στο Ναυαρΐνο, στο Κάστρο τής Έ γ  ρίπος καί 
τήν ’Αταλάντη στά Βρυσάκια καί τούς Μύλους τοΰ ’Ά ργους, στο Μεσολόγγι 
καί τήν Ά ράχω βα, στήν Τριπολιτσά καί τήν Χαλκιδική, στήν ’Αθήνα καί 
τήν Κάρυστο, στο Ζητούνι (Λαμία) καί τό Τρίκκερι, στο Νιόκαστρο καί στο 
Πέτα, στή Χίο καί τήν Κρήτη, τή Σύμη καί τήν Κάλυμνο...

Τελευταία χάρις στις έρευνες ενός εκλεκτού λευΐτου από τή Μάδυτο τής 
Ά ν . Θράκης τοΰ αίδεσιμώτατου Ν. Παπαδοπούλου ήρθαν πολύτιμα έγγραφα 
στο φώς. Λυό νέες επιβλητικές γιά  τήν προσφορά τους, μά σεμνές παρά τά 
κατορθώματά τους μορφές ξεπετάχθηκαν λαμπρές καί πανώριες μέσα από 
τή σκόνη τής λησμονιάς κι αποδόθηκαν στήν 'Ιστορία. Νέα φύλλα δάφνης 
προστέθηκαν στο ματωμένο στεφάνι τής Θ ράκης!

Μιά τέτοια μορφή είναι ό Νικόλαος Τσακίρης από τήν Καλλίπολη τής
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Θρακικής Χερσονήσου. Αΰτοΰ τή δράση θά προσπαθήσουμε ν’ άναπαραστή- ’ 
σουμε μέ τά ελάχιστα στοιχεία, που έχουμε στή διάθεσή μας και τά ιστορικά 
συμβάντα τής περιόδου αυτής.

Τό μήνυμα τού ξεσηκωμού είχε συνταράξει το σκλάβο Γένος. Οι αγριότη
τες τού τυράννου, οι σφαγές καί οί κρεμάλες στήν Πόλη, στήν Ά γχΐαλο, στό 
Διδυμότειχο, στήν Άδριανοΰπολη κι αλλού, συμπίεσαν τήν εκρηκτικήν ορμή τών 
υποδούλων. Ή  σιωπή είχε σφραγίσει τά χείλη τους, μά ή καρδιά ρύθμιζε τούς 
χτύπους της μέ τή μυστική λαχτάρα τής άπελευθερώσεώς κι ό νούς πετοΰσε 
εκεί, πού αγωνιζόταν «οί αδερφοί!».

'Η  Καλλίπολη ή μεγαλύτερη καί σημαντικώτερη πόλη τής Θρακικής 
Χερσονήσου μέ τήν πλούσια άλλά καί γεμάτη αίματα καί πένθη Ισ τορ ία  ·—  οί 
Καταλανοί στά 1307 κατέσφαξαν τούς κατοίκους της, οί Τούρκοι τήν κούρ
σεψαν πολλές φορές καί τέλος πρώτη πάνω στήν Ευρώπη τήν κατέλαβαν ■— 
παίρνει πρώτη τά μηνύματα, πού έρχονται άπό τή θάλασσα. Χτισμένη πάνω 
σέ δύο πλαστικώτατους λόφους μέ τά δυο λιμάνια της τώνα μέσα στ’ άλλο, 
μέ τόν έπικρατούντα στήν πόλη ελληνικό πληθυσμό της μέ τά περισσότερα γύ
ρω χωριά ελληνικά, είναι κέντρο μυστικού επαναστατικού οργασμού, παρ’ δλο 
πού στό λιμάνι της είναι άραγμένες οί γαλέρες καί άλλα πολεμικά πλοία τούρ
κικα κι ό Δεσπότης μέ μίαν πανταχούσαν του έξώρκιζε τούς 'Έλληνας τής 
επαρχίας του νά μή κινηθούν κατά τού Π α τισ ά χ!!

Ό  Τσακίρης άπ’ τά δραστηριώτερα μέλη τής Φιλικής Ε τα ιρείας πού εί- 
χεν απλώσει παντού τά πλοκάμια της, κινείται τώρα άκατάπαυστα. Κ ατηχη
τής άπό τούς πιο επιδέξιους, ζυγίζει μέ τό μάτι, διαλέγει, παρακολουθεί δοκι
μάζει. Κάτω άπό τό φως τού λυχναριού μιλάει σκυφτός μέ τήν υποβλητικότη
τα τής πίστεώς του καί φλογίζει τις νεανικές καρδιές. Γίνεται ό πυρήνας, πού 
ολόγυρά του μαζεύονται οί πιστοί, αύτοί, πού συγκινούνται άπό τό μυστικό κή
ρυγμά του, αύτοί, πού πιστεύουν, δτι τά όνειρα θά γίνουν πραγματικότητες, 
άν τό θελήσουν. .  .

Πουλάει σιγά - σιγά τήν περιουσία του, ζητάει τή συνδρομή «τών πα
τριωτών» συγκεντρώνει ένα σεβαστό ποσό. Θέλει νά κατέβη στον άγώνα αύ- 
τοδύναμος, νά μήν έπιβαρύνη κανένα. Ή  Ουσία πρέπει νά προσφερθή δλά- 
κα ιρη !

"Τστερα άναζητεί τό καράβι, πού θά σαλπάρη άπό τόν Πίσω Γιαλό (τόν 
κόλπο τού Ξηρού) γιά  τά φλέγόμενα νησιά. Τό βρίσκει. ’Ανήσυχος, δέν κοι
μάται ολόκληρες νύχτες, σχεδιάζει, τροποποιεί τά σχέδιά του καί τέλος άπο- 
φασίζει, ορίζει τήν ήμέρα, τήν νύχτα γιά  τό ξεκίνημα. . .

Τά 20 διαλεχτά παλλικάρια του φτάνουν στον Πίσω Γιαλό περπατώντας 
τήν ώρισμένη νύιχτα, τό καθένα άπό τό δικό του δρόμο. Νοέμβρης 1821. Τούς
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δέρνει ό θρακιάς μέσα στό σκοτάδι, τούς οδηγεί όμως τό ανέσπερο φως, πρύ 
φέγγει απόμακρο μιας μέρας, πού θάρθη!

Έ κεΐ στον μικρόν ορμίσκο συγκεντρώνονται καί περιμένουν. Περιμένουν 
τον αρχηγό, πού έρχεται σέ λίγο μέ τή νεαρή γυναίκα του καί τά δυο παιδά
κια του. Μπαίνουν. . .  Τό καράβι ξεκινάει. Τό πέλαγος τώρα είναι δικό τους. 
Ζούν τις πρώτες στιγμές τής ελεύθερης ζωής! ’Αφού νίκησαν τό ραγιά πού 
είχε φωλιάσει μέσα τους κινούν γιά  τόν αγώνα. Θά πολεμήσουν αδιάκοπα μέ 
τά στοιχεία τής φύσεως, μέ τήν πείνα καί τή στέρηση, μέ τούς ανείπωτους κό
πους καί τήν άρρώστεια, μέ τόν σωματικό πόνο, μέ τόν πόνο τής ψυχής γιά τό 
χαμό τών συντρόφων, γιά τό αίμα τών αθώων κι ανυπεράσπιστων γιά  τόν 
όλεθρο καί τά ερείπια, πού σπέρνει ολόγυρά τους ό τύραννος. . .

Θά πολεμήσουν τέλος μέ τό θάνατο, πού θά είναι πάντα παρών, πού Οά 
τούς άκολουθή καί θ’ αντιζυγιάζεται μέ τή ζωή τους κι’ απ’ αυτόν θά παίρνη 
τήν αξία της.

Τό καράβι σχίζει τά κύματα τού θρακικού πελάγους, φθάνει στις Β. Σπο
ράδες κι αράζει στή Σκίαθο. Βγαίνει έξω νά μάθη, τί γίνεται παρακάτω. Έ κεΐ 
βρίσκει τά Σώματα τών αγωνιστών τού Όλύμπου, πού είχαν συγκεντρωθή μετά 
τήν αποτυχία τής έπαναστάσεως τής Χαλκιδικής, καί μαθαίνει, πώς ό αρχη
γός τού στρατοπέδου στά Βρυσάκια τής Εύβοιας Ά γγελή ς Γοβγίνας τά καλού- 
σε νά τόν βοηθήσουν ύστερα από τήν αποτυχία 1) τής εκστρατείας εναντίον τής 
Καρύστου, πού ώργάνωσεν ό επίσκοπός της Νεόφυτος καί 2) τής μάχης στά 
Στύρα, κατά τήν δποία σκοτώθηκεν ό Ή λίας Μαυρομιχάλης, όταν ή επανά
σταση στήν Εύβοια κινδύνευε νά σβύση.

Ό  Νικόλαος Τσακίρης εύρισκεν αμέσως πεδίον δράσεως. Ή  Εύβοια ήταν 
ένα νευραλγικό καί μαζί καίριο στρατηγικό σημείο τής Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως. Ο ί δρόμοι, πού περνούσαν από τή Θεσσαλία καί διευθυνόταν στήν 
’Ανατολική Στερεά ήταν πάντα κάτω από τή φοβέρα τών επαναστατικών δυνά
μεων, πού βρισκόταν στήν Εύβοια. Έ κ εΐ άλλωστε δρούσαν δύο θρακιώτικα 
πλοία, πού μετέφεραν άνδρες, πολεμοφόδια καί τρόφιμα στούς μαχομένους καί 
σύγχρονα κρατούσαν σέ αποκλεισμό τά δυο κάστρα τής Καρύστου καί τής Χαλ
κίδας εμποδίζοντας τήν παροχή ενισχύσεων καί τή δράση τών προδοτών καί 
κατασκόπων. Τά δυο έξωπλισμένα καράβια ήταν Α ί ν ί τ ι κ α κι ανήκε τό ένα 
στό ζευγάρι τού Ά ντώνη καί τής Δόμνας Βιζβίζη καί τό άλλο στον Καπετάν - 
Γιάννη Καρα'βέλη.

Έ ρ χ ετα ι στό Ξηροχώρι τής Εύβοιας κι έκεΐ —  άλλ' άς άφήσουμε τό σχε
τικόν έγγραφο νά μιλήση —  «επί κεφαλής τών 20 ανδρείων πατριωτών εμβή- 
κεν είς τό δυσχερές τών πολέμων έκείνων στάδιον κατά τό 1822, καθ’ δ έτος 
έτέθη υπό τήν οδηγίαν εμού τού Ίωάννου Βελέντζα είς Ξηροχώρι. . .» τού 
οπλαρχηγού δηλ. Ίωάννου Δούμα, πού εφυγεν από τό χωριό του Τσεγκέλι τής
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Θεσσαλίας υστέρα από τή σφαγή ολόκληρης τής οικογένειας του από τους Τούρ-% 
κους κι ήρθε γυμνός τυλιγμένος σέ μιά βελέντζα, απ’ δπου πήρε, δπως λένε, καί 
τό παρατσούκλι Βελέντζας.

Ό  Βελέντζας είναι ένας άπό τους ύπαρχηγούς, που ανήκαν στό στρατόπε
δο τών Βρυσακίων τοϋ οποίου γενικός αρχηγός, δπως είπαμε, ήταν ό Ά γγελής 
Γοβγίνας. Ο ί άλλοι δυο κάτω άπό τούς οποίους ύπηρέτησεν 6 Τσακίρης ήταν ό 
Βάσος Μαυροβουνιώτης καί ό Νικολ. Κριεζώτης. Ό  πρώτος άπό τό Μπελοπαύ- 
λιτς τού Μαυροβουνίου ήρθε στήν Ελλάδα άπό τήν Μ. ’Ασία, δπου είχε κατα- 
φύγει καταδιωκόμενος άπό τούς Τούρκους. Πελώριος μ’ άθλητική διάπλαση καί 
άρρενωπήν ομορφιά. Ό  δεύτερος, καταγόμενος άπό τά Κριεζά τής Εύβοιας, 
γ ιά  τόν ίδιο λόγο βρέθηκε στήν Πέργαμο τής Μ. Ά σ ία ς, δπου έγινε τσομπάνος 
κι εκεί συνδέθηκε στενά μέ τόν Βάσο Μαυροβουνιώτη. Περήφανος, τολμηρός, 
δυνατός κι επιβλητικός. Σ ’ αυτούς τούς δυο κοντά —  εκτός άπό τό Βελέντζα —  
υπηρέτησε μέ τήν ομάδα τών 20 Θρακών άγωνιστών ό Νικόλαος Τσακίρης, 
τούς οποίους —  λέγει τό έγγραφον —  «ίδίαις δαπάναις διετήρει».

Μετά τήν ήττα στά Στύρα καί τό θάνατο τού Ή λία Μαυρομιχάλη δ αρχη
γός τού στρατοπέδου Ά γγελή ς Γοβγίνας άνασυντάσσει τις επαναστατικές δυ
νάμεις τής Εύβοιας — · στις όποιες άνήκε καί ή ομάδα —  μέ σκοπό ν’ άποκλεί- 
ση τή Χαλκίδα καί τήν Κάρυστο. Ά λλά πριν προφτάση νά έκτελέση τό σχέδιό 
του, στις 28 Μαρτίου 1822 βγήκεν άπό τήν Χαλκίδα ό Κινάν Α γ ά ς  καί κατέ
λαβε μιάν επίκαιρη θέση «τά Δύο Βουνά». Ό  Γοβγίνας τού έπετέθηκε κι ύστερα 
άπό ένα δραματικόν άγώνα έπεσε. Ό  χαμός τού ίκανοϋ αύτοϋ ήρωος άγων ιστού 
καί άρχηγοΰ συγκλόνισε τήν Εύβοια, ώστε κανείς νά μήν επιχείρηση τίποτε ώς 
τόν ’Ιούνιο τού 1822.

Άλλά στις άρχές ’Ιουνίου έφθασε στή Χαλκίδα, ενώ τμήμα τού στρατού τού 
Δράμαλη, κατέβαινε στήν Πελοπόννησο ύπό τόν Ταρκατζή Ά λή  πασά γ ιά  νά κα- 
ταπνίξη τήν ’Επανάσταση στήν Εύβοια. Ό  Ταρκατζή πασάς έπετέθηκε κατά τού 
στρατοπέδου στά Βρυσάκια. Ή  μάχη ήταν σφοδρή. Ο ί Έ λληνες κράτησαν τις 
θέσεις των κι έφεραν μεγάλη καταστροφή στούς Τούρκους.

Ό  Τσακίρης πολεμά στήν πρώτη γραμμή καί πληγώνεται. Ο ί Τούρκοι 
ανώτεροι σέ άριθμό καί οπλισμό έξετόπισαν στό τέλος τούς "Ελληνας...

Κ ι δταν πιά σ’ ολόκληρη τή χρονιά τοϋ 1822 δέν μπόρεσαν οί δυνάμεις 
πού άπόμειναν, νά επιτύχουν τήν κατάληψη τών δύο φρουρίων τής Χαλκίδος καί 
τής Καρύστου, ό Τσακίρης μεταφέρει τήν ομάδα του στήν άπέναντι ξηρά καί 
συνεχίζει κι έκεΐ τόν άγώνα μέ τόν ίδιο ενθουσιασμό καί τήν ίδια άκατάβλητη 
παλληκαριά καί πληγώνεται γιά δεύτερη φορά στό στήθος στή μάχη τής Α τ α 
λάντης...

Ά λλ’ άς δούμε πόσο λιτά άλλά κι εκφραστικά εκθέτει τά πράγματα τό έγ
γραφο. « . . .  κι έξηκολούθησε καθ’ δλον τό διάστημα εκείνο τοϋ άγώνος πάν-
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τοτε επί κεφαλής τής όμάδος εκείνης, δεικνύων άπαραδειγμάτιστον ανδρείαν και 
ενθουσιασμόν μέγαν, διά τον όποιον μαχόμενος πάντοτε μεταξύ τών πρωταγωνι
στών έπληγώθη δίς εις τε τά Β ρ υ σ ά κ ι α  καί τήν Άταλάντην...».

Πότε γύρισε στήν ’Αθήνα ό Νικόλαος Τσακίρης, δπου εμεινεν ή γυναίκα 
του ’Ά ννα  δέν ξέρουμε, δπως δέν ξέρουμε μ’ ακρίβεια καί πότε πέθανε. ’Από τον 
αριθμό τών παιδιών του μόνο κι άπ’ τήν ήμερομηνία, που έχει τό πιστοποιητικό, 
τό όποιον διασώθηκε μέ τίς υπογραφές του Ί .  Βελέντζα, Β. Μαυροβουνιώτου 
καί Ν . Κριεζώτου (15 Ιουνίου 1845) συμπεραίνουμε, δτι έζησε καί μετά τό 
τέλος τής έπαναστάσεως καί δτι πέθανε από μακρά εξαντλητική άρρώστεια 
φτωχός κι αγνοημένος αφήνοντας τήν οικογένεια του απροστάτευτη κι έρημη 
νά τή δέρνη ή πείνα: «υπομείνας —  λέγει τό έγγραφο —  έκ τών πληγών του 
πολύ καί μή άνθέξας, διά τά όποια ύπέφερε δεινά, άπέθανεν ενταύθα άφήσας 
τήν δυστυχή σύζυγόν του εις άθλιεστάτην κατάστασιν μή δυναμένην ν’ άπαν- 
τήση τά έξοδα τής οικογένειας της...».

Ή  γυναίκα του μετά τον θάνατον τού άνδρός της υποβάλλει αίτηση, πού 
διασώθηκε κι αυτή, στήν «επί τών ’Αγωνιστών ’Επιτροπήν» άναφέροντας ανά
μεσα σ’ άλλα: «ό σύζυγός μου άποθανών έγκατέλιπέ με εις παντελή απορίαν 
μετά τεσσάριυν τέκνων, ών τό έν θήλυ, ιοραν γάμου μάλιστα έχον, μένει άνύ- 
πανδρον ένδειας ένεκεν» καί ζητεί «νά λάβη τήν δέουσαν πρόνοιαν υπέρ αυτών 
τών δυστυχών καί α πό ρ ω ν .. .».

Ή  επιτροπή κατέταξε τον Τσακίρη στή Β ' τάξη τών 'Ύπαξιωματικών 
καί θά έχορήγησεν ΙΣ Ω Σ  στή χήρα τού άγωνιστού τήν αναλογούσα πενιχρή 
σύνταξη τών 10 - 12 δραχ. κατά μήνα καί στο κ ο ρ ί τ σ ι  τό καθεριωμένο 
«προ ικοδοτικόν γ  ρ αμμάτιον».

Τ ί έγιναν δμως οί άλλοι συναγωνιστές του, τά 20 παλληκάρια από τήν 
Καλλίπολη; «Γύριζαν ξυπόλυτοι καί γυμνοί μέσα στά σοκκάκια αύτηνής τής 
πατρίδας, γ ιά  τήν οποίαν αγωνίστηκαν —  δποος λέγει στ’ ’Απομνημονεύμα
τά του ό στρατηγός Μ ακρυγιάννης;».

Ποιος ξέρει! Καί τί έμεινε γ ιά  νά θυμίζη τή Ουσία τους; Δυο κιτρινισμέ- 
να φύλλα χαρτιού (ένα πιστοποιητικό καί μιά αίτηση) έπάνω στά οποία φαί
νονται μισοσβυσμένες λίγες λέξεις:

Ό  Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Σ  Τ Σ Α Κ ΙΡ Η Σ  έκ Καλλιπόλεως, άμα ήχησεν ή σάλ- 
π ιγξ  τού ιερού άγώνος, έτοιμάσθη καί τεθείς έπί κεφαλής είκοσι (20) αν
δρείων πατριωτών. . .

’Ά ς  είναι οί λίγες κι απέριττες αυτές γραμμές ευλαβικό μνημόσυνο στήν 
ιερή μνήμη τους!

Γ. Μ ΑΜ ΕΛΗΣ
’Επίτιμος Γεν. ’Επιθεωρητής Μ. Έκπαιδεύσεως».
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Σ η μ ε ί ω μ α

Τά ακολουθούντο, έγγραφα προέρχονται, έκ τού αρχείου τού μακαριστού 
Αρχιμανδρίτου Παρθενίου Σαββοπούλου. Οΰτος γεννηθείς εν Καλλιπόλει πε
ρί τό 1880 έκ γονέων ευσεβών ύπηρέτησεν είς τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν δια- 
τελέσας διδάσκαλος έν χωρίω Καβακλή καί έν Καλλιπόλει έν τω μονοθεσία) 
Δημοτικώ Σχολεία) Μανιαζίου, εΐτα δέ είσηλθεν είς τήν ιεροσύνην χειροτο
νηθείς διάκονος κατά τό 1910 καί μετά τινα έτη ίερεύς. Διετέλεσε Γραμμα- 
τεύς τής Ίερ ά ς  Μητροπόλεως Καλλιπόλεως καί Μαδύτου καί επί βραχύ χρονι
κόν διάστημα Ά ρχιερ . Επίτροπος. Μετά τήν έκ τής πατρίδας άπομάκρυνσιν 
ήμών κατά τά τέλη 1922 έγκατεστάθη έν Πελοποννήσω καί ύπηρέτησεν είς 
τάς Μητροπόλεις Τριφυλλίας καί ’Ολυμπίας ώς καί ’Ηλείας ώς αρχιμανδρί
της μέχρι τού θανάτου του. Ούτος διεκρίνετο διά τό γλυκύ καί μειλίχιον ύφος 
του, διά τήν εργατικότητα, τήν εύσέβειαν καί τήν πραότητά του. "Ας είναι 
αίωνία ή μνήμη του.

«Νέα Σμύρνη», ’Αθηνών —  ’Οκτώβριος 1970

Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς

«Ευλογημένοι Χριστιανοί,

Γνωστόν, δτι συνωδά τή άποφάσει τής Συνδιασκέψεως έπεδικάσθη καί 
ή Θρακική Χερσόνησος είς τήν Μητέρα Ελλάδα καί δτι ίσως προσεχώς θά 
έ'λθωσι τά ένδοξα Ελληνικά στρατεύματα νά καταλάβωσι τήν Θρακικήν χερ
σόνησον. Ή  χαρά απάντων ήμών είναι εύλογος καί δίκαια καθ’ δ θεία βουλή 
ικανοποιούνται οί Ελληνικοί ημών πόθοι καί τά Ελληνικά ημων δίκαια. 'Η  
χαρά δμως ήμών δέον νά ή σό)φρων καί λελογισμένη καί νά μή ύπερβή τά δρια 
αύτής. Συνιστάται σοβαρώις ή προσοχή είς άπαντας τούς 'Έλληνας. Προσοχή μή 
τυχόν κατά τήν έκδήλωσιν τής χαράς ήμών έν καιρώ τής άφίξεως τών αδελ
φών ήμών Ελλήνων προβή τις ού μόνον είς κακοπο ίησιν Τούρκου άλλ’ ουδέ 
είς ύβριν τινά. 'Η  ελληνική έλευθερία καί δικαιοσύνη καί ευνομία δέν έπιτρέ- 
πει κατά τόν μάλλον αύστηρότατον τρόπον ού μόνον αυτοδικίας, άλλ’ ουδέ τήν 
παραμικράν ύβριν έναντίον οίουδήποτε πολίτου. ’Έστω γνωστόν, δτι δστις θέ
λει έκτραπή καί κακοποίηση ή ύβρίση οίονδήποτε πολίτην καί δή Τούρκον, 
ούτος θά ύφίσταται βαρεϊαν ποινήν. ’Έστω προς γνώσιν δλων ύμών. Οί πα
τέρες καί αί μητέρες νά συμβουλεύσητε τά τέκνα σας μή τυχόν καί κακοποιή- 
σωσιν ή ύβρίσωσι τά τουρκόπαιδα. Δέον νά φανώμεν καί ώς "Ελληνες καί ώς 
χριστιανοί ορθόδοξοι έπιλήσμονες τών δεινών μας καί νά δείξωμεν είς τήν 
Ευρώπην καί είς άπασαν τήν ανθρωπότητα, δτι εΐμεθα πεπολι.τισμένοι και ικα
νοί είς τό νά κυβερνήσωμεν καί ήμάς αύτούς καί άλλους λαούς. Έλπίζομεν, δτι
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θά λάβητε δλοι ύπό σοβαράν εποψιν τήν συμβουλήν ήμών. ΕΙεν δέ τά έτη υμών 
ώς πλεΐστα, υγιεινά καί σωτήρια.

Έ ν  Καλλιπόλει τή 22ςι ’Απριλίου 1920 
Ό  Καλλιπόλεως καί Μαδύτου, Κωνσταντίνος».

Έ  τ  έ ρ α ε γ κ ύ κ λ ι ο ς

«Ευλαβέστατοι ιερείς καί λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί, τέκνα έν Κω αγα
πητά καί λίαν περισπούδαστα, χάρις ύμΐν καί ειρήνη άπό Θεού, παρ’ ήμών 
δ’ ευλογία καί συγχώρησις.

’Άσμενοι άνακοινούμεθα, οτι χθες έπεσκέψατο ήμάς έν τή Ί .  Μητροπό- 
λει ό κυβερνήτης τοΰ αναχωρήσαντος καί μέλλοντος αΰριον έπανελθείν Γαλ
λικού ΙΙολεμικοΰ πλοίου καί δτι κατά τήν γενομένην συνέντευξιν άφήκεν εαυ
τόν νά άναγγείλη ήμΐν δτι ό Ελληνικός λαός λίαν προσεχώς εσται ευτυχής καί 
ευδαίμων' έπέστησεν δμως σοβαρώς τήν προσοχήν ήμών, δπως ούχί μόνον 
κατά τό ευτυχές γεγονός, άλλά καί άπό τούδε ό Ελληνικός λαός δέον νά μή 
έκδηλοΐ τήν εαυτού χαράν άπερισκέπτως καί άτάκτως προσβάλλων είτε δι’ έρ
γου συμπολίτην ήμών καί δή Τούρκον. ’Εάν άπό τούδε συμβή παρέκτροπόν τι 
έδήλωσεν ήμίν, δτι ού μόνον θά τιμωρηθή βαρύτατα ό παρεκτρεπόμενος, 
άλλά καί θά βλάιρη ήμάς έθνικώς. Ά φ ’ ού ήμεΐς έμπλεο ι χαράς εύχαριστήσα- 
μεν τόν υψηλόν επισκέπτην διά τούς πανευφροσύνους υπαινιγμούς τής μελ- 
λούσης εθνικής ήμών ευτυχίας όιεβεβαιώσαμεν αυτόν, δτι ό ελληνικός λαός 
είναι λίαν συνετός καί Ιπποτικός τόσον έν τοΐς δεινοΐς δσον καί έν τοΐς χαρμο- 
σύνοις καί δτι έγγυώμεθα έν όνόματι αυτού, δτι ούδέν μέλλει νά συμβή παρέκ- 
τροπον έκ μέρους αυτού έναντίον οίουδήποτε πολίτου καί δή Τούρκου. Στώ- 
μεν λοιπόν τέκνα μου άγαπητά, στώμεν άδελφοί μου καλώς, στώμεν μετά φό
βου ! Συμβουλεύομεν υμάς καί πάλιν καί πολλάκις όπως φανήτε συνετοί, δπως 
φανήτε σώφρονες. 'Τψίστη προσοχή άπαιτεΐται έκ μέρους δλων τών Ελλήνων. 
Μή τυχόν, συμβουλεύομεν, παρακαλοϋμεν, εΐτε δι’ έργου, εΐτε διά λόγου είτε 
καί δι’ ειρωνικού άκόμη υπαινιγμού προσβάλη τις οίονδήποτε Τούρκον. Μαν- 
Οάνομεν άτυχώς, δτι ένιοι άπερισκέπτως έκτοξεύουσι έπικινδύνους υπαινι
γμούς είς διαφόρους Τούρκους. Ούτοι ού μόνον εαυτούς θά βλάψωσιν, άλλά 
καί τό έθνος, διότι ή ένταύθα γαλλική στρατιωτική κατοχή θά είναι μάρτυς 
παντός οίουδήποτε έκτροπου, έάν δ μή γένοιτο ήθελε συμβή τοιούτο. Έ άν λοι
πόν δέν θέλετε νά τιμωρηθήτε καί νά βλάψητε άφ’ ετέρου και τό έθνος, δέον 
νά εΐσθε ήσυχοι, άτάραχοι, καί φρόνιμοι καί τώρα καί κατά τό μέλλον ευτυχές 
γεγονός. Είμεθα απολύτως βέβαιοι, δτι θά συμμορφωθήτε πρός τήν συμβου
λήν ήμών καί δέν θά θελήσητε νά έκθέσητε τόν πνευματικόν άρχηγόν σας καί
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Μητροπολίτην σας διά τήν ευθύνην τήν οποίαν εν όνόματι τοΰ αγαπητού αύτοΰ « 
λαοΰ άνέλαβεν. Εΐεν δέ τά έτη υμών ώς πλεΐστα υγιεινά και σωτήρια.

Έ ν Καλλιπόλει τή 26η ’Απριλίου 1920 
Ό  Καλλιουπύλεως καί Μαδύτου Κωνσταντίνος.»

Π ρ ο ς

Τον ένδοξοτατον Διοικητήν τοΰ 13ου Πεζικού Συντάγματος 
Συνταγματάρχην κ. Παναγιωτάκην.

«Μεθ’ υψηλής καί άνεκφράστου χαράς τε καί συγκινήσεως έκομΐσαμεν τήν 
υπό ήμερομ. 2ας ιππεύοντος επιστολήν τής ΰμετέρας έξοχότητος, δι! ής τόσον 
πανευφροσύνως τό 13ον Ελληνικόν Σύνταγμα δι’ υμών εύλαβώς υποβάλλει 
τάς έαυτοΰ εγκαρδίους προσρήσεις προς τήν αδελφήν 'Ελληνικήν Κοινότη
τα Καλλιπόλεως, ήτις λίαν προσεχώς θά άποτελή μίαν τών ωραιότερων Έ λ 
λη νικιον πόλεων. 'Η  επιστολή σας κ. Συνταγματάρχα μέ κατέστησεν ιδανικόν 
μέ έπυρπόλησε καί ήναψε κάμινον υψηλήν έν τή καρδία μου. Έλαβον επι
στολήν Έλληνος Συνταγματάρχου έκ Δαρδανελλίων! Χριστέ μου! Ή  ψυχή 
μου διά τών φριχτών δοκιμασιών έπί πενταετίαν καί διά τής άποπνικτικής 
αγωνίας μεθ’ ής άναμένομεν τους πανέλληνας, νομίζεις δτι άπέκαμεν. Διά τής 
επιστολής σας άνέλαβε τάς έαυτής πτέρυγας καί έξυψώθη εις τά απρόσιτα 
ΰψη τοΰ έλληνικοΰ ιδεώδους. Πόσον σάς ευχαριστώ! Πόσον σάς ευγνωμονώ. 
Ευχαριστώ καί ευγνωμονώ τό άλκιμον καί ένδοξον 13ον Σύνταγμα, τό ευλο
γώ διά τοΰ σταυροΰ τοΰ Χριστοΰ μας καί τό καταφιλώ ΰπερήδιστα. Εύχομαι 
νά αίρη νίκας έπί νικών καί νά κατατροπώση τήν κτηνώδη δύναμιν τοΰ βρω- 
μεροΰ Άμαλήκ. Μέ υψηλήν καί αγίαν άγαλλίασιν σάς προσφωνώ καί έκ μέ
ρους μου καί έκ μέρους τής Καλλιπόλεως καί άπάσης τής θρακικής Χερσο
νήσου τό ώς ευ παρέστη τό 13ον Σύνταγμα έν Δαρδανελλίοις. Ή  θρακική 
Χερσόνησος συντετριμένη καί τετραυματισμένη σάς αναμένει. Σ ά ς ευχαρι
στεί διά τάς προσρήσεις σας, καταφιλεϊ καί αναμένει μέ αγωνίαν τό Σύντα
γμά σας.

Π}ροχθές τήν Κυριακήν προσκληθείς υπό τής Ελληνικής Κοινότητος 
Δαμψάκου έτέλεσα τήν ίεράν λειτουργίαν καί δοξολογίαν έπί τή καταλήψει τής 
Λαμιράκου. Θεέ μου! τί χαρά, τί άγαλλίασις! Ό ποία  φ ρεν ΐτ ις! Ό ποια  ανε
ξιχνίαστα δάκρυα συγκινήσεως υπερκόσμιου. Πιστεύω δτι, δ κ. Άντισυνταγμα- 
τάρχης X. Ροδόπουλος έπληροφόρησεν ήδη υμάς περί τούτου. Δέν ήξιώθην 
ακόμη νά υποδεχθώ τον Ελληνικόν στρατόν έν τή έπαρχίφ μου. Ευχαριστώ τώ 
Θεώ μου έως υπάρχω, τώ άξιώσαντί με νά υποδεχθώ τον ελληνικόν στρατόν
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έν Λαμψάκφ. "Οταν ψαλλόμενου τοΰ πολυχρονισμού τοΰ βασίλέως ήμών, ήρ- 
χισαν τά Ζήτω, όταν έκστάς μέ ρίγη φρίκης ειπον ζήτω, Θεέ μου!, οταν κατά 
τήν διέλευσιν τών Τιμίων Αώρων έπαρουσίασεν ό Ελληνικός στρατός όπλα, οταν 
κατά τήν δοξολογίαν ειπον δ,τι ήτο δυνατόν προς υμνολογίαν τών Ελληνικών 
κατορθωμάτων καί νικών καί είπον δτι είδομεν τόν αστέρα τής ελληνικής δό- 
ξης έν ’Ανατολή καί διήλθομεν έως Λάμψακον ΐνα προσκυνήσωμεν αυτόν, 
ήμεϊς οί έν σκότει καί σκιάς θανάτου είσέτι καθήμενοι καί ινα άνοίξωμεν τους 
θησαυρούς ήμών καί προσενέγκωμεν χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν, αγνοώ 
τί εγεινε καί τό τί συνέβη. Μόνον έν Ούρανοϊς δύναται νά ύπάρξη τί ώραιό- 
τερον!

Εύαρεστηθήτε, παρακαλώ, νά δεχθήτε τάς διάπυρους εύχάς μου καί 
προσφέρατε άτίμητον φίλημα είς τούς τιτάνας, τούς οποίους έχετε υπό τάς 
διαταγάς υμών.

Έ ν  Καλλιπόλει τή 23 ’Ιουνίου 1920 
Διάπυρος έν Κυρίω ευχέτης 

t  Ό  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου, Κωνσταντίνος.»

* Α π ό © π α σ μ α

«Τής προσφωνήσεως τοΰ Μητροπολίτου Καλλιπόλεως Ινων)τίνου Κοϊδά- 
κη κατά τήν δεξίωσιν τών εκπροσώπων τής 'Ελληνικής ’Επικράτειας μετά τήν 
ύπ’ αύτών άνάληψιν τής Διοικήσεως τοΰ τόπου καί δτε παρεδόθησαν αί κλεί
δες τής πόλεως καί δλης τής Θρακικής χερσονήσου είς τόν αντιπρόσωπον τοΰ 
Βασιλέως τών Ελλήνων Αλεξάνδρου Α ' κ. Σ . Καραθεοδιυρήν κατά τήν 22 
’Ιουλίου 1920.

Καί νΰν στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου. ΈΙ ’Ορθόδοξος Ελληνική 
Εκκλησία μετά τήν πτώσιν τοΰ κλεινοΰ Βυζαντίου, άνέλαβεν όδυνηράν εντο
λήν, ΐνα διαφυλάξη καί διατηρήση τό δουλωθέν Ελληνικόν Γένος. 'Η  ορθόδο
ξος ελληνική εκκλησία έζωογόνει έν άγκάλαις μητροόας στοργής αυτό καί διε- 
φΰλαξε πιστώς τήν υψηλήν ταΰτην παρακαταθήκην, ΐνα παραδώση αυτήν έν 
καιροΐς καιρών. 'Ό  δέδωκε τό ’Έ θνος τή Εκκλησία τηρήσαι, τετήρηκεν.

’Ιδού λάβε, ώ Έ λλην Στρατηγέ, έν όνόματι τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων, 
έκ τών χειρών τής Μητρός έκκλησίας σώαν καί εύλογημένην τήν έμπιστευθεΐ- 
σαν παρακαταθήκην. Λάβε αυτήν, ΐνα επαλήθευσή ή έμπεπνευσμένη φωνή τοΰ 
ποιητοΰ είρηκότος.

«Πάλιν μέ χρόνους μέ καιρούς πάλιν δικά μας θά ναι». Τό μυστήριον 
λοιπόν τής έκπληρώσεως τών Πανελληνίων πόθων συνετελέσθη. Κλίνωμεν



Α Ν Α Λ ΕΚ Τ Α  Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ Ε Ω Σ 93

τάς κεφαλάς ήμών μετά πολλής εύσεβείας προ τής θείας δικαιοσύνης και εύ- * 
γνωμονήσωμεν τή θεία άγαθωσύνη ψάλλοντες έν κατανΰξει.

«Σέ ΰμνοΰμεν, Σ έ  εύλογοΰμεν, Σ έ  εΰχαριστοΰμεν Κύριε καί δεόμεθά σου 
δ Θεός ήμών».

Προσφώνησις τοΰ Μητροπολίτου Καλλιπόλεως Κωνσταντίνου, πρός τόν 
Βασιλέα ’Αλέξανδρον κατά τήν διεΰλευσίν του κατά τό θέρος 1920.

Μ ε γ α λ ε ι ό τ α τ ε

«Μεθ’ υψηλής χαράς και μέ υψηλόν ενθουσιασμόν, οι 'Έλληνες τής Καλ
λιπόλεως καί άπάσης τής Θρακικής Χερσονήσου μετά τών λοιπών Ε θνώ ν, 
Αρμενίων, Εβραίω ν και Τούρκων υποδέχονται τήν έκ Καλλιπόλεως διέλευ- 
σιν τής ΰμετέρας Μεγαλειότητος, ύποβάλλουσι δι’ έμοΰ, οστις έχω τήν τιμήν τα- 
πεινώς νά προΐσταμαι αυτών πνευματικώς, τήν εαυτών χαράν και. τήν άφο- 
σίωσιν, εις τόν υψηλόν και πανένδοξον θρόνον τής 'Τμετέρας Μεγαλειότητος. 
Λόξαν έχέτοο ό Θεός, δστις κατόπιν τρομεράς μακραίωνος δουλείας, ήλευθέ- 
ρωσε τό Ελληνικόν Γένος καί ήξίωσεν ήμάς ΐνα ενωθώ μεν μετά τής Μητρός 
ήμών Ελλάδος και άποκτήσωμεν τόν όνειροπολούμενον βασιλέα ήμών. Κύριος 
δ Θεός ποιήσαι πολυχρόνιον τήν ΰμετέραν Μεγαλειότητα και δοξάσαι καί αυθις 
τό εύλογημένον 'Ελληνικόν Γένος».

Ά ριθ. ΓΓριοτ. 1405.

Δ  ή λ ω  α ι ς 

Ευλογημένοι Χριστιανοί

« Ή  Λιοίκησις Καλλιπόλεως έσχάτως, δυνάμει άνωτέρας διαταγής τής 
υπάτης 'Αρμοστείας Θράκης, έγνώρισε ήμΐν γραπτώς καί επομένως έξαπέ- 
στειλε δυο αντίτυπα προκηρύξεων τής στρατιάς Θράκης, δτι προσκαλούνται 
οι υπήκοοι 'Έλληνες τής ’Ανατολικής Θράκης τών κλάσεων 1915 έως 1921, 
δηλαδή όσοι έγεννήθησαν κατά τά έτη 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 
καί 1901, οι δποΐοι δέν προσήλθον είσέτι, δπως ΰπηρετήσωσι κατά τόν παρόντα 
πόλεμον εθελουσίους. Ε πειδή  λοιπόν δσοι δέν έδειξαν τήν καλήν θέλησιν ΐνα 
προσέλθωσι πρός τάς στρατιωτικάς Ά ρ χ ά ς  και καταγραφοϋν έθελουσίως, 
δπως προσήλθον κα'ι α'ι άλλαι έπαρχίαι τής Θράκης αΐτινες έσπευσαν αύθορ- 
μήτως, ΐνα ΰπηρετήσωσι, λέγω, κατά τόν παρόντα πόλεμον, διά ταΰτα ή 'I .  Μη- 
τρόπολις παρακαλεΐ καί προτρέπει και συμβουλεύει αυτούς, όπως δείξωσι τά 
αυτά Ελληνικά αισθήματα τά δποΐα έδειξαν οι υπήκοοι 'Έλληνες τών άλλων
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επαρχιών Θράκης προς επιτυχίαν τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ. Λεν άμφιβαλλομεν 
ήδη, δτι οι καλούμενοι Χριστιανοί τής Ε π α ρ χ ία ς ημών μετά τάς συμβουλάς 
ανυπερθέτως θά σπεύσωσι νά καταταχθώσιν εις τον στρατόν τής Ανατολικής 
Θράκης πριν αί Στρατιωτικά! Ά ρ χ α ί προβοΰν νά έφαρμόσωσι βίαια μέσα. 
'Η  δέ τοΰ Θεοΰ χάρις και τό άπειρον έλεος εΐη μεθ’ υμών.

Έ ν  Καλλιπόλει τή 29 Αύγουστου 1920 
Ό  τοΰ 'Αγίου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος +  Ι ε 

ρομόναχος ϊίαρθένιος Σαββόπουλος.»

Εύστρατίου Δράκου Μοβχονησίου

Θ Ρ Α Κ 1 Κ Α  — Ά θηναι 1892 

’Απόσπασμα άφορών εις τήν Καλλίπολιν (Καβάλα 1 Μαΐου 1962)

ΕΙοαγωγή είς τήν άναδημοσίευσιν 
μέρους τών «  Θρακικών» τοϋ Ευστρατίου Δράκου

(Ά θήνησι 1892).

Ά φ ’ ής εποχής, προ ετών, άνέγνωσα τό περισπούδαστον βιβλίον τοΰ Σ τ. 
Β. Ψάλτη « Ή  Θράκη κα! ή δύναμις τοΰ έν αυτή Έλληνικοΰ στοιχείου» (Ά θή - 
ναι 1919 Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων) κα! είδον έν αύτω πα- 
ραπομπάς εις τό βιβλίον τοΰ Εύστρ. Δράκου «Θρακικά» τυπωθέν έν Ά θήνα ις 
κατά τό 1892, δπερ βιβλίον χαρακτηρίζεται ώς άξιόλογον καί πολύτιμον, διη- 
γέρθη ή έπιθυμία μου δπως αποκτήσω τοΰτο, κα! δέν παρέλειψα έρευναν άπο- 
βλέπουσαν εις τήν έκπλήρωσιν τής έπιθυμίας μου ταύτης. Παρήλθον ετη πολ
λά χωρίς νά καρποφορήσουν αι αναζητήσεις μου, οπότε προ δεκαετίας περί
που ό σεβαστός καί αγαπητός μοι κ. Γεώργιος Μαμέλης, έπίτιμος, Γενικός 
Επιθεω ρητής Μέσης Έκπαιδεύσεως κα! συμπατριώτης μου, γνώστης τής 
ανωτέρω ζωηράς μου έπιθυμίας, μοί άπέστειλεν έπί έπιστροφή, μικρόν βι- 
βλίον, δπερ ήτο αυτό τοΰτο τό έπί τόσα έτη παρ’ έμοΰ άναζητούμενον. ’Αντέγρα
φα προ τής έπιστροφής του, τό μέρος τό άφορών εις τήν γενέτειράν μου Καλ- 
λίπολιν κα! υποβάλλω τό άντίγραφον τοΰτο εις τό Θρακικόν Κέντρον, μέ τήν 
παράκλησιν δπως καταχωρισθή εις τά «Θρακικά» καθόσον περιέχει στοιχεία 
τής τελευταίας δεκαετηρίδος τοΰ ΙΘ ' αίώνος, ακριβή κα! λίαν ένδιαφέροντα, 
ού μόνον περί τών Ελλήνων, αλλά κα! περί τών αλλοεθνών κατοίκων τής Καλ
λιπόλεως.
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Ό  Ευστράτιος Δράκος, Μοσχονήσιος τήν πατρίδα, άνήρ πνευματικός, 
φλέγόμενος από τήν επιθυμίαν νά γνωρίση έκ τοΰ σύνεγγυς τά μέρη τής 
’Ανατολικής Θράκης, νά έξακριβώση την δυναμικότητα τών Ελλήνων τής πε
ριοχής και νά φέρη ταύτην είς τήν δημοσιότητα, άνέλαβε περιοδείαν μακράς 
διαρκείας κατά τήν ρηθεΐσαν ώς ανωτέρω χρονικήν περίοδον καί έδαπάνησεν 
έξ ιδίων σημαντικόν χρηματικόν ποσόν προς έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ του, μέ απο-

Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΙΣ 1900. ’Εσωτερικός λιμήν Ιστιοφόρων.

τέλεσμα τήν δημοσίευσιν τοΰ περί οΰ ό λόγος 'βιβλίου υπό τόν τίτλον «Τά Θρα- 
κικά», ήτοι «διάλεξις περί τών Εκκλησιαστικών Ε παρχιώ ν Σηλυβρίας, Γάνου 
καί Χώρας, Μετρών καί ΆΟύρων, Μυριοφύτου καί ΓΓεριστάσεως, Καλλιπό
λεως καί Μαδύτου».

ΙΤαραλλήλοις προς τήν αναμφίβολον ίκανοποίησιν, ήν ήσθάνθη ό συγ- 
γραφεύς κατά τόν χρόνον τής έμφανίσεως τοΰ βιβλίου του, άς δεχθή ή ψυχή 
του ώς μνημόσυνον καί τήν παροΰσαν άναδημοσίευσιν μέρους αύτοΰ, άφορών- 
τος είς τήν υπόδουλον σήμερον πρωτεύουσαν τοΰ Ελλησπόντου, Καλλίπολιν.

’Έγραφον έν Ν. Σμύρνη ’Αθηνών κατά Νοέμβριον 1970

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ

«1 Ιολλοί ύπάρχουσιν οί λόγοι οΐτινες βεβαιοΰσιν δτι ή εκκλησιαστική επαρ
χία Καλλιπόλεως καί Μαδύτου είναι έξοχος, σπουδαία καί ιστορική, διότι ολη
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ολοος κεΐται επί της Θρακικής Χερσονήσου εκείνης ής από τής μιας άκρας 
μέχρι τής άλλης τοΰ ίσθμοΰ ήσφάλιζε τείχος, δηλαδή έκ Καρδίας είς Πακ- 
τύην' τοΰτο πρώτον ήγέρθη υπό τοΰ στρατηγού τών ’Αθηναίων Μιλτιάδου καί 
πολλάκις κατεστράφη, καί άνηγέρθη υπό τοΰ Λυσιμάχου, οστις καί Λυσιμα- 
χίαν εκτισεν, ήτις Έξαμίλλιον μετωνομάσθη κατά τόν μεσαιώνα ώς καί ό 
ισθμός μέχρι σήμερον' άλλο δέ ήν τό τείχος δ υπό τοΰ Ίουστινιανοΰ ύψώθη. 
’Επί τής ελληνικής εποχής, ιδία δέ επί Σόλωνος, έστόλιζον πόλεις σημαντικαί 
τήν Θρακίαν χερσόνησον αΐ δε : Καρδία, ’Ίδ η , Παιών, Άλωπεκόννησος, 
Ά ράπλος, Έλαιοΰς, ’Άβυδος, Σηστός* εντός δέ Αίγός ποταμοί, Κρήσσα, Κρη- 
θωτή, Πακτύη, καί έν μέσω ’Αγορά πόλις. Κατά δέ τους ρωμαϊκούς χρόνους, 
ιδία δέ έπί Άντωνίνων, έκόσμουν ταύτην αΰται' ή Καρδία προς δυσμάς, ή 
Έλαιοΰς προς νότον ή Κΰλλα, ή Σηστός, ή Καλλίπολις προς άνατυλάς τών 
έλλησποντίων παραλίων' ή Πακτΰη τό δριον τής Χερσονήσου καί μεσογείως 
ή Κριθέα καί ή Μάδος’ αλλά καί έπί βυζαντινών χρόνων ή ’Αφροδίσιας, ή 
θήσκος, ή Κίβηρις, Χερρόνησος καί τοι έκ τών ρηθεισών ήλλαξαν ονόματα 
τι.νες. Νομίσματα καί έπιγραφαί καί μαρτυρίαι συγγραφέων καί άλλαι πηγαί 
δΰνανται ίνα άπαρτίσοοσι ιδίαν ιστορίαν τής Θρακικής Χερσονήσου' διότι τίνα 
πόλιν νά λάβη τις ύπ" δψιν καί νά μή εΰρη ύλην άξιόλογον; τήν Σηστόν; αΰτη 
έγένετο τό σημεΐον ώς καί ή ’Ά βυδος δι’ ών έζευξεν ό Ξέρξης τόν Ελλήσπον
τον, καί περίφημος διά τόν έρωτα τής Ή ροΰς καί τοΰ Λέανδρου’ τήν Καρδίαν; 
τήν πόλιν τήν μεγίστην τών Χερρονησιτών, κατά τόν ρήτορα, τήν πατρίδα τοΰ 
στρατηγού Εΰμένους' τήν Μάδυτον; έκείνη ήτις έτιμήθη είς μητρόπολιν κατά 
τόν Μεσαιώνα, τιμήν ήν δέν άπέλαυσαν έν ολω τφ  βίω αύτών αί χερρονητίτι- 
δες, καί νΰν ή εύανδροτέρα τών νοτίων θρακικών τήν Καλλίπολιν; τόν λι
μένα τών δύο θαλασσών, τό κέντρον τής ελληνικής καί λατινικής έμπορίας, τήν 
κλείδα τοΰ 'Ελλησπόντου κατά τόν Μεσαιώνα. Καί μήπως δλη ή Χερσόνησος 
καί νΰν δέν είναι δ ισχυρότατος κατά θάλασσαν προμάχων τής Κωνσταντι
νουπόλεως ; Ά λλ’ άλις τούτων, διότι φειδωλός δέον ΐνα δεικνύεται είς τάς σχε- 
τικάς παρεκβάσεις .πας ιστοριογράφος, καθώς δέν πρέπει καί τών συγγραφέων 
αύτολεξεί τάς μαρτυρίας ΐνα θέτη άνευ μεγίστης ανάγκης' οί πολλοί συγχρό
νων δμως αυτό τό σύστημα κρατοΰσιν, ΐνα λέγωνται ώς Οέλουσι σοφοί καί 
έξογκοΰσι τά έργα διά περιττής ΰλης, ένώ δ λέγων ταΰτα, έάν ήθελεν όμοίως 
ΐνα πολιτευθή, θά έφιλοτέχνει βιβλίον έκατονταπλάσιον τοΰ άνά χεΐρας.

Α '.  Ή  Κ α λ λ ί π ο λ ι ς .  Μεσημβρινώς τοΰ ίσθμοΰ τής Χερσονήσου 
παρά τήν Λυσιμαχίαν καί είς τάς άκτάς τοΰ Ελλησπόντου ακμαία καί σπου
δαία σώζεται ή Καλλίπολις. Ή  ώραιότης τής θαλάσσης καί αί πολυποίκιλοι 
καλλοναί τοΰ τόπου εδωκαν φαίνεται αιτίαν είς τούς πρώτους ίδρυτάς ταύτης 
νά τήν όνομάσωσιν ούτως. Ό  Στράβων Καλλίπολιν λέγει, ώς καί δ Πτολε-



Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α  Κ Α Λ Α ΙΠ Ο Α Ε Ω Σ 97

μαΐος, δ 'Ιεροκλής δ γραμματικός, δ Στέφανος δ Βυζάντιος, δ Έ πιφάνιος αρ
χιεπίσκοπος Κόπρου έν έπισκοπικοΐς καταλόγοις, καί έπί τής ένεστώσης ήμών 
εποχής’ δμοίως λέγεται καί έπί τών νομισμάτων έαυτής, προϊόντων έκ τών 
ρωμαϊκών χρόνων, έφ’ ών ΐσταται κιθαρωδός δ ’Απόλλων όρθιος καί έπί τοϋ 
άλλου δαφνοστεφής κεφαλή τοϋ αύτοκράτορος Τραϊανοϋ ώς νϋν καί έπί τών 
έπιγραφών τοϋ αύτοϋ άστεως, έξ δέ τόν αριθμόν. Μόνοι οί βυζαντινοί συγ
γραφείς λέγουσι ταύτην Καλλιοΰπολιν καί Καλλίου πόλιν ώς εί στρατηγός τών 
’Αθηναίων Καλλίας έθεμελίωσεν αυτήν ώς νομίζει τις ιστορικός καί μέχρι 
τοϋδε ή Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ Εκκλησία οϋτω καλει τήν έπισκοπήν «Ιναλλιου- 
πόλεως» καί άπό τοϋ μεσαιώνος δλου σχεδόν* καί δ έπίσκοπος αυτής οϋτω γρά
φεται καί λέγεται καί έν έγγράφοις καί έν έπιγραφαΐς καί έν φήμαις μετά τής 
ήνωμένης νϋν Μαδύτου.

Είς τήν ιστορίαν ώς έπίσημος έγένετο πρώτην φοράν γνωστή έν τή άλώ- 
σει αυτής υπό Φιλίππου τοϋ Μακεδόνος, έχθροϋ τών Ρωμαίων* μάλιστα δέ 
καί. έπί τής έποχής τοϋ γεωγράφου, ήν πολιχνών ή Καλλίπολις, άξιόλογον δέ 
και. ευλίμενον λέγει τήν Λάμψακον δ ίδιος. Πόσοι δέν ήλθον ενώπιον ταυτης 
τής πόλεως ώς κλείδα Προποντίδος καί Εύξείνου; μή δ ’Αττίλας δέν έφθασεν 
εις έκατέρας τάς Οαλάσσας τοϋ τε Πόντου καί τής πρός τήν Καλλίπολιν καί 
Σηστόν, πάσαν πόλιν καί φρούρια δουλόμενος πλήν Άδριανουπόλεως καί Πε- 
ρίνθου; Άμυδρόν τό άστρον τής πόλεως ταυτης ένεφανίζετο είς τόν ιστορικόν 
όρίζοντα καθ’ όλον τόν μεσαιώνα, φαεινότατον δέ φθίνοντας αύτοϋ.

Κατά τάς άρχάς τής έκτης μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος ήν πολιχνών 
έλάχιστον καί άκαλλές ούδέν έπέραστον έχον, φέρον όμως τό αυτό όνομα ώς 
καί νϋν, πρώτος δέ ό αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός στερεώτατα έτειχίσατο αυτήν, 
τέως άτείχιστον οϋσαν καί είς τήν Σηστόν φρουρών ήγειρεν ώς καί είς τήν 
Έλαιοϋντα δυσπάριτον καί άμαχον* δ δέ Σουλτάν Βαγεζήτ, δ κεραυνός, τέλη 
τοϋ δεκάτου τετάρτου αίώνος έκ βάθρων άλλο φρουρών καινόν ώκοδόμησεν έν 
ταύτη καί όρμητήρων ώς φυλακήν τών τριή ρεοον καί πύργον υπερμεγέθη 
ιστάμενον άνω τοϋ λιμένος πρός ύπεράσπισιν, διότι έθεώρουν τήν πόλιν ταύτην 
οί τοϋρκοι τότε λαιμόν τών μουσουλμάνων καταρροφώντα παν τό χριστιανι
κόν. Πόλισμα ήν κατά τόν ενδέκατον αιώνα. Έ ν  τή Καλλιπόλει δ βασιλεύς 
Ιω ά ννη ς Δούκας καί δ κρατών τών Βουλγάρων ’Ιωάννης Ά σάν σπονδάς συμ- 
βιβάσεως έποίησαν. Καί οί Βενετοί έκυρίευσαν αυτήν τό 1205. Ά λλ’ άς κρού- 
σωμεν κάλλων τό μέγαρον τής ιστορίας, όπως δώση ήμΐν —  ούχί ψ ιχία —  
άλλ’ όλίγην άξιόζηλον τροφήν περί τής πόλεως ταύτης. Ο ί Λατίνοι εΐχον κυ
ριεύσει τά παράλια τής Χερσονήσου καί δ βασιλεύς ’Ιωάννης έλαβεν έκ τών 
χειρών αυτών τήν Καλλίπολιν, Σηστόν καί τήν Καρδιανών καί δπόσαι τών 
άστυγειτόνων ήσαν* ήλθε δέ τότε βασιλεύς έκ Πελοπόννησου μετά πλείστων

7



98 ΚΩ Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  Δ. ΒΑΦ ΕΙΔΗ

τριήρεων. Κα! μετά πάροδον χρόνων τινών Ροντζέριός τις ή Ρηγήριος ήλθε 
μετά λατινικού στρατού εις ταύτα τά μέρη και άντ! νά λεηλατήση τους όθω- 
μανούς έπετέθη κατά τών έλλήνων κα! πεφορτω μένος λάφυρα έπέστρεψεν είς 
τήν Καλλίπολιν ένθα άφήκε τούς Ινατελάνους κα! έλαβε διακοσίους ανθρώ
πους κα! διέβη είς τήν Άδριανούπολιν προς τον βασιλέα Μιχαήλ, διάγοντα 
τότε εκεί μετά στρατού, ινα μισθόν ληστείας αίτήση, άλλ’ άπεκεφαλίσθη. 'Ως 
έκ τού φόνου τού Ροντζερίου κατέσφαξαν οί Κατελάνοι πάντας, όπόσοι ρωμαίοι 
ήσαν έν τή Καλλιπόλει κα! τά νήπια, κα! τά τείχη λαμπρώς όχυρώσαντες, 
κράτιστον εί.χον όρμητήριον κα! φρούριον.

Φιλοπάτριδες κα! ανδρείοι στρατιωτικό! διέτριβον τό πλεΐστον έν τή Καλ- 
λιπόλει, διότι έθεώρουν τό μέρος ώς αρμόδιον προς τάς εφόδους κατά τών 
τοΰρκων, κα! δλον τό ναυτικόν κα! τά πληρώματα ήσαν έν τή πόλει ταύτη, άλλ’ 
ή Κλιοθώ άλλα έκλωθεν. Ή  περιφανεστάτη κατά τήν I B ' κα! ΙΓ ' εκατοντα
ετηρίδας τών κατά τήν Θράκην πόλεων, ή Καλλίπολις, έπεσεν είς τάς χεΐρας 
τών Τούρκων περ! τά μέσα τού δεκάτου τετάρτου αίώνος.

Διαφωνούσιν οι ιστορικό! ώς προς διάβασιν τών Τούρκων έξ 'Ασίας είς 
Ευρώπην. Φρονούσί τινες δτι έκυριεύθη ή Καλλίπολις υπό τών οθωμανικών 
στρατών κατά τό 1336 διότι ό τότε Σουλτάν Μουράτ ό Α ' διαπεράσας από τά 
Λαμψακηνά παράλια ήλθεν είς τά Καλλιπολιτικά μετά εξήκοντα χιλιάδων 
στρατιωτών διά δύο νηών γενουηνσίων, προς άς έδωκεν ώς έπιβατικά, φλω- 
ρία ισάριθμα μ’ δσους είχε στρατιώτας· ό δέ βυζαντινός αύτοκράτωρ ένόμι- 
σεν δτι άπώλεσεν αμφορέα οίνου κα! σταύλον χοίρων, οτε έμαθε τήν κατο
χήν ταύτην. ’Άλλοι, πιστεύουσιν οτι έκ θεομηνίας ή άλωσις τής πόλεως ταύτης 
έγένετο τό 1357, διότι σεισμός μέγας κατέστρε/ψε τάς παραλίους τής Θράκης 
πόλεις καί έκ θεμελίων έπεσαν τά φρούρια’ τήν αυτήν τύχην έπαθε λοιπόν κα! 
ή Καλλίπολις τότε κα! ό δήμος διεσώθη έν τοΐς πλοίοις, ό δέ Σουλεϊμάν υίός 
τού σουλτάν Ό ρ χά ν, έπεμψεν έξ ’Ασίας άραβικάς κα! τουρκικάς αποικίας, άς 
κατώκισεν έν ταΐς πόλε σι ταύταις κα! άνώρθου τά πεσόντα τείχη καλλίτερα, 
κα! έπιφανεις ώκισεν έν τή πόλει ταύτη κα! στρατόν έγκαθίδρυσεν αρκετόν 
6 δέ πατήρ του, ό Ό ρ χά ν , ανήγγειλε χαρμοσύνως προς τούς ηγεμόνας τής 
Ά σ ία ς τήν άλωσιν τής Καλλιπόλεως.

'Ά μ α  είσέβαλον οι Τούρκοι είς τήν πόλιν, λέγει ή παράδοσις, οι Καλλι- 
πολιται ώρμησαν έναντίον αυτών κα! έφόνευσαν τούς πρώτους έπιδρομεΐς, ών 
ο! ομόφυλοι αυτών ίδρυσαν έπειτα μνημεΐον, τών τεσσαράκοντα λεγόμενον, 
διότι τό τάγμα τούτο ήν άδιάφθορον ώς έξ άντικαταστάσεως’ σώζεται δέ ό 
τάφος έγγύς τού παλαιού οθωμανικού τεμένους, δ ήν ναός περικαλλής υπό 
μεν τών τούρκων θεωρούμενος ώς έπ’ όνόματι τής αγίας Σοφίας, υπό δέ τών 
έλλήνων τού Προδρόμου’ μετετράπη δ’ ούτος υπό τού στουλτάν Μουράτ, υ!ού 
τού Ό ρχά ν, κατά τό 787 Έ γείρας, ώς δεικνύει τουρκική επιγραφή παλαιά.
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Εις τόν χείμαρρον Ιδέ τών τούρκων δέν ήδυνήθησαν ΐνα άνθέξωσιν οί έλληνες * 
καί παρεδόθησαν, ό πορθητής δέ τοΰ φρουρίου Καλλιπόλεως ύπήρξεν ό δερ
βίσης Καλενδέρ μπαμπάς οΰ ό τάφος σώζεται καί δείκνυται είς τό βορειοανα
τολικόν μέρος τής πόλεως, είς τά χρυσά μνήματα οΰτω προσαγορευόμενα. Λέ
γεται δτι συμπαθητικοί έφάνησαν οί νικηταί πρός τους ήττηθέντας. 'Αλλ’ άλ
λοι λέγουσιν δτι, ώς έκ τοΰ σεισμοΰ κατέλαβον τήν πόλιν δ Ά τζή  βέης καί ό 
Γαζής Φασήλ* ό δέ πρίγκηψ Σουλεϊμάν έδραν έποιήσατο τήν Καλλίπολιν' ού- 
τος δέ τό επόμενον έτος έφιππος ήκολοΰθει ίέρακα, χήνας διώκοντα καί έπε- 
σεν έκ τοΰ ίππου καί άπέθανεν. Έ π ί ολόκληρον δέ αιώνα ό τάφος τοΰτου έμει
νε τό μόνον λείψανον όθωμανοΰ βασιλόπαιδος έπί έδάφους ευρωπαϊκού, καί οί 
ασιανοί τοΰρκοι μετά μεγίστης εΰλαβεΐας προσκυνοΰσιν έπ’ αύτοΰ. Καί 6 σουλ- 
τάν Ά χμ έτ θηρεύων είς Καλλίπολιν κατά τό έαρ 1613 έπεσκέφθη τόν είς τήν 
κώμην Π λαγιάρι τάφον τοΰ ευκλεούς προγόνου αύτοΰ Σουλεϊμάν, διά χρυσοϋ- 
φοΰς υφάσματος δέ, άνενέωσε τό μαυσοολεΐον, είτα έπεσκέφθη καί τόν έν Καλ- 
λιπόλει τάφον τοΰ περιωνύμου θεολόγου Ίαζιτσή ιΜεμέτ έφέντη, καί τήν δευ- 
τέραν Μαίου, ώς έκ τών γενεθλίων τοΰ Μωάμεθ, έώρτασεν έπί τοΰ τάφου 
τούτου καί έψάλη ό ΰμνος. Πάνυ δέ καί νΰν τιμάται τό εις τά χρυσά μνήματα 
ευρισκόμενον μαυσωλεΐον τοΰ θρησκευτικού ποιητοΰ, δ ποιηταί καί λόγιοι έπι- 
σκέπτονται, ώς τοΰ Αισχύλου ποτέ, ΐνα έμπνευσθώσιν' ό άνθρο^πος δέ ούτος 
διέμενεν έντός σπηλαίου μικρού ευρισκομένου έν χαράδρα παρά τόν φάρον 
νΰν, ένθα καί γραφικόν σώζεται μονύδριον, μιμούμενος τόν έν Πάτμω γρά- 
■ψαντα τό εύαγγέλιον' καί συνέγραψεν ούτος άραβοπερσικόν ποίημα θεολογι- 
κόν καί ήθικόν, καλούμενον μουχαμηδιές κατά τό 852 Έγείρας* διηγούνται δέ 
οί φίλοι αύτοΰ, δτι ώς έκ τής έλλείψεως λέξεων πρός έπαινον καί διάγνωσιν 
τής θεότητος, άναστενάξας ώς θεολόγος, έκαυσε διά τοΰ αχνού τό υπόλοιπον 
άγραφον τής βίβλου. Σώζεται τό χειρόγραφον έν κιβωτίφ έν τώ μαυσωλείου 
καί έδημοσιεύθη κατ’ αύτάς ώς εΐδον μετά φιλοκαλίας. ’Από τών παλαιών δέ 
χρόνοον μέχρι τούδε, τό έν Πλαγιαρίω μαυσωλεΐον τοΰ βασιλόπαιδος διατηρεί 
πτωχοκομεΐον. Καί έν γένει ώς έκ τών πολλών μνημείων οθωμανικών, αγίων 
θεωρουμένων, ή Καλλίπολις νομίζεται, ώς μοί εΐπεν άββάς τις τοΰρκος, ό Ά θ ω ς , 
τοΰθ’ δπερ θειορητέον υπερβολή καί άγαν εύσέβεια, διότι τί λεκτέον περί Πρού- 
σης καί Ίκ ο ν ίο υ ;. · .

Θεατής τραγικού δράματος έγένετο ή Καλλίπολις κατά τήν 29 Μαίου 
1416. Ναυμαχία βενετικού στόλου μετά τουρκικού συνέβη είς τήν παραθα- 
λασσίαν αύτής. Έ νώ ήτοιμάζετο νά πολιορκήση τήν Χαλκίδα τής Εύβοιας ό 
τουρκικός στόλος, δ συγκείμενος τότε έκ 4.2 πλοίων, αίφνης προ τούιτου δ Λο- 
ρεδάνος καταλαμβάνει τήν έχθρικήν ναυαρχίδα, έξ νήας καί έννέα βάρεις, ών 
τά πληρώματα έσφαξεν, ένώ τά παιδία καί αί γυναίκες έκ τών παραλίων τής 
πόλεως έβλεπον τήν ναυμαχίαν ταύτην. Ό  νικητής έκυρίευσεν τό δλον εΐκοσιν
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επτά πλοία και πέντε έκάησαν ενώπιον της Καλλιπόλεως, ής τά φρούρια έσίγη- 
σαν απέναντι τοΰ πυρός τοΰ στόλου. Ό  αντάρτης δελή Χουσεΐν διεπράξατο 
έν Καλλιπόλει φόνους και λεηλασίας κατά τό 1604. Οΐκτίρμονες δέ έφάνη- 
σαν οί τοΰρκοι προς τούς ελληνας τό 1822" ό τουρκικός στόλος τότε έξήγα- 
γε τούς λαζούς οΐτινες έφόνευον παν ελληνικόν, άλλ’ οί ήμέτεροι έδραμον ώς 
ίκέται είς τό μέγαρον βεζύρου έξορίστου αυτόθι καί ό διοικητής Μουσταφάς 
πασάς ειπεν έντόνως τω άρχιναυάρχφ, ίνα περισυλλέξη τούς άτακτοΰντας, 
άφοΰ δέν έχει βασιλικήν άδειαν δπως καταστρέψη τήν πόλιν, ώς καί έγένετο.

Ή  ένεστώσα Καλλίπολις κειται έπί τής αυτής θέσεως τής αρχαίας, απέ
ναντι Λαμψάκου κωμοπύλεως, έπί γη'ίνης ράχεως καί εκ τοΰ πέλαγους φαίνε
ται ώραία καί χαρίεσσα, αλλά καί έσωθεν κοσμείται ποικίλως καί είναι συμ- 
πάρεδρος τής Ραιδεστοΰ, διότι μόναι αί πόλεις Ραιδεστός, Καλλίπολις, καί 
Λαρδανέλλια είναι αί τρεις νύμφαι αΐτινες στολίζουσι διά τών απερίγραπτων 
φυσικών καί επίκτητων καλλονών τάς άκτάς τοΰ Ελλησπόντου καί τήν θρακικήν 
παραλίαν τής Προποντίδος' καί δέν έννοώ πόλεις έπί τό εύρωπαϊκώτερον, αλ
λά σχετικώς ομιλώ ώς προς άσιανάς. Ένοικεϊται ή Καλλίπολις υπό 15.000 
ψυχών, ή 700 ελληνικών, 200 αρμενικών, 300 εβραϊκών καί 1500 οθωμανι
κών οικογενειών' εάν δέ τις θεωρήση καί τον κινητόν πληθυσμόν ώς, ναυτιλ- 
λομένων, περίοικων, στρατευμάτων, Οά ύπολάβη οτι διπλάσιος έστιν δ πληθυ
σμός τοΰ δρισθέντος. Έ π ί τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης άκροπόλεως ΰπερηφά- 
νως ίδρυνται τό ώρολόγιον, τό διοικητήριον, τό τηλεγραφείων, τό δικαστήριον, 
τό δημαρχεΐον, τό τουρκικόν γυμνάσιον, τό πολυτεχνείων καί όσημέραι εξω
ραΐζεται δ χώρος τής άκροπόλεως διά δενδροφυτειών καί πλατειών' είς δέ τά 
νότια κράσπεδα ταύτης οί τεχνητοί λιμένες είσί καί είς τό κέρας τοΰ στομίου 
τοΰ λιμένος τό τελωνείον, ύγιειονομεΐον, λιμεναρχείων ώραΐα δέ κτίρια, ό ρη- 
θείς πύργος ώς προμάχων σώζεται είς τήν άριστεράν τοΰ εσωθι λιμένος, διότι 
καί τότε καί νΰν έχει ή πόλις δύο λιμένας κτιστούς, εντός ενός έπιμήκους τε
τραγώνου δ κυρίως λιμήν καί σήμερον παραλαμβάνει επέκεινα τών εκατόν 
πλοίων τών δισχιλιίων κοιλών * έάν πλησίον τεθή τό έν μετά τοΰ άλλου, ιός γ ί
νεται' δ δέ εσωτερικός είναι περικεκλεισμένος υπό τοίχων συνήθους, ίδια δέ τό 
βόρειον μέρος έσκαμμένον γήϊνον τοίχον μέγαν έχει, καί στύμιον στενόν ώς 
καί δ άλλος, διά ξυλίνου γεφυριδίου συγκοινωνοΰσιν οί άνθρωποι, είναι δέ 
έμπλεως θαλάσσης αλλά καί έξ ίλύος, ώστε σμικρά άράττουσι μόνον. ΈΙ έκτε- 
νής παραλία τής πόλεως έχει μήκος ώσεί τεσσάρων σταδίοον μετά τοΰ γηλό
φου τοΰ φάρου, καί καλύπτεται ή πλείστη υπό οικιών ή καταστημάτων, άλλ’ 
ή πρόσοψις είναι προς μεσημβρίαν. Ή  αγορά άρχεται γαυριιοσα από τοΰ λι
μένος καί μετά διακλαδώσεοτν εκατέρωθεν, περιορίζεται μέχρι τής ακροπο-

* Μονάς βάρους σ ιτη ρ ώ ν  άντιστοιχοϋσα προς 58 χιλιόγραμμα.
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λεως- απαρτίζεται δέ έκ τετρακοσίων περίπου καταστημάτων τών πλείστων βιο-* 
μηχανικών καί εμπορικών σμικράς αξίας, έξ ών τρία ή τέσσαρα έ'χουσι πε
ριουσίαν φαινομένην 500 λιρών, καί σιταποθήκαι καί δυο έργοστάσια αλεύ
ρων. Το σπουδαιότερον δέ κατάστημα είναι τών ’Αποστόλου, Μηνά καί Σ τυ 
λιανού Παντερμανλή ώς αρχαιότερου καί γνωστοτάτου κυρίως έπί τιμιότητι* 
επίσης δέ καί τού Νικολάου Ούζουνοπούλου καί Ζ\ημητρίου Κώστα. Έ ν  αγο
ρά δέ είσιν υποδηματοποιεία 42, έξ ών διακρίνεται τού Κωνσταντίνου ’Απο
στόλου, σιδηρουργεία 25, φανοποιεία 7, βαρελοποιεία 5, κλίβανοι 15 έξ ών 
G αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία 5, χρυσοχοεία 6 έξ ών τό κυριώτερον τού ’Ανα
γνώστου Κάμπου ράκη' τό δέ πρακτορεΐον Λόϋδ διευθύνεται υπό τού αξιέπαι
νου Θεμιστοκλέους Α. Σιδηρίδου, καί τό τής άτμοπλοϊκής εταιρίας τού Ελλη
σπόντου, υπό τού δραστήριου Ίωάννου Κ. Παντερμανλή. Καί αί Μεγάλαι 
Δυνάμεις τής Ευρώπης έχουσιν ύποπροξένους ώς καί ή 'Ελλάς, ήτις πρεπόν- 
τως αντιπροσωπεύεται ύπ’ αρχαίου λειτουργού τού κράτους, ΙΙέτρου Τζαν- 
νέτου έκ Λακεδαίμονος, Φαρμακεία δέ τρία είσί έξ ών τό έν δημοτικόν καί 
έχουσι τέσσαρας ιατρούς τόν Ίωάννην Παπαδόπουλον, τόν Ίωάννην Μπού- 
μπουραν, τόν Δημήτριον Μπούμπουραν, τόν Γεώργιον Μεγαρέα, τόν Κυριάκόν 
Κ. Παντερμανλήν ώς καί τέσσαρας στρατιωτικούς.

Τά πλείονα κτίρια τής Καλλιπόλεως, 4.000 δέ άπαντα, είναι μεμιγμένα 
μετά δένδρων, ιδία δέ αμυγδαλών καί ξύλινα, καίτοι είς τό άκρωτήριον τής 
πόλεως, τό όποιον ομοιάζει ώς τό Σούνιον, υπάρχει λατομεΐον περίεργον ώς 
έκ τής γεωλογικής ιδιοσυγκρασίας αυτού* διότι δλον τό απότομον σώμα τούτο 
σύγκειται έξ όστρέων, άμμου, λευκών λιθαρίων καί έμφορεΐται υπό ΐδιαζούσης 
μεγάλης στερεότητος. Κατέστησε πόλιν καλήν τήν Καλλίπολιν ό φίλος τών 
καλών ’έργων Νουρής πασάς, διοικητής αυτής προ έπταετίας μέχρι τού 1888, 
Κρής δέ τήν πατρίδα* ο,τι ώραίον καί κοινωφελές οικοδόμημα είναι έπί τής 
άκροπύλεως, ή παρέκει σχολεία, ή δενδροφυτεΐαι κανονικαί, ή δημαρχιακοί 
κήποι, ή αμαξιτοί, ή άλλα είναι καλοκαγαθίας τού άνδρός τούτου μάρτυρες. 
Τό μέγιστον μεν κτίριον τής πόλεως είναι τό στραταστικόν νοσοκομείον, βο
ρειοανατολικούς έπί άπαραμίλλου τοποθεσίας, τό άρχαιότερον δέ, βωμός άφιε- 
ρωμένος εις τάς Νύμφας καί έργον κάλλιστον διατηρούμενον είσέτι έν τή πόλει 
καί μαγευτικώτατον τό τοπεΐον τού φάρου, ενός έκ τοσν λαμπροτέροον τής Μαρ- 
μαρηνής θαλάσσης* έν τώ τοπείφ διατρίβουσι. τάς δροσεροπέρας ώρας τής άνα- 
παύσεως οί κάτοικοι, ένθα γίνεται καί δ περίπατος* ένταύθα έχει ένώπιόν του 
ό θεατής άπέραντον θάλασσαν, ώραίαν πόλιν, καί κάποτε μόλις πνεύσει ό 
έμβάτης, δρά σοορηδόν καί πετρηδόν Ινα έξέρχωνται έκ τού Ελλησπόντου ώς 
εί έκ δεξαμενής, πλοία διακόσια, ή τριακόσια, ή καί πεντακόσια* ένίοτε δέ δ 
άπιστος και. ασθενής ζέφυρος νά τά καταλιμπάνη, αντικαθιστάμενος διά νηνε
μίας, δτέ μέν παρά τήν Δάρδανον ή ’Άβυδον, δτέ δέ καί παρά τήν Καλλίπολιν*
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ώ ! νομίζει τις δτι βλέπει μοναδικόν μεγαλεΐον καί τήν Θάλασσαν αυτοκρατό
ρισσαν' δέν ύπάρχουσι πολλά μέρη είς τόν πλανήτην ήμών, ΐνα έχωσί τοιαΰτα 
καί τοσαΰτα ανέξοδα πανοράματα, πολλάκις τοΰ έτους εκτυλισσόμενα ενώπιον 
αυτών. Δικαίως οί Έλλησπόντιοι άγαπώσι τάς εαυτών πατρίδας ώς θελ/κτικάς 
καί τερψικαρδίους προ πάντων, διότι συμβάλλει πρός τήν αγάπην καί ή καλ
λονή κατά τους ψυχολόγους, όχι δμως καί κατά τούς ιστορικούς, οΐτινες εΰρί- 
σκουσι τήν φιλοπατρίαν είς βράχους καί είς χιόνας άνυποφόρους. Πολλάς 
κρήνας έχει ή πόλις, άλλά σπουδαία είναι ή έπί τοΰ λιμένος ίσταμένη μαρμά
ρινη, ευεργεσία τοΰ αυτόθι άφιχθέντος Σουλτάν Μαχμοΰτ τοΰ Β ' καί έν 
τοσούτω τό ύδωρ δέν άφθονει έν τή πόλει καί υπό λειψυδρίας θά επασχεν, έάν 
δέν ύπήρχεν άένναος καί πολύκρουνος βρύσις έπί τών ακτών τοΰ άνατολικοΰ 
ορμίσκου, ένθα καί τά ταφεΐα τών ομογενών καί τών Γάλλων, τών κατά τά 
Κριμαϊκά άποθανόντων.

Π αρά τήν βορειοδυτικήν πτέρυγα τής πόλεως είναι ή μεγάλη συνοικία 
τών Ελλήνων καί παρά τήν αντίθετον τής είρημένης, ή άλλη καί ή μέν πρώ
τη εχει ναούς τρεις καί ή άλλη ενα. 'Ως τών έν τή Βασιλευούση ναών είναι 
περικαλλής καί ό καθεδρικός ναός τής πόλεως ανατεθειμένος τώ Τροπαιοφό
ρα), άνεκαινίσθη δέ τό 1832 καί κατακαείς αύθις άνηγέρθη κατά τό 184G. 
’Αποκτά τέμπλον έξαίρετον δ ναός τώ άγίω Νικολάω άφιερωμένος, άνωκοδο- 
μήθη δέ τό 1759 καί 1832. Επιστασία καί συμβοηθεία Κωνσταντίνου Τα- 
βουλλαρίου καί Νικολάου τών υιών Ά γγελή  Λογοθέτου, άνεκαινίσθη έκ βά
θρων τό 1832 δ έπ’ δνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου σεβόμενος έν τή μι
κρά καί καλλίστη συνοικία, έκτίσθη τό 1832 καί παρά τοΰτον, αξιόλογος εκ
κλησία τώ άγίω Ά θανασίω  αφιερωμένη. Λοιπόν εύσεβέστατον ήν τό έτος 
1832 έν τή Καλλιπόλει. Καί επτά δέ Ιερείς έφημερεΰουσιν είς τάς τέσσαρας 
ένορίας τής πόλεως ταυτης. Ό  ναός τών Α ρμενίων άνηγέρθη τό 1868 καί 
άνατεθειμένος έστί τώ άγίψ Θεοδώρω, οί δέ Ε βρα ίο ι έχουσι δύο άκομψους 
συναγωγάς* καί οί όθωμανοί, έπέκεινα τών τριάκοντα προσκυνημάτων δλως 
δλων πεπαλαιωμένων, έξ αυτών δέ έννέα τεμένη καί έξ μοναστήρια, έκ τών 
τεμενών περίφημον είναι τό Έσκή τσαμί,, περί ού τά δέοντα έλέχθησαν έν 
τοΐς πρόσθεν, καί νΰν οίκοδομεΐται περικαλλέστερον’ τό δέ άξιόλογον μονα
στήριον τών δερβισών κεΐται παρά τήν βορειονατολικήν άκραν καί ένόργανον 
τελετήν μετά χοροΰ ποιοΰσιν οί μονασταί καί πάσαν Πέμπτην τής έβδομάδος. 
ώς οί έν Π έρα τής Κωνσταντινουπόλεως συνάδελφοι αυτών, γνωστοί καί είς 
τούς εύρωπαίους’ καί προ πάντων άγιωτάτη πόλις θεωρείται ή Καλλίπολις ύπό 
τών τούρκων, ώς έλέχθη.

'Ωραΐον μέν οικοδόμημα τυγχάνει τό σχολαρχείον, παλαιά δέ τά λοιπά, 
πλήν τής δημοτικής τής μικράς συνοικίας* φοιτώσιν είς μέν τό σχολαρχείον, 
ο έχει καί γυμνασιακήν τάξιν, εξήκοντα παΐδες καί δύο διδάσκαλοι, είς δέ τό
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δημοτικόν εκατόν όγδοήκοντα καί δύο διδάσκαλοι καί είς τό παρθεναγω-* 
γειον παιδεύονται εκατόν έννενήκοντα κοράσια, υπό δύο διδασκαλισσών ποδη- 
γετούμενα, τούτο δέ μετά τού δημοτικού κτάται καί ελληνικού μυχν τάξιν καί 
νηπιαγωγεΐον, είς δέ τής άλλης συνοικίας, ιχθυοπωλείου καλούμενης, τό σχο- 
λεΐον ώκοδομήθη πρό τίνος (αωνέ) καί έντρυφώσιν έβδομήκοντα τρία παι
δία, έξ ών είκοσι κοράσια μετά διδασκάλου, δλων δέ τά διδασκάλια έτησίως 
ανέρχονται είς τάς τριακοσίας πεντήκοντα λίρας. 'Τπάρχει καί βιβλιοθήκη 
εντός κελλίου τού καθεδρικού ναού, μετά εΐκοσιν οκτώ χειρογράφων καί τρια- 
κοσίων έννενήκοντα έξ εντύπων.

Παρά τόν ναόν τών ’Αρμένιων εύρίσκονται καί παιδαγωγεΐα αύτών, 
σμικρά, άλλ’ άνιδύονται λαμπρά' όγδοήκοντα παιδία καί δύο διδασκάλους 
έχει τό τών άρρένων, καί τριάκοντα κοράσια μετά διδασκαλίσσης τό τών θη- 
λέων. Νεοδμούσι δέ καί οί Ε βρα ίο ι σχολεία, άτινα πρώην ειχον διακόσια πεν
τήκοντα παιδία άμφοτέρων τών γενών, υπό πέντε τλημόνων, ών αί εισπράξεις 
άθλιώταται.

Τό περικαλλέστατον λίθινον γυμνάσιον τών τούρκων έκτίσθη τό 1888 
καί εχει βιβλιοθήκην έκ χιλίων τόμων' φοιτώσι δέ μαθηταί τεσσαράκοντα έξ καί 
έξ καθηγηταί, οΐτινες παραδίδουσιν, έκτος τής αραβικής, περσικής, τουρκι
κής, καί γαλλικήν μετά τών έγκυκλίων, ή δέ μαθητεία είναι πενταετής. 'Τπό 
τούτο δέ σώζεται καί τό άρτισύστατον πολυτεχνεΐον * τό όποιον διηρημένον 
είς τέσσαρά έστι τμήματα: λεπτουργικής, σιδηροδρομικής, υποδηματοποιίας 
καί υφαντικής' ήρίθμησα έργαζομένους πεντήκοντα μαθητιώντας, καί άξιέ- 
παινον έθεώρησα τό τής υφαντουργίας, διότι έκ τών δέκα καί τεσσάρων αρ
γαλειών, τά μέν ένδεκα έργάζονται πανικά καί τά τρία κασμίρια αξιόλογα, ώς 
προς τήν δύναμιν καί χρώμα, ταύτα δέ πωλούνται έν τή αγορά. Τό σχολαρ- 
χεΐον, ρουστιές δέ τουρκιστί, είναι καί αυτό εν έκ τών ωραίων δημοσίων οικο
δομημάτων, καί ίδρύθη τό 1886, μαθητεύουσι δέ εξήκοντα πέντε πρόσωπα 
υπό διδασκάλων τεσσάρων, έξ ών ό τής καλλιγραφίας καί ό τής γαλλικής 
γλώσσης. Τρία είναι τά προκαταρκτικά ένταύθα" τό μέν παρά τό Έσκή τσαμί, 
είς δ έκπαιδεύονται εξήκοντα υπό δύο, τό δέ είς συνοικίας σουγιάχ έν ώ διδά
σκονται εκατόν δύο υπό δύο, καί τό είς τήν παραλίαν παρά τά ζεφύρεια τής 
πόλεως μέρη, λαμπρόν ένθα μαθητεύουσιν εκατόν οκτώ υπό δύο, καί είς τό 
τών παρθένων έν ώ διαπαιδαγωγούνται εξήκοντα κόραι, υπό δύο διδασκα- 
λισσών σπουδαιότερον δέ είναι δτι κατηργήθησαν παρά τής αρχής τά έν τοΐς 
τεμένεσι γραμματεία. Συνελόντι εΐπεΐν έν τή Καλλιπόλει διαμορφούνται 1231 
υπό 32, οί δέ ήμέτεροι έχουσι τήν υψηλήν βαθμίδα καί τούτο οφείλεται είς τήν

* Προφανώς Τεχνική Σχολή, καταρτίζουσα τεχνίτας.
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φιλογένειαν και φιλομουσίαν τών πολιτών, έν μέρει δμως ή κάρπωσις είς τάς 
ένεργείας καί βελτιώσεις του πρό τίνος Καλλιπόλεως ιεράρχου Ά βερκίου- ό 
άνήρ ούτος έλαβεν όκτακοσίας λίρας παρά του τότε διοικητοΰ Νουρή πασά, 
εκείνου υπό τής γεωργικής τραπέζης καί τή χορηγία χωρυκών τε καί πολι
τών ίδρυσε σχολεία καί βελτιώσεις έπέφερε σημαντικάς καί είς τήν έδραν καί 
είς δλην τήν επαρχίαν, ήτις νΰν έχει δημοτικά σχολεία ών έστερεΐτο πρίν, 
καί διδασκάλους πραγματικούς έμισθοδότησεν άνω τών τριάκοντα έξ λιρών 
έκαστον. Ό  άρχιερευς ούτος διετέλεσε άλλοτε υπό τον τίτλον Λεύκης, βοηθός 
επίσκοπος τοΰ Ήρακλείας Ίωαννικίου καί φημίζεται υπό τών ποιμνίων Ή ρα- 
κλεωτών καί Καλλιπολιτών ώς δίκαιος, ρέκτης, δραστήριος καί διδακτικός.

Τό αγλάισμα έλλήνοον Καλλιπολιτών είναι ό επισκοπικός αυτών θρόνος, 
πρωτοβάθμιος τής μητροπόλεως Ή ρακλείας’ ή επισκοπική έδρα αΰτη έφί- 
σταται δλον τον μεσαιώνα καί μέχρι τοΰδε’ ήνώθη δέ μετ’ αυτής καί ή Μάδυ- 
τος έν τέλει τοΰ μεσαιώνος καί ό άρχιερευς τιτλοφορείται «Καλλιουπόλεως καί 
Μαδύτου» μέχρι σήμερον' ή δέ έπιχορήγησις είναι 420 λίραι έξ ών τάς είκοσι 
λίρας τώ πατριάρχη δίδει ό Καλλιπόλεως, ένώ δ Σηλυβρίας μόνον δέκα, ό Μυ- 
ριοφύτου δέκα τρεις καί ήμίσειαν, ό Μετρών επτά καί ήμίσειαν ό δέ Γανοχώ
ρας ένδεκα. Ίδοΰ  δέ οί ποιμένες καί οί αρχιερείς τής Καλλιουπόλεως καί Μα- 
δΰτου: Μακεδών (Μαδΰτων) 451, παρήν έν τή Δ ' οικουμενική συνόδω. 'Αρ- 
μόνιος (Καλλιουπόλεως) 553, συνεδρίασεν έν τή Ε '.  οικουμενική συνόδω. Μελ- 
χισεδέκ (Καλλιουπόλεως) 783, έν τή Ζ ' οικουμενική συνόδω. Λέων (Μαδύ
του) 703, συνεδρίασε έν τή Ζ '.  οικουμενική συνόδω, ΰπογραφόμενος ότέ μέν 
Λέων Μαδύτων καί Κοίλης (τανΰν Κοίλια παρά τή Μαδύτιρ), ότέ δέ Κοίλης 
Λεωνίδης. Κωνσταντίνος (Μαδύτων) παρήν έν τή Φωτίου, 879. Ευθύμιος 
(Μαδύτων), άγιος 944 - 989. Νικηφόρος (μητροπολίτης Μαδύτων) 1060 
ανώνυμος 1087, ανώνυμος μητροπολίτης Μαδύτων 1143. Θεοφάνης (Μαδύ
των) 1193 - 1196, ανώνυμος υποψήφιος μητροπολίτης Μαδύτων 1324. Έ πε- 
βλήθη τή μητροπόλει Μαδύτων βοήθεια υπέρ τής Μ. ’Εκκλησίας έξ ΰπερπύ- 
ρων τριάκοντα έξ. Ισ α ά κ  (Μαδύτων μητροπολίτης) 1343. Μελέτιος (Καλ- 
λιουπόλεως) 1654. Μακάριος (Καλλιουπόλεως) 1668. Φιλόθεος 1676, καθαι- 
ρεΐται. ’Αθανάσιος 1676. Ιερεμ ία ς 16-80 - 1711. Τούτω, μεσιτεία τοΰ μητρο
πολίτου Ήρακλείας έπετράπη υπό τοΰ Κων)πόλεως ’Αθανασίου Ε '.  άμφιέν- 
νυσθαι έν τή λειτουργία σάκκον αρχιερατικόν, έκκλησιαστικής ένεκεν τιμής 
προς αυτόν, διά τον ένάρετον βίον του. Ιω α κείμ  1835 θνήσκει. Γρηγόριος ό 
’Ά νδριος δ από Τυρολώης, 1835 - 1881, παραιτείται. Ά βέρκιος 1881. - 1890, 
είτα Μογλενών. Φώτιος Βουγιούκας Δαρδανέλλιος, 1890 - 1892. Δωρόθεος 
Μαμμέλης 1892. Ιστορ ίαν δέ κρύπτουσι τά ονόματα τούτων.

Ό  Καλλιπόλεως Φώτιος Βουγιούκας ήν είς έκ τών τροφίμων τής Θεο- 
λογικής Σχολής, ανάστημα δέ τοΰ τρισεβάστου μητροπολίτου Δέρκων Καλλι
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νίκου τοϋ έκ Δαρδανελλίων, διέπρεψε πρώτον ώς ίεροκήρυξ έν Βρυούλοις τής* 
επαρχίας Εφέσου, ώς διευθυντής δέ κατόπιν τής έν Βαθυρρύακι σχολής, ειτα 
καθηγητής καί ίεροκήρυξ έν Θεσσαλονίκη, καί ι>πό τήν αυτήν ιδιότητα καί έν 
Άδριανουπόλει' τήν δέ 18 Φεβρουάριου 1891 ένεκρίθη άρχιερεύς Καλλιπό
λεως, άλλά δέν έχάρη έπί πολϋ τόν θρόνον, έν ώ ένετάψη.

Ό  Καλλιπόλεως Δωρόθεος τούπίκλην Μαμμέλης, κατάγεται έκ Σ ιγής 
τής Βιθυνίας, υιός εμποροπλοιάρχου, έπεδόθη είς τά ιερά καί άπεπεράτωσε 
τάς θεολογικάς σπουδάς έν τή Χάλκη ύπό τήν προστασίαν τού Χαλκηδόνος 
Καλλινίκου δστις καί αρχιδιάκονον είχεν αυτόν. Ή  ώραιότης τοϋ προσώπου 
του καί ή ευγένεια τής ψυχής του καί 6 ιεροπρεπής χαρακτήρ του καί ή στω- 
μυλία τών ρητορικών λόγων του, ούχί μόνον έν τή επαρχία άλλά καί είς αυτήν 
τήν βασιλεύουσαν, κατέστησαν γνωστόν καί περιζήτητον* τάς άρετάς δέ δέν 
παρεΐδε καί ό νϋν διαπρεπής Χαλκηδόνος ’Ιωακείμ Εύθυβούλης ό καλοκάγαθος, 
καί τόν άρχιδιάκονον τούτον όχι μόνον διετήρησεν είς τήν θέσιν του, άλλά 
καί πρωτοσύγκελλον τής έπαρχίας άνέδειξε καί οπότε έψηφίσθη τριακοντα
ετής παρά τών πατριαρχείων έπίσκοπος Καλλιπόλεως ό Δωρόθεος, έν τώ ναώ 
τώ άφιερωμένω τή αγία Ευφημία έν Χαλκηδόνι έχειροτόνησε, συλλειτουρ- 
γούντων τών μητροπολιτών Κορυτσάς Φιλοθέου καί Έλασσώνος Νικοδήμου, 
κατά τήν δεκάτην πέμπτην Μαρτίου 1892.

'Έ δρα καί διοικητού είναι ή Καλλίπολις καί υπάγεται είς τήν δικαιοδο
σίαν τής νομαρχίας Άδριανουπόλεως, τέσσαρες δέ πολιτικαί έπαρχίαι ύπό- 
κεινται είς τήν διοίκησιν οΐον, ή Κεσσάνης, ή Μυριοφύτου, ή Περιστάσεως, 
ή Μαδύτου καί ό δήμος Έ βρεσε ' κεϊται δέ ό τελευταίος παρά τήν Κεσσάνην 
καί έδραν έχει τό Καδή-κιοϊ πριν συμπεριελάμβανεν ή διοίκησις περί ής ό 
λόγος, τά διαμερίσματα Κιουμουρτσίνας, Δεδέ άγάτς, Μαλγάρων, καί ήδη 
δλος ό πληθυσμός αυτής, ανέρχεται ύπεράνω τών 182.000 ψυχών.

Ή  γεωργία, τό έμπόριον καί ή ναυτιλία είναι αί σπουδαιότερα! άσχολίαι 
τών Καλλιπολιτών' φαιδρότης διαλάμπει έπί τών μετώπων τών αστών, αί δέ 
δέσποιναι οίκαδε έργαζόμεναι άδουσι καλλιφώνως καί μάλιστα αί ίλληνίδες, 
τούτο δέ θεωρείται σημεΐον ευτυχίας' άλλά πεντακόσιοι νέοι μή έπιθυμούντες 
τό δρέπανον καί τόν σκαπτήρα ξενητεύονται ώς έπί τό πολύ είς Σμύρνην καί 
’Αλεξάνδρειαν, μετερχόμενοι τόν υπάλληλον' πατήρ τις μοί έλεγεν όδυνηρώς 
δτι έχει εξ τέκνα, έξ ών τά τέσσαρα άρρενα ήλικιωθέντα, τόν έγκατέλειπον 
όλοτελώς καί ώς ένθύμιον τής υίικής ευγνωμοσύνης, τώ άφήκαν τάς θυγατέ
ρας, ίνα αυτός φροντίση περί τής τύχης τούτων. Έ ν  γένει μεμψίμοιρους βλέ
πει τις δλους τούς κατοίκους, διότι θέλουσιν δλοι νά είναι έκτος ανάγκης, φαί
νεται δτι δέν γνωρίζουσι τόν κοινωνικόν έκεΐνον ορισμόν δτι τό πλεΐστον μέρος 
τής άνθρωπότητος ταλαιπωρείται. 'Η  γή ήν κατοικούσι καί τά πέρις δίδουσιν 
άφθονα τά άγαθά' παράγει δέ ή πόλις οίνον 200.000 οκάδων καί μετά τών
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περιχώρων έως 1.000.000, λαμπρότερος όμως καί νοστιμώτερος είναι ό τοΰ 
’Αγγελοχωρίου' σίτον δέ ή πόλις 40.000 κοίλων καί έκαστος νοεί ότι συνωδά τώ 
πληθυσμώ απαιτεί έτησίως σίτον 100.000 κοίλων, όΟεν έρχονται έκ τής Χερ- 
ρονήσου καί έκ τής Κεσσάνης άφθονώτατοι καρποί δημητριακοί, καί προϊόν
τα τής τυροκομίας, βάμβακες δέ έκ τών νοτίων Χερσονησ ιωτών. Κριθήν δέ 
παράγει 10.000 καί καναρόσπορον, κοινώς κούσουτον, έως 25.000 κοιλών, 
έκτος πεπονιών άφθονων καί καλοκαιρινών προϊόντων, ώς κρομμύων έκ τοΰ 
Γαλαταρίου μόνον 20.000 στατήρων. Ή  δεκάτη τής πόλεως ώς προς τά προ
ϊόντα, έποΛήθη διά 120.000 γροσίων. Πωλείται δέ ή δεκάτη ώς έπί τό πολύ 
οΰτω: Καλλιπόλεως 110.000, Πλαγιαρίου 120.000, Γενί-κιοϊ. 75.000, ΙΙαίρι 
45.000, Γαλαταρίου 44.000 ( Κουζλοΰτερέ 12.000, Πράνκιοϊ 18.000, Τσομα- 
λή 14.000, ΙΙαζαρλί 22.000, όλα ταΰτα υπό τούρκων ένοικοΰνται μετά 250 
οικογενειών), ’Αγγελοχωρίου 55.000, Π εργάζ 27.000, Ταϊφΰρι 40.000, Κα- 
βακλή 12.000 ήτοι 594.000 γροσίων έκτος τινων έπαύλεων. Είσάγονται αποι
κιακά έν τή πόλει 3.000 σάκκοι ζακχάρεως, 500 καφφέ, 1000 όρυζίου καί 
10.000 κιβώτια πετρελαίου. Έ κ  Αέσβου περί τάς δύο χιλιάδας στατήρας 
έλαίου έλαιών καθ’ οτι χρησιμοποιοΰσι τό τών σησαμίων άφθονωτάτων ένταΰ- 
Οα. Τά βυρσοδεψεία τής πόλεως καί τά καραβοπανοποιεΐα ένεκρώθησαν ένεκα 
τής εισαγωγής όμοειδών ευρωπαϊκών, περίφημος δέ ήν ή πόλις, διά τά ώραΐα 
μαροκίνια καί πανία είς τόν πέριξ κόσμον καί ένώ πριν ήσαν τριάκοντα βυρσο
δεψεία καί πεντήκοντα τών πανίων, μόλις σήμερον εργάζονται άκτώ καί τέσ- 
σαρα καθ’ έκαστον είδος, νΰν δέ φημίζεται διά τήν έντεχνον καί γλυκεΐαν γα- 
λέτταν, ής ή έξ αγωγή υπερβαίνει τών πέντε χιλιάδων στατήρων κατ’ έτος, 
ιδία δέ έκ τών καταστημάτων Γεωργίου Δράκου, Γεωργίου καί Δημητρίου 
Βελόνη. ’Αλλά καί ή εΰχαρις παραθαλασσία, δωρεΐται τοΐς Καλλιπολίταις 
οστρείδια γλυκέα καί άφθονα, κτένια καί πΐννας καί ίχθΰς μυρίους τε καί με
γάλους, καί μάλιστα τρ ιχίας δι’ άς έπίτηδες έμποροι έκ Κωνσταντινουπόλεως 
καί Σμύρνης έρχονται καί άλατίζουσι ποσόν σπουδαΐον, κάποτε δέ καί πέρα 
τών τριακοσίων ή πεντακοσίων χιλιάδων οκάδων' διότι άλιευτήρια εΰρίσκον- 
ται όχι μόνον εις Καλλίπολιν, αλλά καί είς Λάμψακον καί είς Τσαρδάκι καί 
έσωθεν τοΰ Ελλησπόντου. Ή  Καλλίπολις είναι καί αύτη έκ τών άξιολόγων 
ναυτικών πόλεων καθώς ή Ά ρτάκη καί τό ιΜυριόφυτον' ήρίθμησα έν χειμώνι 
έν τώ λιμένι εξήκοντα δύο πλοία χωρητικότητος τών 2.000 εως 1.500 κοιλών 
καί ολίγα τών 800, αλιευτικά, δέ πεντήκοντα περίπου έξ ών καί 5 σπογγα- 
λευτικάς μηχανάς' όλα ταΰτα είναι ίδιοκτησίαι τών όθωμανών, οΐτινες καί τά 
ναυπηγοΰσι’ δέν έχουσι τά πλείστα έκ τούτων κεφάλαια χρηματικά, αλλά ναυ- 
λοΰνται και. μεταφέρουσιν ότέ μέν ξυλείαν έκ Πριάπου (Κ αράποα), δτέ δέ 
από τά Άδραμυττηνά μέρη απια καί πέπονας έκ τών έγγύς τής πατρίδος αύ
τών, καί τό φθινόπωρον μετακομίζουσιν έκ Καλλιπόλεως είς Λάμψακον περί
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τάς 200.000 πρόβατα και τον χειμώνα χάΟηνται, έν οικονομία διάγοντες οι* 
ναΰται τούρκοι, μή μιμούμενοι τούς ήμετέρους, οΐτινες τήν μέθην έ'χουσιν έκ 
τών ών ούκ άνευ. Είς Καλλίπολιν ύπελογίζετο τό 1890 οτι θά καταβώσιν έκ 
Βουλγαρίας προωρισμένα είς τήν Κωνσταντινούπολιν, 200.000 πρόβατα, ένώ 
τό 1889 έπέρασαν 187.000 καί τό 1888 διήλθον 217.000. Τά πρόβατα ταϋτα 
ώς έλέχθη διαπεραιούνται είς τήν αντίπεραν ’Ασίαν καί διά ξηράς φθάνου- 
σιν είς τήν Πάνορμον, διά δέ ρυμουλκών μετακομίζονται είς τό Βυζάντιον ή 
Δημαρχία Καλλιπόλεως τότε εισπράττει δέκα παράδες κατά κεφαλήν, πλήν δέ 
τούτου καί έκαστον πρόβατον είκοσι πέντε διά τήν διάβασιν καί πέντε δι’ άλλα 
μικρά έξοδα’ έυστε κατ’ έτος εισπράττει έκ τών δικαιωμάτων τών προβάτων ή 
δημαρχία Καλλιπόλεως περί τάς δύο χιλιάδας λίρας. Τήν διασημότητα τής 
πόλεως ταύτης ώς έκ τής εμπορικής καί γεωγραφικής θέσεως, έφ’ ής εΐκοσιν 
ατμόπλοια προσορμίζονται καθ’ εβδομάδα (καίτοι κατέκοψεν ή σιδηροδρομι
κή γραμμή τού Δεδέ άγάτς) λαβοΰσα ύπ’ όψει εταιρία τις, προέτεινε πρό τ ί
νος ίνα σχηματισθή έναέριος σιδηρόδρομος έκ Καλλιπόλεως μέχρι Λαμψάκου, 
άλλος δέ κλώνος από Έσκή μπαμπά μέχρι Καλλιπόλεως, ώς γνωρίζει τό μέγα 
δημόσιον.

Ε ίς τήν στοάν τών γραμμάτων καί τής έπιστήμης έχουσιν άνδρας τινάς 
ίνα δείξωσι καί οί, "Ελληνες Καλλιπολΐται ώς γνησίους συμπολίτας: Τον Διο
νύσιον ιερομόναχον’ ούτος έγεννήθη τό 173-3, έμαθε δέ τά γράμματα είς τήν 
πατρίδα του καί είς Ά θ ω να , έμεινε έν τή σκήτη τής αγίας "Άννης καί έδι- 
ώρθωσε τά υπό τών άντιγραφέων λάθη έν τοΐς έκκλησιαστικοΐς βιβλίοις, καί 
κώδικας μοναστηριακούς καί δλα άπέστειλεν είς τον πατριάρχην Σωφρόνιον. 
Τον Πενταπόλεως ιεράρχην Νείλον' τον γνωστόν διά τά έν Ρουμανία μονα
στηριακά καί τήν πολυγλωττίαν του' ό δαιμόνιος ούτος άνήρ έφάνη ευεργετι
κός προς τήν πατρίδα του, δωρησάμενος τοϊς παιδαγωγείοις πεντακοσίας χρυ- 
σάς κριμίτσας καί τήν βιβλιοθήκην του’ καί τήν μάλλον σπουδαιότητα τής δη
μοσίας βιβλιοθήκης έχουσι τά δοθέντα υπό τούτου' οί δέ συμπολΐται του προς 
άΐδιον ευγνωμοσύνην, έχουσιν εντός τού σχολαρχείου τήν εικόνα τού άρχιε- 
ρέως τούτου άνηρτημένην. Τον Στυλιανόν Παντερμανλήν' τάς εγκυκλίους και 
νομικάς άπεπεράτωσεν έν Ά θήναις, είναι γαμβρός τού καθηγητού τών μαθη
ματικών Κυζικηνού καί διαμένει έν τή πατρίδι του. Τον Ίω άννην Π. Παπα- 
δόπουλον* έτελείωσεν έν Ά θήνα ις καί έν Γερμανία τάς ίατρικάς σπουδάς καί 
ίάτρευσεν έν τή πατρίδι δεκαετίαν, άγαπώμενος ύφ’ δλων τών επαρχιωτών καί 
ώς ιατρός καί ώς άνθρωπος, νύν δέ έν Κωνσταντινουπόλει. άποκατεστάθη. Τον 
Κωνσταντίνον Α. Σιδηρίδην, ούτος έσπούδασε τά νομικά έν τώ άθηναϊκώ πα
νεπιστήμια) καί έν Παρισίοις δέ συνεχίζων τήν έπιστήμην, ό θάνατος τον έθέ- 
ρισε πρό τίνος. Τον Άριστοτέλην Ί .  Τσαννέτον' καί ούτος άποπερατώσας τά 
νομικά Ά θήνησιν, είς Δ ΙΧ  τής Γαλλίας έξακολουθεΐ άκροώμενος τά τής έπι-
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στήμης. Τόν Δη μήτρων ΙΊοΰμπουραν τά τοΰ 'Ιπποκράτους ήκροάσθη τελείους 
έν Αθήναις καί τήν επιστήμην μετέρχεται έν τή πατρίδι, σεβόμενος διά τήν αφ ι
λοκέρδειαν καί τήν ικανότητα ώς καί ό πατήρ του ιατρός ’Ιωάννης, ’Ά νδριος 
τήν πατρίδα. Τόν 'Αναστάσιον Ά . Παπαδόπουλον ιατρόν άξιόλογον έν Πα- 
νόρμω. Τόν Γειόργιον Ά . Σιδηρίδην, τελειόφοιτον τοϋ αθηναϊκού πολυτεχνείου 
τών θετικών επιστημών, νΰν δέ διατελοΰντα έν τή πατρίδι του μηχανικόν τοΰ 
δημαρχείου. Τόν Ά ριστείδην Ά . Σιδηρίδην, τήν ζωγραφικήν τελειώσαντα έν 
τώ έθνικώ πολυτεχνεία) καί νΰν διαμένει έν τή πατρίδι του καταγινύμενος είς 
μελέτας. Τόν Νικόλαον Τσιμσιρόπουλον, φοιτητήν τής ιατρικής, τόν Ευστράτιον 
Τσαννέτον, φοιτητήν τής ιατρικής, τόν Γεώργιον Κωνσταντινίδην, φοιτητήν 
τής φιλολογίας.

Καί οί ’Οθωμανοί καυχώνται διά τόν Μουσταφάν Ά λήν, ό εύγενής ούτος 
έγεννήθη έν Καλλιπόλει τό 1542 μ. X. καί μεγάλων φιλοσόφων ήκουσε μαθή
ματα καί άφήκε πολλά αξιόλογα συγγράμματα.

Ε ίς τήν στήλην δέ τών Ελλήνων ευεργετών συναριθμεϊ. ή πόλις τόν λαϊκόν 
’Ιωακείμ Δ. Σκαρλατίδην τόν μέγαν ευεργέτην τοΰ έλληνικοΰ Σμυρναϊκοΰ νο
σοκομείου, ύποχρεοΰται δέ τό κατάστημα τοΰτο, κατά τήν διαθήκην τοΰ διαθέ
του φέρουσαν χρονιάν ένάτην Δεκεμβρίου 1887, νά συστήση έκ τής κολοσ
σιαίας περιουσίας τοΰ μακαρίτου, φαρμακεϊον έν Καλλιπόλει καί δωρεάν φάρ
μακα νά δίδη τοΐς πάσι, νά διατηρή έπιστήμονα ιατρόν σπουδάσαντα έν Ευρώ
πη, οστις δωρεάν νά έπισκέπτηται τούς ασθενείς, καί κατά τάς έορτάς Χ ρι
στουγέννων καί ΙΙάσχα  ό κατά καιρόν άρχιερεύς Καλλιπόλεως, νά διανέμη εις 
τούς πολίτας καί πέριξ πτωχούς, τρεις έως τέσσαρας χιλιάδας γροσίων' άλλά 
μέχρι τοΰδε ούδεμία ύποχρέωσις έξετελέσθη ώστε παρεπονήθησαν τινες δημο
σία' έγώ δέ ήρώτησα τούς εφόρους τήν αιτίαν τής αναβολής καί μοί άπεκρίθη- 
σαν, οτι μετά οκταετίαν θά καθαρισθή ή περιουσία τοΰ ρηθέντος καί τότε θά 
πραχθώσι τά δέοντα. Έ π ί τής κυρίας δέ προσύψεως τοΰ ναοΰ τοΰ Σμυρναϊκοΰ 
νοσοκομείου είς μνημόσυνον άνάκειται πλάξ μαρμαρίνη, έφ’ ής γεγλυμμένα 
όρώνται, χρυσοϊς γράμμασι τάδε:

Οίχομένων ψυχαί αγγέλλετε πάσιν έν Ά ΐδου,
Σκαρλατίδην κλέος ώς ούρανόμηκες έχει.

Χαίρει πας φιλόπατρις βλέπων δτι, ή Καλλίπολις, ή μία έκ τών μεγάλων 
πόλεων καί σημαντικών τής Θράκης, έχει περιφανείς σελίδας έν τή σημερινή 
Θρακική ιστορία καί υπερέχει κατά πολλά τής μεσαιωνικής εκείνης».
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’Έμμετρον κατηγορητήριον έναντίον άρχοντος τινός

Ε ΙΣΑ ΓΩ Γ ΙΚ Ο Ν  ΣΗΜ ΕΙΩΜ Α

«Ά πό είκοσιπενταετίας κατέχω παλαιόν χειρόγραφον τιτλοφορούμενον «Ρη- 
μάδα κατά τοΰ εύγενοΰς γένους τοΰ Τουρτζαπιλμέζη, περιέχουσα έτι και τόν 
τοΰ Πετράκη θάνατον». Πρόκειται περί εμμέτρου φιλιππικού κατά τοΰ ώς ανω
τέρω -ψευδώνυμου γένους, οπερ ό ποιητής δέν κατονομάζει ρητώς, άλλά είναι 
διαφανής ή πραγματική ονομασία, διά τους Καλλιπολίτας τής εποχής καθ’ ήν 
συνετέθη τό στιχούργημα, ούχι δμως καί δΓ ήμάς.

Τοΰτο άποτελεΐται άπό 298 στίχους, δεκαπεντασυλλάβους κατά τό πλευ
στόν, έκ τών οποίων 180 «στολίζουσι» τήν οικογένειαν Τουρτζαπιλμέζη, οί δέ 
λοιποί 168 στρέφονται κατά τοΰ γαμβρού τής οικογένειας Κωνσταντίνου, δν 
καί κατηγοροΰσι ώς ηθικόν αυτουργόν τοΰ φόνου ΙΙετράκη τινός πραγματευ- 
τοΰ τό επάγγελμα.

Ό  φόνος διεπράχθη μεταξύ Καλλιπόλεως καί Έξαμιλίου, τά δέ άναφερύ- 
μενα ονόματα Καλλιπολιτών Γεωργ. Βουλγάρογλου, Τσελεμπή Άντωνάκη καί 
Χατζηδημήτρη, ώς καί τοΰ Έξαμιλιώτου γεωργού Σαρημπουγιουκη, καί τοΰ 
ανωνύμου γέροντος προεστού Έξαμιλίου, οί τίτλοι τών Τούρκων αρχόντων 
Καλλιπόλεως άγιάνη καί βοεβόδα, τέλος δέ ή μεσαιωνική, ούτως είπεΐν, γρα
φή τοΰ χειρογράφου, παρέχουν τήν δυνατότητα ΐνα χρονολογηθή τόσον τό 
έμμετρον τοΰτο ιστόρημα, οσον καί τά έν αΰτώ διαλαμβανόμενα γεγονότα καί 
πρόσωπα, εις τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος. Δυστυχώς ούτε όνομα τοΰ 
ποιητοΰ, ούτε χρονολογία υπάρχει έπί τοΰ χειρογράφου πρός ακριβή χρονο
λόγησήν, καίτοι τούτο διατηρείται καλώς.

Κατωτέρω παρατίθεται τό στιχούργημα, άξιοπρόσεκτον καί διά τά έν 
αύτώ έκτιθέμενα, άλλά καί άπό λογοτεχνικής άπόψεως, ώς νομίζω».

Ρημάδα κατά τον εύγενοΰς γένονς τοϋ Τουρτζαπιλμέζη, 
περιέχουσα ετι καί τόν τον Πετράκη Ό'άνατον.

ΙΓολλά είναι τά αίτια πού μ’ έκαμαν ν’ άρχίσω 
Τουρτζαπιλμέζ τό δόλιον γένος νά ιστορήσω.
Τά ψεύματά του τάμετρα τήν άκραν κολακείαν 
τήν άθυροστομίαν του καί τήν κακοτροπίαν.
Καί δότε μου συγχώρησιν καί άδειαν νά μιλήσω 
τά προτερήματα αύτοΰ καί νά κοινολογήσω.
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Στοχάζομ’ δμως μερικοί πώς θά παραφρονήσουν *
δταν τ ’ ακούσουν ή ϊδοΰν καί θά παραλαλήσουν.
Πλήν οί τοιοΰτοι φαίνεται, μ’ αυτούς νά συμφωνοΰσι 
καί νά φρονούν τά ίδια όπου κι5 αυτοί νοούσι.
Κ’ έκ τούτου είμαι βέβαιος πώς θέ νά μέ μισήσουν 
καί κατ’ έμού δσα μπορούν, έχουν νά εκστομίσουν.
Πλήν δέν μέ μέλλει, παντελώς τ ’ αυτί μου δέν ιδρώνει 
μονάχ’ αρχίζω καί λαλώ γλυκά σάν τό αηδόνι,
Λέν θέλω τήν αγάπη τους δέν θέλω τήν τιμήν τους 
δέν θέλω τούς επαίνους των καί συναναστροφήν τους.
Μακράν, μακράν από εμέ κι’ αυτοί καί τά τοιαύτα 
μακράν καί ή αγάπη τους είς τό έξης καί πάντα.
Πλήν πάλιν άς ήξεύρουσι πώς καί δέν ήμπορούσι 
νά κάμουν δτι θέλουσι εάν δέν έρωτούσι.
Κ ι’ ακούσατε παρακαλώ, τήν μόνην σας φιλίαν, 
τάς άρετάς του τά πολλάς μέ κάθε προθυμίαν.
"Ολον τό σόγι αύτουνού έδόθη είς κακίαν, 
συκοφαντίας, σκάνδαλα, είς μίσος κι’ αδικίαν.
Νά πραγματεύετ’ έμαθε ψεύματα, φλυαρίας, 
φθόνον, ζήλειαν, άρπαγάς καί τάς λοιπάς κακίας.
Ά νδρ ες, γυναίκες καί παιδιά γ ι’ αυτό καί μαθητάδες 
νύμφες, γαμπροί, καί αδελφοί, έγιναν μασκαράδες.
Α λήθειαν δέν έμαθαν ποτέ τους νά λαλούσι. 
μικροί, μεγάλοι, δλω τους πάντοτε τήν μισούσι,
Τό ψεύδος δλοι τους φιλούν, τό ψεύδος προτιμούσι 
αλήθειαν τό λέγουσι καί τό κοινολογούσι.
Ρούχα λαμπρά καί έκλεκτά είναι ένδεδυμένοι 
τζουπέδες καί πενίσια αυτοί οί συγχαμένοι.
"Οποιος τούς δή από μακράν χωρίς νά τούς ήξεύρει 
θαρρεί; πώς είναι κάτι τί αυτοί οί σαλταφέροι.
Τά ρούχα τί τούς ωφελούν σάν είν’ αυτοί γαδάροι 
έκ φύσεως καί κάκιστοι, οργή πού νά τούς πάρη;
Κρίμα στά φαρδομάνικα κρίμα είς τά καλπάκια 
κρίμα είς τά τζακτζίρια, κρΐμα στά λαχουράκια.
’Ανάξια κι’ ανάρμοστα είν’ όντως τά τοιαύτα 
είς κλέπτην, ψεύτην, πονηρόν, ώ Νόμου παραβάτα.
Τίποτες άλλο δέν άκούς αυτοί νά διηγούνται 1
μόνον πέος είναι εύγενεις δλοι τους νά καυχούνται.
Δύσκολα ή μπορεί; τινάς νά μάθη τόνομά τους .
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μέ τό νά κράζουντ’ όλοι τους μέ τά επίθετά τους.
Τά τέτοια όλοι τ ’ αγαπούν όλοι τους τά ζητούσι 
δέν πιάνονται , ψηλά πετοΰν, όπόταν τά άκούσι.
Μ’ αι’τά θαρρούν οι εύγενείς πώς Οέ νά τιμηθούσι 
και. μέ αυτά οι βάρβαροι πώς Οέ νά ύψωθούσι. 
Νομίζουσι, φαντάζονται, μ’ αύτά πώς θέ νά ζήσουν 
μ’ αύτά καί τόν παράδεισον πώς θά κληρονομήσουν. 
Ε ίς επισήμους έορτάς σάν πετεινοί φουσκώνουν 
τραβούν τήν γενειάδα τους, σάν κάταις καμαρώνουν. 
Καί τό πιστεύω λέγουσι μ’ δλα τά σοβαρά τους 
έ'τι καί τό πάτερ" ήμών μ’ δλα τά ’ληνικά τους.
Μέ ταίς πλατειαΐς μανίκαις τους είς κάθε εκκλησίαν 
αύτά τά δυο στραβά κουτσά λέγουν μέ προθυμίαν.
Ν ’ άκούσης τότε προφοράς, σχηματισμούς, γλυκάδα, 
ευφράδειαν ρητορικής καί άλλην νοστιμάδα.
Αύτά είναι ή μάθησις, αύτά ή προκοπή τους 
καί μέ αύτά φαντάζονται πώς ηύραν τήν τιμήν τους. 
Νομίζουν πώς κατήντησαν αύτοί τ’ άρχοντολόγι 
νά είναι τής Καλλίπολης πού νάχουν μοιρολόγι. 
’Αξίας, δόξας καί τιμάς καί πρωτοκαθεδρίας 
"Ολας αυτοί νά λάβωσι, πάσχουν, τής πολιτείας.
Δύω γαδάρων άχυρον δέν ξεύρουν νά μοιράσουν 
κι’ όφφίκια γυρεύουσι πού άμποτε νά σκάσουν.
Καί τί καλόν θά κάμουσι άνθρωποι μελπαγάδες 
καί οπού είν’ τό μάτι τους πάντα είς τούς παράδες. 
’Απαίδευτοι, αγράμματοι, τό άλφα δέν γνωρίζουν 
καί λογιωτάτοι έγιναν μέ τό νά σαλιαρίζουν.
’Ά ς  ήξεύρουν σάν τό μάθη ή θεά ή Ά θη να  
ή μητέρα τής σοφίας Οάν τούς κάψη αληθινά.
1 αλλιλαΐε, μύγα Νεύτων, κι’ δλοι λέγω οί. σοφοί 
μάθετε τούς ξυλοσόφους πώς τινάς φιλοσοφεί.
Τό ίσον καί τό έλαφρόν τής μουσικής δέν ξεύρουν 
θαρρούν πώς είναι εντελείς πώς ταίρι νά μήν εύρουν. 
Κ ι’ ώς φαίνεται τήν έμαθαν δτ’ έπαιζαν τό τέφι 
στον πλάτανο καί χόρευαν γιά  τών λοιπών τό κέφι.
Ό  ’Απόλλων σάν τό μάθη άς ήξεύρουν φανερά 
πώς Οά τούς καταδικάση νέους, γέρους, τρομερά. 
Χοροστατούν στήν έκκλησιά, έχουν πολύ καμάρι 
ξερό μόνον τό τερερέμ φωνάζουν σάν γαδάροι.
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"Όλα θαρρούν πώς τάμαθαν σ’ δλα πώς επιβάλλει 
νομίζ’ καθένας άπ’ αυτούς, γιά  δες έκεϊ κεφάλι.
Κα'ι τ'ι θά μάθτ] άνθρωπος καλός άπό κιοτζέκι 
κι; άπό τζιπούκι πόδιδε τόν βόϊβοδα στό ζεύκι.
Και μάλιστα όταν έλθή είς μίαν ηλικία 
πάσπρίζουσι τά γένεια κι5 έχει πολλά παιδία;
"Οποιος τό καλοστοχασθή κι’ έχει κι* όλίγην γνώσι 
γιά  ποιον ειν’ ή πετριαϊς άμεσους θά τό νοιώση.
’Έ ξ ’ άπ* τήν περηφάνειαν άλλο καλό δέν έχουν 
κ’ είς τούτο βεβαιότατα δλους τούς υπερέχουν.
Μά δέν άκούν οί εύγενεϊς μιά κοινή παροιμία 
πού άληθεύει φανερά χωρίς άμφιβολία.
"Οποιος πετά στά υψηλά καί μεγαλοκρατεΐται. 
γλήγορα πέφτει χαμηλά κι* άπ’ τόν Θεόν μισείται.
Μέ δλους νάσαι ταπεινός, ταπείνωσις υψώνει 
ή έπαρσις ολέθριος κρημνίζει ταπεινώνει.
Καθέναν περιπαίζουσι στό κεσιντί τόν πέρνουν 
τύφλαις λοιπόν στά μάτια τους γ ι’ αυτό πού κατασέρνουν. 
Αύτή ειν’ ή ευγένεια αύτή ή αρχοντιά τους 
καί είς αύτά έπαίρονται ή άφεντοξυλιά τους.
Τοιαύτα παραδείγματα βλέπουν καί τά παιδιά τους 
καί γίνονται χειρότερα άπό τήν αφεντιά τους.
Μέ ξένους δταν εύρεθούν κόφτουν πολλαΐς παλάβραις 
καί σάν Εβραίοι, δλοι τους φωνάζουν μέσ’ σταϊς χάβραις. 
Μετάνοιαις κάμνουσι πολλαΐς, μεγαλοπροσκυνούσι 
τόν κόσμον, μά τα ΐς κάμνουσι διά νά άπατούσι.
Εις σκυλον πέτραν δέν πετοϋν, μέρμηκα δέν πατούσι 
φοβούμενοι μή σκοτωθούν, κ’ ύστερα κολασθούσι.
Καί μάλιστα δταν εύρεθούν καμμιά φορά μέ ξένους 
μή πρέ μικρέ, φωνάζουσι, πατεΐς τούς καϋμένους.
Τήν κάμηλον τζαλαπατούν τήν νύκτα σάν τήν βρούσι 
στό σπήτι τους τήν κουβαλούν στό τάμι τή σφαλούσι.
Καί τότε δά νά τούς ϊδής τί λόγιά χορατάδες 
για  τήν καμήλα πόχουσι σάν τούς άρβανιτάδες.
Τό δίκαιον τού άλλουνού νά φάγουν δέν τούς νοιάζει 
άν ήμπορεΐς, λέγουν, καί σύ κάμε το δέν πειράζει.
Είν’ έλεήμονες πολλά, τούς πτωχούς βοηθούσι 
μέ ξένα άσπρα γίνονται, μ* άλλων πτερά πετούσι.
Ε ίν’ επιτήδειοι πολλά καί είς τό νά χωρίζουν
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άρβωνιασκούς κι’ ανδρόγυνα μέ τό νά παπαρίζουν.
Κα! τοΰτο είναι, φανερόν καί άποδεδειγμένον 
απ’ τούς γαμπρούς πού έκαμαν καί μεμαρτυρημένον. 
"Οσους γαμπρούς κι’ άν έκαμαν καί άνδρας πού επήραν 
μέ τέτοιον τρόπον δλουνούς στά δίχτυα τους έσυραν. 
Λογάκια έχουσι γλυκά πολλά τζελεπηλίκια 
πλαστά δμως καί δόλα, οπού είναι άλτζακλίκια.
Καί μάλιστα ό εύγενής γαμπρός τους Κωνσταντίνος 
είς δλα τούς έπέρασεν δ τζελεπής εκείνος.
Δέν ήμπορώ καταλεπτώς τά σφάλματα νά γράψω 
ολόκληρα τοΰ τζελεπή καί νά τά περιγράφω.
Φθάνει νά σάς διηγηθώ απ’ ολα ένα μόνον 
πού έκαμεν δ δόλιος τον τοΰ Πετράκη φόνον.
Νά δήτε νά γνωρίσετε δλη του ή φιλία 
στά χείλη του πώς στέκεται καί όχι στήν καρδία. 
’Ά νθρωπος μέγας καί πολύς κι’ δπού θεόν λατρεύει 
γιά  τούς παράδες ερωτώ, τον φίλον του φονεύει;
Αυτό δμως ή φιλία Κωνσταντίνου ή θολή, 
ή πλαστή καί ή δολία διέτε πώς τό έκτελεΐ.
Ό  καλός δ Κωνσταντίνος άφοΰ χρόνους μερικούς 
κρότον εδωκε καί φίρμαν στούς μακράν καί ίδικούς. 
Καί απόκτησε καί πλούτη αρκετά μέ σοφισμούς 
καί μέ τρόπους άποκρύφους καί μυρίους στοχασμούς. 
Δέν εύχαριστήθ’ δ φίλος σ’ δσα είχεν αποκτήσει 
άλλ’ ήθέλησεν ακόμη έτι νά αίσχροκερδήση.
"Οθεν θάνατον καί φόνον κατ’ αύτοΰ τοΰ ποθητού 
άπεφάσισε νά κάμη κι’ αληθούς πραγματευτοΰ.
Γιά ν’ άρπάξη δσα είχε γιά  νά μείνουν είς αυτόν 
κι5 δσα άσπρα έχρεώστει, φίλον του τον ποθητόν.
Καί λοιπόν αμέσως στέλλει είς Καλλίπολιν εδώ 
δυο ανθρώπους έδικούς του καί. τούς λέγει νά σάς δώ. 
’Ά νθρω ποι συνηθισμένοι κι’ άσπλαγχν’ υπερβολικά 
στο νά χύνουν καί νά κάμουν αίματα τυρανικά.
Καί από μέρος έδικόν του προσκαλοΰν μέ σοφισμόν 
φίλον του τον κύρ Πετράκη, πώς θά δή λογαριασμόν.
Ό  δέ φίλος του Πετράκης έστοχάζετ’ έν ταύτώ 
τό τί πρέπει γιά  νά κάμη, νά πεισθή καί είς αυτό;
’Ίσω ς γνώριζε τούς δόλους καί τά ήθη τά κακά 
τοΰ κακίστου Κωνσταντίνου καί πανούργου φυσικά.
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Τέλος πάντων κατεπείσθη τελευτάΐον στανικώς 
άπεφάσισε νά πάγη προς αυτόν προσωπικώς.
Κι’ έν τώ άμα μιά σακκοΰλαν μ’ άσπρα μέσα μερικά 
είς Χατζή Δημήτρη χεΐρας τήν αφήνει βιαστικά.
Κ ι’ εγώ λέγει επιστρέφω φίλε μου αγαπητέ 
μετά δυο τρεις ημέρας καί τά πέρνω ποθητέ.
Καί μετέπειτα κινοΰσι καί οί τρεις όμου κοινώς 
κι’ Έξαμίλιον περνοΰσιν ευτυχώς κ’ ύγιεινώς.
Καί ώς έφθασαν αμέσως είς τό ρεύμα ’γιεινώς 
μέ μαχαίρι τόν κτυποΰσι στό αυτί έλεεινώς.
Κ ι’ έκεΐ χύνουσι τό αίμα τ’ μέ μανίαν καί οργήν 
τόν φονεύουν, τόν κουρσεύουν καί τόν σέρνουν είς τήν γην. 
Παρευθύς λοιπόν έκείνος απ’ τήν δυνατήν πληγήν 
έκεΐ κάτω έκυλίσθη, πλέον έμεινε στήν γην.
Καί μετέπειτα έκεΐνοι άπ’ έκεΐ βιαστικά
είς τόν δρόμον τους κινοΰσι σιγανά καί τακτικά.
Καί τήν εΐδησιν αμέσως δίδουν τήν χαροποιάν 
είς τόν δσιον έκεΐνον τήν επίγειον θεάν.
'Ό θεν παρευθύς έκείνος τούς έδέχθη μέ χαράν 
τούς έτίμησε μέ δώρα καί μέ γνώμην ιλαράν.
Κωνσταντίνε τί έλπιζε ις καί τί τάχατε νομίζεις
καί κακόν αποφασίζεις καί τόν φίλον σου κρημνίζεις εις τόν ’Ά δην

τόν σκληρόν;
Τόν σόν φίλον θανατώνεις μέ μαχαίρι τόν καρφώνεις 
στό αυτί καί τόν πληγώνεις, κι’ απ’ τό θειον πώς γλυτώνεις,

καρτερείς τό φοβερόν; 
Τούς ανθρώπους άν γελάσης μ’ αποδείξεις κι’ αντιστάσεις 
καί μέ ψευδοπαραστάσεις, τόν θεόν δέν ήμπορεΐς!
Καί λοιπόν προς τί φροντίδες, προς τί φόβοι καί έλπίδες 
καί προς τί τόσοι, σαΐδες, σέ ρωτώ. Μήν απορείς.
Δέσποτα θεέ τών δλων, Βασιλεύ παντοτεινέ 
τής πιστής φιλίας Πάτερ, καί ύπέρμαχε κοινέ.
Π ώς αυτόν τόν υποφέρεις νά σέ βρίζη τρομερά
κι’ ούρανόθεν δέν αστράπτεις νά τόν καύσης φλογερά;
Ί δ έ  πώς τάς έντολάς σου παρανάμως αθετεί
καί τούς φίλους ώς εχθρούς του άχαρίστως Οανατοΐ.
Ί δ έ  χάρις, ίδέ φίλος, ίδ’ αγάπη θαυμαστή 
ίδέ άδολη φιλία καί είλικρινώς πιστή;
Ά φ ’ ού οί δύο φ ον εις μέ τάχος καί μέ βίαν
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έφυγαν πλέον άπ’ έκεΐ καί μ5 άκραν άπονίαν 
έπήγε ό Γεώργιος άπό to Έ ξαμίλι 
σαρή πουγιούκ λεγόμενος γιά κλάδους καί τριφύλλι 
καί κατά τύχην εύρισκε τό σώμα τοΰ Πετράκη 
νεκρόν, γυμνόν και άταφον, μέσα στό χορταράκι 
και μιάν ζυγήν ποδήματα, τό ένα κρεμασμένον 
εις δένδρον ΰψηλότατον και. τ’ άλλο πεταμένον.
Τόν είδε τόν λυπήθηκε, πολλά τόν εΰσπλαγχνίσΟη 
και σκέπασε τό σώμα του μέ κλάδους άφ’ ου πρίσθη. 
Ηύρε προσέτι και μισήν άσπρη σακκοΰλα μία· 
ότι ξερή και άδεια, δέν είν’ αμφιβολία 
καί λυγιμένην μάχαιραν, όλην αίματωμένην, 
καί σκούφιαν άπό πετζί εκεί κοντά ριχμένην.
Κι’ έ'πειτ’ άμέσως ό ρηθείς τρέχει μ’ ορμήν μεγάλην 
καί λύπην υπερβολικήν, κι’ όλος σχεδόν μέ ζάλην 
καί διηγείται παρευθύς τό πράγμα σαφεστάτως 
είς τοΰ χωρίου τόν Γέροντα, καθ’ ένα κατά πλάτος. 
Κ ’ οί Γέροντες φοβούμενοι μήπως κοινολογήση 
τό πράγμα το συμβεβηκός καί τούς κατασυγχίση 
ή μήπως δώση εΐδησιν τούς πρώτους τούς άγάδες 
κι’ άπ’ τό χωριό ζητήσα)σιν ώς άλλοτε παράδες 
συμφώνως τόν έχάρισαν τό τοΰ κρασιού μιρίον 
οπού χρεώστει είς αυτούς γιά σιωπής σημεΐον. 
Αυτά λοιπόν δμολογεϊ είς δλους καί κηρύττει 
καί δτι όσα έλαβε φυλάττει είς τό σπήτι 
καί άν μέν είναι ψεύματα, ή θεία λέγει δίκη 
νά τόν εύρη κι’ εδώ, καί κεΐ καί νά τόν κατακρίνη. 
Πλήν οί κακοί καί πονηροί καί ολοι οί οικείοι 
πλάσμα αυτό καί μηχανήν, τό λέγουν οί αχρείοι.
Τό νά τούς πώ κατ’ όνομα τώρα δέν είναι χρεία 
άς στέκονται γιά  άλλοτε, άν μόνον είν’ υγεία.
Αύτοί λοιπόν κοινολογούν όλοι τους έκ συμφώνου 
γιά  ν’ άθωώσουν τόν κακόν τόν αίτιον τοΰ φόνου 
τό ότι ό Βουλγάρογλους ό τζελεπής Γεωργάκης 
δμοΰ καί δ λογιώτατος Κύριος Ά ντωνάκης 
τό μαγαζί του άνοιξαν άπό ζηλοφθονίαν 
καί έλαβον καί έκρυψαν αυτά στήν έρημίαν.
Καί λοιπόν όσοι τάκοΰτε, είναι βέβαια ψευδές 
καί δέν πρέπει νά πεισθήτε είς τοιοΰτον άναιδές.
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Ό  τζελεπής καί λόγιος, μεγάλη απορία, 
νά γένωσιν εξάπαντος, αυτοί κλοπής αιτία.
ΙΙλήν Σ ύ  τών όλων Κύριε, θεέ καρδιογνώστα 
καί δικαιότατε Κριτά, κι’ αλάνθαστε Ιΐρογνώστα.
Σ ύ  καί καλόν καί πονηρόν κι’ αληθινόν καί ψεύτην 
όπου γνωρίζεις κι’ άδικον καί δίκαιον καί κλέπτην 
καί τούτο βεβαιότατα πανσόφως τό γνωρίζεις 
πλήν σύ κακέ κι’ αχάριστε τί έχεις καί μουκρίζεις;
Ώ  τί μεγάλη απονιά μεγάλη άσπλαγχνία 
οπού έκατασκλήρυνε τού πλάνου τήν καρδία;
Καί πάσχισε μέ σοφισμούς διά νά κατορθώση 
οπού μέ μέσον τών κακών, τρεις άλλους νά σκοτώση. 
Καί τί κακόν τον έκαμαν, ώ δίκαιοι λαλεΐτε 
καί κατ’ αυτών ώς άγριον θηρίον νά κινήται;
Ώ ς  φαίνεται δέν χόρτασε τό πονηρόν του πνεύμα 
καί διά τούτο πάσχισε νά χύση κι’ άλλων αιμα 
ιδού καί τά ονόματα τού καθ’ ενός γραμμένα 
διά νά γίνωσι γνωστοί τίνες είς τον καθ’ ένα. 
Βουλγάρογλουν τον εύγενή καί πρώτιστον τών άλλων 
καί λογιώτατον μαζύ, τον έντιμόν μας μάλλον.
Τρίτον τε δέ καί έσχατον καί τον Χατζή Δημήτρη 
νά εξάλειψη έκ τής γης,. νά σύρη μέ καπίστρι.
Προς τούτοις έπαρήγγειλε κάποιον Μουσουλμάνον 
τζελήκπεη λεγόμενον, παρά τών ΌΟωμάνων 
είς τό Κριτήριον νά βγή νά ψευδόμαρτυρήση 
κι’ ώς αληθές καί βέβαιον αυτός νά παραστήση 
πώς ειδεν εις τής Έντρενέ τά πέριξ τον ΤΙετράκη 
μέ τον Χατζή Λημήτριον κατά τό γεφυράκι.
Κ ι’ αυτός τον άπεκρίθηκεν οτι δέν είναι κτήνος 
άνόητον κι’ άπάνθρωπον, καθώς νομίζ’ εκείνος 
άλλ’ άνθρωπος αμέτοχος, δλως από τοιαύτα 
καί Μουσουλμάνος καθ’ αυτό καί αληθής είς πάντα. 
Καί λοιπόν άς μην έλπίζη τίποτες από αυτόν 
μόνον άλλον άς κοιτάξη μήπως εύρη μισθωτόν.
Κ ι’ απ’ τήν Άδριανούπολιν ό φίλος κατορθώνει 
κι’ άπόδειξαις τον έρχονται μ’ αυτά καί βεβαιώνει. 
Ραμαζανίου τέσσαρες, έκαμαν συμφωνίαν 
κι’ έφυγαν πλέον απ’ έκεΐ μ’ ορμήν πολλήν καί βίαν. 
"Οθεν ό Χατζή Λημήτρης πρέπει νά έξετασθή



Α ν α λ ε κ τ α  κ α λ λ ι π ο α ε ω ς 117

ακριβώς και κατά πλάτος, κι’ απ’ αυτόν νά ζητηθή. 
Εκείνος δμως cpίλε μου προ τού Ραμαζανίου 
επτά ημέρας έμπροστά ήλΟεν εις τήν Καλλίπολι.
Κι'" 6 ένδοξός μας παρευθύς άγιάνης τόν φωνάζει 
κι’ ό βοεβόδας μας όμοΰ, καί τόν κατεξετάζει.
Π ώ ς έχει πώς εύρίσκεται 6 μέγας στρατηγός μας 
καί τί δέ ψιθυρίζεται έκεΐ μέ τόν εχθρόν μας.
Καί άλλ’ αμέτρητοι πολλοί καί Τούρκοι καί Ριομαίοι 
καί ιερείς καί γείτονες καί μερικοί Άρμεναΐοι 
ολοι αυτοί τό μαρτυρούν δλοι τό βεβαιώνουν 
καί μέ αυτόν τόν ερχομόν δλοι τόν άΟωαόνουν.
Καί τί ματαίως τό λοιπόν πάσχεις νά άθωώσης 
τόν εαυτόν σου δόλιε, κι’ άλλον νά ζημιώσης. 
ΙΙρώτος όπου εις τόν κοινόν έξέδιυκε τόν λόγον 
ό γιουρμουκτζής έστάθηκε άνθρωπος χωρίς νόμον. 
"Οθεν καί διά νά κοπή τό λακιρτή, νά παύση 
από τό νά κοινολογή είς τό έξης τοΐς πάσι, 
πολύτιμα χαρίσματα λαμπρά ολίγα δώρα 
έπρόσφερεν έχάρισεν τόν έδωκεν ώς τώρα 
καλήν ναψέ μιά γούναν τους πιστόλια καί ρολόγια 
καί ναρκιλέν ενα καλόν πού νάχη μοιρολόγια.

ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

—  'Α γ. Γεωργίου, Ξενοδοχείο, Τσουκαλαργιό, Καραμάνι, Γκλαβάς.
—  'Α γ. Νικολάου, Νημόρια, Τσεκούρτσεσμες, Γιολτζίκι.
—  'Α γ. Δημητρίου, Μόρλος, Μεταξονες, Μύλοι, Τζαμόγλα.
—  Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μανιάζι.
—  Φράγκικα (περιοχή Γαλλικών Σχολείων καί Προξενείων).
—  ’Αρμένικος μαχαλάς.
—  Εβραίικος μαχαλάς.
—  Περιοχή Ίνταρέ.
—  Λιμνιώνας (Περιοχή λιμένος).
—  Καλές (Περιοχή δημοσίων κτιρίων).
—  ’Ί τ ς  Λιμάν καί Τσεκί Ντιμπή (κάτωθεν Καλέ).
—  Τσαρσί - Γκιγουμάκια - Ίντ ιφ ά ς  ( ’Α γορά).
—  Σεμερτζιλέρ γιοκουσού (συνδέον Καραμάνι μέ ’Α γοράν).
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—  Παζάρ Γερή καί Μπεζεστένι.
—  Τούρκικοι Μαχαλάδες.
—  Ντούζ μεζαρλίκ.
—  Χρυσά μνήματα.
—  Καρά καλντιρίμ (Ε βραϊκή αγορά).
—  Καντί ίσκελεσι (περιοχή αλευρομύλων).
—  Ταμπάκικα (Βυρσοδεψεία).
—  Ταρσανάς (Ν αυπηγεΐον).
—  Ζαλχανάς (Σ φ α γε ία ).
—  Νεκροταφεία διαφόρων θρησκευμάτων.

ΕΞΟΧΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΓΙΝΟΝΤΟ ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ

Κατεύθυνσις Α Β Δ Ν Α

Φανάρι —  Πέτρες —  Βλαχέρνα.
Πυριτιδαποθήκη (Μ παρουτχανάς).
Κεφαλόβρυσον (Μ πας Τσεσμές) ή Γλυφοί.
Μοναστήρι Δερβισών Μπεκτασι (Τεκές).
Πεδίον τοξοτών ( ’Ό κ  μεϊδάν).
Στραβόπετρα.

Τού Ά θα ν. Κώστα τό τσιφλίκι. 
Τού Χατζή Δράκου δ κούλες. 
Τού Μαρκόπουλου τό τσιφλίκι, 
τού Όνούφριου τό τσιφλίκι, 
καί αλλαι Τούρκων ιδιοκτητών.

Μύλοι.

Μάνα τού νερού. 
Π ηγάδα ή Γεράνι. 
Περιβόλι Μέγαλου. 
Τρεις δρόμοι. 
Τσαρακλή.

Μυγδαλιές ή Καρυδιές. 
"Αγιος Κωνσταντίνος. 
Χαβουζάκια. 
Καραμανλήδικα.
Τρία Γεφύρια.

Α Γ Ρ Ο Ι Κ Ι Α Ι
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Ιδιωτικής έκμεταλλεύσεως

Ό  λουτρός τοΰ Πασά. Ό  λουτρός τοΰ Τσεγκέλη.
Ό  λουτρός τοΰ Όρούτζογλου. Ό  λουτρός δ Εβραίικος.
Ό  λουτρός τοΰ Καμπάνη.

ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ
ΙΤρό τοΰ 191,5.

Ρωσίας Πρόξενος Ί ω . Πούμπουρας.
’Αγγλίας Πρόξενος Ούΐλλιαμ Γκρέκ.
Γαλλίας Πρόξενος Κάρολος Λάντρια.
Αυστρίας Πρόξενος Θεμιστ. Σιδερίδης.
'Ισπανίας Πρόξενος Σινιόρ Παρουσιάντι.

Σ ημ .: Ελληνικόν Προξενεϊον λειτουργοΰν έν Καλλιπόλει δέν ένθυμυύμεΟα, ή- 
το δμως επισήμους ιδρυμένον, καί ευθύς μετά τόν Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον άνε- 
γράιρη είς τάς έφημερίδας ό διορισμός τοΰ κ. Βασιλ. Δενδραμ,ή ώς προξένου 
Καλλιπόλεως. Ό  έκ τών εγκρίτων Καλλιπολιτών Δημήτριος Κολΰμβας ήτο, 
ώς ήκούσαμεν, διερμηνεύς τοΰ Έλληνικοΰ ΙΙροξενείου.

ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Ί ω . Πούμπουρας. Ά χιλλ. Πούμπουρας.

Γεώργ. Μεγαρεύς. Λαζαριδης.
Νουρή βέης.

Δημ. Πούμπουρας. Γ ιαχγια  βέης.

Θεμιστ. Κωνσταντινίδης. Α. Καροΰζος

Καί τινες στρατιωτικοί 'Έλληνες καί Τοΰρκοι τοΰ Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

’Αντώνιος Ρωσσίδης. Βασίλειος Βουτσάκης.
Νικόλαος Πετρίδης. Ήλιόδιορος Ρωσσίδης.
Ιω ά ννη ς Μαγκανίδης.



120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΒΑΦΕ ΙΔΗ

"Ενας Εβραίος, οΰτινος δέν ενθυμούμαι τό όνο ματεπώνυμο ν, καί οι φαρ
μακοποιοί τοΰ Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Είς ’Ά ραψ  αγνώστου ονόματος.

Ά σ μ α τ ι κ ή  πρόοκ λησ ις

προς προσέλευσιν τών Χριστιανών είς τάς μεταμεσονυκτίους ακολουθίας Χ ρι
στουγέννων, θεοφανείων, ’Επιταφίου καί Άναστάσεως.

"Αδεται υπό όμάδος νέων, τών οποίων προηγείται νεωκόρος κρατών φα
νόν πέντε κηρίων, κρούων μέ ράβδον τάς έξωθύρας τών αρχοντικών ιδία οι
κιών τής Καλλιπόλεως.

» Καιρός επέστη ώ αδελφοί μου 
» "Ινα  προσδράμητε είς τον Ναόν 
» Ή  Εκκλησία πανηγυρίζει 
» Τήν θείαν Γέννησιν τοΰ Χριστοΰ.

ΔΙΑΛΑΛΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
γινόμενον υπό τοΰ νεωκόρου είς σημεία τινά τής ενορίας.

’Αδελφοί,

«Τοΰ μακαρίτου Χατζή ΙΙαρθένη, ή σύζυγος Φωτεινή προς Κύριον άπε- 
δήμησε. Παρακαλεΐσθε δπως τιμήσητε τήν κηδείαν αυτής, γενησομένην περί 
ώραν 4 μ.μ. έκ τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, σήμερον».

ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ 

3Α τ μ ο π λ ο ΐα  3ΑΌ'. Κ ώ α τα :  "Εδρα Κ α λ λ ίπ ο λ ις

«Τό υπό 'Ελληνικήν σημαίαν ταχύπλουν καί ήλεκτροφώτιστον άτμόπλοιον 
«Κώστας» υπό πλοίαρχον τον κ. Κωνστ. Κραλίδην αναχωρεί σήμερον 3 ’Ιου
νίου 1920 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 6 μ.μ. διά Περίστασιν, Μυριόφυτον, 
Ραιδεστόν, Ήράκλειαν, Σηλύβοιαν καί Κωνσταντινούπολή, δεχόμενον έπι-
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βάτας καί εμπορεύματα. Εισιτήρια, φορτωτικαί, πληροψορίαι, είς τό Πρα- 4 
κτορεϊον, πλησίον Τελωνείου».

Καλλίπολις 3.6.1920 
Έ κ  τοΰ Γραφείου

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Κληρικών Κληρικολαϊκών Λαϊκών έπισκοπής
’Αρχιμανδρίτης ’Αναγνώστης Λογοθέτης
'Ιερομόναχος ΙΙρωτοτμάλτης Ρήτωρ
Πρωτοπαπάς Λαμπαδάριος Ταβουλάριος
Σύγκελος Δομέστικος Πριμικήριος
Οικονόμος Κανονάρχης Δημογέρων
Σακελλάριος Νεωκόρος Έ φ ορος
Έξομολόγος Επίτροπος
Ίεροκήρυξ Σκευοφύλα ξ
’Αρχιδιάκονος
Διάκονος

Σ ημ.: Ε ίς έκ τών κληρικών Ά ρχιερ . Επίτροπος καί έτερος, ωσαύτως κλη
ρικός, Γραμματεύς Επισκοπής.

Οί τών εύγενών οικογενειών καί οί πεπαιδευμένοι άπεκαλοΰντο τσελεμπή-
δες.

Ο ί ύπηρεσιακώς μετά τών Τουρκικών ’Αρχών έπικοινωνοΰντες 'Έλλη
νες Καλλιπολΐται πλήν τοΰ Μητροπολίτου και τοΰ Επιτρόπου του, ήσαν:

Ο ί Νομαρχιακοί σύμβουλοι.
Οί Δημοτικοί σύμβουλοι.
Ο ί Δικαστικοί πάρεδροι.
Ο ί Μουχτάρηδες.
'Τπήρχον 'Έλληνες τήν Εθνικότητα Δικασταί, Δημόσιοι υπάλληλοι, αξιω

ματικοί, δπλΐται, αστυνομικοί καί χωροφύλακες ώς καί δημοτικοί υπάλληλοι.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ I ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΩΝ

Ιναίτοι άπό τοΰ 6 ' ήμίσειος τοΰ ΙΘ ' αίώνος ήρχισε νά επικρατή ή Εύρω-
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παϊκή ενδυμασία, έν τούτοις μέχρι τοΰ α ' τετάρτου τοΰ Κ ' αίώνος ύπήρχον 
καί αί παλαιότεραι, έπί μακρά έτη κυριαρχήσασαι, ένδυμασίαι.

Ά  ν δ ρ ι κ α ί. : Έσώρρουχα: 'Ύποκάμισον λεπτόν, φανέλλα, λευκόν 
έσώβρακον σχήματος βράκας. Έξοόρρουχα: ύποκάμισον, γελέκο σταυρωτό 
διαγώνιους, μικρός έπενδύτης, τόν δέ χειμώνα πλήν τούτων τζουμπές ή γοΰ- 
να, βράκα μέ σέλλαν όλιγόπτυχος τών κατοπέρων τάξεων, πολύπτυχος τών αρ
χόντων, φθάνουσα μέχρι γονάτιυν, είς τήν μέσην ζώνη ή ζωνάρι, κάλτσες από 
γονάτων καί κάτω, υποδήματα κοντούρια ή έλαφρότερα γεμενιά. Κάλυμμα κε
φαλής κελεπός λευκόν καί επ’ αύτοΰ φέσιον έρυθρόν, περιβαλλόμενον ένίοτε 
είς τό κάτω μέρος αύτοΰ, από τσαλμαν (λεπτόν τουλπάνινον σαρίκιον), τό δέ 
καλοκαίρι, ιδίως οί έφιπποι, έπί τοΰ φεσίου έφόρουν καί κροσσωτήν κομφίαν. 
Οί φέροντες Εύρωπαϊκήν ένδυμασίαν άρχοντες καί λόγιοι, έπί τοΰ επενδύτου 
κατά τόν χειμώνα, εφερον σάλιον - μπέρταν - λαχοΰρι, τριγουνικώς διατεταγμέ- 
νον, μέ βραχείς κροσσούς πέριξ. Ο ί ασχολούμενοι μέ άγροτικάς - γεωργι- 
κάς έργασίας, αντί βράκας έφερον ποτοΰρι ή τσαξίρι φθάνον από όσφύος μέ- 
χρ ις αστραγάλων, δΓ εύχέρειαν κινήσεων. 'Τφάσματα χρώματος μαύρου ή 
μπλέ βαθέος ή πρασίνου βαθέος άμπάς, τσόχα, κασμίρι. Ο ί ιερείς μετά έλα- 
φράν πολιτικήν ώς ανωτέρω περιβολήν έφερον αντερί, ζώνην, κοντόν ράσον 
ή γοΰνα καί έπ’ αύτών τό κύριον ράσον. Κάλυμμα καμηλαύκιον μέ κασπαστί 
(σαρίκιον είς τήν βάσιν) άντικατασταθέν βραδύτερον μέ σάλι - γραβάταν (κα
σκόλ) περιβάλλον κατά τόν χειμώνα βάσιν καμηλαυκίου, ώτα, λαιμόν. Νυχτικά 
άνδρών σκούφος, ρόμπα, κατά τόν χειμώνα δέ καί χιρκάς (αντερί καπιτονέ μέ 
γέμισμα βάμβακος).

Γ υ ν α ι κ ε ί ο ι :  Πολύ ένωρίτερον τών άνδρών, αί γυναίκες έφερον 
Εύρωπαΐκάς ένδυμασίας. Μ έχρι τοΰ α ' ήμίσεος τοΰ ΙΘ ' αίώνος διεσώζετο ώς 
κάλυμμα τής κεφαλής τό φέσιον μέ χρυσά σειρήτια ή καί μικρά φλουριά, άντι- 
κατασταθέν βραδύτερον μέ καλύπτρας, κιπούρ καί μέ καπέλλα διά τήν άνω- 
τέραν τάξιν, διετηρήθη δμως έπί πολύ ή γοΰνα από βελοΰδον διαφόρων ώραίων 
χρωματισμών μέ έξέχον περιθώριον «μήλο», καθώς καί τά σάλια (λαχούρια). Τά 
κοσμήματα έφέροντο μέ έπιδεικτικήν χάριν καί ούδεμία γυνή έστερεΐτο τοι- 
ούτων ολίγων ή πολλών άναλόγως τής κοινωνικής της θέσεως. Έσώρρουχα 
καί νυκτικά από λεπτά υφάσματα σπιτικά ή Ευρωπαϊκά, υποδήματα σκαρπί
νια ή μποτίνια, ομπρελίνα κλπ.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΕΩ Σ

'Η  καί σήμερον είς τήν μέσην κοινωνικήν τάξιν χρησιμοποιουμένη πα
νελληνίους μαγειρική ήτο έν χρήσει καί έν Καλλιπόλει. Κρέατα, πουλερικά, ψά-
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ρια, λαχανικά, ζυμαρικά έμαγειρεύοντο, ώς καί σήμερον. Έ ν τούτοις ύπήρχον* 
καί ειδικά τινα φαγητά τοπικής σημασίας ώς τό μαντί, τό μπουμπάρι, τά π ι
λάφια μέ θαλασσινά (χταπόδια, χτένια, μύδια, πίννες κλπ.) κ. ά. Ε π ίσ ης εγί- 
νετο χρήσις, κατά τον χειμώνα ιδίως, τών παραγωγών του καθαρισμένου, πλυμ- 
μένου καί αποφλοιωμένου διά κοπανισμού είς τά μαρμάρινα ντουμπέκια σιτα
ριού καί τοΰ αλεύρου, ήτοι γιοφκάδων, μαγκιρίων, κουσκουσίου, γκιουτζέ, νε- 
σεστέ, τραχανά γλυκού ή ξυνοΰ κλπ. Τά Χριστούγεννα είς τό τραπέζι έσερβί- 
ροντο πουλερικά, άπαραιτήτως δέ καί ριγανάτο ή λεμονάτο χοιρινό κρέας. Τό 
Πάσχα ολόκληρο αρνί φουρνιστό παραγεμισμένο μέ ρύζι, κουκουνάρι, σταφί
δα, άνιθο, ψιλοκομμένα έντόσΟια κλπ.

Ώ ς  προς τήν ζαχαροπλαστικήν, κατά τό έβδομαδιαΐον ζύμωμα τοΰ ψω
μιού τής οικογένειας, άπαραιτήτως έγίνετο καί ένα γλύκισμα έκ τής ζύμης, τό 
πλακωτό, ή τά κουλίκια, ή τό ρεβανί (μέ ψιλόν γκιουτζέ) ή τά ψωμάκια από 
καλαμποκάλευρο, δλα αυτά ζυμωμένα μέ καλό λάδι, ή σησαμέλαιον, μετά δέ τό 
ψήσιμο έπεριχύνοντο μέ σιρόπι ή πετμέζι. Κατά τον τρύγο έγίνοντο μουστα
λευριές, μουστολαμπάδες καί μουστοκούλικα. ’Επισημότερα γλυκίσματα ήσαν 
οί κουραμπιέδες, τά αμυγδαλωτά, τό κανταΐφ, ό μπακλαβάς, ή γαλατόπιττα 
(γαλακτομπούρεκο άλλοτε μέ κουρκούτι, άλλοτε μέ φύλλο) τά Χριστουγεννιάτι
κα ψαθούρια (ορθιον σαραγλί), ριζόγαλα, κρέμες, μουχαλεμπί, διάφορα γλυ
κά κουταλιού. Τήν πρωτοχρονιά βασιλόπιττα, τό Π άσχα ιρωμιά Πασχαλινά 
όνομαζόμενα χτενιές είς σχήμα λύρας μουσικής μέ ώραΐα κεντήματα είς τήν 
επιφάνειαν, έπάλειψιν αυγού καί σησαμιού καί μέ έμπηγμένα κόκκινα αυγά.

Π ί τ τ ε ς :  Κρεατόπιττα, σπανακόπιττα, κολοκυθόπιττα, κρεμμυδόπιτ- 
τα, τυρόπιττα, ρυζόπιττα, τυρόψωμον. Ρ ο φ ή μ α τ α  : Γάλα, καφές, τσάϊ, 
φλαμούρι, φασκόμηλο, σάψυχος, χαμομήλι, δυόσμος. Α ν α ψ υ κ τ ι κ ά :  Βυ- 
σινάδα, πορτοκαλλάδα, λεμονάδα, σουμάδα, χοσάφι, γκαζόζα, ντοντουρμάς, 
σερμπέτια. Β ο υ τ ή  μ α τ α  : Παντεσπάνι, κουλουράκια, κουσμπουρούνια.
Κ ε ρ ά σ μ α τ α  ε ο ρ τ ώ ν :  Κονιάκ ή ροσόλι. Κ ρ α σ ι ά ,  ο ύ ζ α :  Ε ν 
τόπια, τής λοιπής Ελλάδος, Ευρωπαϊκά.

Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΙΣ -  ΣΧ Ο Λ ΙΚ Α  ΑΣΜΑΤΑ 

Π ρ  ο σ € υ χ  ή

Ώ ς θαυμαστόν τό όνομά σου 
Έ ν  πάση Κύριε τή γή 
Ό  ουρανός τάς καλλονάς σου 
’Απεικονίζει κι’ ευλογεί.
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Έ κ θηλαζόντων σοι χει.λέων 
Αίνον εξάγεις βρεφικόν 
Ε χθρόν κι’ εκδικητήν άρχαϊον 
Καταδαμάζων καί νικών.

Έ τ έ ρ α  π ρ οσ ευχή
(Στίχοι Σ τ. Βαφείδη Μουσική Τιτανικού)

Προσευχου άνθρωπε τώ θεώ  
"Τμνει τήν δόξαν Του 
Τά μεγαλεία Του 

Τήν αγαθότητα Αύτοΰ 
Μή λησμονείς.

Σώσον θ εέ  πιστούς λαούς (δίς) 
Αάτρας τής Σ ή ς τρανής σοφίας, (δ ίς).

Π ροσευχή  διά  τό ν  Β α σ ιλέα
(Στίχοι Σ τ, Βαφείδη)

Θεέ Σ ύ  δ δεσπόζων 
Νόων καί καρδιών 

Τόν βασιλέα σώζε 
καί πάντα τόν λαόν 
Σώζε τόν Κυβερνήτην 
’Εθνών, λαών, φυλών 
(Τίθεται τό όνομα τοΰ Βασιλέως) 
μονάρχην κραταιόν. (δίς)

Μαθηταί τής αυτών διδαχής 
"Ωσπερ οΰτοι ημείς τήν παιδείαν

“Υ μνος εορτής Τ ρ ιώ ν  'Ι ε ρ α ρ χ ώ ν

Τήν φαίδραν εορτήν τών Τριών 
Τής μεγάλης Τριάδος ποιμένων 
Έκτελοΰντες φαιδρώς πρός Θεόν 
Άναπέμπομεν δόξαν καί αίνον.
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Έζητήσαμεν νύμφην ψυχής 
Νύμφην άσπιλον, νύμφην πλουσίαν.

Έ κ  τής δίνω άπλετου Π ηγής 
Τοΰ φωτός ή Παιδεία πηγάζει 
Καί στον σκώληκα τούτον τής γής 
Τά ουράνια δείκνυσι φάη.

Τής παιδείας άνέχου θνητέ 
Καί ζωών άμφοτέρων κρηπΐδος 
Και αθάνατος έ'σει ποτέ 
Λεδραγμένος χρηστής τής έλπίδος.

Ή  παιδεία άνυψοΐ ταπεινούς 
Καί πλησίον καθίζει ηγεμόνων 
Τόν ανώνυμον, αίρει κλεινόν 
Καί γεραίρει είς αιώνας αιώνων.

Συνημμένη τή θεία αρετή 
Εύτρεπίζει ψυχάς παναμώμους 
Βασιλείους Μεγάλους αύτή 
Γρηγορίους γεννά, Χρυσοστόμους

~Ω φωστήρες τοΰ Κόσμου τριττοί 
Θείοι πόλοι τής άνω λατρείας 
Πρυτανεύσατ’ έκεΐθεν ήμΐν 
τούς ωραίους πυρσούς τής Παιδείας.

Ένισχύσατ’ ήμάς εκ Θεοΰ 
~Ω προστάται θερμοί τών απόρων 
Κι* ευλογήσατε ζήλον λαοΰ 
Διδασκάλων, ποιμένων, εφόρων.

"Υ μνος έπ ί τή  είσόδω  τοΰ  Ε π ισ κ ό π ο υ  €ίς τή ν  αίθουσαν

Εύφημεΐτε, Εύφημεΐτε 
Μουσοπόλο ι προσοχή 
Τήν σχολήν μας ευλογία
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’Επισκέπτεται κι’ ευχή 
Τον αιθέρα ας έρεθίζη 
Ό  παιάν διαπασών 
Ζήθι Ζήθι 'Ιεράρχα 
'Ο  Προστάτης τών Μουσών.

Σ χ ο λ ικ ά  ά σ μ α τα

Μαύρη νυχτιά κι ανάστερη, τά κύματα μουγκρίζουν 
Βροντά κι αστράφτει. Ο ι κεραυνοί τά σύννεφα ξεσχίζουν, 
Σάν φείδια λαμπερά.

Βοήθα Χριστέ τριζοβολά, θ’ άνοιξη το καράβι
Βοριάς κακός κι’ αλύπητος, Μνήματα χίλια σκάβει (δ ίς).
Σ τά  μαϋρα τά νερά.

Κ ι’ εγώ μικρό ναυτόπουλο 
Γεννήθηκα στο κύμα 
Σ τή  θάλασσα μεγάλωσα 
Κ ι’ αν εύρα) τώρα μνήμα 
Στον μαύρο της βυθό.

Σ τά  φύκια, στά κοράλια της 
καί στά μαργαριτάρια 
Γλυκά θά κοιμηθώ, (δίς)

" Ε τ ε ρ ο ν

Προσοχή, Προσοχή, Προσοχή.
Προσοχή κωπηλάται ανδρειωμένοι 
καί τή θάλασσα βλέπω ώργισμένη 
Τρικυμία μάς έρχεται μαύρη 
Τά κουπιά σας βαστάτε γερά. (δίς)

Τή στεριά ή βαρκούλα μας ναύρη 
μή χαθούμε σ’ αυτά τά νερά. (δίς)

" Ε τ ε ρ ο ν

Τό χορικόν «Ά κτίς άελίου» τής ’Αντιγόνης 
τού Σοφοκλέους, άρτίως μελοποιημένον.
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6 Ιουνίου 1822 
‘Ο Κανάρης προς τούς ναύτας του

νΩ φίλοι.! Αυγής ιδού ή ώρα 
Μάς κράζει στήν ακρογιαλιά 
Σ τη  βάρκα σας έμβάτε τώρα 
Μέ φρόνησι καί μέ χαρά.

Μέσα στής Χίου τό λιμάνι 
ή Τούρκικη αρμάδα αγκυροβολεί.
Ν ά τής ανάψουμε φωτιά
— θαρρείτε παιδιά —
χωρίς νά πάρουν μυρωδιά. (δ ίς)

'Ο ναύτης τοΰ Αιγαίου

’Εγώ είμαι δ ναύτης τού Αιγαίου 
Κρεββάτι έχω τά πλατειά νερά 
Καί γιά  τήν ένδοξη Πατρίδα 
Είμαι δλος φλόγα καί φωτιά.

Μέ τήν ανδρεία τού Κανάρη 
Καί μέ τού Βότση τήν ψυχή 
Τόν δυστυχή εχθρόν τρομάζο.)
Καί δέν τολμά νά κινηθή.

Είμαι τής θάλασσας δελφίνι 
Τ ις τρικυμίες όλες αψηφώ 
Καί περιμένω τήν αρμάδα 
Ν ά ίδής πώς παίζουν τό κρυφτό.

Ν ά τής ανάψω μία τορπίλλα 
Τό έταξα στήν Π αναγιά 
Κ ι’ ένα καράβι της νά θάψου 
2 τού Ελλησπόντου τά νερά.

" Ε τ ε ρ ο ν  

Τά ρόδα τά τριαντάφυλλα
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τής άνοιξης τά κάλλη 
τά λο\)λουδα οΐ ζέφυροι 
ό ήλιος τό φεγγάρι 
χάνουν τήν έμορφάδα τους 

στή σκλαβωμένη γή.

’Έ τσι κι’ έδώ ανθίζανε 
τά θέλγητρα τά κάλλη 
μιά μέρα ή Πατρίδα μας 
ήτο λαμπρά μεγάλη 
[ΐά πώς τήν έφαρμάκωσε 
ή μαι'>ρη ή σκλαβιά.

" Ε τ ε ρ ο ν

Στού "Εβρου τάς δ'χθας 
ακούεται ιλαρά 
φωνή έλευθέρα 
καί ψάλλει δυνατά.

Είναι φωνή Ελλήνων ευγενής
Κ ι’ εξέρχεται άπό βάθους καρδίας αγνής.
Ή  αΰρα τήν φέρει
μακράν καί σταματά
Στό πέλαγος πέραν
Τή Μάνα χαιρετά (Μάνα =  Ε λλάς).

Είναι φωνή Ελλήνων ευγενής
Κ ι’ εξέρχεται άπό βάθους καρδίας αγνής.

"Ε τ e ρ ο ν

’Εμπρός παιδιά, καλή καρδιά, (τρις)
Ε μπρός, εμπρός, εμπρός, εμπρός 
’Εμπρός παιδιά, καλή καρδιά 
’Εμπρός, άς τραγουδούμε 
αύτή τήν παιδική χαρά 
ποιος ξέρει άλλη μιά φορά 
άν θά τήν ξαναβροϋμε,
Τραλαλά, Τραλαλά, Τραλαλαλαλαλά, Τραλαλά.
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" Ε τ ε ρ ο ν

Τ ί τιμή στο παλληκάρι,
"Όταν πρώτο στή φωτιά 
Σκοτωθή γιά  τήν Π ατρίδα 
Μέ τήν σπάθα στή δεξιά

1 Ιόσο λυπηρό ν’ άφίση 
Τήν πατρίδα τή γλυκεία 
Τά καλά του τά χωράφια 
Κα! νά ζή μέ διακονιά

Μέ γονιό νά παραδέρνη 
Μέ γυναίκα μορφονιά 
Μέ γερόντισα μητέρα 
Κα! μ’ ανήλικα παιδιά

Κι απ’ τή στέρησι κα! φτώχεια 
"Οπου πάει κι δπου σταθή 
Ν ά γνωρΐζη δτι είναι 
Ή  ζωή του μισητή.

" Ε τ ε ρ ο ν

Σάν τή σπίθα κρυμμένη στή στάχτη
Έ κρυβόταν γιά μάς λευτεριά
ΤΗ ρθε μέρα πετιέται αναφτεί
Σ ηκω θήτε φωνάζει παιδιά
Τρέχουν τ ’ άρματα αρπάζουν μέ βία
Τό σημεϊον του Σταυροΰ πάντες ποιούν κλπ.

Εμβατήριου Γυμναστικής

Ή  γυμναστική κρατύνει 
Σώμα άνδρίζει κα! ψυχήν 
Τ ίς μακράν αυτής Θά μείνη;
Παΐδες, κάμετε αρχήν. "Εν, δύο, έν.
Ή  καθαριότης είναι ή μεγίστη τών στολών 
Και κατά τής άσθενείας είναι μέγας προμάχων

"Εν, δύο, έν.
Ό  δέ ρυπαρός τό σώμα έχει ρυπαράν ψυχήν 
Καί ανήκει είς τών χοίρων τήν ακάθαρτον φυλήν.

"Εν, δύο, εν.
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Έτερον έμβατήριον πολεμικόν *

’Εμπρός κροτεί τό τΰμπανον 
Ή  σάλπιγξ αντηχεί 
Ε μπρός ή μάχη ήρχισε 
Τό βήμα μας ταχύ.
Μυρίζει πυρΐτις 
Και σφαίρα αντιλαλεί 
Κ’ ή βροντερά φωνή της 
Ε ις μάχην μάς καλεϊ.
Καί πάλιν ό 1ος στίχος: «’Εμπρός κροτεί τό τΰμπανον».

Κατά τήν εποχήν τοΰ Μακεδονικού άγώνος 
1904— 1908

’Άσμα Έλληνοπαίδω ν Bop. 'Ελλάδος

Είμαι 'Έλλην, τό γνωρίζω 
Ξεύρω τήν καταγωγήν μου 
Ή  Ελληνική ψυχή μου 
Ελεύθερα πάντα ζή (δίς)

Τοΰ Βουλγαρισμοΰ ή ψώρα 
Μακεδόνας δέν μολύνει 
Οΰτε τούς άπομακρύνει 
’Από τόν Ελληνισμό (δίς)

Τών εχθρών μισώ τά δώρα 
Δέν τά θέλω, άς τά κρατοΰνε 
Τούς μισώ κι ας μέ μισούνε 
Προτιμώ τή φυλακή (δίς)

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

"Αγιος Βασίλης έρχεται από τήν Καισαρεία 
Βαστά εικόνα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι 
Τό καλαμάρι έγραφε καί τό χαρτί άναγνώνει 
Βασίλη μ’ πόθεν έρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις 
’Από τή μάνα μ’ έρχομαι καί στό σχολειό πηγαίνω
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Κάτσε νά φάς, κάτσε να πιής, κάτσε νά τραγουδήσης 
Έ γώ  γράμματα έμαθα, τραγούδια δέν ήξεΰρω 
Ά φ οΰ  ήξεΰρεις γράμματα, πες μας τήν αλφαβήτα 
Καί στό ραβδί άκούμπησε νά πή τήν αλφαβήτα 
Καί τό ραβδί ήταν ξερό, χλοερά βλαστάρια βγάζει 
Κι απάνω στά βλαστάρια του πέρδικες κελαϊδοΰσαν 
Δέν ήταν μόνο πέρδικες, άλλά καί περιστέρια 
Καί ραΐναν τόν αφέντη μας τόν πολυχρονεμένο 
Ξαναπετάν οί πέρδικες καί ραίνουν τήν κυρά μας 
Ξαναπετάν οί πέρδικες καί ραίνουν τήν κόρη, τό γυιό κλπ. 
’Ά ν  ειν’ ή κόττα σας παχειά κ’ ή πίττα σας καθάρια 
’Ά ν  έχετε γλυκό κρασί, κερνάτε τά παλληκάρια.

Καλή χρονιά 

Καί είς έτη πολλά καί τοΰ χρόνου.

Ε Π Ω Ν Υ Μ Α  ΚΑ ΛΛ ΙΠΟ Λ ΙΤΩ Ν

Ό  ακολουθών κατάλογος έποτνΰμων Καλλιπολιτών, είναι κατά τό δυνατόν 
πλήρης. Σημειωτέον δέ, δτι μέ τό αυτό έπώνυμον, ύπήρχον περισσότεραι τής 
μιας οίκογένειαι, λόγω συγγένειας ή συνωνυμίας.

Καβάλα, Δεκέμβριος 19(58
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α Ν Α Γ Κ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Μελέτη τοϋ κ. Π. ΦΩΤΑΚΙΔΗ  - Δικηγόρου



ΑΧΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΙ*

Μέ τήν μελέτην μας αυτή θέλουμε νά δώσω με ουσιαστικά άγνωστα χα
ρακτηριστικά τής σημερινής Θράκης γ ιά  νά μπορέσωμε νά εξαλείψουμε τις 
πλάνες , μέ τήν αναζήτηση καί ένα προβληματισμό μακρυά από τά καθημερι
νά στατικά γεγονότα. Νά ρίξωμε μιά ερευνητική, ψυχρή ματιά στή Θράκη 
τών αριθμών.

Θά μάς δοθή ή ευκαιρία, ανάλογα μέ τά δεδομένα στοιχεία, νά σχεδιά
σουμε μέ εύστοχη πρόβλεψι τήν πορεία τής οικονομικής ζωής ή τουλάχιστον 
νά τήν ρυθμίσωμε σέ τέτοιο σημείο ώστε νά μήν έρχεται τό αύριο τυχαία.

Έ φ ’ δσον επιτύχουμε νά έχωμε τις γνώσεις τής σημερινής καταστάσεως, 
εξω από τά φαινόμενα, ωμά καί βαθειά, ό ρους τής αύριον θά κυλήση στό αυ
λάκι πού Οά χαράξωμε σήμερα.

Ή  ανάγκη νά προσφέρωμε στον εαυτό μας αυτό τόν προγραμματισμό καί 
νά εξασφαλίσομε τά αγαθά πού έχομε ανάγκη γιά  μακρύτερο δυνατό χρονι
κό διάστημα, κατέστη επιτακτική. Ή  ατομική έπιβίωσι έχει λάβει οξεία μορ
φή μέσα σέ μιά ομαδική εργώδη ζτοή, πού πολλές φορές χάνεται ή προσωπι
κότητα. Τό οικονομικό συμφέρον τείνει νά καταστή μέτρο κάθε ένεργείας καί 
κατευθύνσεως. Καί τό κοινωνικό τούτο φαινόμενο έχει έπιδράσει σΓ δλα τά 
επαγγέλματα καί λειτουργήματα. Πάντοτε όμως επιδιώκει ό άνθρωπος τό ωφέ
λιμον καί τό συμφέρον. 'Ό λοι οί νόμοι καί τά συστήματα, αυτόν τόν στόχον 
έχουν. ’Άλλως είναι ή επικίνδυνοι ή άχρηστοι. Χρήσιμοι δέ οταν υπηρετούν 
τό γενικόν συμφέρον.

Έ μεΐς οί Θράκες, διαθέτομε τις πιο υγιείς καί άφθορες πνευματικές, 
ηθικές καί εργατικές δυνάμεις καί θέλομε νά τις χρησιμοποιήσουμε. Ή  γνώση 
τού εαυτού μας πρέπει νά μάς οδηγήσει στή· γνωριμία τού περιβάλλοντος καί 
τέλος νά εντάξουμε τήν Θράκη στήν ανάλογη θέσι, σ’ αρμονία μέ τήν αξία 
της τήν πραγματική καί όχι τήν κατεστημένη.

Καί θά χρειασθούν αγώνες καί Θυσίες' γιά νά ύπάρξη θέλησι γιά αγώνα 
καί νίκη, πρέπει νά ριζώση μέσα μας ή πίστη καί ή κοινή πεποίθηση, οτι άνα-
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μένει τήν Θράκη μας καλύτερη μοίρα που θά έξασφαλισθεϊ μέ τις προσπά* 
θειές μας.

Ή  σημερινή διαμόρφωση τών διεθνών σχέσεων κα'ι ή εξέλιξη στό χώρο 
τών Βαλκανίθ3ν, πρέπει νά πείση πολλοτίς, δτι ό ρόλος τής Θράκης γίνεται 
ολοένα σημαντικότερος, λόγω καί τής γεωγραφικής της θέσεως.



11 ΒΛΛΚΑΜΙΚΗ ΧΕΡΪΟΛΚΪΙΟΪ

Ή  χερσόνησος τοΰ Αίμου έχει μιά πολυτάραχη Ιστορία. ΙΙοτέ δέν ελει- 
ψαν επιδρομές καί πόλεμοι. Ή  νευραλγική θέση της στήν άκρη τής Ευρώπης, 
υπήρξε αιτία νά γίνη τό πέρασμα κάθε. φυλής ή έθνους που ξεκινούσε από 
τήν ’Ανατολή ή τό Βορρά, γιά  νά κατέβη στή Μεσόγειο. Καί οί κάτοικοί της 
ουδέποτε έμειναν ήσυχοι. Καί γ ιά  τοΰτο συνεργάσθηκαν μεταξύ τους, δταν ή 
ανάγκη τό άπαιτοΰσε καί πάντα αγωνίζονται νά ζήσουν, δσο μπορούν ανε
ξάρτητοι.

Παρατηροΰμε καί σήμερα νά επαναλαμβάνεται ή ίδια ιστορία. Ο ί ’Αλ
βανοί μισοΰν τούς Γιουγκοσλάβους, δχι γ ιατί πιστεύουν στο ρεβιζιονισμό τοΰ 
κομμουνισμοΰ, αλλά γιατί στήν επαρχία τοΰ Κοσυφοπεδίου κατοικούν 800.000 
περίπου ’Αλβανοί, υπήκοοι άλλοτε τοΰ βασιλείου τής Σερβίας καί σή
μερα τού Τίτο. ’Ίσ ω ς ακόμη, γιατί οί ’Αλβανοί δέν είναι σλαΰοι, δπως οί γεί
τονες Γιουγκοσλάβοι (Νοτιοσλάβοι) καί οί Βούλγαροι. Γιά τήν ίδια αιτία καί 
οί Ρουμάνοι διαφέρουν καί τονίζουν αυτή τήν διαφορά τους, δσο μπορούν.

Οί Βούλγαροι πιστοί στή Ρωσία μετά τον τελευταίο πόλεμο δέν μπόρε
σαν νά συνεργασθοΰν ούτε μέ τήν Ρουμανία, ούτε μέ τήν Γιουγκοσλαβία. Γ ι’ 
αυτό ή Βουλγαρία φοβούμενη τήν άπομόνιοση επιζητεί δειλά φιλία μέ τήν 
'Ελλάδα καί Τουρκία, χωρίς στο βάθος νά πιστεύη σ’ αυτήν, αλλά καί γνωρί
ζει τά στεγανά δρια, πού έχει θέσει 6 μεγάλος κηδεμόνας της.

Γ ιά τήν Ελλάδα καμμιά χώρα απ’ αύτές δέν είναι ασφαλής φίλη. Μ’
δλες υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί. Μέ τήν ’Αλβανία τό Βορειοηπειρωτικό, 
τήν Γιουγκοσλαβία τό Μακεδονικό, τήν Τουρκία τό Κυπριακό καί ή όμο- 
γένεια τής Κωνσταντινουπόλεως. Μέ τήν Βουλγαρία οί αποζημιώσεις, παληές 
καί καυτές πληγές. Μόνο μέ τήν Ρουμανία δέν έχομε τίποτε, αλλά καί ή φ ι
λία είναι σχεδόν πλατωνική.

Γίνεται λοιπόν ζωντανά αντιληπτό, δτι στά Βαλκάνια κατοικούν έθνη μέ 
δική τους προσωπικότητα, γλώσσα, παραδόσεις, ήθη καί έθιμα καί ιστορία. 
Έ λληνες, ’Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Τούρκοι. Καμμιά άλλη 
περιοχή τής Ευρώπης καί τοΰ κόσμου δέν παρουσιάζει παρόμοια εθνολογική 
άνομοιότητα.

Σ τήν ’Αμερική καί στήν ’Αγγλία, ό βαλκανισμός, δέν έχει καθόλου καλή 
έννοια. Καί δέν υπάρχει άλλη λέξη, πού νά άποδίδη τήν κυριολεξία της. Καί
πρόβαλε μέ τούς βαλκανικούς πολέμους καί σημαίνει περίπου φιλονικώ άλό-
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γιστα καί γ ιά  κάτι ασήμαντο, εξοργιστικό καί παράλογο, χαράζω σύνορα 
μεταξύ κρατών, πού δημιουργούν αστάθεια καί κίνδυνο στή διεθνή τάξη.

Δέν θέλουν καί δέν μπορούν νά καταλάβουν τήν πραγματικότητα όλοι οί 
άλλοι, πού βρίσκονται μακρυά ή κοντά στήν χερσόνησο τού Αίμου. Δικαιολο
γείται αύτή ή ιδιόμορφη κατάσταση. Γιατί όχι μόνο στό χώρο αυτό συναν
τιόνται έθνη μέ. διαφορετική καταγωγή καί ιστορία, άλλά κυριαρχούν καί πα- 
λαίουν ισάριθμες ιδεολογίες καί συστήματα.

Μπορούσε κανείς νά πιστέψει σέ μιά μορφή ένώσεως τών Βαλκανικών 
χωρών. Ά λλά αυτό γίνεται δύσκολο, καθώς συμβαίνει τις διαφορές καί τις 
αντιθέσεις νά τις εκμεταλλεύονται, δσοι προσδοκούν συμφέροντα καί ενσπείρουν 
τό πνεύμα τής διαιρέσεως. Π ρέπει νά άντιληφθούν οί κάτοικοι τής Βαλκανι
κής Χερσονήσου, δτι έχουν μιά κοινή γή καί συνεπώς ένα κοινό συμφέρον, τήν 
ανάπτυξή της.

Είναι παράλογο ή ωφέλεια αύτή νά μεταβιβάζεται σ’ άλλους. Ά ς  δια
φυλάξουν τήν χώρα τούτη ακέραιη. Νά ύπάρξη αλληλεγγύη καί ρεαλισμός, 
μακρυά άπό τούς φανατισμούς καί τις ιερές συμμαχίες, πού κρατούν διηρη- 
μένους τούς λαούς τής Χερσονήσου, γιά  νά τήν έκμεταλλεύωνται.

*11 (Ψ ρ ά ,/η  ζ ω τ ι κ ό ν  - π ε δ ίο ν  

χ ε ρ β ο ν ή β ο υ  τ ο ΰ  iVtpioo

Πέρασε, μισός αιώνας άπό τότε πού ή σημερινή Θράκη έντάχΟηκε στήν 
Ελλάδα. Κανείς δέν έδωσε τή σημασία πού τής δημιουργεί ή θέση της. ’Ό χ ι τό
σο γιατί δέν μπορούσε νά συλλάβη τήν σπουδαία γεωπολιτική της θέση, κοντά σέ 
δύο γειτονικές χώρες, δσο γιατί θά χρειαζόταν δύσκολους άγώνες καί εργασία 
γιά νά φθάσωμε στήν ανάπτυξη τού τόπου αυτού, άλλά λαθεμένες άπύψεις, δέν 
επιτρέπουν νά γίνη κάτι σοβαρό.

Ή  νέα γενιά μέ τό υγιές, ηθικό, πνευματικό καί εργατικό δυναμικό, έχει 
άντιληφθή, διαγνώσει καί μελετά τις δυνατότητες τής Θράκης άπό κάθε άπο
ψη. Ά λλά δυστυχώς, πέρασε πολύς χρόνος, γιά  νά έχωμε εμείς οί Θράκες τό 
«γνώθι σαύτόν». Άλλους, τώρα μόλις μπαίνουμε μέ θετικώτερο τρόπο στό νόημα 
τού ζητήματος, γιά  νά μπορέσωμε νά χαράξομε τό μέλλον καί νά έντάξωμε τή 
Θράκη στήν ήγετική της θέση. Ή 'Ε λ λ ά δ α  άρχίζει άπό τό· Βορρά. Είναι 
ιστορική άλήθεια, πού ή στενή καί κοντόφθαλμη άντίληψη μερικών παρέ- 
βλεψε. Σύντομα θά διέλθωμε. τήν καμπή. Ό  δύσκολος δρόμος τής άνόδου 
είναι γνωστός. Θά φθάσωμε. στό τέρμα μέ πλήρη καί σαφή γνώση τής εξελι
κτικής διαχρονικής πορείας. Δέν θά άλλάξη στό άμεσο αύριο ή Θράκη. 'Η  
μεταβολή δμως θάναι ριζική καί τό σημαντικώτερο θά άξιοποιήση τις πρώ
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τες καί βασικές, φυσικές καί γεωπολιτικές της δυνατότητες. Τό μεγάλο έργα-* 
τικό δυναμικό τής Θράκης, πού μετανάστευσε, θά έπιστρέψη μέ σύγχρονες 
εμπειρίες ωφέλιμες γ ιά  τις ιδιαίτερες συνθήκες τής θρακικής γής. Ή  δέ 
πνευματική νέα γενιά, είναι έτοιμη νά συνεργασθή καί νά επιτυχή τήν οικονο
μική καί πολιτιστική ανάπτυξη τής Θράκης. Είναι ζήτημα χρόνου, όλο αυτό 
τό υγιέστατο πνευματικό εργατικό καί ψυχικό θρακικό δυναμικό, νά μπορέση 
νά όδηγήση τή Θράκη στήν πρόοδο καί τή συγχρονισμένη ανάπτυξη.

Ά ν ε α ό τ η τ α  χ ω ρ ο τ α ξ ε κ ^ ς

Δυστυχώς έπεκράτησε ή άντίληψις νά Οεωρήται ή Θράκη διαμέρισμα μέ 
όλιγώτερη σημασία καί αξία. ’Απόδειξη, πιος ακόμα καί σήμερα, θεωρητικά 
μόνο βρίσκεται στό πρόγραμμα τής περιφερειακής άναπτύξεως. Μόλις προ 
καιρού δόθηκε εσπευσμένη εντολή, νά γίνουν σύντομα οί σχετικές προετοιμα
σίες. Ώρισμένες αδικίες καί παραλείψεις, πού έχουν γίνει κατεστημένα, δυ
σκολεύουν στήν αναγνώριση τού άτοπου πού δημούργησαν.

Κοινή ομολογία καί πεποίθηση, είναι δτι ή Θράκη ύπέφερε πολλά. Π άν
τα πρώτη προέταξε τά στήθη της καί στήν ’Ανατολή καί στό Βορρά. Καί γιά 
τούτο φωλιάζει ό φόβος τών δειλών, δτι κάθε στιγμή βρίσκεται ή Θράκη στό 
στόχο τών δπλων τών εχθρών. Καί σάν συνέπεια έρχεται τό συμπέρασμα, πέος 
ο,τιδήποτε κάνομε, δέν μπορεί νά σταθή πολύ. Ο ί άτολμες καί ανεδαφικές αυτές 
σκέψεις έπεκράτησαν κι έτσι ή Θράκη πάραμερίσθηκε. ’Έπεσε σέ δεύτερη 
μοίρα παρά τις δυνατότητες πού προσφέρει. Μοιάζει τελικά μέ τό· φοβισμένο 
καί ηλίθιο, πού θεωρεί καλό νά χάση τό ενα χέρι του αρκεί νά γλυτώση τε
λικά.

Π ρέπει πια οί σκέψεις αυτές νάναι ξεπερασμένες καί ή Ελλάδα ισχυρή, 
νά δή τήν Θράκη αγέρωχη. Όλόκληρος ό Ελληνισμός αναγνωρίζει καί πα
ραδέχεται, δτι ό θρακικός λαός είναι θετικός, εργατικός καί τίμιος καί γιά  
τούτο αμείβεται καί στό εξωτερικό. Ο ί Θράκες πού μεταναστέυσαν, είναι περισ
σότεροι από κάθε άλλο διαμέρισμα τής Ελλάδος. Δέν είναι κάτι τυχαίο αυτό. 
Δέν μπορούσε νά κάθεται, νά υποσιτίζεται ή νά ζή παρασιτικά. Καί έζήτησε τήν 
οδό τής εργασίας καί τής προόδου καί τήν πέτυχε. Στήν Γερμανία οί Θράκες 
έχουν γίνει υποδείγματα καλών καί τιμίων εργατών καί οικογενειαρχών. Καί 
τούτο οφείλεται στήν αγνότητα τής 'Ελληνικής ψυχής καί τήν καθαρότητα τού 
θρακικού πνεύματος.

*Η αημ,ερενης Οετε*^ς « ρ ο σ α ρ μ ιό γ ή ς

Ή  Θράκη σήμερα έχει μιά καλά μορφωμένη, έπιστημονικά καί τεχνικά,
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γενιά. Τό επίκαιρο καί τό ζωτικό σημείο, που κατέχει στά Βαλκάνια, τής δί
νει τή βάση γ ιά  τήν πρόοδο. Μόνο έθελοτυφλοΰντες, στενοκέφαλες καί ανθελ
ληνικές δυνάμεις θά έχουν τό φόβο καί τή ζηλοφθονία νά εμποδίσουν καί νά 
εκφυλίσουν τήν πνευματική, οικονομική καί πολιτιστική άνάπτυξι τής Θρά
κης, πού πρέπει νά φέρη πίσω δλο τό εργατικό δυναμικό της, πού προσωρινά 
μετανάστευσε καί είδικεύθηκε. Καί Οά τό φέρει πίσω στις εστίες του μέ πρό
γραμμα, νά επενδύσει δλα τά κεφάλαιά του σέ παραγωγικές εργασίες.

’Αλλά, ώς Θράκες, ζητούμε τήν συμπαράσταση στήν ιστορική μας πο
ρεία, τού Κράτους.

Τό υγιές πνεύμα, ο πατριωτισμός καί ή εργατικότητα τών Θρακών θά 
επιτύχουν τήν προσαρμογή στήν αλματώδη σύγχρονη εξέλιξη. Πρέπει τέλος 
πάντων, νά προσαρμοσθούμε στήν ιδέα τής άναπτύξεως σ’ δλο τό νόημά της.

Ή  ώρα τής θέσεως. Τ Ι αντίθεση καί άρνηση εΐναι χαρακτηριστικά συν
τηρητισμού καί περιωρισμένης άντιλήψεως ανθρώπων. Ή  οικονομία δέν έχει 
σύνορα. Ή  πολιτική καί διπλωματική ευελιξία, πρέπει νά μάς οδηγήσουν στήν 
κορυφή. Θά χρειασθή νά περάσωμε τίς στενές πύλες τής πρώτης προσπά
θειας. Δέν Οά είναι ό Λούρειος ίππος. ΤΙ δύιναμη τής προόδου καί τό σύγχρο
νο πνεύμα θά υποτάξουν κάθε διατακτική ψυχή.

*11 #£ρά*η ή ΊΓουρ  κτ»

Ή  πολιτική μας Οέσι στις σχέσεις τής Θράκης μέ τήν Τουρκία χαράχθη- 
κε οπωσδήποτε γιά μάς αυθαίρετα από άλλους .καί πειθαρχημένα στή θέλησι 
βέβαια τών άλλων. Ή  Θράκη είναι τό ανώτερο παρατηρητήριο κοντά στήν 
Τουρκία. Γιά πολλούς λόγους ή Θράκη μας έπρεπε νά ήτο δ,τι καλύτερο τής 
Ελλάδος.

Π ρέπει νά έλθη ή ώρα, πού τά σύνορα τής ’Ανατολικής καί Δυτικής Θρά
κης θά καταργηθούν. Ή  τεταμένη κατά καιρούς έξαψη βλάπτει πολύ τούς Θρά
κες καί Ιδιαίτερα τό Νομό "Εβρου. Τό εμπόριό μας πρέπει νά φθάση πάλι 
στήν Πόλη.

’Ά ν , δπως πιστεύουμε, συμφέρη νά έχωμε καλή γειτονία, πρέπει νά είμαστε 
έτοιμοι γιά δουλειά δημιουργική. Ή  άνεκτικότητά μας δμως, πρέπει νά 
φθάνη μέχρις έκεΐ, πού ή Ε θνική  αξιοπρέπεια κρατιέται απρόσβλητη.

Ή  Τουρκία παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία μέ τήν Ελλάδα. Είναι μία 
χώρα, πού αγωνίζεται νά ξεφύγη από τό πέλμα τών ύπαναπτύκτων. Όμολο- 
γημένα αγωνίζεται σκληρά, αλλά καί ύπουλα προς κάθε κατεύθυνση, καί πρέ-
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πει νά τήν προλάβωμε. Ά ν  μάς ξεπεράση, τότε 0ά είναι πιο απειλητική καί 
κατ’ ουσίαν επικίνδυνη. Ά λλά έμείς έχουμε καλύτερο ανθρώπινο υλικό.

Τ Ι Τουρκία έχει σήμερα πραγματική ανάγκη τής φιλίας καί συμμαχίας 
μας. ’Ά ς  τήν εύρύνωμε, νά πάρη ουσιαστική υπόσταση μέ σειρά ελευθέρων 
δασμολογικών καί τελωνειακών διευκολύνσεων, μέχρις έλευθέρας μετακινή- 
σεως.

Είναι μία ευχή πολύ μακρυνή. ’Ά ς  παύσωμε τις έριδες καί άς έκμεταλ- 
λευθούμε τά  κοινά σημεία συνεργασίας. Ό  Έ β ρ ο ς δέν πρέπει νά είναι δια- 
χωριστική, άλλά ένωτική γραμμή.

'Η Θράκη η Βουλγαρία,

'Ό λοι οί γείτονες έποφθαλμιούν τή χώρα μας καί δλοι έχουν ανοι
κτούς λογαριασμούς. Καί μέ τή  Βουλγαρία είναι αρκετά πρόσφατοι καί πε
ρισσότερο νωποί στή Θράκη.

Τό υπέροχο Ελληνικό πνεύμα, μετά τό πέρας κάθε πολέμου λησμονεί. 
Δέν μνησικακεΐ. Τείνουμε τά χέρια μέ καλή θέληση συνεργασίας στό πεδίο 
τής Ειρήνης, στήν εύγενή άμιλλα καί τόν θεμιτόν ανταγωνισμό. Επανειλημ
μένα συνεργάσθηκε ή Ελλάδα μέ τούς γείτονες, παρά τή δυσπιστία πού 
εμπνέουν. Καί τούτη τή φορά, ένώ μόλις τό 1952 έκλεισε ή εμπόλεμος κατά
σταση, ήδη κανένας 'Έλληνας δέν κρατεί μέσα στήν ψυχή του τό μίσος καί 
τήν έκδικητικότητα.

Είναι φυσικό νά ύπάρχη μιά δυσπιστία στό άνοιγμα τών σχέσεων, εμπο
ρικών καί εκπολιτιστικών, έξ αιτίας τών διαφόρων ιδεολογικών κόσμων πού 
ανήκουμε. Καί τό δόγμα «Μπρέζνιεφ», είναι σήμερα πολύ περισσότερο ίερό 
στήν ηγεσία τής Βουλγαρίας. ’Ά ν  τά  κράτη δέν βρίσκωνται σ’ αντίθετα στρα- 
τόπείδα, πού υποχρεώνουν μιά θέση - αντίθεση, σάν λαοί θά είμαστε πολύ κον
τά σήμερα.

Π ρέπει νά συμφωνήσωμε δτι στή Βουλγαρία άπό τό 1944 ώς σήμερα, 
ένα μεγάλο μέρος τού Βουλγαρικού λαού, σέ αξιόλογο ποσοστό, έλαβε οπουδή
ποτε μιά μέση έκπαίδευσι, τεχνική, επαγγελματική, καθώς καί έκπολιτιστική. 
Ή  κουλτούρα αύτή έχει. λεπτύνει τόν χαρακτήρα τών Βουλγάρων καί τού 
έδωσε τή δυνατότητα νά διαβάζη, νά μελετά καί νά παρακολουθή τήν γύρω έξέλι- 
ξι. Καί, ή δυνατότητα αύτή είχε δύο συνέπειες. Ν ά καταλάβη μόνος του τό 
ψέμα τής ψυχρής λευκής καί μαύρης προπαγάνδας περί έθνικισμού του, άλλά 
καί νά γνωρίση τόν κόσμο τής Δύσεως. Σ άν άτομο σήμερα δ Βούλγαρος νοιώ
θει τήν άνάγκη νάχη περισσότερες απολαύσεις, νά ζήση περισσότερο τή 
ζωή του. Καί αύτή τήν έλευθερία τήν άναζητά. Καί θά τήν εχει μιά μέρα.

10
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Μέ τις σκέψεις αυτές τών νέων συνθηκών, ας άνοίξωμε τις πύλες ο λύγο 
από τό Βορρά.

’Ά ς  τούς ,καλέσωμε εμείς νά πάρουν τό μπάνιο τους στά ακρογιάλια τού 
Αιγαίου. ’Ά ς  κατασκευάσωμε τούς δρόμους άπο τήν Ό ρεστιάδα στό Σβίλι- 
γκραντ, Φιλιππούπολι, Πύργο-Βάρνα. ’Αλλά, γιά  νά τούς χαρίσωμε μιά τέ
τοια τουριστική φιλοξενία, Οά άπαιτηθή και ανάλογος εξοπλισμός, γ ιά  νά 
τούς υποδεχθούμε καλύτερα και νά έρχωνται κάθε καλοκαίρι.

Πέραν αύτών, άς μή λησμονούμε, δτι ακόμη υπάρχουν αρκετοί "Ελληνες 
μέ Βουλγαρική υπηκοότητα, πού θά ήθελαν νά δούν τή γη τους καί νά πεθά- 
νουν σ’ αυτή.

' Ο  λ ό γ ο ς  rtctl ό ά ν τ έ λ ο γ ο ς

Σάν μιά απόδειξη γιά τή σημασία τής Θράκης πού προσπαθούμε νά προ- 
βάλωμε, είναι καί ό λόγος πού άπηύθυνε τήν 31ην ’Οκτωβρίου 1969, στήν Α λε
ξανδρούπολη 6 αείμνηστος Α ντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως Δ. Πατίίπις.

Ε ίχε πει ό ’Αντιπρόεδρος: « Ή  Θράκη αποτελεί τάς πλέον προκεχωρημέ- 
νας κεραίας τού Έλλαδικού σώματος προς βορράν καί προς άνατολάς. Α π ο 
τελεί τά πλέον προκεχιορημένα ραντάρ, έπί τών όποιων βασίζεται τό δίκτυον 
τής κεντρικής ένημερώσεως, διά τήν ασφάλειαν ολοκλήρου τής χώρας. Α π ο 
τελεί κατά συνέπειαν δ "Εβρος καί τάς γενικάς προφυλακάς τής χώρας. Καί 
επειδή αί μάχαι δέν δίδονται σήμερον είς τά μετόπισθεν, αλλά είς τάς προφυ
λακάς, άντιλαμβάνεσθε δλοι σας τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τήν οποίαν δίδομεν 
άπαντες είς τόν χώρον Θράκη, είς τήν περιοχήν τού "Εβρου.

Μεγαλυτέραν άνάπτυξιν είς τήν Θράκην, διότι έκεΐ απαιτείται, έκεΐ επι
βάλλεται καί διότι, άν παραστή ανάγκη, είς τήν Θράκην καί διά τήν Θράκην 
θά άγωνισΟώμεν καί έκεΐ θά πέσωμεν. Ά λλά δέν θά πέσωμεν, διότι οταν βλοι 
οί πιθανοί αντίπαλοί μας γνωρίζουν τήν πρόθεσή μας αυτή, δέν θά τολμήσουν 
ποτέ νά πλήξουν τήν Ελλάδα είς τόν χώρον αυτόν».

Κάθε Θρακιώτης χαίρεται πού τ’ ακούει αύτά καί μετριάζεται ή πίκρα, 
πού τού δημιούργησε δ παραμερισμός μέχρι σήμερα. Κ αί ή χαρά του δέν θά 
ήταν μιας στιγμής, οταν τά λογικά αύτά συμπεράσματα παίρνανε μιά ύλο- 
ποίησι.

Άλλά είμαστε υποχρεωμένοι, όχι' από παράπονο, άλλ’ από τήν ανάγκη 
αύτών τούτων τών πραγμάτων νά σημειώσουμε μέ νούμερα αδιάσειστα, δτι ή 
Θράκη χάνει τόν πληθυσμό της καί έρημη απομένει·. Τό 1969 μετανάστευσσν
7.000 στό εξωτερικό, πού είναι σεβαστός αριθμός. Καί κατά κύριο λόγο πηγαί
νουν στις μεγάλες πόλεις. ’Έ τσι ή Θράκη απογυμνώνεται, γιατί δέν άξιοποι-
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εΐται. ’Αλλά γιά  τους δύο άλλους Νομούς πέραν από τό οτι δέν γίνονται τά με- * 
γάλα βήματα άναπτύξεως κα! προσαρμογής, έχομε κα! τον κίνδυνο τής τουρκι
κής μειονότητος.

Έ δ α φ ο λ ο γ ι χ *  γ ν ω ρ ία μ ,α π ία ι τ η ς  Ο ρ ά κ η ς

Τό 1967 στύ σταθμό Ά λεξ)πόλεως σημειώθηκε μέση θερμοκρασία 7,9 C0 
ενώ τό 1968 6,0 0°. 'Η  απολύτους μεγίστη τό 1967 άνήλθε σέ 17,0 0 °  ενώ τό 
1968 σέ 18,6 0°. Ή  απολύτως έλαχίστη τό 1967 κατήλθε σέ — 7,6 0°. Τό 
1968 σέ —  3,6 C°.

Ό  σταθμός Ό ρεστιάδος άρχισε νά λειτουργή από τό 1968 κα! τά στοι
χεία άναφέρονται δλα σ’ αυτό. 'Η  μέση θερμοκρασία κατά τό μήνα Δεκέμ
βριο ήταν 3,·8 C°. Ή  απολύτως μεγίστη έορθασε στους 17,00 0° κα! ή άπολύ- 
τιος έλαχίστη κατέβηκε στους —  6,5 0°. Ή  μέση θερμοκρασία κατά τό 1966 
ήταν 16,30 0°. Ή  απολύτως μεγίστη έιρθασε στους 26,40 0° τον Αύγουστο 
κα! ή απολύτως έλαχίστη κατέβηκε στους —  3,9 Ο0 τον Ιανουάριο. Έ νώ  τό 
1967 ή απολύτως έλαχίστη κατέβηκε στους — 9,20 0° τον ’Ιανουάριο, ή απο
λύτως μεγίστη έφθασε στους 35,20 0° τον ’Ιούλιο κα! Αύγουστο.

Β ρ ο χ ή .

Σ τά  ενδεικτικά στοιχεία πού δίδομε παρακάτω από τίς παρατηρήσεις τού 
Σταθμού Άλεξανδρουπόλεως (ραίνεται καθαρά τό δλικό ύψος βροχοπτώσεως 
σέ χιλιοστά κα! ή συχνότητα τών ήμερών τής βροχής κατά μήνα κα! κατά τά 
έτη 1966 κα! 1967.

Τό συνολικό ύψος βροχής τό 1966 άνήλθε στά 776,4 χιλ. μέ συχνότητα 
1.23 ήμέρες. Τό μεγαλύτερο ύψος σημειώθηκε τον Νοέμβριο μέ 231,7 χιλιο
στά κα! ή μεγαλυτέρα συχνότητα τον ’Ιανουάριο μέ 19 ήμέρες. Τό μικρότερο 
δλικό ύψος σημειώθηκε τον ’Ιούλιο, πού έτεινε στο 0,0 χιλιοστά μέ συχνότητα 
3 ήμέρες βροχής.

Κατά τό 1967 τό δλικό ετήσιο ύψος 'βροχής άνήλθε στά 460,9 χιλιοστά 
κα! ή συχνότητα σέ ήμέρες βροχής 107. Τό μεγαλύτερο δλικό ύψος σημειώθη
κε. τον Μάρτιο μέ 84,0, ή δέ μεγαλυτέρα συχνότητα βροχής τον Δεκέμβριο μέ 
16 ήμέρες. Τό μικρότερο δλικό ύψος, τον Αύγουστο μέ 3,9 χιλιοστά κα! ή μι- 
κροτέρα συχνότητα βροχής τον ’Ιούλιο κα! Αύγουστο μέ 4 ήμέρες άντί- 
στοιχα.

Τ  b ”Ε  δ α φ ο ς.

ΤΙ Θράκη, άπό τό Βορρά, καλύπτεται σ’ δλη της τήν έκτασι
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από τήν Βουλγαρία, άπόστασι που φθάνει τά 360 χιλιόμετρα περίπου, 
καί άπό Ά νατολάς εχει τήν Τουρκία σέ μιά άπόστασι 203 χιλιόμετρα μήκος, 
δ ιαχ θεριστική δέ γραμμή είναι ό ποταμός 'Έβρος.

Ή  σημερινή Θράκη εχει έ'κταση 8.578 τ. χιλιόμετρα, δηλαδή είναι τό 
6,3% τής έκτάσεως τής χώρας μας καί σ’ άναλογία μέ τήν Πελοπόννησο είναι 
2,5 φορές μικρότερη καί 4 φορές άπό τήν Μακεδονία. 'Έ χε ι τήν ίδια εκτασι 
περίπου μέ τήν Κρήτη. Ή  Θεσσαλία είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη σ’ έ'κτασι 
καί ή Στερεά Ελλάς 4 φορές.

Ό  Νομός 'Έβρου έχει εκτασι 4.242 τ. χιλιόμετρα. Ό  Νομός Ροδόπης 
2.543 τ. χιλιόμετρα καί ό Νομός Ξάνθης 1.793 τ. χιλιόμετρα.

Ό  Νομός 'Έβρου άπό έδαφο?ωγικής πλευράς είναι σχεδόν πεδινός. Ά πό 
τά 4.242.000 στρέμματα, τά 2.577.600 στρέμματα είναι πεδινά, τά 1.030.000 
στρέμματα ήμιορεινά καί τά 634.400 στρέμματα ορεινά.

Ά πό  τήν ώς άνω συνολική εκτασι τοϋ νομού 'Έβρου τά 1.381.900 στρέμ
ματα είναι γεωργική γή, τά 1.227.000 στρέμματα είναι βοσκότοποι καί τά
1.218.600 στρέμματα, δάση. Ά π ό  τό σύνολο τής γειυργικής γής, μόνο τό 2% 
δηλαδή τά 30.000 στρέμματα είναι άρδευόμενα. Τά υπόλοιπα είναι ξηρικά, 
αιτία πού σοβαρά επιδρά στήν διάρθρωσι τών καλλιεργειών καί άναπροσαρμο- 
γήν των.

Ο Π Λ Η Θ Τ Σ Μ Ο Σ  ΤΡΙΣ Θ Ρ Α Κ Η Σ

'Η  σημερινή Θράκη μεταξύ τού ποταμού 'Έβρου καί Νέστου, εΐναι ένα 
μέρος τής Μεγάλης Θράκης. Ή  επιφάνεια τοϋ ηπειρωτικού της τμήματος 
έχει. έκταση 8.397,7 τ. χμ. καί τού νησιωτικού τμήματος 180,25 τμ. χιλ.

Ο ί εκτάσεις πού έκαλλιεργούντο στή Θράκη τό 1967 άνήλθον σέ 2.794. 
585 στρέμματα, τό 1968 σέ 2.723.925 στρέμματα καί τό 1969 σέ 2.7'64.778. 
Σ τήν Θρακική αύτή έκταση ζούν (1961) 356.553 άτομα. Π ιο άναλυτικά θά 
μιλήσουμε παρακάτω.

Θά σημεκόσωμε μόνο εδώ τήν πληθυσμιακή κίνησι άπό 1963 μέχρι 
1969. Σ τό  χρονικό τούτο διάστημα γεννήθηκαν στήν Θράκη 4·8.945. Πέθα- 
ναν 23.333. Δηλαδή έχομε μιά. αύξηση τού πληθυσμού κατά 27.512. Τό ίδιο 
χρονικό διάστημα μεταναστέυσαν στό εξωτερικό άπό τήν Θράκη 39.981 δη
λαδή εχομε μείωση τού πληθυσμού κατά 12.469. Στον άριθμό ομως αυτό, άν 
προσθέσωμε καί τήν εσωτερική μετανάστευση τής Θράκης, τότε θά γίνη αισθη
τή ή εγκατάλειψη, ή άπογύμνωση, ή άποδυνάμωση τής Θράκης, πού θέλομε 
νά τήν έχωμε πρώτη καί δυνατή έπαλξη τού Βορρά.
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Στον νομό Ροδόπης, τό σύνολο τοΰ πληθυσμού ανέρχεται σέ 109.201 : β

’Αστικός πληθυσμός 31.845 ήτοι ποσοστόν 29,2%

'Ημιαστικός » 13.290 » » 12,2%

’Αγροτικός » 64.066 » » 58,6%

Παρατηρούμε δτι ό αγροτικός πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από τούς 
άλλους. Σήμερα, μετά μιά δεκαετία θά έχη όπωσδήποτε έλαττωθή. Βασικά 
όμως ή διαφορά δέν θά είναι μεγάλη, άν καί ή μετανάστευση, εσωτερική καί 
περισσότερο ή εξωτερική, συντελέσανε στή μείωση τούτη. Δηλαδή, συνέβη νά 
φύγη ό αγροτικός πληθυσμός καί νά μείνη στό αυτό ύψος, δ αστικός καί ημια
στικός. Τούτο δμως δέν συνέβη στό νομό Ροδόπης δπου δέν υπάρχει μεγάλη 
μετανάστευση. Φεύγει ό ημιαστικός πληθυσμός. Τό δέ υψηλό ποσοστό τού 
αγροτικού πληθυσμού οφείλεται στό τουρκικό στοιχείο, πού συνήθως παραμέ
νει αμόρφωτο καί καθυστερημένο. Οί δυο άλλοι Νομοί Ξάνθης καί "Εβρου 
δέν έχουν καί σοβαρές διαφορές.

Τό πρόβλημα όμως παραμένει σχεδόν δπως ήταν τό 1960. Ό  αγροτικός 
πληθυσμός χρειάζεται νά βρή διέξοδο σ’ άλλες εργασίες. Ή  μετανάστευση καί 
μόνο αναστέλλει τήν πληθυσμιακή κρίση καί πρέπει νά υπάρχει εκμετάλλευση 
τών ευνοϊκών συνθηκών πού δημιούργησε ή μετανάστευση.

Συμπληρωματικά, παραθέτουμε καί μιά ενδεικτική κίνηση τού πληθυ
σμού τού 1966 μέ ένα απλό πίνακα.

Στον πίνακα πού ακολουθεί φαίνονται οί γάμοι πού έγιναν τό 1966, μέ 
βάση τήν μόνιμον κατοικίαν τού νεονύμφου γαμπρού.

’Αστικές
περιοχές

Ημιαστικές
περιοχές

’Αγροτικές
περιοχές

Σύνολο κάθε 
περιοχής

Θράκη 674 384 1964 3022

Ν . "Εβρου 275 230 786 1291

Ν. Ροδόπης 216 127 631 974

Ν. Ξάνθης 183 27 547 757

Ο ί γάμοι πού έγιναν μέ βάση τήν μόνιμον κατοικίαν τής νύμφης, έφθα- 
σαν τό ίδιο έτος στήν Θράκη τούς 3125.



150 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΑΚΙΔΗ

’Αστικές
περιοχές

‘Ημιαστικές
περιοχές

’Αγροτικές
περιοχές

Σύνολδν

Θράκη 722 345 1765 2832

Ν . 'Έβρου 267 180 6.32 1079
Ν. Ροδόπης 254 133 607 994
Ν. Ξάνθης 201 32 526 759

Τό 1966 οι γάμοι σέ αστικές περιοχές έςρθασαν τούς 674, σέ ημιαστικές 
περιοχές τούς 384 και σ’ αγροτικές περιοχές τους 1964.

Ο ι περισσότεροι γάμοι τό 1966 σημειώθηκαν τον Μάϊον (379). ’Ακολου
θεί ό ’Απρίλιος μέ 370 καί δ Φεβρουάριος μέ 313. Ο ί δλιγώτεροι γάμοι ση
μειώθηκαν κατά τό ίδιο έτος τον Αύγουστο (1 6 7 ), τον ’Ιούνιον μέ 170 καί 
τον Μάρτιον 171. , .

’Ακολουθούν δύο πίνακες, ένας γιά  τό 1966, άναφερόμενοι στους γόμους 
πού έγιναν στην Θράκη μέ βάση τήν μόνιμη κατοικία τού γαμβρού, τήν ηλικία 
τους καί τήν προηγούμενη οικογενειακή κατάσταση.

Η λικ ία  γαμβρού Γάμοι άγαμοι χήροι χωρισμένοι

1 5 -1 9 1 ετών 422 445 2 5

20 - 24 » 1195 1177 1 17

25 - 29 » 807 782 8 17

30 - 34 » 341 319 8 14

35 - 39 » 141 118 7 16

4 0 - 4 4  »Λ *.
5·3 40 7 . 6

45 - 49 » 17 10 4 3

50 - 54 » 12 2 8 · 2

55 - 59 » 7 — 5 2

60 - 64 » 9 2 6 1

•65 - 69 » 11 2 8 1

75 καί ανω »
• · - , - ,ν Έ  ρ  ;

1 7 3 ι 1
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Θά άκολουθήση πίνακας που σημειώνει τους γάμους πού τελέσθηκαν 
το. ίδιο έτος στή Θράκη, τήν ηλικίαν, καί τήν προηγούμενη κατάσταση της 
νύμφης, μέ βάση τήν μόνιμη κατοικία της.

Ηλικία νύμφης Γάμοι ’Άγαμες Χήρες Χωρισμένες

Κάτω τών 15 ετών 40 40 — —

15 -1 9  » 1254 1241 1 12

20 - 24 » 1186 1159 7 20

25 - 29 » 400 388 5 7

35 - 39 » 58 50 1 7

4 0 - 4 4  » 25 12 10 3

45 - 49 » 11 3 6 2

50 - 54 » 9 3 4 2

55 - 59 » 8 2 5 1

60 - 64 » 5 2 2 1

6 5 -6 9  » 3 — 3 —

Λεν υπάρχουν στοιχεία γ ιά  γυναίκες άνω τών 69 ετών.
Ερχόμαστε τώρα στις γεννήσεις καί στούς θανάτους τοϋ 1966. Α ί γεν

νήσεις υπολογίζονται μέ βάσι τήν μόνιμη κατοικία τής μητέρας, οί δέ θάνατοι 
μέ βάσι τήν μόνιμο κατοικία εκείνου πού πεθαίνει.
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Θράκη 1538 811 870 372 4349 1821 6757 3004

Ν. "Εβρου 658 267 504 243 1451 698 2613 1,208
Ν . Ροδόπης 425 287 292 104 1414 602 2131 993
Ν . Ξάνθης 455 257 74 25 1484" 521 2013 803
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Θράκη 1762 865 918 37ι3 47·’89 1818 7469 3056

Ν. 'Έβρου 743 272 519 206 1667 714 2929 1192

Ν . Ροδόπης 494 315 304 134 1520 577 2318 1026

Ν. Ξάνθης 525 278 95 33 1602 527 2222 838

To 19.68 εχομε 7.148 γεννήσεις καί 3.159 θανάτους. Παρατηρούμε δτι 
κατά τά έτη 1966, 67, 68 παρουσιάζεται αύξησις τοΰ πληθυσμού, αντίστοιχα 
3.753, 4.413 καί 3.989. Ά λλά τό 1966 ματανάστευσαν στό εξωτερικό 5.408, 
άρα εχομε μείωσι τοΰ πληθυσμοΰ κατά 2.653, χωρίς νά ΰπολογίσωμε τήν εσω
τερική ματανάστευσι. Τό 1967 εΐναι τό μόνο έτος πού εχομε τήν ελάχιστη με- 
τανάστευσι, εξωτερική, οπότε θά μπορούσαμε νά ποΰμε οτι, είχαμε κάποια αύ~ 
ξησι πληθυσμού, αλλά τούτο δέν θά ήταν σίγουρο, γιατί ή εσωτερική μετανά- 
στευσι ύπερέβη κάθε προηγούμενο. Ματανάστευσαν 1.568. άρα είχαμε αύ- 
ξησι 2.845 κατοίκους.

Θ ά δώσωμε μερικά ακόμη στοιχεία σχετικά μέ τις γεννήσεις στήν Θρά
κη' αύτά μέ βάσι τήν μόνιμη κατοικία τής μητέρας. Περισσότερες γεννή
σεις είχαμε τόν ’Ιανουάριον 716. Ακολουθεί 6 Μάρτιος μέ 658, ό Φεβρου
άριος μέ 618. 01 λιγώτερες γεννήσεις έσημειώθησαν τόν Δεκέμβριον 449, 
ακολουθεί ό Σεπτέμβριος μέ 491 καί τέλος δ Νοέμβριος μέ 488.

Ά π ό  τις 6.757 γεννήσεις, πού σημειώθηκαν τό 1966 στήν Θράκη,
Ο ί 3522 έγιναν στό σπίτι
Ο ί 3213 » στό νοσοκομείο
Ο ί 6 » σέ ίδρυμα
Ο ί 15 » σ’ άλλο μέρος

καί τέλος, μία γέννησι δέν δηλώθηκε.

Σ τ ις  1360 γεννήσεις παραστάθηκε γιατρός
Σ τ ις  3351 » παραστάθηκε μαία
Σ τ ις  3 » παραστάθηκε νοσοκόμος
Σ τ ις  2040 » παραστάθηκε άλλο πρόσωπο
καί στις τρεις (3 ) δέν δηλώθηκε τίποτε.
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Ε πίσης, κατά τό 1966, τά νόμιμα μικρά ήσαν 6.713’ αγόρια 3.456 και* 
κορίτσια 3.257. Ε ξώ γα μα  44, αγόρια 26 κα! κορίτσια 18. Δηλ., τό 1966 γεν
νήθηκαν 3.482 αγόρια και 3.275 κορίτσια. Ό  αριθμός τών έξωγάμων είναι 
σχετικά ασήμαντος, δείγμα δτι οι Θράκες δέν έχουν κρυφές εριστικές σχέσεις.

Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι Θ ΑΝΑΤΩ Ν

Ο! θάνατοι στήν Θράκη τό 1966 εφθασαν τούς 3004. Ο ι περισσότεροι 
σημειώθηκαν τον ’Ιούλιον μέ 286. ’Ακολουθεί ό Μάρτιος μέ 282, ο ’Ιανουά
ριος και Δεκέμβριος μέ 275. Ο ι όλιγώτεροι συνέβησαν τον Μάϊο μέ 195. 
’Ακολουθεί ό Σεπτέμβριος κα! ό ’Οκτώβριος μέ 222 κα! τέλος, ό ’Απρίλιος 
μέ 227.

Παρατηρούμε, δτι ένας μικρός αριθμός τόσον γεννήσεων, όσον κα! θα
νάτων, συμβαίνουν έξω από τήν Θράκη.

’Από τούς 3004 θανάτους τού 1966:
Ο ι 2182 πιστοποιήθηκαν από τό θεράποντα γιατρό
Ο! 358 » από άλλο γιατρό
Ο ι 46'2 δέν πιστοποιήθηκαν από γιατρό
κα! γιά  δύο (2 ) δέν έγινε πιστοποίηση.

’Από τούς θανάτους τού 1966:
Ο! 2338 συνέβησαν σέ ιδιωτικές κατοικίες
Ο! 546 » σέ νοσοκομεία
01 14 » σ’ άλλο ίδρυμα
Ο ι 105 » σ’ άλλο μέρος
κα! τέλος 1 θάνατος δέν έδηλώθη.

’Ακολουθεί πίνακας, δπου φαίνεται ή ηλικία εκείνων πού πέθαναν κατά 
τό 1966 στή Θράκη.

Ο ι θρά κες ζούν πολλά χρόνια κα! είναι υγιείς κα! δυνατοί.
Θά προσπαθήσωμε νά έ'χωμε διαφορετικά στοιχεία γιά  τούς γάμους, γεν

νήσεις κα! θανάτους μέ τήν τροποποίηση τής βάσεως τού υπολογισμού:
’Έ τσι, παρατηρούμε νά τελούνται στον Ν . "Εβρου 1.291 γάμοι τό 1966 

μέ βάση τήν μόνιμο κατοικία τού γαμβρού κα! 1359 μέ βάση τή μόνιμο κατοι
κία τής νύμφης.

’Έ χομε μιά διαφορά πού μπορούμε νά τήν έξηγήσωμε αν προσέξωμε
λίγο.
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‘Ηλικία ’Άρρενες Θήλεις Σύνολον ·

Κάτω τοΰ 2ου έτους 284 223 507

1 - 2 » 31 36 67

2 - 3 » 6 7 13
3 - 4 » 2 9 11

4 - 5 » 2 3 5

5 - 1 9 » 40 32 72

2 0 -2 9 » 85 62 142

40 - 49 » 64 38 102

5 0 -5 9 173 93 266

6 0 -6 9 » 263 174 437

7 0 - 79 » 26>8 332 600

8 0 -8 4 142 180 322

"Ανω τών 85 ετών 201 254. 455

Ο ι γεννήσεις στο Ν. "Εβρου τοΰ 1966 εΐναι 2613 μέ βάση τή μόνιμο κα
τοικία τής μητέρας ενώ είναι 21576 μέ βάση τον τόπο που έλαβε χώρα ή γέν
νηση.

Ο ι θάνατοι, τό ίδιο έτος στο Ν . "Εβρου, έφθασαν τούς 1208 μέ βάση 
τή μόνιμη κατοικία εκείνου που πέθανε. Έ νώ  1171 μέ βάση τον τόπο δπου 
έλαβε χώρα τό γεγονός. Τό ϊδιο επαναλαμβάνεται καί στους λοιπούς νομούς, που 
δέν υπάρχει ανάγκη νά τό σημειώσουμε.

"Ας δώσωμε δμως μιά εικόνα γ ιά  δλή τή Θράκη. Τό 1966 οί γάμοι πού 
έτελέσθησαν μέ βάση τή μόνιμη κατοικία τοΰ γαμβροΰ ανέρχονται σέ 3.022 καί 
μέ βάση· τή μόνιμο κατοικία τής νύμφης σέ 3.125.

Ο ί γεννήσεις σέ 6757 μέ βάση τή μόνιμο κατοικία τής μητέρας, καί σέ 
6782 μέ βάση τον τόπο πού έλαβε χώρα ή γέννηση.

Ο ί θάνατοι σέ 3.004 μέ βάση τή μόνιμο κατοικία εκείνου πού πέθανε καί 
σέ 2.957 μέ βάση τον τόπο πού έγινε ό θάνατος.

Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Π Α Η Θ Τ Σ Μ ΙΑ Κ Η Σ  Κ ΙΝ Η Σ Ε Ω Σ

. Προκειμένου δμως νά όλοκληρώσωμε τό θέμα ,τοΰ πληθυσμού, παραθέ
τομε πίνακα, πού αφορά τήν κίνηση τών γεννήσεων, θανάτων καί γάμων τοΰ.
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1963. Έ π! πλέον θέτομε κα! τήν μετανάστευση ώστε νά γίνεται αισθητή *ή 
πληθυσμιακή διακύμανση κα! απογύμνωση τής Θράκης. Π ρέπει νά γίνη 
σαφές δτι, εδώ κα! μιά δεκαετία έχομε μία συνεχή μείωση τοΰ πληθυσμού τής 
Θράκης. Ή  δέ συνέχεια Οά εχει σάν συνέπεια τήν οικονομική στασιμότητα 
κα! παρακμή της.

Στό νομό 'Έβρου, τό 1963 γεννήθηκαν 2.733, πέθαναν 1.265 μιά αύξηση 
κατά 146$ άτομα. Μετανάστευσαν δμως '5.270, άρα έγινε μιά σημαντική 
μείωση κατά 3802 άτομα. "Άν υπολογίσουμε κα! τήν εσωτερική μετανάστευση, 
τότε ή μείωση γίνεται μεγαλύτερη.

Σ τό Ν . Ροδόπης γεννήθηκαν τό ϊδιο έτος 2.079 κα! πέθαναν 918. ’Έ χο
με δηλ. μιά αύξηση κατά 1161 άτομα. Μετανάστευσαν δμως 1261, άρα έχομε 
πάλι μείωση πληθυσμού κατά 100 άτομα.

Σ τό  Ν . Ξάνθης γεννήθηκαν τό ϊδιο έτος 2.115 κα! πέθαναν 864. ’Έχομε 
μιά αύξηση κατά 1251. Μετανάστευσαν δμως 1643 κα! φθάνουμε πάλι στήν 
μείωση κατά 392 άτομα.

Γενικά ή Θράκη κατά τό 1963, μετά άπό τ!ς 6.927 γεννήσεις κα! τούς 
3.047 θανάτους είχε αύξηση τού πληθυσμού της κατά 3.880. Ά λλά μετανά
στευσαν στό εξωτερικό 8.174 κα! τελικά σημειώθηκε μείωση κατά 4.294 
άτομα.

Ό  πληθυσμός τής Θράκης τό 1940 έφθανε στούς 359.923 κατοίκους. Ή  
κατανομή τού πληθυσμού κατά νομούς ήταν ως εξής:

Νομός 'Έβρου 154.945.
» Ροδόπης 106.403.
» Ξάνθης 98.575.

Κατά τήν άπογραφήν τού 1951 παρατηρούμε νά μειώνεται δ πληθυσμός 
τής Θράκης στούς 336.954 κατοίκους, δηλαδή κατά 6,4%. Εύκολα διαπιστώ
νουμε, δτι ό πόλεμος έπέφερε τή σοβαρά αύτή μείωση.

Ό  Ν . Έ βρου  νά εχη 141.,340 κατοίκους μείωση 8,8%
Ό  Ν. Ροδόπης » » 105.723 »■ » 0,6%
Ό  Ν . Ξάνθης » » 89.891 » · »  8,8%

Κατά τήν άπογραφήν τού 1961 έχομε μία σχετική αύξηση, πού δμως δέν 
έφθασε τό συνολικό πληθυσμό τής Θράκης τού 1940. Τό 1961 εχομε στή 
Θράκη 356.555 κατοίκους, δηλαδή μία αύξηση κατά 5,3% μέ τό 1951. Ά να- 
λυτικώτερα έχομε 94;542 αυτούς τό 26;5% τού πληθυσμού, 46.601 ήμιαστούς 
τό 13,1% καί τέλος 215.372 αγρότες τό 60,4% τού πληθυσμού.
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Είδικώτερα, δ πληθυσμός τοΰ "Εβρου τό 1961 ξεπέρασε καί τόν αντί
στοιχον τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ 1940. Έ τ σ ι έφθασε σέ 157.760. Έ νώ  κατά τήν 
δεκαετίαν τοΰ 1940 - 51 είχε τήν μεγαλύτερη μείωση, κατά τήν δεκαετία 
1951 - 61 εΐχε τήν μεγαλύτερα αύξηση. Ό  αστικός πληθυσμός ανέρχεται σέ 
34.9-35 καί αποτελεί τό 22,10%, δ ημιαστικός σέ -30.042, δηλαδή ποσοστόν 
19,1% καί τέλος 6 αγροτικός σέ 92.78-3 δηλαδή ποσοστό 58,8%.

Τό ίδιο συνέβη καί στό Ν . Ροδόπης δπου έχομε αύξηση κατά 3,3%, σέ 
σχέση μέ τό 1951. Έ φ θα σ ε νά εχη 109.201 κατοίκους. Ό  αστικός πληθυ
σμός είναι 31.845, δηλαδή τό 29,2%, δ ημιαστικός 13.290, δηλ. τό 12,27% καί 
δ αγροτικός 64.066 τό 58,67%.

.0  πληθυσμός τοΰ Ν. Ξάνθης έχει μία συνεχή μείωση. Κατά τήν δε
καετία 1951 - 61 ή μείωση ήταν ασήμαντη δηλαδή 0,-3%. Τό 1961 εχει πλη
θυσμό 89.594 κατοίκους. Ό  αστικός πληθυσμός φθάνει στους 27.809 κατοί
κους, δηλαδή τό 31,05% τοΰ πληθυσμοΰ, δ ημιαστικός 3.262, δηλ. 3,65% 
δ αγροτικός 58.523 δηλαδή τό 65,30%.

Τό αξιοπαρατήρητο είναι δτι δ Ν . Ξάνθης έχει μεγάλο ποσοστό άστικοΰ 
πληθυσμοΰ σέ σχέση μέ τους δυο άλλους νομούς, δηλ. πολύ μικρό ποσοστό 
ημιαστικού πληθυσμοΰ καί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αγροτικού πληθυσμοΰ. 
Ή  διαφορά αυτή δέν είναι αισθητή στήν καθημερινή ζωή τοΰ νομού. Όπο.)σ- 
δήποτε ή εμπορική κίνηση καί ή πνευματική της ζωή είναι αρκετά ζιοηρή, χω
ρίς δμως νά σημαίνει τούτο δτι οί άλλοι νομοί υπολείπονται από τό νομό Ξάν
θης.

Ο Ι Π Ο Λ Ε ΙΣ  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  Κ Α Ι Ο Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ  ΤΟ Υ Σ

Πρωτεύουσα τής Θράκης, ώς γνωστόν, είναι ή Κομοτινή, πού τό 1940 
αριθμούσε 31.217 κατοίκους. Τό 1951 μειώθηκαν στούς 29.734 κατοίκους καί 
εξακολούθησε νά μειώνεται γ ιά  νά φθάση τό 1961 τούς 28.355 κατοίκους, 
’Από τά ανωτέρω, προκύπτει ή μείωση τοΰ πληθυσμοΰ τής Θράκης, κατά 
4,8% δηλαδή 1483 κατοίκους κατά τήν δεκαετία 1940 - 1951 καί 1'379 κα
τοίκους κατά τήν δεκαετίαν 1951 - 61 δηλαδή 4,6%.

Ή  δευτέρα πόλις τής Θράκης, ή Ξάνθη τό 1940 αριθμούσε 28.961 κα
τοίκους. Τούτο έσήμαινε δτι ή Ξάνθη βρισκόταν σέ οικονομική ανάπτυξη. Τό 
1951 δ πληθυσμός της μειώθηκε στούς 25.700 δηλαδή κατά 11,30%. Τό 1961 
αυξήθηκε κατά 677 κατοίκους σέ σχέση μέ τό 1951 καί άνήλθε δ πληθυσμός 
της στούς 26.377, ποσοστό αύξήσεως 2,6%, χωρίς δμως νά φθάση τόν πληθυ
σμό τοΰ 1940.

Ή  Άλεξανδρούπολις, ή τρίτη πόλις τής Θράκης σέ πληθυσμό καί πρω
τεύουσα τοΰ Ν . Έ βρου , τό 1940 αριθμούσε 15.472 κατοίκους. Τό 1951 πα-
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ρατηρεϊται αύξηση τοΰ πληθυσμού κατά 1160 κατοίκους, δηλαδή ποσοστό 
7,5%, που ανέρχεται σέ 1’6.632 κατοίκους. Ή  αύξηση αυτή συνεχίσθηκε καί 
κατά τό 1961 ό πληθυσμός της φθάνει τους 18.712, δηλαδή ποσοστό 12,5% 
κα! είναι ή πόλη πού αυξάνει τον πληθυσμό της καί παράλληλα αναπτύσσεται 
καί ή οικονομία της. "Ίσως ή Κομοτινή κα! ή Ξάνθη νά μήν έχουν αύξηση 
τοΰ πληθυσμοΰ κατά τήν ΙΟετία 1961 - 1970, ή Άλεξανδρούπολις όμως θά συνέ
χιση τήν αύξηση τοΰ πληθυσμοΰ της κα! τήν ανάπτυξή της.

Μία άλλη πόλη τής Θράκης πού αυξάνεται κα! αναπτύσσεται καταπλη
κτικά είναι ή Ό ρεστιάδα. Τό μέλλον της διαγράφεται όχι μόνο αισιόδοξο αλλά 
κα! λαμπρό. Ή  Ό ρεστιάδα τό 1940 αριθμούσε 6.652 κατοίκους. Τό 1951 
σημειώθηκε αύξηση τοΰ πληθυσμοΰ κατά 1067, δηλαδή ποσοστό 16% πού 
συνεχίσθηκε γ ιά  νά φθάση τούς 10.281 κατοίκους τό 1961, ποσοστό 88,02 σέ 
σχέση μέ τό 1951.

'Η  εξέλιξη τής σημερινής οικονομίας στή Θράκη ευνοεί πάρα πολύ τή 
θέση της. 'Η  αύξηση τοΰ πληθυσμοΰ της θά συνεχισθή. 'Από καιρό τώρα, δύο 
πόλεις τοΰ 'Έβρου αναπτύσσονται, ή ’Αλεξανδρούπολη κα! ή Ό ρεστιάς. Τό 
Λιδυμότειχον, τό Σουφλ! κα! αί Φέρραι μέ τ!ς περιφέρειές τους φθίνουν κα! 
άπογυμνοΰνται. Σ έ  λίγα χρόνια θά χάσουν τήν παλαιά ιστορική αΐγλη τους. 
Ή  ζο)ή θά είναι πολύ περιωρισμένη χωρ'ις νά σημαίνη τοΰτο ότι θά χαθούν. 
Φυσικά μπορεί κα! νά δημιουργηθοΰν κάτο) από άλλες συνθήκες.

Σ Τ Ν Θ Ε Σ Η  Τ Ό Τ  Π Λ Η Θ Τ Σ Μ Ο Τ  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  
Κ Α Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η  Τ Ο Τ

Ό  πλέον αμιγής στή σύνθεσή του πληθυσμός τής Θράκης είναι τοΰ νομού 
'Έβρου. ’Από τούς 157.760 κατοίκους του μόνο 6.250 είναι μουσουλμάνοι. 
Ά π ’ αυτούς οί 1223 είναι Πομάκοι, 172·6 Τούρκοι καί 3.301 τουρκόγυφτοι. 
Ό  καθαρά Ελληνικός πληθυσμός τοΰ 'Έβρου δέν είναι κατά τήν πλειοψηφία 
του γηγενής, άλλ’ άποτελεΐται κυρίως από πρόσφυγες πού ήλθαν από τήν 
Τουρκία κα! εγκαταστάθηκαν στά χωριά πού έγκατέλειψαν Τούρκοι κα! 
Βούλγαροι, μετά τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών. Ο ί δύο άλλοι νομοί τής 
Θράκης παρουσιάζουν ίδιάζουσαν ιδιομορφίαν.

Ή  ατομική δραστηριότης στο Ν. 'Έβρου είναι καθαρά γεωργική. Μόνο
3.000 άτομα περίπου ασχολούνται σέ υποτυπώδη 'βιομηχανία κα! βιοτεχνία.

Ή  γεωργική καλλιέργεια είναι τό σιτάρι πού καλύπτει τό 50% τής όλης 
καλλιεργημένης επιφάνειας, τοΰ Ν. 'Έβρου, 736.000 καλλιεργητικά στρέμ
ματα, μέ μέση στρεμματική απόδοση 180 κιλά. ’Ακολουθούν τό κριθάρι, τό 
τριφύλλι κα! τό καλαμπόκι, μέ 100.000 καλλιεργητικά στρέμματα γιά κάθε
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προϊόν, τά φασόλια μέ 44.000 καλλιεργητικά στρέμματα, τό σαρωθρόχορτον,
40.000 καλλιεργητικά στρέμματα καί τέλος οι μουριές, στήν περιοχή Σου- 
φλίου μέ 3.000 καλλιεργητικά στρέμματα. ’Εδώ πρέπει νά παρατηρηθή δτι 
τά κυρία βιομηχανικά φυτά, καπνός καί βαμβάκη καλλιεργούνται σέ πολύ μι
κρές εκτάσεις 7.000 καί 5.000 καλλιεργητικά στρέμματα άντιστοίχως.

ΙΙΤ Κ Ν Ο Τ Η Τ Α  Τ Ο Τ  Π Λ Η Θ Τ Σ Μ Ο Τ  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

01 κάτοικοι τής Θράκης ένεφάνιζαν τήν ακόλουθη κατά τετραγωνικό χ ι
λιόμετρο πυκνότητα κατά τά έτη 4940 - 1961. ’Έτσι, ή Θράκη ειχε πυκνότη
τα πληθυσμού κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον τό 1940 42, τό 1951, 39,3 καί 
τό 1961 41,6. ’Αναλυτικά, ό Ν. 'Έβρου τό 1940 36,5, τό 1951 33 ,3 καί τό 
1961 37,2.

Ό  Ν . Ροδόπης τό 1940 41,8, τό 1951 41,6 καί τό 1961 42,9.
Ό  Ν. Ξάνθης τό 1940 55, τό 1951 50,1 καί τό 1961 50 κατοίκους άνά 

τετραγωνικόν χιλιόμετρον.
Σ τήν 20ετίαν 1940 - 1961 παρατηρεΐται νά παραμένη μιά μείωση του 

θρακικοϋ πληθυσμού κατά 0,6%.
Ό  Ν. Έ βρου  παρ’ δτι είναι σάν περιοχή πιο ευρύχωρη καί πλούσια εχει 

τήν μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα. Έ νώ  ό Ν. Ξάνθης εχει τήν μεγαλύ
τερη. Δυστυχώς ό Ν. "Εβρου έμείωσε τήν πυκνότητα τού πληθυσμού του.

Γιά νά μπορέσομε νά κάνωμε μιά σύγκριση ώς πρός τήν πυκνότητα τού 
πληθυσμού κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο παραθέτομε πίνακα γιά τήν πληθυ- 
σμιακή πυκνότητα τών άλλων διαμερισμάτων τής χώρας.

Διαμερίσματα 1940 1951 1961

Νησιά τού Αιγαίου 60,5 58,3 52,2

Μακεδονία 51,4 49 55,4

Πελοπόννησος 53,9 52,7 51,1

Κρήτη 52, 55 56,4

Θεσσαλία 42,5 49,9 49

Θράκη 42 39,3 41,6

Στερεά 'Ελλάς 37,1 37,1 39,7

’Ή πειρος 36,5 35 38
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Μ ΕΤΑΜ ΑΪΤΕΓΪΗ

Ή  μετανάστευση διακρίνεται σέ μόνιμη καί προσωρινή.
Μόνιμη μετανάστευση θεοορεϊται, όταν 'Έλληνες υπήκοοι, που έχουν μό

νιμη κατοικία στήν Ελλάδα πηγαίνουν σέ μιά χώρα τοΰ εξωτερικού γ ιά  νά 
εγκατασταθούν γιά  χρονικό διάστημα περισσότερο από ένα χρόνο.

•Προσιορινή μετανάστευση θεωρείται, οταν 'Έλληνες υπήκοοι ενώ είναι 
μόνιμοι κάτοικοι τής Ελλάδος μεταβαίνουν σέ χώρα τοΰ έξωτερικοΰ μέ σκοπό 
τήν εργασία γ ιά  χρονικό διάστημα μικρότερο από ενα χρόνο, ή άναχωροΰν 
έξ αιτίας ναυτολογήσεώς τους.

Έ μεΐς θά άσχοληθοΰμε μέ τή μόνιμη μετανάστευση τής Θράκης. 'Η  
προσιορινή δέν παρουσιάζει γιά  τή Θράκη καί μεγάλο ενδιαφέρον.

Π ρέπει νά σημειώσωμε καί τήν εσωτερική μετανάστευση, τήν μετοίκη- 
ση από τά χωριά στις πόλεις, πού πήρε οπωσδήποτε μεγάλη έκταση.

’Από τήν έρευνα πού έκανε ή Ελληνική εταιρεία προγραμματισμού προ- 
έκυψαν τά παρακάτω αποτελέσματα:

Κατά τήν διάρκεια 1950 - 1960 μετώκησε από τήν Θράκη τό 5% τοΰ 
συνόλου τοΰ πληθυσμοΰ της. Α π ’ αυτό τό 0,5 στήν περιοχή τής πρωτευού- 
σης, τό 4,5% σέ άλλες περιοχές τής Ελλάδος, ενώ τό 6,3% στό εξωτερικό 
μόνο. .

ΛΙε ' ϊα ναα τε Ότ& κν} κ ί ν η σ η  I t K i T  - 1 9 6 7

Τό 1957 μετανάστευσαν από τή Θράκη 3.012 άτομα. Τά 896 από τόν Ν. 
'Έβρου, τά 1.109 από τό Νομό Ροδόπης καί τά 1.037 από τόν Ν . Ξάνθης. Π α
ρατηρούμε ότι ό Νομός 'Έβρου έχει τήν μικρότερη μετανάστευση.

Τό 1958 μετανάστευσαν 2990 άτομα από τήν Θράκη. Μόνο 302 από τό 
Νομό 'Έβρου, τά 1339 (μιά αύξηση αισθητή) από τό Νομό Ροδόπης καί τά 
1349 από τό Νομό Ξάνθης.

Τ ά 1959 έχομε σημαντική μείωση τής μεταναστεύσεως. Περιωρίσθηκε 
μόνο στούς 749 από όλη τή Θράκη. ' ’· : > > *

Τό 1960 ό αριθμός τών μεταναστών από τή Θράκη πήρε μιά ανοδική πο
ρεία καί θά συνεχισθή. ’Αρχίζοντας τό έτος τοΰτο μέ 1967, τό 1961, 2032, 
τό 1962 μέ 3.388, τό 1963 μέ 8.174, τό 1964 μέ 6.596, τό 1965 μέ 7.413, τό 
1966 μέ 5.408, καί τό 1967 μέ 1.508, δηλαδή τό σύνολο τής δεκαετίας άνήλθε 
σέ 43.727 μετανάστες.

’Από τό σύνολο τών μεταναστών τά 2 )3  είναι άρρενες. 'Ό λοι σχεδόν 
ανήκουν στήν ομάδα τών ηλικιών 1 5 - 4 4  ετών.
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’Από τά υπάρχοντα στοιχεία τής στατιστικής συμπεραίνεται δτι: α) ‘Με
ταναστεύουν γηγενείς και ακραιφνείς Θράκες, β) Δέν μεταναστεύουν οί Σα- 
ρακατσαναίοι, οί Ιίομάκοι ούτε καί οί Τούρκοι, έκτος από ώρισμένους πού 
φεύγουν στήν Τουρκία.

Τό 1963 μεταναστέυσαν από τή Θράκη συνολικά 8174. Είναι ό μεγαλύ
τερος αριθμός μεταναστών. ’Από αυτούς 4.9,65 είναι άνδρες καί 3.209 γυναί
κες. Δηλαδή ή διαφορά είναι σχεδόν μικρή. ’Από τό νομό "Εβρου μετανάστευ- 
σαν 5.270, δηλαδή τό μεγαλύτερο ποσοστό. ’Από τούς τελευταίους, 3.160 άν- 
δρες καί 2.110 γυναίκες. ’Από τό νομό Ροδόπης μετανάστευσαν 1.261, δηλα
δή τό μικρότερο ποσοστό. Ά π ’ αυτούς, 843 άνδρες καί 418 γυναίκες.

’Από τό Νομό Ξάνθης μετανάστευσαν 1.641 συνολικά.

Τό 1964 δ συνολικός αριθμός μεταναστών άνήλθε σέ 6.596 άτομα από 
δλη τή Θράκη. ’Από αυτούς 4.005 είναι άνδρες καί 2.591 γυναίκες. ’Από 
τον νομό Έ βρου  τον ίδιο χρόνο μετανάστευσαν πάλι οί περισσότεροι, δηλαδή 
4.396, άνδρες 2.611 καί 1785 γυναίκες. ’Από τό νομό Ροδόπης πάλι οί λι- 
γώτεροι, δηλ. 1063 κι άπ’ αυτούς 712 άνδρες καί 351 γυναίκες. Ά πύ  τό Νομό 
Ξάνθης 1137, κι από αυτούς 682 άνδρες καί 455 γυναίκες.

Παρατηρούμε μιά μείωση από τον προηγούμενο χρόνο.
Τό 1965, μετά τήν άναφερθείσαν μείωση τής μεταναστεύσεως κατά τό 

1964, συνεχίζεται πάλι ή αύξηση μέ συνολικό αριθμό μεταναστών από τήν 
Θράκη τό 1965 σέ 7.413. Ά π ’ αυτούς 4.102 άνδρες καί 3.411 γυναίκες. Πα- 
ρατηρείται μία αύξηση τών γυναικών πού είναι ή μεγαλύτερη τής δεκαετίας.

Ά π ό  τό νομό "Εβρου 4.842 μετανάστες (2.656 άνδρες καί 2.186 γυναί
κες) .

Ά π ό  τό νομό Ροδόπης, πάλι ό μικρότερος αριθμός δηλαδή 1.177 (618 
άνδρες καί 559 γυναίκες).

Ά π ό  τό νομό Ροδόπης έν ολω 898 (άνδρες 485 καί 413 γυναίκες).

Τό 1966 εχομε- μείωση τής μεταναστεύσεως σέ σχέση μέ τά τρία προ
ηγούμενα χρόνια, δηλαδή δ συνολικός αριθμός τών μεταναστών ανέρχεται 
σέ 5.408, δηλαδή 2.755 άνδρες καί 2.653 γυναίκες. Είναι ή πιο μικρή δια
φορά (102 άνδρες περισσότεροι).

Ά π ό  τό νομό Έ βρου  3.704 είναι πάλι δ μεγαλύτερος αριθμός μετανα
στών σέ αναλογία μέ τον πληθυσμό του. Ά π ό  αυτούς 1897 άνδρες καί 1807 
γυναίκες.

Ά π ό  τό νομό Ροδόπης έν δλφ 898 (άνδρες 485 καί 413 γυναίκες).
Ά π ό  τό νομό Ξάνθης 806 άτομα, άπό αυτά 373 άνδρες καί 433 γυναί

κες. Ό  πρώτος χρόνος πού προηγούνται οί γυναίκες στήν μετανάστευση!
Τό 1966 σημειώθηκε γιά  πρώτη φορά στήν χώρα μας μείωση τού μετα-
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ναστευτικοΰ ρεύματος ύστερα άπό συνεχή άνοδο σ5 ολόκληρη τήν δεκαετία. * 
Δέν αποκλείεται τό φαινόμενο αυτό νά οφείλεται, κατά κάποιο τρόπο, και στήν 
άνοδο τοΰ Ελληνικού βιοτικού επιπέδου άλλά κα! στήν 'βαθμιαία εξάντληση 
τοΰ έργατικοΰ δυναμικοΰ γιά μετανάστευση, τουλάχιστον σέ ώρισμένες περιο
χές τής Θράκης. Κ αθώς έπίσης κα! στ!ς συνθήκες πού διαμορφώθηκαν έν 
τώ μεταξύ στήν άγορά εργασίας. ’Έτσι, γιά  νά μορφώση κανε'ις πληρέστερη 
άντίληψη τών αιτίων τής μειώσεως τοΰ μεταναστευτικοΰ ρεύματος, θά πρέπει, 
παράλληλα μέ τ'ις συνθήκες πού επικρατούν στήν Ελλάδα (άνοδος ημερομι
σθίων, βελτίωση συνθηκών διαβιώσεως, βαθμιαία· εξάντληση τοΰ μετανα- 
στευτικοΰ δυναμικού), νά έξετάση τ'ις ύπάρχουσες κα! διαρκώς εξελισσόμενες 
συνθήκες στις χώρες πού άπορροφοΰν τούς Έ λληνες μετανάστες.

Σύμφωνα μέ τά τελευταία στοιχεία φαίνεται δτι ή ζήτηση έ'παψε νά πα- 
ρουσιάζη τήν ένταση, πού παρουσίαζε στον παρελθόν, ιδιαίτερα δέ στήν Δυ
τική Γερμανία. Ό  άριθμός τών προσφερομένων θέσεων έχει μειωθεί, είναι δέ 
γνωστό δτι άρκετο! κλάδοι οικονομίας άντιμετωπίζουν δυσκολίες στήν εξεύρε
ση ειδικευμένων εργατών.

Οι εξελίξεις αύτές έχουν άμεση επίδραση στήν πρόσληψη κα! απασχό
ληση ξένων εργατών.

Τό 1967 έχομε μιά μεγάλη μείωση, δηλαδή δ συνολικός άριθμός τών 
Θρακών μεταναστών περιωρίσθηκε στούς 1568. Ά π ό  αυτούς 7.27 άνδρες κα! 
841 γυναίκες. Π ρώτη φορά πού μεταναστεύουν περισσότερες γυναίκες άπό 
δλη τή Θράκη. Κα! άπαγορεύεται ή μετανάστευση άπό τή Θράκη.

Προσκαλούνται μόνο οι παντρεμένες γυναίκες κα! δσες άλλες τά κατα
φέρνουν. Έ τσ ι, άπό τό νομό "Έβρου μεταναστεύουν 1046 άτομα, άπό αυτά 
436 άνδρες κα! 610 γυναίκες, περισσότερες κατά 484 .

Ά π ό  τό νομό Ροδόπης μεταναστεύουν 280 άτομα, άπό αυτά 172 άνδρες 
κα! 108 γυναίκες.

Ά π ό  τό νομό Ξάνθης, μεταναστεύουν 242, πού είναι ό μικρότερος άριθμός 
μεταναστεύσεως άπό τή Θράκη. (119 άνδρες καί 123 γυναίκες).

ί ϋ ε τ χ ν α ι σ τ ε ο τ δ κ ή  κ ί ν η α η  τ η ς  ' Ε λ λ ά δ ο ς  τ ό  106©

Παραθέτομε μερικά στοιχεία άπό τήν μεταναστευτική κίνηση τής 'Ελ
λάδος τών διαφόρων περιοχών γιά μιά γενική άντίληψη.

Τό σύνολο τών μεταναστών τής 'Ελλάδος τό χρόνο αυτό άνήλθε σέ 
60.538 άτομα. ’Έ τσι, άπό τήν Πελοπόννησο μετανάστευσαν 11.325 άτομα κα! 
τήν Στερεά Ελλάδα 4.259 άτομα, άπό τήν Θεσσαλία 4.257, τήν ’Ή πειρο 
5.4915, τήν Μακεδονία 7.2'93, τήν Κρήτη 2.501, τήν Θράκη 5.408.

11
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Κατά νομούς, ό νομός "Εβρου έχει 3.704 μετανάστες. Είναι ό μεγαλύ
τερος αριθμός από όλους τούς νομούς τής Ελλάδος αν εξαιρέσουμε τό νομό 
Θεσσαλονίκης.

Α&άφορες «α,ρΛτηρήαε&ς 
ά π ο  τ ά  μ .έχρ ι  τώρα,  υ π ά ρ χ ο ν τ α ,  σ τ ο ι χ ε ί α

Ή  μετανάστευση στήν Ελλάδα κατά τό 1964 πρέπει νά έφτασε τ'ις
120.000 σύμφο^να μέ τούς στατιστικούς υπολογισμούς τής Διεθνούς Ε ρ γα τ ι
κής Ό ργανώσεως (I .L .O .). "Οταν οι γεννήσεις υπερβαίνουν τούς θανάτους 
κατά 100.000, εύλογα μπορεί νά γεννηθή ή γνώμη ότι στήν Ελλάδα υπήρξε 
μία πληθυσμιακή κάμψη. "Οταν ή ετήσια αύξηση τών γεννήσεων ανέρχεται 
σέ 1% και τής μεταναστεύσεως σέ 1,2%. όδηγούμεθα καί πάλι στό ίδιο συμπέ
ρασμα.

Κατά τήν εξαετία 1959 - 1964 μετανάστευσαν από τή χώρα μας περίπου 
μισό εκατομμύριο εργάτες ηλικίας 1 8 - 3 5  ετών.

Π ρέπει νά σημειωθή, ότι τό μεταναστευτικό ρεύμα θά είχε πάρει ακόμα 
μεγαλύτερες διαστάσεις άν τό κράτος μέ διοικητικά μέτρα δέν προσπαθούσε 
νά τό περιορίση. ’Έ τσι οί τοπικές αρχές δέν επιτρέπουν τήν μετανάστευσι 
στούς κατοίκους πού έχουν προικοδοτηθή από τό κράτος μέ γή καί χρήματα. 
Ώ ς  προς τήν έκδοση τουριστικών διαβατηρίων μέ σκοπό τήν εξεύρεση εργα
σίας στό εξωτερικό είναι απαραίτητη ή προσκόμιση πιστοποιητικού τού προέ
δρου τις κοινότητος ότι τά ετήσια εισοδήματα τού αίτούντος δέν υπερβαίνουν τις 
.100.000 δρχ. Τελευταία, ή βιομηχανική μας παραγωγή ηύξήθη κατά 10% καί 
οί ιδιωτικές επενδύσεις κατά 2'5% καί μία αύξηση τής μεταναστεύσεως δέν θά 
έδικαιολογείτο, έστω κι’ αν παραδεχτούμε μιά χρονική καθυστέρηση ώς τή 
στιγμή πού τ’ άποτελέσματά της θά γίνουν αισθητά στήν οικονομία τού τόπου.

Παρατηρούμε ότι ή Θράκη έχει τούς περισσότερους μετανάστες έν ανα
λογία μέ τόν πληθυσμό της. Ό  ανέκαθεν χαμηλός ρυθμός οικονομικής άνα- 
πτύξεως τού νομού μέ ανάλογες επιπτώσεις στό κατά κεφαλήν εισόδημα καί 
στό ποσοστό άπασχολήσεως τών κατοίκων, όπως καί ή ανάγκη κοινωνικοοικο
νομικής έξελίξεως πού αντιμετώπιζε τό πνευματικό δυναμικό τής Θράκης εξη
γούν τό ρεύμα τής μεταναστεύσεις.

Κατά τήν δεκαετίαν 1959 - 1969, μετανάστευσαν από τή Θράκη1 συνο
λικά 42.128 άτομα.

(1) Ίδέ άναλυτικό στατιστικό πίνακα No IV σελ. 3.
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Α π τ έ ε ς  τ ή ς  ι^ ε τ α ν α σ τ ε ^ Θ ε ω ς  ά π ο  τ ή  Θ ρ ά κ η

Ή  μετανάστευση, Ιδιαίτερα στή Δυτική Γερμανία, άπετέλεσε για τους 
Θράκες μιά λΰση, μιά προσπάθεια έπιτεΰξεως, έστω και προσωρινά, κάποιας 
άνετώτερης ζωής.

Τό αισθητήριο τών Θρακών, δτι ή εσωτερική τακτοποίηση δέν ήταν Ικα
νοποιητική άφ’ ενός καί ή ανάγκη έξελίξεως (οικονομικής - κοινωνικής) άφ ’ 
ετέρου, ώδήγησαν σέ μετανάστευση ακόμα καί ανθρώπους πού είχαν τήν δυ
νατότητα νά ζήσουν στο νομό, έστω και κάπως συντηρητικά. Κ ι έτσι, φύγανε 
επιστήμονες, τεχνίτες, γεωργοί μέ κτήματα. Π αρά τό γεγονός, δτι έν τω με
ταξύ έχουν δημιουργηθή σέ πολλούς άπ’ αυτούς οί προϋποθέσεις γ ιά  επιστρο
φή, έν τούτοις δέν αποφασίζουν, παραδειγματιζόμενοι άπό προηγούμενες πε
ριπτώσεις, στις όποιες ή επιστροφή δέν άλλαξε ουσιαστικά τήν κατάσταση 
στήν οποία εύρίσκοντο πριν φύγουν. Διότι έκαναν επενδύσεις κατά τρόπον 
πρόχειρο, άσύμφορο, οχι παραγωγικό, γιατί τοποθέτησαν όλα τά χρήματά 
τους γιά  άγορά άκινήτων στήν ’Αθήνα καί στή Θεσσαλονίκη.

Σ έ  μία έπιτόπια ερευνά σέ 8 κοινότητες τής Θράκης 2 χαμηλής μετανα
στεύσεως καί 6 υψηλής (άνά 2 πεδινές, ήμιορεινές καί ορεινές) μάς άπασχό- 
λησαν δύο προβλήματα:

α) Ο ί αιτίες τής μεταναστεύσεως.
β) Ο ί κοινωνικές καί οικονομικές επιπτώσεις αυτής στο νομό, καί
γ )  Ο ί δυσμενείς καί ευμενείς, γενικά, έπιπτώσεις στο Ελληνικό Κ ρά

τος.
"Όσον άφορά τίς αιτίες τής μεταναστεύσεως, διαπιστώθηκε δτι ό 

β α σ ι κ ό ς  λ ό γ ο ς  ή τ α ν  κ α θ α ρ ά  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ς  (χαμηλό 
ημερομίσθιο, ή άνεργία καί υποαπασχόληση).

Θά άναλύσωμε δλους αυτούς τούς οικονομικούς λόγους:

Ή  ά ν ε ρ γ ί α  κ α ί  υ π ο α π α σ χ ό λ η σ η  πού υπήρχε πρό τής 
μεταναστευτικής έξόδου αύξήθηκε αργότερα λόγω τής μηχανοκαλλιέργειας 
καί τής έπεκτατικής μορφής καλλιεργειών. ’'Ετσι,, οί άσχολούμενοι μέ τήν πα
ραγωγή σίτου πού καλύπτει τό 50% τής καλλιεργουμένης έκτάσεως άσχολούν- 
ται .πλήρως 45 ήμέρες έτησίως, κατά τον υπόλοιπο δέ χρόνο έργάζονται 2-3 
ώρες τήν ημέρα καί άσχολούνται κυρίως μέ τήν κτηνοτροφία.

Δέν υπήρξε δυνατότης επαρκούς χρησιμοποιήσεως καί άξιοποιήσεως τού 
εργατικού καί πνευματικού δυναμικού τής Θράκης. Καί ό έπιδοτισμός έφερε 
τον παρασιτισμό.

Χ α μ η λ ό  ή μ ε ρ  ο μ ί ' σ θ ι ο .  Μέ τό χαμηλό ημερομίσθιο ήταν δύ-
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-'κολη αν δχι αδύνατη ή ικανοποίηση τών διαρκώς αυξανόμενων, λόγω *τ% 
προόδου, αναγκών τών Θρακών.

Χ α μ η λ ό  ε τ ή σ ι ο  ε ι σ ό δ η μ α .  Κάτω απ’ αύτες τ'ις συνθήκες 
τό κατά κεφαλήν ετήσιο μικτό εισόδημα άνήρχετο σέ 7.265 δραχμές περίπου.

Τό κατά οικογένεια μικτό εισόδημα μόλις έφθανε τις 25.000. ’Ά ν  άπό 
αυτό άφαιρεθοϋν τά καλλιεργητικά έξοδα (σπόρος, λίπασμα, ένοικίαση τρα
κτέρ, οί φόροι Ο ΓΑ  3% καί οί διάφορες δαπάνες κτηνοτροφίας, ύδρεΰσεως καί 
ηλεκτρισμού, καθώς καί τό τμήμα παραγωγής που καταναλίσκουν. τό κατά 
οικογένεια έκχρηματιζόμενο εισόδημα μόλις έφθανε τις 12 - 15.000 έτησίως. 
Καί έτσι άποδεικνύεται πώς εκεί που υπάρχει χαμηλός ρυθμός οικονομικής 
άναπτυξεως, ή μετανάστευση αποτελεί, μία λύση.

α ι τ ί ε ς  τ ή ς  μ ,ε ταναατεύσεω ς

Στον ανωτέρω βασικό οικονομικό παράγοντα θά πρέπει νά ληφθουν ύπ" 
όφιν ώς αιτίες μεταναστευσεως καί άλλοι παράγοντες.

α) Κοινωνικοί :

Χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο πού επικρατούσε στήν ύπαιθρο. Τελεία έλ
λειψη κοινωνικής έξελίξεως καί μέριμνας στό χωριό, δηλαδή έλλειψη παρο
χής πλήρους ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως, συγκοι
νωνίας καί ψυχαγωγίας.

β) Ψ υχολογικοί:

Τό πικρό συναίσθημα, δτι στό χωριό δέν υπάρχει μέλλον, δέν υπάρχει 
διέξοδο καί πού αυτό είναι αποτέλεσμα οικονομικών παραγόντων.

Ή  επιθυμία τής κοινωνικής έξελίξεως τών χωριών καί κωμοπόλεων, πού 
ταυτίζεται μέ τήν ιδέα πού έχουν σχηματίσει γ ιά  τόν τρόπο ζωής μεταναστών 
ή στό εξωτερικό ή στήν πρωτεύουσα ή σέ άλλες μεγάλες επαρχιακές πόλεις.

.Παρατηρούμε ακόμη δτι πέρα άπό τήν οικονομική αιτία, τήν άνάγκη 
κοινωνικής έξελίξεως καί βελτιώσεως τών συνθηκών διαβιώσεως είχαν έν- 
στερνισθή καί οί γυναίκες. Σ έ  μερικές περιπτώσεις οί μετανάστριες είναι 
περισσότερες τών μεταναστών 1 κι αύτή ήταν μιά υγιής καί όχι άδιάφορος 
αιτία τής άνάγκης άναπτυξεως τής Θράκης.
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Ή  κοινωνική ανακατάταξη. 01 μετανάστες που ανήκαν σέ χαμηλότερα* 
κοινωνικά στρώματα έπέστρεψαν οϊκονομικώς καί κοινών ικώς εξελιγμένοι μέ 
συνέπεια ή επιθυμία τών άλλων γ ιά  μίμηση μέ τόν ίδιο τρόπο, δηλαδή τή με
τανάστευση, νά λάβη διαστάσεις επιδημίας.

Ή  σ υ ν ε ι δ  η τ ο π ο ί η σ η  τ ή ς  α π α ρ α ι τ ή τ ο υ  ανάγκης 
έξασφαλίσεως σταθερής εργασίας μέ ευνοϊκούς δρους, (κανονική άδεια, μέ 
πλήρη ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομειακή περιβολάρη καί δυνατότητα ψυ
χαγω γίας).

Μέ άλλα λόγια, ή αναγκαιότητα τών ευνοϊκών δρων εργασίας καί δια- 
βιώσεως έγινε συνείδηση δλων καί αυτό βέβαια δέν μπορεί νά είναι άλλο από 
μιά προσπάθεια προόδου.

Ο ί δευτερογενείς αυτές αιτίες μεταναστεύσεως μέ τόν καιρό έγιναν δλο 
καί περισσότερο αποφασιστικές κι οπωσδήποτε θά παίξουν πρωτεύοντα ρόλο 
στήν επιστροφή τών μεταναστών.

Έ ϊ ϊ& π τώ α ε& ς  τ ή ς  μ -ετανα ισ τεύσ εω ς

Ή  μετανάστευση έχει αφήσει τά ίχνη της στήν Ελληνική κοινωνία. Οί 
επιπτώσεις της είδικώτερα στή Θράκη είναι κοινωνικές καί οικονομικές.

1) Μιά δυσάρεστη διαπίστο^ση στά χωριά καί άλλου είναι δτι δ πληθυ
σμός τής Θράκης άρχισε νά φθίνη δχι μόνο ποσοτικά, άλλά καί ποιοτικά. ’Ά ρ 
χισε νά γίνεται γεροντικός, διότι ή μετανάστευση άπορροφά τις παραγωγι
κές ήλικίες. Ή  δέ επιλογή γίνεται δχι μόνο ώς προς τήν ηλικία καί τό φύλο, 
άλλά καί άπό άπόψεως υγείας, επαγγελματικής, τεχνικής καί επιστημονικής 
καταρτίσεως, μέ δυσμενείς οπωσδήποτε επιπτώσεις στήν άναλογία τού εργα
τικού δυναμικού προς τόν συνολικό πληθυσμό.

2) Μιά άλλη άνησυχητική διαπίστωση είναι δτι συνήθως μεταναστεύουν 
άπό τή Θράκη οί περισσότερο προοδευτικοί, οί τολμηροί, οί άνήσυχοι καί οί 
εργατικοί. Είναι εκείνοι πού αισθάνονται βαθειά τό τού Ησιόδου «Ά εργίη  τ’ 
όνειδος».

Τήν άρχή έκαναν οί άκτήμονές χωρικοί τής Θράκης μας, οί άνειδίκευ- 
τοι εργάτες τών πόλεων, ύστερα δμως ή μετανάστευση έπεκτάθηκε στούς κλη
ρούχους καί έπαγγελματίες τού χωριού, στούς ιδιοκτήτες γεωργικών μηχανη
μάτων, άκόμη καί στούς ειδικευμένους εργάτες, πού έπροτίμησαν τήν δυναμι
κή άνοδο άπό τήν στατική πρόοδο. Καί είχαν δίκαιο. Ό  “Ελληνας άγαπά τήν 
πρόοδο. Λ ίγοι "Ελληνες είναι άνθρωποι τής «ήσσονος προσπάθειας». Κ ι’ αυτοί 
οί λίγοι δέν βρίσκονται άνάμεσα στούς Θράκες.
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3) Λόγω τής φυγής τών νέων οι κοπέλλες δύσκολα εύρισκαν σύντροφο 
καί ό γάμος γινόταν δύσκολος. Σήμερα δέ αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλη
μα μέ κοινωνική επέκταση. Μιά αιτία τής μαζικής φυγής τών γυναικών άπό 
τή Θράκη είναι ή αναζήτηση συντρόφου. Ευτυχώς οι περισσότερες προσπά
θειες επέτυχαν, έδημιούργησαν ωραίες καί συνταιριασμένες οικογένειες. ’Αν
τίθετα στους εγγάμους έδημιούργησε δράματα μέ τήν ολοκληρωτική διάλυ
ση τής οικογένειας. "'Εφευγε ό σύζυγος καί ύστερα άπό κάποιο χρονικό διά
στημα έπαυε τό ενδιαφέρον του γ ιά  τήν σύζυγο καί τά παιδιά, σταματούσε τήν 
οικονομική βοήθεια κι’ έτσι έδημιουργούντο καταστάσεις οί οποίες δύσκολα 
περιγράφονται.

Τό φαινόμενο είχε πολλές επιπτώσεις. Σ τ ις  περιπτώσεις πού εργαζόταν 
καί αί σύζυγοι σέ διαφορετικές πόλεις ή άκόμα καί εργοστάσια, ή πρώϊμη χει
ραφέτηση αυτών ώδηγούσε στήν εγκατάλειψη τού συζύγου.

Πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχουν νά διηγηθούν οί κοινωνικοί λειτουρ
γοί τών ξένων χωρών.

Είναι άλήθεια, δτι πολλοί παντρεμένοι διέλυσαν τον γάμο τους.

4) Π ρέπει νά παρατηρήσουμε κι’ ενα κοινωνικό φαινόμενο. 'Έ φυγαν πολ
λοί χω ρίς χρήματα, κι αυτοί σήμερα βρίσκονται μέ αυτοκίνητα, πού προσφέ
ρουν κάποιο εισόδημα. Ό  μετανάστης, πού κοπίασε γ ιά  νά άπολαύση αυτό τό 
εισόδημα προτιμά νά κάνη μιά δευτερεύουσα κι’ δ'χι κοπιαστική εργασία γιά 
νά έπιτύχη άνετώτερη ζωή, οπότε θεληματικά υποαπασχολείται.

Ό  νεοπλουτισμός μέ τίς επιπτώσεις αυτές δέν δημιουργεί βέβαια σοβα
ρά προβλήματα, άλλά πρέπει νά ληφθούν μέτρα, ώστε νά μή προσλάβη μεγά
λες διαστάσεις καί τήν μορφή ταξικής διαφοράς. Είναι άνάγκη νά προληφθή 
τό χειρότερο, διότι κλείνουν στά χωριά πολλά σπίτια. Είναι άστοχο νά βλέπωμε 
νά ύψώνωνται μέ τίς οικονομίες τών εργατών ωραία σπίτια, τά όποια μετά 
μένουν έρημα.

Γενικά, μόνο προγραμματισμένα θά μπορέσωμε νά κατευθύνωμε τον 
λαό στή γενική προσπάθεια.

5) Αυτοί πού άπόμειναν στά χωριά, ζούν μόνον άπό τά εμβάσματα τών 
μεταναστών. Ο ί γεωργικοί συνεταιρισμοί έχουν άδρανήσει καί οί διοικήσεις 
τους δέν είναι ικανές γιά  καμμιάν άξιοπρόσεχτη δραστηριότητα. Ο ί σύλλο
γοι τών νέων, αγροτικοί, αθλητικοί καί μορφωτικοί, έχουν νεκρωθή, διότι δέν 
υπάρχουν νέοι καί οί κοινοτικές βιβλιοθήκες είναι ουσιαστικά άχρηστες. Οί 
κάτοικοι αφιερώνουν πολλές ώρες στο καφενείο.
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Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  ε« & « ι;ώ α ε& ς *

τ ή ς  μ.ετ<χ.να.βτ&ύαεως ατή  Ο ρ ά κ η

Οί οικονομίες τών μεταναστών έπενδύοντο σχεδόν δλες σέ ακίνητα (δια
μερίσματα καί οικόπεδα) καί αυτά κυρίως στις μεγάλες πόλεις ’Αθήνα καί 
Θεσσαλονίκη. Αύτή ή μορφή τής έπενδύσεως δέν θεωρείται παραγωγική, αν
τίθετα κρίνεται ασύμφορη καί άστοχη. "Οσες προσπάθειες έγιναν γιά παρα
γωγικούς σκοπούς στή γεωργία καί σέ άλλες μικροεπαγγελματικές καί τεχνι
κές εργασίες δυστυχώς άπέτυχαν. Ή  αγορά τρακτέρ έγινε εσπευσμένα, ώστε πα
ρουσιάστηκε καί σέ άλλα χωριά τής Θράκης τό φαινόμενο, πού εμφανίστηκε 
στό χωριό Πτελέα Όρεστιάδος, δπου τά τρακτέρ ήταν περισσότερα άπό τις 
οικογένειες. Αύτό όμως, δέν πρέπει νά μάς άπογοητεΰη, μιά καί δ αγρό
της τής Θράκης υπήρξε επιχειρηματίας. Οί αποτυχίες του θά τόν διδάξουν. 
Πάντως ή κρατική παρέμβαση καί ό προγραμματισμός γιά  ορθότερη κατανο
μή τών μηχανικών καί οικονομικών μέσων είναι αναγκαία,

’Ακόμη, σημειώνουμε δτι διαφορετικά αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα τής 
μεταναστεύσεως άπό τούς ίδιους τούς μετανάστες καί άλλοιώς παρουσιάζε
ται άπό τό επίσημο κράτος.

Γ ιά τούς εργάτες ίσως ν’ άποτελεΐ μιά εύλογία, μιά κάποια λύση, μιά 
προσπάθεια άπολαύσεως μιας περισσότερο συγχρόνου σέ μέσα ζωής στις μεγα- 
λουπόλεις τοΰ εξωτερικού. Γ ιά  τό ’Έθνος μας δμως άποτελεΐ μία παρατετα- 
μένη αιμορραγία μέ άμεσα άποτελέσματα, διότι ήδη παρουσιάζεται έλλειψη 
εργατικών χειρών σέ βασικούς, γιά  τήν οικονομική δραστηριότητα, κλά
δους, ένώ άντιθέτως, οί Γερμανοί, οικοδομούν τή χώρα τους μέ εργάτες ξέ
νους καί αύξάνουν τό εθνικόν τους εισόδημα.

’Έτσι, χάνουμε τό δραστήριο καί προοδευτικό άνθρώπινο δυναμικό μας, 
ό τόπος φθίνει ποσοτικά καί ποιοτικά.

Ε ύ μ ε ν ε ΐ ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς :

1) 'Ό σοι επιστρέφουν είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, ειδικευμένοι καί πεπειραμέ
νοι στις σύγχρονες τεχνολογικές προόδους. 2) Έπίλυσι τής ανεργίας καί ύπο- 
απασχολήσεως. 3 ) ’Ενίσχυση τού ισοζυγίου πληρωμών άπό τά μεταναστευτι- 
κά εμβάσματα καί ιδιαίτερα τών έργατών τής Δυτικής Εύρώπης. Τά τελευ
ταία αύτά εμφανίζονται στό ισοζύγιο πληρωμών μέ τόν τίτλο άμοιβαί - μισθοί. 
(Τό 1960 άνήλθον σέ 4 εκατομμύρια δολλάρια, τό 1964 σέ 63 έκατ. δολλά- 
ρια καί τό 1965 σέ 78 έκατ. δολλάρια).
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Μ  έτρα.  έπ&ατροφ^ς μ*ετα,ναατών *

Ή  μετανάστευση είχε δώσει σέ πολλούς μιά αισιοδοξία. Μετά άπό λίγα 
χρόνια Οά έ'χωμε στήν Ελλάδα μας άφ’ ενός μέν εργάτες ειδικευμένους καί 
κοινωνικώς εξελιγμένους καί άφ’ ετέρου αρκετό οικονομικό δυναμικό. Κ ι’ 
αυτό Οά ήτο αληθινό καί πραγματικό άν είχαν ληφθή μέτρα επανόδου άπό τότε 
πού άρχισε ή μετανάστευση.

Πολλοί άπ’ αυτούς θέλουν νά επιστρέφουν, άλλά συγχρόνως επιθυμούν:
α) Εξασφάλιση μόνιμης εργασίας στή Θράκη. >6) Ε ργα σ ία  στό εργο

στάσιο άπό τήν άγροτική άπασχόληση. γ ) Κοινωνική πρόνοια —  Ιατροφαρμα
κευτική καί νοσοκομειακή περίθαλψη και χορήγηση ικανοποιητικής συντά
ξεως.

Ά πό  τήν άλλη πλευρά, έμεις πού θέλομε νά επιστρέφουν πρέπει νά δώ
σομε σ’ αυτούς κατάλληλες συνθήκες εργασίας άνάλογα μέ τήν ειδικότητα 
καί τήν επιθυμία τού καθενός. Αυτό εΐναι θέμα μελέτης καί προγραμματι
σμού, διότι υπάρχουν δυνατότητες νά επιστρέφουν άρκετοί άπ’ αυτούς στά 
χωριά τους γ ιά  νά καλλιεργηθή ή γή. 'Ό μω ς, επειδή ή βιομηχανοποίηση τής 
γεωργίας δέν άπαιτεϊ πολλά εργατικά χέρια, οι υπόλοιποι θά πρέπει νά άπα- 
σχοληθούν σέ άλλους κλάδους (εμπόριο - βιοτεχνία - επεξεργασία τών πρώτων 
υλών τής χώρας μας, βιομηχανία).

’Άλλωστε δέν είναι δλοι πού επιθυμούν τήν επιστροφή στά χωριά τους, 
διότι έχουν μάθει μιά τέχνη, έχουν άποκτήσει κάποια ειδικότητα καί έπί πλέον 
διαθέτουν κεφάλαιο.

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι παρουσιάζεται έλλειψη εργατικών χειρών σέ 
άρκετούς κλάδους τής οικονομικής μας δράστηριότητος.

Γ ε ν & κ ώ τ ε ρ η  τ ο ΰ  θέμ ,ατος

Ή  συνέχιση τής μεταναστεύσεως συμφέρει οικονομικά ώρισμένες χώρες 
μεταξύ τών οποίων τήν Γερμανία καί τό Βέλγιο, πού δέχονται άναλογικά τόν 
μεγαλύτερο άριθμό μεταναστών, διότι εκμεταλλεύονται τήν εργασία των, ή δέ 
υπεραξία απομένει σ’ αυτές.

Ή  Δυτική Γερμανία κατανοώντας καλύτερα άπό τις υπόλοιπες χώρες, 
δτι ή κατεστραμμένη Ευρώπη έχει άνάγκη άνοικοδομήσεως κι επειδή ή ίδια 
υπήρξε ή πρώτη κατεστραμμένη, άνοιξε τις πύλες της προς δλες τις κατευ
θύνσεις καί μάλιστα κατά τρόπο δελεαστικό. ’Έ τσι ή "Ελλάς ακολούθησε τό 
αναγκαίο κακό.
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Ή  'Ελλάς αποτελούσε γι/’ αυτές τίς χώρες μιά πηγή ανειδικεύτων έργα-* 
τών, πού τούς έπέτρεπε νά συμπληρώσουν τό κενό πού άφηναν οι δικοί τους 
εργάτες, όταν αποκτούσαν ειδίκευση.

Έ άν ή μετανάστευση άπό τήν Ελλάδα και άλλες χώρες σταματή- 
ση, τότε θά είναι πολύ δύσκολο γιά  τή Γερμανία ν’ άντισταθή στις πιέσεις 
τών εργατικών της συνδικάτων γιά αύξηση τών ημερομισθίων. Μιά τέτοια 
αύξηση τών ημερομισθίων άπό τήν στιγμή πού τό ποσοστό τών κερδών δια
τηρείται σταθερό, θά έχη σάν αποτέλεσμα νά χάσουν τά Γερμανικά προϊόντα 
τήν συναγωνιστικότητά τους στίς διεθνείς αγορές. ’Αλλά γιά  τήν Ελλάδα οί 
οικονομικοί κίνδυνοι άπό ένα φθίνοντα πληθυσμό, όπου τό βάρος τής συντη- 
ρήσεως τών παιδιών καί γέρων πέφτει διαδοχικά σέ μικρότερο ποσοστό τού 
εργατικού πληθυσμού, παραμένουν.

Ή  μετανάστευση δέν φαίνεται νά είναι ευλογία Θεού. Φαίνεται πώς είναι 
ή άλλη πλευρά τού κίβδηλου νομίσματος πού σερβίρουν πολλοί φίλοι μας Ευ
ρωπαίοι λέγοντας ότι θέλουν νά κάνουν τήν Ελλάδα μας κήπο τής Ευρώπης. 
Θά χρειασθούν λίγοι κηπουροί καί οί υπόλοιποι άς έργασθούν στά εργοστά
σια καί τίς οικοδομές μας. Ή  Ελλάς δέν χρειάζεται νά οίκοδομηθή, μιά καί 
θά είναι ένα περιβόλι!

Ι Ιροβλημ.α.τί ,σμ.οΙ  ε ύ σ τ ρ ο φ η ς

Συνεχίζεται ή μετανάστευση μέχρι σήμερα. Ή  Γερμανία δέχτηκε κατά 
τό 1969 άρκετές χιλιάδες εργάτες άπό τή Θράκη (7 .579). Καί οί μετανά
στες δημιουργούν τή δική τους ζωή στή νέα χώρα. 'Προσαρμόζονται άνετα 
στίς νέες συνθήκες ζωής καί τή Ευρωπαϊκή νοοτροπία. Π αρ’ όλα αυτά βασι
κά αντιμετωπίζουν τά προβλήματά τους μέ τήν άρχή οτι «όλα είναι προσωρι
νά έξω».

Ή  επιστροφή τους έχει προγραμματισθή πριν σχεδόν άκόμα φθάσουν. 
Καί ή σκέψη αυτή διατηρείται πάντα σέ άναμονή. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι 
πού άπεφάσισαν νά μήν έπιστρέτρουν, νά μείνουν πάντα έξω. Ή  συναισθημα
τική έξαρση, πού έχει τίς ρίζες της στήν άγάπη γιά τήν πατρίδα καί τήν 
επιστροφή σ’ αυτή.

Σήμερα μπορούμε νά πούμε οτι διαμορφώνονται οί εξής τάσεις στούς 
μετανάστες.

α) Σ ’ εκείνους πού δημιούργησαν ενα σεβαστό κεφάλαιο καί θέλουν μ’ 
αυτό νά κάνουν μιά εργασία στον τόπο τους, ή μέ όποιοδήποτε τρόπο νά τό 
άξιοποιήσουν, ώστε νά έχουν ένα εισόδημα —  καί μέ λίγη προσωπική εργα
σία τους. ' · ‘ - ’
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'β) Σ ’ εκείνους πού δέν έχουν κάνει χρήματα άλλά ζοϋν μιά άνετη ζφή 
στό εξωτερικό, έχουν οικογένεια και σπουδάζουν παιδιά. Δηλαδή αντιμετωπί
ζουν ένα περιοδικό πρόβλημα, πού μόλις λείψη 0ά έπανέλθουν στον τόπο τους.

γ ) Σ ’ εκείνους πού έχουν τακτοποιηθή πολύ καλά ή αρκετά καλά έξω, 
νοιώθουν ευχάριστα και έχουν αποφασίσει τή μόνιμη οικογενειακή εγκατά
σταση στήν ξενητειά καί σέ κείνους πού εΐτε έχουν καλή εργασία καί αποτα
μιεύσεις είτε όχι καί δέν μπορούν νά μείνουν στήν ξένη χώρα γιά  λόγους ανε
ξαρτήτους άπό τή θέλησή τους.

Γενικά τό μεγαλύτερο ποσοστό τών μεταναστών επιθυμούν καί επιδιώ
κουν τήν επάνοδο. ’Ά ν  θέσωμε τό ερώτημα, υπάρχουν οί προϋποθέσεις οί οι
κονομικές σήμερα νά δεχτή, πίσω τούς μετανάστες ή Ελλάδα καί ιδιαίτερα ή 
Θράκη; Τ Ι απάντηση είναι αρνητική. Γιατί, ένώ συνεχίζεται ή μετανάστευση, 
πού σημαίνει δτι δέν έλήφθη κανένα μέτρο ανασταλτικό εδώ καί μιά Ιδετία, 
ούτε νά άναχαιτισθή, ούτε νά περιορισθή, δέν μπορούμε νά μιλούμε γ ιά  επά
νοδο. Δυστυχώς ή μετανάστευση ήλθε τυχαία καί τό φαινόμενο τούτο δέν με
λετήθηκε καί δέν θά ύπάρξη προγραμματισμός.

Σημειώνουμε πώς ή μόνη πρόχειρη μελέτη τών μεταναστών είναι τού 
συνδέσμου Νέων Θρακών ’Επιστημόνων.

Ό  σύνδεσμος κατήρτισε ενα ερωτηματολόγιο καί διά μέσου τών οικογε
νειών έστειλε στούς μετανάστες. Ή  εργασία αύτή όμως βρίσκεται στήν αρχή. 
Είναι πρόχειρη καί δέν εχει τά μέσα νά φθάση εκεί πού θέλομε.

Ή  « Λ ΐ δ ε ί »  <5χή Ο ρ ά κ η

Ό  συνολικός πληθυσμός τής Θράκης, άπό 10 χρονών καί πάνω, είναι 
280. 567. Ά π ό  αυτούς 197.704 θεωρούνται εγγράμματοι, δηλαδή ποσοστό 
70,47% καί οί 82.863 είναι άγράμματοι, δηλαδή ποσοστό 29,53%. Τό ποσο
στό αυτό είναι τό μεγαλύτερο τών διαμερισμάτων τής Ελλάδος καί δέν είναι 
καθόλου τιμητικόν γ ιά  μάς τούς Θράκες. Νομίζω δμως, δτι τό μεγάλο αυτό πο
σοστό οφείλεται δχι καθαρά στούς Θράκες, άλλά στήν μειονότητα τών Τούρ
κων, πού είναι ολοι αγράμματοι.

Ά π ό  τόν συνολικό αριθμό τού πληθυσμού τής Θράκης μέ ηλικία πάνω 
άπό 10 χρονών οί 136.431 είναι άνδρες. Ο ί 110.36ι3 πού θεωρούνται εγγράμ
ματοι, δηλαδή ποσοστό 80,60% καί οί 26.068 άγράμματοι, δηλαδή ποσοστό 
19,11%.

Ά π ό  τις 144.407 γυναίκες οί 87.341 θεωρούνται εγγράμματες, δηλα
δή ποσοστό 60,68% καί οί 56.795 είναι αγράμματες, δηλαδή ποσοστό 39,40%.
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Αυτό τό μεγαλύτερο ποσοστό δημιουργείται, διότι οι χανούμισσες δέν γνιορί-, 
ζουν ανάγνωση κα! γραφή.

Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη δτι πέρασε μιά δεκαετία, και ένα μεγάλο 
ποσοστό εγγραμμάτων παρουσιάστηκε, πράγμα πολύ έλπιδοφόρο.

Ά ν  δέν έξαλειφθή ό αναλφαβητισμός και δέν άνέλθη τό μορφωτικό επί
πεδο στήν τεχνοκρατική εποχή μας πού δλα τά προγράμματα βασίζονται στά 
σχέδια ,κα! στ'ις σύνθετες σκέψεις, ή εξέλιξη και ό συγχρονισμός μας θά βρί- 
σκωνται πολύ πίσω άπό τούς άλλους λαούς.

Ή  μετανάστευση έδωσε έπίσης τή δυνατότητα, ένα μεγάλο ποσοστό νά 
μορφωθή, ακόμη κι’ άν είναι και αγράμματοι κα! νά προσαρμοσθή στή σύγ
χρονη Ευρωπαϊκή σκέψη.

Κ ι’ άν δέν μπορούν μόνοι τους νά ενεργήσουν επιβάλλεται νά παρακολου
θήσουν κα! νά συλλάβουν στο ακέραιο κάθε προγραμματισμό κα! νά τον εφαρ
μόσουν μέ έμπνευση κα! πρόβλεψη.

ϊ τ ο ι χ ε ι ώ δ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η

Σ τήν προσπάθεια μας νά δ αίσιο με μιά παραστατική εικόνα σχετικά μέ 
τή μόρφωση στή Θράκη, θά παραθέσωμε στοιχεία άπό τό σχολικό έτος 1963—  
64, κα! στή συνέχεια ένα άπό τά προηγούμενα σχολικά έτη.

Σ τήν Θράκη, κατά τό σχολικό τούτο έτος, έλειτούργησαν 597 ημερήσια 
δημοτικά σχολεία. ’Από αυτά, 321 είναι δημόσια κα! 276 ιδιωτικά. Σ αφ ής 
είναι ή πρωτοβουλία τής ιδιωτικής έκπαιδεύσεως, άλλά κα! περίεργη. Τούτο 
συμβαίνει, διότι ή Τουρκική μειονότητα έχει δικά της σχολεία, πού θεωρούν
ται ιδιωτικά, άφού τά συντηρούν οί ίδιοι.

Τ ά νυκτερινά δημοτικά σχολεία άνέρχονται σέ 20. Ά π ό  αυτά ένα μόνο 
είναι ιδιωτικό, στο Νομό Ροδόπης. Τά υπόλοιπα είναι δημόσια, πού σκοπό 
έχουν τή μείωση τού αναλφαβητισμού κατά κύριο λόγο.

Τά νηπιαγωγεία τής Θράκης είναι 45 τό σχολικό τούτο έτος. Είναι δλα 
δημόσια μέ 22 στο νομό 'Έβρου, μέ 7 στο νομό Ροδόπης κα! μέ 16 στο νομό 
Ξάνθης.

Μ ιά πιο άναλυτική εικόνα κατά νομούς, κατά τό ίδιο σχολικό έτος.
Σ το νομό 'Έβρου λειτούργησαν 191 δημόσια ημερήσια κα! 18 ιδιωτικά 

σχολεία. Τά νυκτερινά σχολεία είναι 13 δλα δημόσια.

Σ το  νομό Ροδόπης λειτούργησαν 68 δημόσια ημερήσια κα! 148 ιδιωτικά 
σχολεία, πού συντηρεί ή τουρκική μειονότητα. Νυκτερινά σχολεία δημόσια 2 
κα! 1 ιδιωτικό σχολείο.· - ·
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Τέλος στό νομό Ξάνθης λειτούργησαν 30 δημόσια ημερήσια σχολεία *καί 
110 ιδιωτικά. Νυκτερινά, 4 δημόσια σχολεία.

Κατά τό ϊδιο σχολικό έτος ύπηρετοΰν στή Θράκη 1478 διδάσκαλοι, που 
αντιστοιχούν σέ 43 .7'8>8 μαθητές, δηλαδή ένας διδάσκαλος σέ 30 περίπου μα
θητές.

Ά π ό  αυτούς οι 857 στά δημόσια σχολεία μέ 30.0G8 μαθητές δηλαδή ένας 
διδάσκαλος αντιστοιχεί σέ 35 περίπου μαθητές. Έ νώ  οι διδάσκαλοι τών ιδιω
τικών ανέρχονται σέ 601 μέ 43.720 μαθητές, δηλαδή ένας διδάσκαλος έχει στή 
διάθεσή του 23 μαθητές.

Ο ι διδάσκαλοι τών νυκτερινών είναι 20 καί αντιστοιχούν σέ 382 μαθητές, 
δηλαδή ένας διδάσκαλος σέ 382 μαθητές. Μιά εξαιρετική περίπτωση οπωσδή
ποτε.

Τέλος οι νηπιαγωγοί ανέρχονται σέ 49 καί αντιστοιχούν σέ 1753 νήπια, 
δηλαδή μία νηπιαγωγός έχει 36 περίπου νήπια νά τούς μάθη τά πρώτα γράμ
ματα, πράγμα πολύ δύσκολο.

I I  ά ν α λ ο γ έ α  ν ο μ ο ύ ς

κ α τ ά  τ ό  σ χ ο λ ε κ ό  ε τ ο ς  1 0 6 3  - 6 4 ί

Σ τό νομό "Εβρου υπηρετούν στό σχολικό τούτο έτος 531 δασκάλοι καί 
σπουδάζουν 19.748 μαθητές, δηλαδή ένας δάσκαλος απασχολείται μέ 40 πε
ρίπου μαθητές. Εΐδικοότερα διδάσκαλοι πού υπηρετούν σέ δημόσια σχολεία είναι 
504 μέ 19.260 μαθητές καί οί διδάσκαλοι τών ιδιωτικών 27 μέ 488 μαθητές, 
δηλαδή ένας διδάσκαλος τών ιδιωτικών σχολείων αντιστοιχεί σέ 18 περίπου 
μαθητές.

Γ ιά τά νυκτερινά δημόσια σχολεία είχαν διατεθεί 13 δασκάλοι, προκει- 
μένου νά μάθουν γράμματα σέ 291 μαθητές, δηλαδή ένας δάσκαλος γιά 23 μα
θητές.

Τέλος στό νομό 'Έβρου υπηρέτησαν 26 νηπιαγωγοί γιά  νά μορφώσουν 
1036 νήπια, δηλαδή μία νηπιαγο^γός γιά 40 νήπια.

Σ τό νομό Ροδόπης υπηρετούν 480 διδάσκαλοι καί φοιτούν 12.465 μα
θητές, δηλαδή ένας δάσκαλος άσχολεΐται μέ 26 μαθητές. Ά λλά τού δημοσίου 
δασκάλοι είναι 159 καί αντιστοιχούν σέ 5.059 μαθητές, δηλαδή ένας διδάσκα
λος άσχολεΐται μέ 32 περίπου μαθητές. Ο ί δασκάλοι τών ιδιωτικών σχολείων 
ανέρχονται σέ 321 καί αντιστοιχούν σέ 7.406 μαθητές, ένας διδάσκαλος άσχο- 
λεΐται. μέ 20 μαθητές. Ο ί διδάσκαλοι τών νυκτερινών είναι 2 τού δημοσίου καί 
1 τού ιδιωτικού μέ 18 μαθητές τού δημοσίου καί 7 τού ιδιωτικού.

Ο ί νηπιαγωγοί ανέρχονται σέ 7 καί αναλογούν σέ 707 νήπια.
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Στό νομό Ξάνθης υπηρετούν 411 δασχάλοι μέ 11.575 μαθητές, δηλαδή* 
ένας δάσκαλος μέ 28 περίπου μαθητές. Τού δημοσίου οί, δασκάλοι είναι 171, οί. 
δέ μαθητές 5.079, δηλαδή ένας διδάσκαλος μέ 35 μαθητές. Σ τά  ιδιωτικά σχο
λεία υπηρετούν 240 δασκάλοι καί φοιτούν 5.820 μαθητές, δηλαδή ένας δάσκα
λος άσχολεϊται μέ 14 μαθητές.

Οι δασκάλοι πού υπηρετούν στά νυκτερινά σχολεία είναι 4 καί φοιτούν 60 
μαθητές.

Τέλος οί νηπιαγωγοί είναι 16 μέ 510 νήπια, δηλαδή κάθε νηπιαγωγός 
άσχολεϊται. μέ 32 νήπια.

Μέ τήν παράθεση τών στοιχείων σχετικά μέ τήν στοιχειώδη εκπαίδευση καί 
μάλιστα τού έτους I960 - 04 έγινε μιά γενική εικόνα τής εξελικτικής άναπτύ- 
ξεως στήν ΙΟετία 1960 - 1970.

Θά δώσωμε καί στοιχεία ενός άπό τά τελευταία σχολικά έτη, ιόστε νά είναι 
σαφής ή πορεία άπό άπόψεως προσωπικού διδασκόντων καί μαθητών.

Μ έβΥ ) έ κ π α έ δ ε υ β η

Δίνουμε μερικούς αναλυτικούς πίνακες γιά τήν Μέση ’Εκπαίδευση τό σχο
λικό έτος 1963 - 64.

Σ τή  Θράκη κατά τό έτος αυτό λειτούργησαν 21 γυμνάσια μέ 234 καθη- 
γητάς. Ά π ό  αυτούς 137 άνδρες καί 67 γυναίκες. Ο ί μαθητές πού σπουδάζουν 
άνέρχονται σέ 7.305, καί είναι 4.081 αγόρια καί 3.224 κορίτσια.

Στό νομό Έ βρου  λειτούργησαν 10 γυμνάσια μέ 112 καθηγητές, 68 άν
δρες καί 44 γυναίκες. Καί φοίτησαν 3.632 μαθητές, 1967 αγόρια καί 1656 
κορίτσια.

Στό νομό Ροδόπης λειτούργησαν 7 γυμνάσια μέ 70 καθηγητές, 38 άνδρες 
καί 32 γυναίκες. Φοίτησαν 192:2 μαθητές, 1125 αγόρια καί 799 κορίτσια.

Στό νομό Ξάνθης λειτούργησαν 4 γυμνάσια μέ 52 καθηγητές, 31 άνδρες 
καί 21 γυναίκες. Φοίτησαν 1751 μαθητές, 980 αγόρια καί 771 κορίτσια.

Γενικά, στή Θράκη, ένας καθηγητής αντιστοιχεί σέ 81 μαθητές κατά τό 
σχολικό αυτό έτος. Ή  αναλογία αύτή ισχύει καί γιά  τούς τρεις νομούς μέ ελά
χιστες διαφορές εύνοίας στό νομό Ροδόπης, δπου εύρίσκεται καί ή έδρα τής 
Γενικής Έπιθεωρήσεως.

Κατά μέσον δρον άπεφοίτησαν άπό κάθε Γυμνάσιο 40 μαθητές, δηλαδή 
συνολικά περίπου 800 άπό δλα τά γυμνάσια τής Θράκης.



174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΑΚΙΔΗ

Ή Π»6δα.γωγς*Λή Ακαδημία. Ά.λε1ςχνδρου>«όλεως *

Τό μοναίδικό άνώτερο πνευματικό φυτώριο τής Θράκης είναι ή Ζαρίφειος 
Παιδαγωγική ’Ακαδημία Άλεξανδρουπόλεως. Μ άς έκανε ενα καλό, γ ιατί πάρα 
πολλοί φτωχοί νέοι έσποΰδασαν ο’ αυτήν καί έγιναν δασκάλοι. ’Αλλά καί με
γάλο κακό, γ ιατί πάρα πολλοί νέοι μέ προσόντα καί κλίσεις, διαφορετικές πα
ρασύρθηκαν κι έγιναν δασκάλοι. 'Ό ταν ένοιωσαν τό λάθος τους, ήταν πια πολύ 
αργά.

Θά παραθέσωμε μερικά στοιχεία άπό τήν κίνηση τής ’Ακαδημίας τό σχο
λικό έτος 1965 - 66.

Τό σχολικό αυτό έτος υπηρετούν 14 καθηγητές, 12 άνδρες καί 2 γυ
ναίκες. Σπουδάζουν δέ 228 σπουδαστές, 132 νέοι καί 96 νέες.

Άπεφοίτησαν κατά τό ίδιο έτος 107 διδάσκαλοι, 63 άνδρες καί 44 γυ
ναίκες.

Ή  παιδαγωγική Α καδημία μας μπορεί νά έδωσε τήν ευκαιρία νά σπου
δάσουν πολλά φτωχά παιδιά, αλλά ταυτόχρονα άπετέλεσε καί τήν εύκολη λύση 
μιας σταδιοδρομίας, μ’ αποτέλεσμα δυνατά πνεύματα, πού μπορούσαν νά δια- 
πρέψουν οπουδήποτε αλλού, έθαψαν τήν δλη ενεργητικότητά τους καί ζωτικό
τητα αναγκάζοντας τήν φτιαγμένη γ ιά  άλλα πράγματα καί δημιουργίες προ
σωπικότητά τους νά περιορισθή καί άτονίση στά στενά πλαίσια κάποιου χω
ριού.

’Έ τσι ή Θράκη μας άργησε νά δώση επιστήμονες σ’ άλλους τομείς μέ 
συνέπεια νά ύπάρξη μιά γενική καθυστέρηση σ’ δλη τήν οικονομική καί κοινω
νική εξέλιξη τής Θράκης.

Τεχνικές Χχολές πτή Ορχκη

Σ τή  Θράκη λειτουργούν 3 σχολές. Ά π ό  αυτές ή μία δημοσία καί οί άλλες 
ιδιωτικές.

Οί μαθητές πού έγγράφηκαν σ’ δλες τίς τεχνικές σχολές τό 1962, άνήλθαν 
σέ 513, 464 αγόρια καί 49 κορίτσια. Παρέμειναν γραμμένοι 463, 41.4 αγόρια 
καί 49 κορίτσια. Ά περρίφθησαν 59 αγόρια καί 10 κορίτσια. ’Έλαύαν τά πτυ
χία του 46 άνδρες καί 23 γυναίκες.

Στήν εκκλησιαστική σχολή Ξάνθης κατά τό σχολικό έτος 196.2 - 63 ένε- 
γράφησαν 67 καί παρέμειναν εγγεγραμμένοι 60. Άπεφοίτησαν 12.

Σ έ  καλλιτεχνικές σχολές κατά τό ίδιο έτος έγράφησαν καί παρέμειναν εγ
γεγραμμένοι 10 αγόρια καί 10 κορίτσια. Έ νώ  στήν τεχνική σχολή Ά λεξ)πό- 
λεως μέσης έκπαιδεύσεως ένεγράφησαν 86.
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Δυστυχώς σ’ ολόκληρη τή Θράκη δέν λειτουργεί καμμιά Γεωργική Σχολή,* 
ή Εμπορική ή Οικιακής οικονομίας, οΰτε παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 
Ή σαν αναγκαίες οί σχολές αυτές, γ ιατί τό μεγαλύτερο ποσοστό τοΰ πληθυσμού 
είναι γεωργοί καί μία γνώση τής σύγχρονης βιομηχανικής καλλιέργειας άλλά 
καί τοΰ κοινωνικού ρόλου τοΰ ατόμου άποτελεΐ τήν υποδομή κάθε προόδου.

Ή γεωργέα στή Ορά/η

Τό μεγαλύτερο ποσοστό τοΰ πληθυσμού τής Θράκης είναι γεωργοί. Ή  εκ
βιομηχάνιση τής γεωργίας, έδημιούργησε μεγάλο άριθμό άναγκών. Κ αί άντιμε- 
τωπίζομε ολοφάνερα τό θέμα τής μειώσεως τών γεωργών. Οί άγρότες θά μεί
νουν πολύ ολίγοι σέ σχέση μέ τούς σημερινούς, άλλά καί μέ πολύ περισσότερες 
γνώσεις. Καί μάλιστα αυτό γίνεται άπό άνάγκη καί χωρίς κανένα προγραμμα
τισμό, κανένα σχέδιο. Ο ί άνεργοι γεωργοί άντί νά βροΰν εργασία στή βιομη
χανία, στό εμπόριο, στή θάλασσα άκολουθοΰν τό επικρατέστερο ρεύμα τής με- 
ταναστεύσεως. Καί ή Θράκη έφθασε στό σημείο νά μήν έχη τά αναγκαία γεωρ
γικά χέρια γ ιά  μιά εντατική καλλιέργεια.

Θά παραθέσωμε μερικά στοιχεία τής άπογραφής τοΰ 1% 1 καί ώρισμένα 
τών επομένων ετών μέχρι τοΰ 19G9 γιά  νά εχιομε μιά πλήρη εικόνα τής έξελί
ξεως τής γεωργίας.

Ή  έκμεταλλεύσιμη έκταση γεωργικής γής άνέρχεται τό 1961 σέ ολόκλη
ρη τή Θράκη σέ 2.506.938 στρέμματα. Ά π ό  αυτά 1.364.798 στρέμματα στον 
νομό "Εβρου, 385.329 στρέμματα στό νομό Ξάνθης καί 75.6.811 στό νομό Ρ ο 
δόπης.

Ή  συνολική έκταση δενδροκαλλιέργειας στή Θράκη είναι 51.751 στρέμ
ματα. Ά π ό  αυτά στό νομό "Εβρου 39.763, στό νομό Ξάνθης 3.892 στρέμματα 
καί στό νομό Ροδόπης 8.516 στρέμματα.

Ή  έκταση τών άμπέλων άνέρχεται στά 41.108 στρέμματα σ’ δλη τή Θρά
κη. Ά π ό  αυτά στό νομό "Εβρου 24.464 στρέμματα, στό νομό Ξάνθης 4.510 
στρέμματα καί στό νομό .Ροδόπης 12.134 στρέμματα.

Οί εκμεταλλεύσεις χωραφίών μέ ετήσια φυτά σ’ ολη τήν Θράκη είναι 
63.220. Έ νώ  ή έκταση χοοραφιών μ’ ετήσια φυτά άνέρχεται σέ 2.176.012 στρέμ
ματα.

Σ τό νομό "Εβρου έχομε 29.185 στρέμματα έκμεταλλεύσιμα, ένώ ή καλ
λιεργήσιμη γή μπορεί ν’ άνέλθει σέ 1.161.792 στρέμματα. Σ τό νομό Ξάνθης 
π.χ. έχουν άξιοποιηθεΐ 14.175 στρεμμάτων ένώ ή έκταση άνέρχεται σέ 
343.490 στρέμματα.

Σ τό  νομό Ροδόπης καλλιεργούνται μόνο 19.860 ένώ ή έκταση άνέρχε-
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ται σέ 670.750. 01 εκμεταλλεύσεις μέ αγραναπαύσεις σ’ δλη τή Θ ράκη‘κα
λύπτουν 14.959, ενώ οι εκτάσεις άγραναπαύσεισν φθάνουν τά 17.5.847 στρέμ
ματα.

ΟΙ εκτάσεις τών «κοφτολίβαδων» είναι 62.2.20 στρέμματα. Σ το νομό 
"Εβρου 24.457, Ξάνθης 16.114 καί στό νομό Ροδόπης 21.649 και τών βοσκο
τόπων σ’ δλη τή Θράκη σέ 58.475 στρέμματα. Σ τό νομό "Εβρου 37.874 
στρέμματα, Ξάνθης 8.733 καί στό νομό Ροδόπης 11.868 στρέμματα.

Οι εκμεταλλεύσεις μέ ιδιόκτητο γεωργική γη ανέρχονται σέ 64.468 
στρέμματα. Στό νομό "Εβρου 30.425, Ξάνθης 13.926 κα'ι στό νομό Ροδόπης 
20.117 στρέμματα.

Έ νώ  ή έκταση τής ιδιοκτήτου γεωργικής γής εΐναι σ’ δλη τή Θράκη 
2.243.853 στρέμματα. Στό νομό "Εβρου 1.222.114, Ξάνθης 333,589 καί στό 
νομό Ροδόπης 668.150 στρέμματα.

01 εκμεταλλεύσεις άρδεύομένης γεωργικής γής στή Θράκη κατά τήν 
άπογραφή του 1961 ήταν 5070 στρέμματα, ένώ ή έκταση φθάνει τά 45.964 
στρέμματα. Τά έλαιόδενδρα είναι. 2.966 στρέμματα σ’ δλη τή Θράκη. Στό 
νομό "Εβρου 1996, Ξάνθης 95 καί στό νομό Ροδόπης 875 στρέμματα.

Οί εκμεταλλεύσεις μέ εσπεριδοειδή σ’ δλη τή Θράκη φθάνουν τά 430 
στρέμματα. Σ τό  νομό "Εβρου 175 στρέμματα, στό νομό Ξάνθης στά 47 καί 
στό νομό Ροδόπης 20ι8 στρέμματα. "Εχει δέ σύνολο περίπου 15.000 δένδρα. 
Τά υπόλοιπα καρποφόρα φθάνουν τά 1272 δένδρα.

Κ α λ λ ι ε ρ γ η θ ε ΐ σ α  έ κ τ α σ η  τ ό 1 9 6 4

Ή  έκταση γής πού καλλιεργήθηκε στή Θράκη κατά τό 1964 έφθασε στά 
2.778.779 στρέμματα. Ά πό  αύτά άροτριαια 2.634.766, Λαχανικά 38.513 
καί λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες 10.6'50 στρέμματα. "Αμπελοι καί σταφι
δάμπελοι 42.054 στρέμματα. Κανονικοί δενδρώνες 52.796 στρέμματα.

Τό σύνολο τής γής πού καλλιεργήθηκε σ’ δλη τή Θράκη τό 1965 έφθασε 
τά 2.763.402 δηλαδή 15.377 στρέμματα λιγώτερο άπό τό 1964.

Ά π ό  αύτά, άροτριώσιμα ήσαν 2.623.030. Λαχανικές 85.000 στρέμματα. 
Λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες 10.586 στρέμματα. ’Άμπελοι καί σταφιδά
μπελοι 42.790. Κανονικοί δενδρώνες 51.996.

Τό 1966 καλλιεργήθηκαν σ’ δλη τή Θράκη συνολικά 2.768.528 στρέμ
ματα. Ά ροτριώσιμα 2.627.741 στρέμματα. Άναλυτικώτερα, σιτηρά 630.632 
στρέμματα, όσπρια 123.457 στρέμματα. Βιομηχανικά φυτά 268.606 στρέμ
ματα. Κτηνοτροφικά φυτά 356.396. Πεπονοειδή 48.628 στρέμματα, γεώμηλα 
17.13'8. Λαχανικά 36.176. Λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες 101842. ’Ά μπε
λοι καί σταφιδάμπελοι 43.105. Κανονικοί δενδρώνες 30.664 στρέμματα.
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Κατά τό 1967 ή έκταση που καλλιεργήθηκε εφθασε σέ 2..803.185 στρέμ
ματα. Ή  έκταση που καλύφθηκε άπό άροτριώσιμες καλλιέργειες, έφθασε σέ 
2.662.259 στρέμματα. Λαχανικά 38.597. Σημειώθηκε αύξηση.

Λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες: άμπελοι καί σταφιδάμπελοι έφθασαν σέ 
41.135 στρέμματα. Κανονικοί δενδρώνες 50.000.

Τό σύνολο τών εκτάσεων πού καλλιεργήθηκε εφθασε στά 2.723.9213 
στρέμματα. Σημειώθηκε μείωση ώς προς τον προηγούμενο χρόνο. Ο ί άρο
τριώσιμες εκτάσεις κάλυψαν 2.578.712 (μείωση). Λαχανικά καλλιεργήθηκαν 
38.918 στρέμματα (αύξηση). ’Άμπελοι καί σταφιδάμπελοι 37.954 στρέμμα
τα (μείωση). Κανονικοί δενδρώνες 68.341 στρέμματα (αύξηση) κατά 18.341 
στρέμματα.

Οί εκτάσεις μέ άροτριαΐες καλλιέργειες τοΰ 1968 έχουν άναλυτικώτερα 
κατά κατηγορίες:

Σ ιτηρά  1.787.477 στρ. Τό μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει τό σιτάρι.
Γιά βρώσιμα όσπρια 79.006 στρέμματα. Γιά βιομηχανικά φυτά 250.579. 

Γιά κτηνοτροφικά φυτά 398.246 στρέμματα. Πεπονοειδή, 42.232. Γεώμηλα 
16.423 στρέμματα.

Έ άν θελήσωμε νά συγκρίνουμε τίς άροτριαΐες εκτάσεις τοΰ 1968 μέ τό 
1967 θά παρατηρήσουμε, 7.477 στρέμματα περισσότερα. Γ ιά  βρώσιμα όσπρια 
τό 1967 (έχομε περισσότερα 36.060 στρέμματα) κτηνοτροφικά φυτά περισ
σότερα 78.071 στρέμματα τό 1968. Γιά πεπονοειδή έχομε περισσότερα 8.135 
τό 1967. Καί γεώμηλα εχομε περισσότερο 640 στρέμματα τό 1968.

Ή  κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α

Θά έπαναλάβωμε §δώ μερικά χιλιοειπωμένα. Ή  λεπτομερής καί σέ βά
θος εμπειρία τοΰ κτηνοτροφικοΰ προβλήματος δίδαξε πολλά καί στους πιο 
άνί δέους.

Ή  κτηνοτροφία στή Θράκη άρχισε τά πρώτα άτακτα καί άσταθή βήμα
τά της. Τ π ά ρ χε ι πολύς χώρος γ ιά  τήν άνάπτυξη τής κτηνοτροφίας, γιατί 
εχομε τήν δυνατότητα νά παραγάγωμε άφθονα ζωοκομικά προϊόντα καί ζωο
τροφές. Καί μόνο ή πρόσθετη συμμετοχή άπό τά προϊόντα τής κτηνοτροφίας 
στο συνολικό άγροτικό προϊόν θά έδιδε τή βάση γιά  μιά αύξηση τοΰ εισοδή
ματος. Ό  συνδυασμός καλλιέργειας ζωοτροφών γιά  νά χρησιμοποιηθοΰν σέ 
συνέχεια άποτελεΐ μίαν άπασχόληση τίς χειμερινές περιόδους, δταν δλοι οί 
γεωργοί κάθωνται.

Σ τή  Θράκη, παρά τήν καλή θέληση τών άγροτών μας καί τήν προσπά
θεια τών γεωπόνων, ή πρόοδος πού σημειώθηκε, δπως καί στήν υπόλοιπη Ε λ 
λάδα, είναι άσήμαντη. Ά π ό  τά στοιχεία πού υπάρχουν στο δελτίο τής Τρα-

12
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πέζης τής Ελλάδος προκύπτει, δτι παρά τήν αύξηση τής εγχώριας παραγω
γής κρέατος μέ μέσο ρυθμό 6% μεταξύ 1955 - G4 οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
μέ μέσο ρυθμό 16%, γιατ'ι υπάρχει σημαντική αύξηση καταναλώσεως κρεά
των.

Ά π ό  τούς ειδικούς άμορισβητεϊται ή δυνατότητα νά άναπτυχθή ή εγχώρια 
παραγωγή στό επίπεδο αύταρκείας μέ άνταγιονιστικές τιμές κρέατος. Ή  άπο
ψη δμως αύτή δέν Ισχύει γενικά και ιδιαίτερα γ ιά  τή Θράκη μέ τ'ις τόσες 
μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας πού έχει. Μάλιστα δέ μέ τήν ά'ρδευση ή δαπάνη 
γιά  τήν παραγωγή ζωοτροφών θά είναι ελάχιστη μέ συνέπεια τό κόστος των 
νά μειωθή. Και ή περίπτωση πρέπει νά άντιμετωπισθή μέ άμεσες εμπειρίες 
καί όχι μέ επιδοτήσεις καί άλλες βοηθητικές παροχές, προκειμένου νά δημιουρ
γήσουμε τις προϋποθέσεις μιας συγχρονισμένης γεωργικής καί κτηνοτροφικής 
έκμεταλλεύσεως. 'Η  συναλλαγματική δαπάνη γ ιά  εισαγωγές κρέατος γ ιά  τις 
ανάγκες τής χώρας είναι πολλή σημαντική καί αυξάνει μέ ταχύ ρυθμό έξ αι
τίας τής μεγάλης τάσεως γιά κατανάλωση τών ειδών αυτών.

Ιδ ο ύ  μερικά στοιχεία σχετικά μέ τήν κτηνοτροφία. Κατά τήν άπογραφή 
τοΰ 1961 δηλώθηκαν γ ιά  εκμετάλλευση σ’ δλη τή Θράκη 58.419 ζώα. Καί 
συγκεκριμένα, στό νομό "Εβρου 27.69ι2, στό νομό Ξάνθης 12.728 καί στό νομό 
Ροδόπης 17.999. Μεταξύ αυτών είναι: ίπποι 6.456. Σ τό νομό "Εβρου 3.293, 
στό νομό Ξάνθης 1756 καί στό νομό Ροδόπης 1485. Ήμίονοι (σ’ δλη τή Θρά
κη) 3.326. Σ τό νομό "Εβρου 848, Ξάνθης 1744 καί Ροδόπης 734.

Σ5 δλη τή Θράκη --  Έ β ρ ο υ — Ξάνθης — Ροδόπης

"Ονοι 25.6ι81 8.797 6.992 9.892

Μοσχίδες 42.839 20.715 8.676 13.448

Ά ριθμός ζώων 142.839 74.369 25.039 43.431

Βούβαλοι 12.73-8 738 5.178 6.822

Εκμεταλλεύσεις προβάτων 17.527 8.799 3.658 5.070

Ά ριθμ ός ζώων 495.675 234.727 118.361 342.587

Εκμεταλλεύσεις μέ αΐγες 12.688 5.943 3.244 3.501

Ά ριθμός ζώων 267.233 112.265 59.185 95.783

Χοίροι δλων τών είδών 14.081 14.7-86 1.201 1.0-94

Πουλερικά δλων τών ειδών 506.751 2 7^8.985 86.920. 140.846

Κυψέλες μελισσών 322.609 . 310.678 4.174 7.757



Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 179

Τό συνολικόν βάρος τών σφαγίων, πού μετεφέρθησαν στά κρεοσκοπικά t 
κέντρα γ ιά  κρεοσκόπηση είναι:

1963 8.578 τ.
1964 7.955 »
1965 6.686 »

'Η  κατανομή τού πληθυσμού τής Θράκης, κατά τήν άπογραφή τοΰ 1961 
είχε, δπως άναφέραμε, ώς έξης:

’Αστικός πληθυσμός 94.582 ήτοι. ποσοστό 26,5%
Η μιαστικός » 46.601 » » 11,1%
’Αγροτικός » 215,372 » » 60,4%

Άναλυτικώτερα κατά Νομούς εχει:
Σ τό νομό Έ βρου, τό σύνολο τού πληθυσμού ανέρχεται σέ 457.760 :

’Αστικός πληθυσμός 34.93-5 ήτοι ποσοστό- 22,1%
Η μιαστικός » 30.042 » » 19,1%
’Αγροτικός » 92.783 » » 58,8%

Στό νομό Ξάνθης τό σύνολον τού πληθυσμού ανέρχεται σε 89.594.

’Αστικός πληθυσμός 27.802 ήτοι ποσοστό 31,0%
Η μιαστικός » 3.269 » » 3,7%
’Αγροτικός » 58.523 » » 65,3%

Η  Ο ΙΚ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ  Σ Τ Η  Θ Ρ Α Κ Η

Σ άν ιδιωτικό νοικοκυριό δρίζεται ομάδα άπό πρόσωπα, ή ακόμα ενα και 
μόνον πρόσωπο, ανεξάρτητα άν υπάρχη ή όχι συγγένεια μεταξύ τους και συν
δέονται μέ κοινή μέριμνα ώς προς τήν στέγαση καί διατροφή.

’Α ρχηγός τού νοικοκυριού θεωρείται τό μέλος τού νοικοκυριού πού μέ 
τήν παραδοχή άπ’ δλα τά μέλη αυτού, φέρει τήν ευθύνη ν’ άποφασίζη, νά 
διοική και νά διαχειρίζεται τό νοικοκυριό.

Σάν οικονομικά ενεργά μέλη θεωρούνται δίτομα ηλικίας 14 ετών καί πά
νω πού κατά τήν διάρκεια μιας έβδομάδος καί είδικώτερα τήν προηγουμένη
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άπό τήν έναρξη τής ερευνάς σέ κάθε νοικοκυριό (περίοδος άναψορσπ) συμμε
τείχαν μέ αμοιβή ή κέρδος σέ ώργανωμένη δραστηριότητα παραγωγής.

Άποσυρθέντα άπό τήν εργασία είναι τά μέλη που έξ αιτίας υής ηλι
κίας, υγείας κλπ. έπαυσαν οριστικά νά έργάζωνται.

Δαπάνη του νοικοκυριού μπορεί νά θεωρηΟή ή χρηματική αξία τών αγα
θών κα! υπηρεσιών πού αποκτήθηκαν μέ όποιοδήποτε τρόπο άπό τό νοικοκυ
ριό γιά  τήν ικανοποίηση τών αναγκών του κατά τήν περίοδο τής αναφοράς.

Δωμάτιο θεωρείται κάθε ιδιαίτερος χώρος τής κατοικίας πού μπορεί νά 
περιλάβη τό κρεββάτι ενός ενήλικου προσώπου κα! νά χρησιμοποιηθή γιά  φα
γητό, ύπνο κλπ. ’Έ τσι δέν θεωρούνται δωμάτια, τά πλυντήρια, τά λουτρά κα! διά
φοροι άλλοι βοηθητικό! χώροι.

Δωμάτια εκτός οικίας αφορούν κατ’ αρχήν καταναλώσεις πού γίνονται, 
σ’ εστιατόρια, καφενεία κλπ. πού περιλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό υπηρε
σιών.

Σ τή  Θράκη τό 1951 έλειτούργουν 920 οικοτεχνίες, δηλαδή ποσοστόν 
3,5%. ’Α π’ αυτές οι 610 στο Ν. "Εβρου ποσοστό 2,3%.

Ειδικώτερα οι 220 οικοτεχνίες βρίσκονται στ'ις πόλεις δηλαδή ποσοστό 
23,5%, 251 σέ κωμοπόλεις δηλαδή ποσοστό 27,30, 449 στά χωριά 18,8.

Σ άν άπασχολήσεις δέν άφορούν πλατύτερα τήν οικοτεχνίαν, δηλαδή τής 
ο’ικονομίας (Econom ic dom icile) μολονότι κα! αυτές επωφελούνται καμμιά 
φορά άπό τίς ευκαιρίες νά πωλήσουν τήν παραγωγή τους πού πλεονάζει.

Τό σύνολο τών ατόμων, πού άπασχολούνται στήν οικοτεχνία τής Θρά
κης άνέρχεται σέ "1581 δηλαδή ποσοστό 3,6% κα! μάλιστα τά 1043 στο Ν. 
"Εβρου δηλαδή ποσοστό 2,4. ’Από τήν άποψη τής κατανομής στίς πόλεις απα
σχολούνται στή Θράκη 440 ατομα, δηλαδή ποσοστό 27,8% στίς κωμοπόλεις, 
479 δηλ. 30,3% καί στά χο^ριά 662, ποσοστό 41,9.

Ό  άριθμός τού πληθυσμού στήν Θράκη μέ ηλικία 10 - 64 είναι 241.049.
Κα! ό άριθμός πού άπασχολείται σέ οικοτεχνίες είναι 1581 άτομα δηλαδή
ποσοστό 0,66. Πρόκειται περ! άσημάντου ποσοστού κα! τούτο είναι μία άλλη
λυπηρή πλευρά άπό τίς πολλές πού υπάρχουν. Ειδικώτερα στον "Εβρο σέ πλη
θυσμό μέ ηλικία 10 - 64 ετών, οι 101.026 άπασχολούνται σέ οικοτεχνίες 
1043 άτομα δηλαδή (ποσοστό 1 ,03). Μέ τέτοια δεδομένα γίνεται κατανοητό 
εύκολα γιατί ή μετανάστευση πήρε τεράστιες διαστάσεις.

Ό  πληθυσμός τής Θράκης μέ ηλικία 10 - 64 ετών πού κατοικεί στίς πό
λεις φθάνει τίς 58.433 άτομα. Ά π ό  αυτά μόνο 440 άτομα άσχολούνται σ’ οικο
τεχνίες δηλαδή ποσοστό 0,8. Σ τ ίς  κωμοπόλεις κατοικούν 41.940 κα! απασχο
λούνται 479, δηλαδή ποσοστό 1,1. Κα! στά χωριά κατοικούν 140.668 κα! απα
σχολούνται σέ οικοτεχνίες 662 άτομα δηλαδή ποσοστό 0,5.

Σ τή  Θράκη οί 469 οικοτεχνίες άπασχολούνται μέ ιματισμό κα! υπόδηση
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δηλαδή ποσοστό 51%, οί, 54 είναι υφαντικές μέ ποσοστό 17%, οί 23 ταπη- 
τουργικές μέ ποσοστό 2%. Ο ί 211 ξυλουργικές καί επιπλοποιίας μέ ποσοστό 
23% καί οί υπόλοιπες 63 άντιπροσωπούουν τό 7% καί δέν έχουν χαρακτηρισθή.

Σ τ ις  οικοτεχνίες απασχολούνται 390 αρρενες (ποσοστό 24,7%) καί 1191 
θήλεις (ποσοστό 75,3% ). Ο ί μέχρι 15 ετών που απασχολούνται σ’ οικοτεχνίες 
ανέρχονται σέ 220 (ποσοστό 13,9% ).

Σ τό Ν . "Εβρου λειτουργούν 29 υφαντικές επιχειρήσεις καί απασχολούν
ται 139 άτομα. Είδικώτερα λειτουργούν ενα υφαντήριο μετάξης, 2 υφαντή
ρια βάμβακος, ένα υφαντήριο κανάβεως, τρεις ταπητουργίες, οκτώ βαφεία καί 
λευκαντήρια, πλεκτήρια 36. Πλεκτική μικτή μέ τά συναφή 1, καλτσοποίία 11, 
καλτσοποιία μικτή μέ συναφή 3. Λοιπά πλεκτήρια γ ιά  εξωτερικά καί εσω
τερικά ενδύματα 5. 'Τφαντήρια 12.

1) 'Υποδηματοποιία, άπό κάθε ύλη (εκτός καουτσούκ) 5. 2) Ραπτική γιά 
εξωτερικά ενδύματα 46. 3) Ραπτική γ ιά  γυναικεία εξωτερικά ενδύματα 226.
4) Ραπτική γ ιά  ανδρικά καί γυναικεία εξωτερικά ενδύματα μικτή μέ τά συνα
φή 1, διά κεντήματα 7. 6) Στρωματοποιΐα καί έφαπλοοματοποιΐα 1. Βιομη
χανία ξύλου ή φελλού, επιπλοποιία 2. Οικοτεχνίες γ ιά  δέρματα 4 καί γιά  μή 
μεταλλικά ορυκτά 20.

Οικοτεχνίες γ ιά  τήν κατασκευή μεταλλουργικών προϊόντων έκτος άπό 
μηχανές, είδη ηλεκτροτεχνίας 9. Οικοτεχνίες, γ ιά  τήν κατασκευή μεταφο
ρικών μέσων 4. Διάφορες εργοστασιακές βιομηχανίες 13.

Στό νομό Ξάνθης: Λειτουργούν οικοτεχνίες γιά  τρόφιμα 39. 'Τφαντικές, 
ταπητουργίες 11, ταπητουργίες μέ τά συναφή 1, πλεκτικής 10, καλτσοποιΐας 3, 
φανελλοποιίας μέ τά συναφή 1. Λοιπά πλεκτήρια γ ιά  εξωτερικά καί εσωτερι
κά ενδύματα 2.  'Τφαντήρια 8 καί γιά είδη ενδυμασίας καί ύποδήσεως 
καί άπό διάφορα υφάσματα καί υφαντικές ύλες 113.

α) 'Υποδηματοποιία άπό κάθε ύλη (έκτος καουτσούκ) 1. β) ’Επισκευή 
υποδημάτων 1. γ )  Ραπτική γ ιά  άνδρικά εξωτερικά ενδύματα 11. δ) Ρ α 
πτική γιά  γυναικεία έξωτερικά ενδύματα 92. ε) Ραπτική γ ιά  ανδρικά καί γυ
ναικεία έξωτερικά ένδύματα μικτή μέ τά συναφή 1, γ ιά  παιδικά έξωτερικά 
ενδύματα 19. στ) Ραπτική γ ιά  έσώρρουχα 1 καί γιά  κεντήματα 3. Γ ιά  κεντήμα
τα μικτά μέ τά συναφή 1. ζ ) Στρωματοποιΐα καί έφαπλω ματοπο ιΐα 1. Ξύλου 
καί φελλού έκτος άπό τήν έπιπλοποιΐα 8. Οικοτεχνίες γ ιά  δέρματα 1 καί χη
μικές οικοτεχνίες 1. Οικοτεχνίες γιά  μή μεταλλικά 1, γ ιά  μεταλλουργικά προ
ϊόντα (έκτος άπό μηχανές καί είδη ηλεκτροτεχνίας) καί μεταφορικά υλικά 2.

Διάφορες άλλες εργοστασιακές βιομηχανίες ι2.
Στον νομό Ροδόπης μέ βάση τήν άπογραφή τού 1961: 39 υφαντικές οι

κοτεχνίες, 9 ταπητουργίες καί 13 πλεκτικές, 3 καλτσοποιΐες, 2 φαν ελλοπο ιΐες,



182 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΑΚΙΔΗ

4 λοιπά πλεκτήρια γ ιά  εξωτερικά καί εσωτερικά ενδύματα, 1 γ ιά  τήν «κατα
σκευή σχοινιών καί σπάγγων καί 6 υφαντήρια.

Οικοτεχνίες γιά  εΐδη ενδυμασίας καί ύποδήσεως καί γιά  διάφορα εΐδη 
μέ ύφασμα καί υφαντικές ύλες 70 καί υποδηματοποιίας άπό κάθε ύλη (έκτος 
άπό καουτσούκ).

Ρ  απτική οικοτεχνία γ ιά  εξωτερικά καί εσωτερικά ενδύματα 8, γ ιά  γυναι
κεία εξωτερικά ενδύματα 56, γ ιά  άνδρικά καί γυναικεία εξωτερικά ενδύματα 
μικτή μέ τά συναφή 1. Ραπτική έσώρρουχα 1. Κεντήματα 3.

Οικοτεχνίες ξύλου καί φελλού (εκτός άπό τήν επιπλοποιία) 30, μεταλ
λουργικά προϊόντα (έκτος άπό μηχανές καί εΐδη ηλεκτροτεχνίας) καί μετα
φορικά υλικά 1. Τέλος σημειώνομε δτι στον νομό Έ βρου οί οικοτεχνίες είναι 
έγκατεστημένες ώς έξης: Στήν έπαρχία Ά λεξ)πόλεω ς 108. β) Σ τήν έπαρ- 
χία  Διδυμοτείχου 310. γ )  Ό ρεστιάδος 96. δ) Σαμοθράκης 15 καί Σουφλίου 
81. Σ τό νομό Ξάνθης 170 καί στό νομό Ροδόπης 126. Βρίσκονται στήν Κο- 
μοτινή καί οί 14 οικοτεχνίες στις Σάππες.

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

'Η  σημερινή διοικητική διαίρεση τής Θράκης άποτελεΐται άπό τούς εξής 
3 νομούς: 1) Νομός Έ βρου  μέ πρωτεύουσα τήν ’Αλεξανδρούπολη. 2) Νομός 
Ξάνθης μέ πρωτεύουσα τήν Ξάνθη καί 3) Νομός Ροδόπης μέ πρωτεύουσα 
τήν Κομοτινή.

Ή  Θράκη έχει 8 έπαρχίες στις όποιες άντιστοιχούν 8 Δήμοι, 152 κοινό
τητες καί τέλος 556 οικισμοί. Ο ί 8 έπαρχίες τής Θράκης κατανέμονται ώς 
εξής:

Ό  νομός Έ βρου  περιλαμβάνει 5 επαρχίες: 1) Τής Άλεξανδρουπόλεως,
2) τού Διδυμοτείχου, 3) τής Ό ρεστιάδος, 4) τής Σαμοθράκης καί 5) τού 
Σουφλίου. Ό  νομός "Εβρου περιλαμβάνει 4 δήμους άντίστοιχους τών 3 πρώ
των επαρχιών καί τής επαρχίας τού Σουφλίου. Ο ί κοινότητες τού ίδίου νομού 
άνέρχονται σέ 81, οί δέ οικισμοί σέ 184.

Ό  Νομός Ξάνθης άποτελεΐται άπό τήν έπαρχία τής Ξάνθης καί άπό 2 
δήμους: 1) Τ ής Ξάνθης καί τής Σταυρουπόλεως. Ο ί κοινότητες άνέρχονται 
σέ 35 καί οί οικισμοί σέ 188.

Ό  Νομός Ροδόπης περιλαμβάνει 2 έπαρχίες: 1) Τ ής Κομοτινής καί 2) 
τών Σαππών. Σ ’ αύτές άντιστοιχούν 2 δήμοι πού φέρουν τά ίδια ονόματα. Οί 
κοινότητες άνέρχονται σέ 36 καί οί οικισμοί είς 184. Θεωρούμε χρήσιμο νά 
δώσωμε περισσότερα στοιχεία στήν ύπάρχουσα διοικητική διαίρεση, γ ιά  μία
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ριζική αναπροσαρμογή και μεταρρύθμιση, σύμφωνα μέ τις εξελίξεις καί τί^ 
νέες απαιτήσεις.

1) Ε π α ρ χ ί α  Ά λ ε ξ ) π ό λ ε ω ς : Σ ’ αυτήν ανήκουν ό Δήμος Ά λε- 
ξανδρουπόλεως, ό πληθυσμός τοΰ οποίου ανέρχεται είς 20.989 κατοίκους καί
οί επόμενες κοινότητες: 

1. ’Ά βαντος

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

μέ 1072 κατοίκους

2. Αίσύμης » 1035 »

3. 5 Αν θείας » 1303 »

4. Δορίσκου » 945 »
5. Δωρικού » 457 »

6. Καβησού » 817 »

7. Κίρκης » 597 »

8. Λουτρού » 1668 »

9. Μάκρης » 1371 »

10. Νίψης » 800

11. ΙΙαλαγίας » 220 »

12. Πυλαίας » 1049 »

13. Συκορράχης » 1404 »

14. Φερρών » 4600 »

Συνολικά οι κάτοικοι τής επαρχίας αυτής ανέρχονται σέ 38.327.

2) Ε π α ρ χ ί α  Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ :  Σ ’ αυτήν ανήκουν δ Δήμος Διδυ
μοτείχου πού δ πληθυσμός του φθάνει τούς 7.894 κατοίκους καί οί επόμενες κοι
νότητες :

1. Άλεποχωρίου μέ 876 κατοίκους

2. Ά μορίου » 1111 »

3. ’Ασβεστάδων » 593 »

4. ’Ασημένιου » 1024 »

5. Άσπρονερίου » 1181

G. Βρυσικών » 1021 »

7. Έλαφοχωρίου » 3384 »

8. Έλληνοχωρίου » 1982 »
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9. Θουρίου » 3098 »
10. Ίσαακίου » 874 »
11. Καρωτής » 722 »
12. Κουφοβοΰνου » 828 »
13. Κυανής » 1441 »
14. Κυριακής » 473 »
15. Λαβάρων » 2611 »
16. Μάνδρας » 423 »

17. Μάνης » 1991

18. Μαυροκκλησίου » 989 »

19. Μεταξάδων » 1825 »

20. Μικρού Δερείου » 2035 »
21. Παλιουριού » 1189 »

22. Πετράδων » 1038 »

23. •Ποιμενικοΰ » 732 »

24. Π ραγγίου » 1120

25. Πρωτοκκλησίου » 1001 »

26. Πυθίου » 2261 »

27. Σιτοχωρίου
(Σκουρτοχωρίου) » 752 »

Συνολικά ο! κάτοικοι τής επαρχίας Διδυμοτείχου ανέρχονται είς 44.169.

3) Ε π α ρ χ ί α  Ό ρ ε σ τ ι ά δ ο ς : Ό  πληθυσμός φθάνει τις 12.981 
κατοίκους.

1. Άμπελακίων [.ιέ 1025

2. ’Ά ρτου » 861

3. Βάλτου » 932

4. Δικαίων » 2329

5. Ε λα ίας 845

6. Ζώνης » 2220

7. Καβΰλης » 1186

8. Καστανεών
J

2072

9. Κομάρων » 1119

κατοίκους
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10. Κυπρίνου » 2372 »

11. Μαρασίων » 654 »

12. Ν έας Βΰσσης 4517 »

13. Νέου Χειμωνιού » 967

14. Νεοχωρίου » 1661 »

15. Ό ρ  μεν ίου » 1347 »

16. Πενταλόφου » 1615 »

17. Πετρωτών » 1510 »

18. Πλάτης » 591 »

19. Πτελέας » 867 »

20. Ριζίων » 1963 »

21. Σπηλαίου » 1009 »

22. Σ τέρνας » 1018 »

23. Φυλακίου » 1284 »

24. Χανδράς » 678 »

Συνολικά ό πληθυσμός τής επαρχίας Ό ρεστιάδος ανέρχεται εις 47.624 
κατοίκους κα! είναι η μεγαλύτερα σέ πληθυσμόν έπαρχία τής Θράκης.

4) Έ π α ρ χ ί α  Σ α μ ο θ ρ ά κ η ς ,  μέ μία και μόνο κοινότητα έκ 3.830 
κατοίκων.

5) Έ  π α ρ χ ί α Σ  ο υ φ λ ί ο υ. Ό  Δήμος Σουφλίου έχει 7.586 κατοί
κους. ’Ακολουθούν ο! κοινότητες.

1. Ά ρδανίου μέ 1161

2. Δαδιάς » 1349

3. Κορνοφωλιάς » 1117

4. Λαγυνών » 1379

5. Λευκίμης » 938

6. Λυκόφωτος » 811

7. Λύρας » 681

8. Πέπλου » 3180

9. Προβατώνος » 1200

10. Τρκρυλίου » 742

κατοίκους
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11. Τυχερού (Τυχίου) » 2851 »
12. Φυλακτού » 815 »

Συνολικά ή έπαρχία αύτή έχει 23.810 κατοίκους.

Ν Ο Μ Ο Σ Ξ Α Ν Θ Η Σ

Ό  πληθυσμός τοϋ νομοϋ Ξάνθης ανέρχεται είς 89.594. Ε ίς αυτόν ανήκουν 
2 δήμοι, τής Ξάνθης μέ 27.'802 κατοίκους καί δ Δήμος Σταυρουπόλεως μέ 1962 
κατοίκους καί οί επόμενες κοινότητες :

1. 5 Αβατου μέ 1080 κατοίκους

2. Ά βδήρων » 2062 »

3. Γενιοέας » 265C »

4. I έρακα » 1007 »

δ. Δαφνώνος » 831 »

6. Διομηδείας Χιονίστρας » 3102 »

7. Τεοχής (Γκιζίλας) » 2160 »

8. Ερασμίου » 1602 »

9. Εύλάλου » 3964 »

10. Εύμοίρου » 1013 »

11. Έ χίνου » 3269 »

12. Θερμών » 1779 »

13. Καρυοφύτου » 600

14. Κιμμερίων » 3109 »

15. Κομνηνών » 776 »

16. Κοτύλης » 2080 »

17. Κοντού » 1235 »

18. Κρωμνικοϋ » 6-56 »

19. Μ αγγάνων » 860 »

20. Μαγκού » 894 »

21. Μάνδρας » 966 »

22. Μύκης » 4694 »

2.3. Μυρωδάτου » 827 »

24. Νέας Κεσάνης » 1610 »
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25. Νεοχωρίου » 1377

26. Όλβιου » 621

27. Πασχαλιάς » 856

28. Πηγαδίων » 594

29. Πολυσίτου » 4634

30. Σατρών » 2652

31. Σελέρου » 3447

32. Σουνίου » 892

33. Σπαίου » 2088

34. Τοξοτών » 2837

Συνολικά ή επαρχία τής Ξάνθης έχει 89.594 κατοίκους πού συν ιστού ν 
κα! τον πληθυσμόν τοΰ νομού.

Ν Ο Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ

Διαιρείται σέ 2 επαρχίες: τής Κομοτηνής κα! τών Σαππών. Ό  πληθυ
σμός είναι 102.201 κάτοικοι.

1. Ε π α ρ χ ί α  Κ ο μ ο τ ι ν ή ς. Ό  Δήμος Κομοτινής εχει 31.845 κα
τοίκους. ’Ακολουθούν' οί κοινότητες:

1. 'Α γίων Θεοδώρων μέ 654 κατοίκους

2. Αίγείας, Ν. Καβάλας » 1501 »

3. 'Αμαξάδων » 1119 »

4. Άμαράντων » 2895 »

5. Α μβροσίας » 2149 »

6. Άσωμάτων » 3108 »

7. Τρατίνης » 3030 »

8. Θρυλορίου » 1455 »

9. Ίάσμου » 4975 »

10. Ίμερου » 513 »

11. Καλαμοκάστρου » 2480 »

12. Κάλχαντος » 1862 »

13. Καρυδιάς » 380 »

14. Κοσμίου » 2275 »



188 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΑ Κ ΙΔΗ

15. Μαρωνείας 1250

16. Μιράνων » 1677

17. Νέας Καλλίσης » 682

18. Ξυλαγανής » 2752

19. Ό ργά νης » 3859

20. Π άγου ρ ίου » 2504

21. Πανδρόσου » 1043

22. Πελαγίας » 335

23. Πολυάνθου » 1820

24. Προσκυνητών » 1771

25. Σάλπης » 950

26. Σωστού » » 4247

Ό  πληθυσμός τής επαρχίας Κομοτινής ανέρχεται σέ 82.531. 

Σ  α π π  ώ ν. (Δήμος), 5.563 κατοίκους.

1. Ά ράτου μέ 1964 κατοίκους

2. Ά ρίσβης » 2983 »

3. Ά ρριανών » 5768

4. Κέχρου » 1910 »

5. Κρηβΰλης » 1066 »

6. Λοφαρίου » 1076 »

7. Ν έας Σανίας » 656 »

8. Στρυμνης » 1249 »

9. Φιλλύρης (Δοκοΰ) » 4435 »

Συνολικά ή Ε π α ρ χ ία  Σαππών έχει 26.670 κατοίκους.

Η  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ  Τ Γ Ε ΙΑ  Σ Τ Η  Θ Ρ Α Κ Η

Σ ’ ολόκληρη τήν περιφέρεια τών τριών νομών τής Θράκης υπήρχαν τό 
1967 10 δημόσια νοσοκομεία που περιλαμβάνουν συνολικά 390 κλίνες, καί 27 
ιδιωτικές κλινικές μέ 284 κλίνες.

Τά νοσοκομεία καί οί κλινικές κατά νομό κατανέμονται ώς εξής:
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No σο κομεΐα- Κλιν ικές Κλίνες
Νομός "Εβρου 18 295

» Ξάνθης 11 227
» Ροδόπης 8 152

Σύνολον 37 674

Ή  νοσηλευτική κίνηση εχει ώς έξης: Νοσηλεύθηκαν κατά τό 1967 ασθε
νείς 21.603 κα! 21.557 έθεραπεύθησαν.

Σ τό  Νομό Ξάνθης είσαχθέντες ασθενείς 7.201 και 7.192 θεραπευθέντες 
ή έξελθόντες.

Τέλος στό Νομό Ροδόπης είσήλΟαν 4.037 ασθενείς κα! έξήλθαν 4.035.
Ό  αριθμός τών ιατρών στή Θράκη άνήλθε κατά τό 1967 σέ 172. Σ ’ αυ

τούς πρέπει νά προστεθούν κα! 58 οδοντίατροι, οπότε ό συνολικός άριθμός ανέρ
χεται σέ 230. Α π ’ αυτούς οί 58 έξασκούν τό επάγγελμά τους χωρ'ις ειδικότητα. 
Α κόμη, υπάρχουν 29 παθολόγοι, 14 χειρουργοί, 11 μαιευτήρες—  γυναικολόγοι, 
10 παιδίατροι, 10 μικροβιολόγοι, 8 ακτινολόγοι, 6 καρδιολόγοι, 6 ωτορινολα
ρυγγολόγοι, 5 οφθαλμίατροι, 4 νευροψυχίατροι, 4 φυματιολόγοι, 3 ύγιεινολόγοι, 
2 δερματολόγοι —  άφροδισιολόγοι, 1 ορθοπεδικός κα! 1 άναισθησιολόγος.

Κατά νομούς ή κατανομή τών ιατρών (πλήν τών οδοντιάτρων) είναι ή ακό
λουθη: 'Έβρου 97, Ξάνθης 41 κα! Ροδόπης 34.

Κατά τήν άπογραψή τού 1961 λειτουργούσαν γενικά στή Θράκη 29 φαρ
μακεία: Σ τό  Νομό "Εβρου 14, Ξάνθης 7 κα! Ροδόπης 8.

Τ ρ ο φ έ ς

Κατά κεφαλή καταναλώθησαν ποσότητες πού ισχύουν γιά δλη τήν Ελλάδα.
’Ά ς  άρχίσωμε άπό τά δημητριακά (άλευροποιημένα):
Κατά τά έτη 1954— 56 ή κατά κεφαλή μέση ήμερησία κατανάλωση ανέρ

χεται σέ 451 γραμμάρια.
Κατά τά έτη 1957— 59 αυξάνεται σέ 461 γραμ.
Κατά τά έτη 1960— 62 μειώνεται σέ 430 γραμ.
Ώ ς  πρός τά γεώμηλα ή κατά κεφαλή μέση ήμερησία κατανάλωση κατά τά 

ετη 1954— 56 σέ 112 γραμ. πού τό 1957— 59 αυξάνεται σέ 120 γραμ., άλλά 
κα! πάλιν τό 1960— 62 μειώνεται σέ 108 γραμ. γ ιά  νά αύξηθή σέ 137 γραμ. 
τό 1963. Ή  κατανάλωση ζάχαρης τά ετη 1954— 56 έφθασε τά 35 γραμ. τό 
1957— 59 σέ 37 γραμ., τό 1960— 62 άνήλθε σέ 42 γραμ. κα! εφθασε τό 1963 
τά 43 γραμ. ’Ά ς  σημειωθή, γενικώς, οτι ό μέσος Έ λλην κατανάλωσε κατά τά 
έτη 1954-56 ήμερησίως 44 γραμ. όσπρια κα! τό 1957-59 ή κατανάλωση μειο> 
θηκε σέ 40 γραμ., τό 1960— 62 σέ 39, γιά νά φθάση τό 1963 τά 37 γραμ.
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Ή  κατ’ ατομον μέση ήμερησία κατανάλωση κρέατος εφθασε κατά τά έτη 
1954— 56 τά 48 γραμ., τό 1957— 59 άνήλθε σέ 60 γραμ. καί τό 1960— 62 
άνήλθε σέ 62 γραμ. κι’ εξακολουθεί ν’ άνέρχεται γιά  νά φθάση τό 1963 τά 89 
γραμ. Δηλαδή έχουμε αύξηση καταναλώσεως κατά 50% περίπου, έν σχέσει μέ 
τό 1957— '59.

Ή  κατ’ άτομον μέση ήμερησία κατανάλωση γάλακτος εμφανίζει, συνεχή 
αύξηση, έτσι, τό 1954— 56 ήταν 311 γρα μ .,τό  1957— 59 εφθασε τά 314 γραμ., 
τό 1960— 62 τά 350 γραμ. καί τέλος τό 1963 τά 374 γραμ.

Ή  κατανάλωση στά λίπη δέν εμφανίζει διακυμάνσεις καί εφθασε τά 50, 51, 
καί 52 γραμ. γ ιά  τ ’ άντίστοιχα έτη 1954— 56, 1957— 59, 1960— 62 καί 1963.

Η  Σ Υ Γ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ  Σ Τ Η  Θ Ρ Α Κ Η

Ή  Θράκη έχει οδική, σιδηροδρομική, άεροπορική καί θαλασσία συγκοινω
νία. Δυστυχώς όμως καμμιά δέν είναι τόσο άνεπτυγμένη όόστε νά άνταποκρίνε- 
ται στίς σημερινές άνάγκες.

Ή  οδική συγκοινωνία που συνδέει τήν Τουρκία τόσο άπό τή Γέφυρα τών 
Κήποον δσο καί άπό τίς Καστανιές Ό ρεστιάδος μέ τήν Ελλάδα διασχίζει τήν 
Θράκη καί διέρχεται άπό τίς κυριώτερες πόλεις. Ό  δρόμος αυτός έχει κατα- 
σκευασθή άπό πολύ παλαιά χρόνια καί δέν προσαρμόσθηκε καθόλου στις σημε
ρινές άνάγκες. Έλπίζεται δτι ή Έ γνατία  οδός θά έξυπηρετήση δλες τίς άνά
γκες τής σημερινής οικονομίας.

Ή  σιδηροδρομική γραμμή πού συνδέει τήν Τουρκία καί τήν Ελλάδα είναι 
μονής διαδρομής καί ή άντοχή της δέν επιτρέπει τήν άνάπτυξη μεγάλης ταχύ- 
τητος, μέ συνέπεια τή βραδύτητα.

Ή  εσωτερική συγκοινωνία τής Θράκης τά τελευταία χρόνια έχει άναπτυ- 
χθή πολύ καί είναι ικανοποιητική. "Ολα σχεδόν τά χωριά επικοινωνούν μετα
ξύ τους. 'Οπωσδήποτε πρέπει νά γίνουν άρκετά άκόμη ιδιαίτερα στήν Σαμο
θράκη. Ή  συγκοινωνία θά εδιδε κίνηση καί θά δημιουργούσε μεγάλο τουριστικό 
ρεύμα έξ αιτίας τών ’Αρχαιοτήτων τού νησιού αυτού.

Ή  άεροπορική συγκοινωνία μέσο.) τού άερολιμένος Άλεξανδρουπόλεως 
κατά τό 1967 ήταν : ’Αναχωρήσεις 384, άφίξεις 384.

Ή  μεταφορά έμπορευμάτων εφθασε τούς 37 τόννους (άφ ίξεις 79 τόννους). 
Στοιχεία  δσον άφορά τήν έπιβατική κίνηση δέν υπάρχουν σήμερα. Γνωρίζουμε 
όμως δτι τό 1964 έγιναν 338 άναχωρήσεις άεροσκαφών καί άφίξεις 339, άνα- 
χωρήσεις ταχυδρομείου σέ χιλιόγραμμα 6.611, άφίξεις 5.929 σέ χιλιόγραμμα. 
Ο ί άναχωρήσεις έμπραγμάτων άντικειμένων έφθασαν τούς 45 τόννους κι’ οί 
άφίξεις τούς 121 τόννους. Τό ίδιο έτος άνεχώρησαν άπό τήν ’Αλεξανδρούπολη’ 
5.667 επιβάτες κι’ έφθασαν έκεΐ 5.408.
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Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η

Γενικά μπορούμε νά πούμε πώς ή δικαιοσύνη δέν μάς δημιουργεί προ
βλήματα στήν Θράκη, καί οΰτε οί θρακιώ τες ενοχλούν πολύ τήν δικαιοσύνην. 

Τελεσίδικα καταδικάσθησαν στήν Θράκη κατά τά έτη 1961 - 1967:

Τό 1961 2.587
» 1962 2.683
» 1963 2,681
» 1964 2.380
» 1965 2.647
» 1966 3.162
» 1967 2.723

ατομα

Διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικών, γραμματίων καί επιταγών σέ ολη τήν 
Θράκη.

Τό 1964 ό αριθμός τών διαμαρτυρικών άνήλθε σέ 20.229
» 1965
» 1966
» 1967

» 25.185 
» 2.8.212 
» 32.198

’Αριθμητική αύξηση τών διαμαρτυρικών σημαίνει αστάθεια χρηματική 
(ταμειακή δυσχέρεια) παρά πραγματική. Ή  δικαστική κίνηση στήν Θράκη 
τό 1967 σέ συμβολαιογραφικές πράξεις τό ’έτος αυτό, καταθέσεις κατασχετη- 
τηρίων εκθέσεων 227. ’Ακολουθούν 6 πλειστηριασμοί ακινήτων καί 14 κινη
τών, 3 ανακοπές κατά πινάκων κατατάξεως, 16 παρακαταθέσεις γραμματικόν 
1676 δημόσιες διαθήκες, (85 μυστικές καί 6 ιδιόγραφες), 2 άπογραφές, 43 
συστάσεις προσωπικών εταιριών καί μία σύσταση άπροσώπου, 92 διαλύσεις 
προσωπικών εταιριών, 4138 απλές άγοραπωλήσεις ακινήτων καί 2 έπί έξωνή- 
σει, 96 δωρεές αίτίφ θανάτου, 617 δάνεια καί τέλος 22.067 άλλες συμβολαιο
γραφικές πράξεις απροσδιόριστες. ’Α ξία χρησιμοποιηθέντος χαρτοσήμου δρχ. 
6.778.000.

ΙΙΡ Ο Γ Ν Ω Σ Τ ΙΚ Α  Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ

'IT α ν ά γ κ η  τ ή ς  μ ό ρ φ ω σ ε  ω ς.

Τ Ι μόρφωση καί ό εκσυγχρονισμός είναι δύο απαραίτητα πράγματα καί 
ή σπουδαιότης καί άναγκαιότης των σέ ολους φανερή. Ή  επιθυμία νά σπου
δάσουν τά παιδιά τους, είναι έντονη στον αγροτικό πληθυσμό όπως καί σ’ ολους
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τούς "Ελληνες, χωρίς εξαίρεση. "Αν δέν μπορούν νά τά στείλουν στά Πανε
πιστήμια έπιδιοώκουν όπιοσδήποτε νά μάθουν μιά κάποια τέχνη στις διάφορες 
τεχνικές σχολές. Ή  θέληση αυτή μπορεί νά θεωρηθή καί σάν άπωθημένος πό
θος πού δέν κατώρθωσαν νά τόν κάνουν πραγματικότητα οι γονείς των. ’Επιζη
τούν ν’ απολαύσουν τά παιδιά τους αυτό πού οι ίδιοι στερήθηκαν. Αυτό αποτε
λεί καί ένα σοβαρό λόγο γ ιά  τόν όποιο ξενητεύονται έγκαταλείποντας έστω καί 

προσωρινά τήν πατρίδα.

Ά λλά πέρα άπό τούτο πιστεύουν πό)ς τά γράμματα θά λύσουν τό οικονο
μικό πρόβλημα άνετώτερα καί σίγουρα, χωρίς νά νοιώσουν τά παιδιά τους 
τό άγχος καί τήν αβεβαιότητα πού ύπέστησαν εκείνοι. Οί μορφωμένοι μπο
ρούν νά δούν λίγο μακρύτερα, νά προβλέπουν μέ κάποια Οετικότητα τήν πο
ρεία τών πραγμάτων καί νά φτιάξουν τό μέλλον τους.

Δέν πρέπει νά πιστεύουμε δμως πό>ς μάς άρκεϊ μόνο ή δημιουργία μιας 
πνευματικής γενιάς γιά  ένα καλύτερο αύριο, πώς λύνουμε καί τό οικονομικό 
πρόβλημα τού τόπου μας. Καθένας ρίχνεται στήν βιοπάλη γιά  νά κερδίση μιά 
θέση στή ζωή κι’ δταν τήν άποκτήση ολα σταματούν καί ό ενθουσιασμός καί 
ό αγώνας γιά  τήν πρόοδο καί ανάπτυξη γενικώτερα. Κάτι τέτοιο συνέβη μετα
πολεμικά καί στή Θράκη. ’Έτσι, σήμερα βλέπουμε νά έχουν καλύτερο μέλλον 
μερικοί άπό τούς συγχισριανούς πού μεταναστεύουν σέ ξένες χώρες.

Κατά συνέπεια δέν πρέπει οί προσπάθειες μας νά σταματούν μόνο στό 
επίπεδο τής δημιουργίας μιάς πνευματικής γενιάς. Είναι ανάγκη νά προχω- 
ρήσωμε άκόμη πιο πέρα. Πρέπει νά έμπνεύσουμε καί νά άναπτύξουμε μιά σύγ
χρονη νοοτροπία γ ιά  τήν πνευματική ανάπτυξη καί οικονομική πρόοδο τού 
συνόλου, μόνο μέ μιά γενιά πού επιδιώκει τό κοινό συμφέρον τής πατρίδος καί 
στηρίζεται στήν πνευματική ανάπτυξη καί οικονομική άνοδο τού συνόλου, 
κατασφαλίζοντας ετσι τό μέλλον τού τόπου γενικώτερα. Ή  μόρφωση πρέπει νά 
βασιστή στις αρχές καί τήν τέχνη τού προγραμματισμού. Ό  καταρτισμός τών 
προγραμμάτων δέν πρέπει νά άποβλέπη μόνο στό νά έξυπηρετήση τις άμεσες 
άνάγκες τής χώρας μέ στενή καί μακροπρόθεσμος αντίληψη, άλλά νά περι
λαμβάνει καί μακροπρόθεσμα σχέδια δραστηριότητας, ώστε νά προκύπτη μιά 
κάποια πρόγνωση τού μέλλοντος καί νά προβλέπεται σέ συνέχεια κατεύθυνση καί 
συντονισμός τής δραστηριύτητος τών άτόμων γ ιά  τήν εξυπηρέτηση τού συνό
λου. ’Έ τσι, θά έχουμε τή δυνατότητα νά γνωρίσουμε καί νά κατανοήσουμε μέ 
σχετική βεβαιότητα, τήν εξέλιξη μιάς καταστάσεως.

Σ τ ις  αναπτυγμένες χώρες ή πρόγνωση άποτελεΐ τήν βασική άρχή γιά 
τήν εξασφάλιση καί ομαλή εξέλιξη τού μέλλοντος. ’Έχουν ολη τήν άνεση καί 
θά ί^έγαμε δλη τήν πολυτέλεια νά κάνουν προβλέψεις πού γ ιά  εκείνους πού 
δέν γνωρίζουν τήν σπουδαιότητα καί σημασία τους ίσως νά φαίνιονται 
άστεϊες.
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"Όμως γιά τις μή ανεπτυγμένες χώρες ή μελέτη τοΰ μέλλοντος είναι, πιο 
επιτακτική καί πολύ δυσκολώτερη σέ περίπτωση πού γιά πρώτη φορά γίνονται 
οί σχετικές μελέτες, γιατί δέν υπάρχει καμμιά αντικειμενική εκτίμηση τών 
προβλημάτιυν. Σ τίς  χώρες αυτές υπάρχει βέβαια ευρύ πεδίο δράσεως γιά  τούς 
οικονομολόγους καί κοινωνιολόγους καθώς επίσης καί γιά  τούς ειδικούς στήν 
μελέτη τής πολιτικής επιστήμης. Ά λλ’ απαιτείται πνεύμα επαναστατικό, μεταρ- 
ρυθμιστικό, άνορθωτικό καί δέν πρέπει ν’ ακολουθήσουμε τούς παλαιούς κλασ
σικούς δρόμους. Ή  εργασία τής έρευνας τής σημερινής καταστάσεως πρέπει 
νά ξεκινά μέ διάθεση καί επιστημονική μέθοδο.

Ή  τέχνη νά προβλέπη κανείς μέ επιστημονική μεθοδικότητα δέν είναι 
άτακτη κι’ ασυναίσθητη πού μπορεί ν’ άπομακρύνη τίς προσωρινές ή επιφα
νειακές σχέσεις πού οδηγούν μακριά άπό τήν πραγματικότητα. ’Αντίθετα 
πρέπει ή πρόγνωση νά είναι ψυχρός υπολογισμός καθαρά μαθηματικός, στη
ριγμένος σ’ δλα τά δεδομένα, τίς πιθανότητες καί εξελίξεις τής σύγχρονης 
πραγματικότητας.

Είναι ανάγκη νά χυθή περισσότερο φώς στά προβλήματα τής Θρά
κης, πού κι αυτή χαρακτηρίζεται υπανάπτυκτη. Ο ί Θράκες έδειξαν μέ τίς 
τελευταίες ανησυχίες τους καί τό μεγάλο ρεύμα τής μεταναστεύσεως ν’ αλλά
ζουν αυτήν τήν κατάσταση, τής χρονίας ρουτίνας, καί αναζητούν ένα νέο δρό
μο καί τρόπο γιά  νά έπιλύσουν τά οικονομικά προβλήματα, στήν πατρίδα τους. 
Κ ι’ αυτό φαίνεται άπό τό γεγονός δτι ενώ άπό τήν μιά μεταναστεύουν, άπό 
τήν άλλη ονειρεύονται άπό τήν πρώτη στιγμή τήν έπάνοδο στήν πατρίδα. Στον 
τόπο τους, δμως θέλουν νά εξασφαλίσουν μόνιμη εργασία καί μέ τίς συν
θήκες πού επικρατούν στίς πιο άνεπτυγμένες χώρες. ’Έχουν δηλ. σύγχρονο 
πνεύμα καί θετικό πατριωτισμό. ’Έ τσι οί άντιδράσεις τους καί οί μετέπειτα 
ένέργειές τους είναι δυνατόν νά προβλεφθούν έφ’ δσον έχομε γνώση τού θρα- 
κικού λαού, τήν παράδοση καί τήν βαθειά πίστη στήν πατρίδα καί πού είναι 
γενικώτερα βίωμα στον Έλληνα.

Ή  έλλειψη προβλέψεως οδηγεί τελικά σέ αδιέξοδο καί είναι αδύνατο νά 
τό ξεπεράσουν, χωρίς ν’ άφήση τά ίχνη του. ’Αντίθετα ή πρόγνωση εξασφα
λίζει τή δυνατότητα μιας επιτυχίας.

Καί είναι άπειρα τά παραδείγματα τών άνθρώπων, κομμάτων .καί ήγε- 
τών πού άνέβηκαν στήν εξουσία χωρίς νά μπορέσουν σ’ ένα συγκεκριμμένο 
θέμα νά επιτύχουν, κι’ έτσι βρέθηκαν στήν άφάνεια. ’Αντίθετα, άνθρωποι άφο- 
σιωμένοι σέ ώρισμένο πεδίο δραστηριότητος, (έπιστημονικό, κοινωνικό κλπ.), 
κόμματα καί τέλος ηγέτες μέ βασικές αρχές, προγραμματισμένα, ίσως πέτυχαν 
γενικά ή μερικά.

’Αλλά καί ή μή συμμετοχή τού μεγαλύτερου μέρους τού 'Ελληνικού λαού 
στόν προγραμματισμό, τού είχε στερήσει τήν δυνατότητα νά γνωρίση δποιο-

13
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δήποτε σχέδιο οικονομικής άναπτύξεως. Τά διάφορα προγράμματα, ανεξάρ
τητα άν ήσαν τέλεια ή δχι, έμειναν άγνωστα σέ πολλούς.

Δέν μπορούμε νά φτιάξουμε ευθύς έξ αρχής ένα συγκεκριμένο σχέδιο 
προγραμματισμού πού νά ίσχύη γιά  1 - 2 χρόνια. Πρέπει μέσα στά χρόνια 
αύτά νά προετοιμαστούμε γιά νά έχουμε τή δυνατότητα στά επόμενα τρία νά 
σχεδιάσουμε έ'να συγκεκριμένο καί λεπτομερέστερο προγραμματισμό.

Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η  —  Α Ν Ε Ρ Γ ΙΑ

Στό βασικό γ ιά  τήν ελληνική οικονομία πρόβλημα τής άπασχολήσεως 
καί ανεργίας εΐδικώτερα γιά τήν Θράκη εχομε νά παρατηρήσωμε τά εξής:

1) Μιά κρυφή ανεργία πού προέρχεται άπό τά αγροτικά επαγγέλματα, 
γιατί μέ τή γεωργία απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ένώ γιά 
τήν ίδια παραγωγή έφθανε και. τό ένα τέταρτο αύτών. Είναι τό φαινόμενο πού 
ονομάζεται εκβιομηχάνιση τής γεωργίας καί έχει σάν συνέπεια τήν αντικατά
σταση μεγάλου αριθμού εργατικών χειρών μέ μηχανήματα, στά όποια δ άν
θρωπος εΐναι, θά μπορούσε κανείς νά πή, επόπτης.

2) Έ να ν  σημαντικό παρασιτισμό στά επαγγέλματα μεταποιήσεως, στα 
διάφορα ελεύθερα επαγγέλματα π.χ. γιατρών, δικηγόρων κτλ. καί σέ άλλους 
τομείς δραστηριότητος. Ό  παρασιστισμός αυτός δέν μελετήθηκε δσο έπρεπε, 
άλλά πρέπει νά παραδεχθούμε δτι ή άντιμετώπισή του εΐναι δύσκολη.

3) Τέλος εΐναι αναπόφευκτη μιά κλασσική μορφή ένεργείας «τριβής», 
πού υπολογίζεται σέ μικρό ποσοστό, δηλαδή, 6% τού οικονομικά ενεργού πλη
θυσμού τής χώρας μας. Ά λλ’ εκτός άπό αύτά έρχονται νά προστεθούν καί 
άλλα προβλήματα πού αφορούν τήν άπασχόληση καί τή μικρή άπορροφητικό- 
τητα τής ελληνικής οικονομίας σέ διάφορα επαγγέλματα, έξ αιτίας τού αρκε
τά σημαντικού ποσοστού τού γεωργικού πληθυσμού. Τά άνωτέρω σέ σχέση 
μέ τήν αύξηση τού πληθυσμού τής χώρας καί τήν τεχνολογική εξέλιξη ιδιαί
τερα στον τομέα τής γεωργίας οδηγούν σέ άδιέξοδο. Προ πάντων άν άναλογι- 
στούμε δτι ή βαρειά βιομηχανία δέν εΐναι άνεπτυγμένη στήν 'Ελλάδα καί γιά 
τούτο δημιουργήθηκε ή μετανάστευση, ή όποία θεωρήθηκε αναγκαίο κακό, μιά 
λύση τού αδιεξόδου.

Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η  Κ Α Ι Α Υ Τ Ο Μ Α Τ ΙΣΜ Ο Σ

Ό  Κ αθηγητής κ. A. Sauvy στό βιβλίο του «Μυθολογία» εξετάζει τό θέ
μα τών σχέσειαν ανάμεσα στή μηχανή καί τόν άνθρωπο, καθώς καί τις μετα
μορφώσεις τής σημερινής κοινωνίας άπό τήν εξέλιξη τής τεχνικής.
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Τά παραδείγματα πού άναφέρονται προκαλούν τόν τρόμο. Δέκα άνθρω
ποι θά κάνουν δουλειά 3.000 εργατών, πού θά καταδικαστούν σέ ανεργία. Μιά 
εβδομαδιαία επιθεώρηση έγραψε δτι 6 αυτοματισμός θά προχο)ρήση τόσο πολύ 
στις Τράπεζες καί στις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε σέ 15 χρόνια δέν θά 
χρειάζονται υπαλλήλους. Καί όπως συμβαίνει πάντοτε οι εμπειρογνώμονες 
υποχωρούν μπροστά σ’ ένα μύθο σάν νά είναι τό τέρας πού πρέπει νά κατευνά
σουν. Καί δμως 15 χρόνια μετά τόν αυτοματισμό τά πράγματα παρουσιά
ζουν μιά διαφορετική εικόνα. Ή  Γαλλία τό 1950 είχε 18.900.000 εργαζομέ
νους καί τό 1965 21.000.000 πράγμα πού σημαίνει αύξηση 13%. Ό  έργα- 
ζόμενος πληθυσμός τής ’Αγγλίας έφθανε τό 1950 τά 22.700.000 άτομα, τό 
1965 άνήλθε στά 24.800.000 (αύξηση 11% ). Σ τ ις  Η νω μένες Πολιτείες τής 
’Αμερικής εφθασε τό 1950 τά 64.749.000 καί τό 1965 άνήλθε στά 78.000.000, 
(αύξηση 20% ). Στήν Όλλονδία 3.835.000 τό 1950, 4.500.000 τό 1965(αύξη- 

ση 7% ). ’Ιταλία 17.300.000 τό 1950, 21.000.000 τό 1965(αύξηση 21%) καί 
τέλος τό Βέλγιο 3.371.000 τό 1950, 3.850.000 τό 1965 (αύξηση 1 4 % ).’Έτσι, 
παντού ό απασχολούμενος πληθυσμός αυξήθηκε άρκετά κι ένώ ό αυτοματι
σμός έπεκτείνεται στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, παράλληλα αυξάνει 
ό άριθμός τών έργαζομένων καί ή βιομηχανική παραγωγή, χωρίς νά έντείνε- 
ται ή ανεργία. Τ ί συμβαίνει λοιπόν;

Σ τ ις  Η νω μένες’ Πολιτείες τής ‘Α μερικής εμπειρογνώμονες, δημοσιο
γράφοι καί οικονομολόγοι συμφωνούσαν δτι δ αυτοματισμός θά δδηγούσε 
όπωσδήποτε σέ μιά μείωση τού αριθμού τών άπασχολουμένων καί αύξηση τής 
ανεργίας. Έπρόκειτο γιά  μιά εντύπωση, πού ολοι τήν θεωρούσαν σάν γεγο
νός δριστικό καί άμετάκλητο. Ά λλά ευτυχώς ή πραγματικότητα άπεδείχθη 
τελείως διαφορετική, γιατί δ άριθμός τών άνέργων στις Η νω μένες Πολιτείες 
εΐναι τώρα κατώτερος απ’ δτι ήταν τό 1950, κατά 0,3%. Τό συμπέρασμα πού 
προκύπτει είναι δτι δ αυτοματισμός αυξάνει τόν αριθμό τών άπασχολουμέ- 
νων κατά ποσοστό μεγαλύτερο άπό τήν αύξηση τού πληθυσμού (άς μή ξεχνά
με δτι όλοένα καί περισσότερες γυναίκες έργάζονται σήμερα). Αυτό συμβαί
νει γ ιατί μέ τήν εξέλιξη τού πολιτισμού μας, μέ τήν άνοδο τού βιοτικού έπιπέ- 
δου καί. μέ τήν πρόοδο τής τεχνολογίας, δλο καί δημιουργούνται. νέες καί πε
ρισσότερες ανάγκες, αυξάνονται οί τομείς δραστηριότητας καί οί ειδικεύσεις 
κι έτσι δημιουργούνται. νέα επαγγέλματα.

Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η  Κ Α Ι Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α  Σ Τ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

'Η  παραγωγική αξιοποίηση τού εργατικού μας δυναμικού αποτελεί τήν 
κύρια προϋπόθεση γ ιά  τήν οικονομική ανάπτυξη καί τής Θράκης μας. Κ ι’ 
έτσι, ή ζήτηση ειδικευμένων εργατών είναι φυσικό ν’ αυξάνεται παράλληλα
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μέ τήν εξέλιξη τής τεχνολογίας και τής παραγωγικής δραστηριότητας κα,θώς 
και μέ τήν δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Ή  μετανάστευση ουσιαστικά συνετέλεσε στήν αύξηση τοΰ ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού μας. Έ άν οί ευρισκόμενοι στο εξωτερικό εργάτες και 
γ ιά  όποιοδήποτε λόγο, είτε εξαναγκαστούν άπό τό εξωτερικό, είτε θελήσουν οΐ 
ίδιοι νά επιστρέφουν επειδή θά έχουν βρή τίς κατάλληλες βιομηχανικές επι
χειρήσεις, τότε πραγματικά Οά έχουμε ενα αρκετά ειδικευμένο εργατικό δυ
ναμικό στή χοόρα μας.

Πρέπει νά παρατηρήσουμε μιά τάση απροθυμίας καί κάποια έλλειψη 
επαγγελματικού προσανατολισμού γιά  ειδίκευση σέ παραγωγικές εργασίες. 
’Έχουμε μιά υπέρ προσφορά αποφοίτων μέσης έκπαιδεύσεως χωρίς επαγγελ
ματική έξειδίκευση. Ζητούν απασχόληση γραφείου καί προκαλοϋν επέκταση 
τοΰ παρασιτισμοΰ όχι μόνον στον αντίστοιχο δημόσιο αλλά καί τον ιδιωτικό 
τομέα, καί τοΰ ανειδίκευτου έργατικοΰ δυναμικοΰ που είναι, δυσανάλογο προς 
τίς παραγωγικές άνάγκες καί αναγκάζεται νά καταφυγή σέ συμπτωματικές 
καί προσωρινές λύσεις άπασχολήσεως. Γενικά μποροΰμε νά ποΰμε δτι τό εργα
τικό δυναμικό τής χώρας μας παρουσίαζε τήν ακόλουθη σύνθεση:

Σχετική στενότητα άπασχολήσεως τοΰ ειδικευμένου καί υψηλής ποιότη
τας έργατικοΰ δυναμικοΰ, υπέρ προσφορά άπασχολουμένων χωρίς επαγγελμα
τική έξειδίκευση μέ κατάρτιση μέσης γενικής παιδείας, πάρα πέρα, άνορθολο- 
γική χρησιμοποίηση τής εργασίας στήν παραγωγή, έξ αιτίας τοΰ μεγάλου 
άριθμοΰ άντιοικονομικών έπιχειρηματικών μονάδων καί τής, κατά συνέπεια 
δλων αυτών, γραφειοκρατικής διογκώσεως. Είναι λοιπόν φανερό δτι δύο είναι 
τά κύρια προβλήματα που προκύπτουν: Ή  βελτίωση τής ποιοτικής στάθμης 
τοΰ έργατικοΰ δυναμικοΰ καί ή όρθολογικώτερη κατανομή του γ ιά  νά άντα- 
ποκρίνωνται στίς πραγματικές παραγωγικές άνάγκες μέ προοπτική τήν οικο
νομική άνάπτυξη τής χώρας.

Και. είς άπόδειξη παραθέτουμε στοιχεία άπό τήν κίνηση τοΰ γραφείου 
εύρέσεως έργασίας. Παρατηρούμε δτι οί προσλήψεις πού έχουν γίνει στή 
Θράκη μέ τά γραφεία εύρέσεως έργασίας είναι λιγώτερες άπό τον αριθμόν 
τών άνέργων. Τό γραφείον π.χ. εύρέσεως έργασίας τής Άλεξανδρουπύλεως 
κατά τό 1964 έτοποθέτησε σέ διάφορες ύπηρεσίες 344 άτομα, δηλαδή 303 
άνδρες καί 41 γυναίκες. Τον ίδιο χρόνο άπολύθηκαν 784 άτομα, δηλαδή 738 
άνδρες καί 46 γυναίκες. 5Ά ρ α  ύπάρχουν τό 1964 440 άτομα πού ζητοΰν έρ- 
γασία. Καί μετανάστευσαν άπό τον νομό 'Έβρου 4.396 άτομα.

Τό γραφείο εύρέσεως έργασίας Κομοτινής τοποθέτησε τό 1964 σέ διά
φορες ύπηρεσίες 711 άτομα, δηλαδή 445 άνδρες καί 266 γυναίκες. ’Αλλά τό 
σύνολο τών άπολύσεων εφθασε τά 1185 άτοαα (763 άνδρες καί 422 γυναί
κες). Τό ίδιο έτος μετανάστευσαν άπό τον νομό Ροδόπης 1063 άτομα,
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Τέλος τό γραφείο ευρέσεως εργασίας τής Ξάνθης έτοποθέτησε σέ διά
φορες υπηρεσίες 4.845 άτομα (2.467 άνδρες καί 2.378 γυναίκες). Άπολύθη- 
σαν δμως 4.026 άτομα, 1855 άνδρες καί 2.171 γυναίκες καί παρέμειναν 
819. Τό ΐδιο έτος μετανάστευσαν άπό τόν νομόν Ξάνθης 1137 άτομα.

Τό επόμενον έτος 1965 τό γραφείο ευρέσεως εργασίας Άλεξανδρουπό- 
λεως τοποθέτησε σέ διάφορες υπηρεσίες 289 άτομα, δηλαδή, 248 άνδρες καί 
41 γυναίκες. ’Απολύθηκαν δμως >626 άτομα, 595 άνδρες καί 31 γυναίκες. 
(337 απολύσεις περισσότερες τών προσλήψεων). Τό ίδιο έτος μετανάστευ
σαν άπό τόν νομό "Εβρου 4.842.

Τό γραφείο ευρέσεως εργασίας Κομοτινής τοποθέτησε σέ διάφορες ερ
γασίες 80'3 άτομα, δηλαδή 547 άνδρες καί 256 γυναίκες. ’Απολύθηκαν δμως 
1081, 723 άνδρες καί 358 γυναίκες. ’Ά ρ α  υπάρχουν 278 άπολύσεις περισ
σότερες άπό τις προσλήψεις. Τό ίδιο έτος μετανάστευσαν άπό τόν νομό Ροδό
πης 1117 άτομα.

Τό γραφείο ευρέσεως εργασίας Ξάνθης τοποθέτησε σέ διάφορες υπηρε
σίες 3.760 άτομα (1978 άνδρες καί 1782 γυναίκες). ’Απολύθηκαν 3.044 άτο
μα, (1618 άνδρες καί 1426 γυναίκες). ’Ά ρ α  άπορροφήθηκαν άπό τούς άνέρ- 
γους 616 άτομα. Τό 1965 μετανάστευσαν άπό τόν νομό Ξάνθης 1394 άτομα.

Κατά τό 1965 έγιναν οί έξης επιδοτήσεις έξ αιτίας τής άνεργίας:

Σ τό Νομό ’Έβρου επιδοτήθηκαν άνεργοι 942.
Σ τό  Νομό Ροδόπης επιδοτήθηκαν άνεργοι 499.
Στό Νομό Ξάνθης επιδοτήθηκαν άνεργοι 960.
Γ ιά τόν σκοπό αυτόν διετέθηκαν 5.037.771 δραχμές,

Σ ’ δλη τή Θράκη συνολικά τοποθετήθηκαν σέ διάφορες υπηρεσίες καί 
εργασίες 4.791, δηλαδή 3.137 άνδρες καί 1.654 γυναίκες. Άπελύθησαν 4.687, 
(3.121 άνδρες καί 1.526 γυναίκες). ’Έμειναν στήν εργασία τους 104. Έ πε- 
δοτήθησαν σάν άνεργοι 6.484 καί διετέθησαν 38.195.970 δραχμές.

Φ Τ Σ Η  Κ Α Ι Α ΙΤ ΙΑ  Τ Η Σ  Α Ν Ε Ρ Γ ΙΑ Σ

Ή  Ελληνική άνεργία εΐναι τής μορφής πού κατά κύριο λόγο παρουσιά
ζεται στις υπό άνάπτυξη χώρες καί ονομάζεται «Τεχνολογική άνεργία». Ή  
ανάπτυξη τής τεχνολογίας στά άλλα κράτη δημιουργεί μιά τεράστια διαφορά 
τής χρησιμοποιουμένης τεχνικής μέ αποτέλεσμα νά μήν άνταποκρίνεται στή 
δεδομένη προσφορά καί ώριακή .παραγωγικότητα τών συντελεστών τής παρα
γωγής.

Σ τ ις  υπό άνάπτυξη χώρες δέν είναι εύκολο νά ύπάρξη καλυτέρευση τής 
άπασχολήσεαις σέ σύντομο χρονικό διάστημα παρά τόν ταχύ ρυθμό τών έπεν-
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δύσεων και τήν αύξηση τοΰ κατά κεφαλή εισοδήματος. Τά περισσότερα κεφα
λαιουχικά αγαθά είσάγονται άπό τό εξωτερικό κΓ έχουν κατασκευασθή μέ τά 
τεχνικά δεδομένα τών ανεπτυγμένων χωρών γιά ν’ άνταποκριθοΰν στις ανά
γκες και στις συνθήκες τής προηγμένης Δύσεως πού έχει άφθονες αποταμιεύ
σεις και δπου διατίθενται γιά επενδύσεις φθηνά κεφάλαια και ακριβή εργα
σία. Καί τά τρία αυτά στοιχεία, δηλαδή αποταμίευση, φθηνό κεφάλαιο καί 
ακριβή έργασία δέν διαθέτουμε εμείς έπαρκώς.

Σ έ  περίπτωση πού δέν υπάρχει ένας επιστημονικός προγραμματισμός 
τών επενδύσεων ώστε ν’ άνταποκριθή τεχνολογικά στήν τρέχουσα παραγωγικό
τητα καί στήν προσφορά τών συντελεστών τής παραγωγής, τότε ή αποταμίευ
ση καί τό κεφάλαιο θά έκμεταλλεύωνται τήν πληθωρική καί φθηνή προσφορά 
εργασίας.

Π ρέπει νά σημειώσουμε δτι ή μεροληπτική εύνοια τοΰ κεφαλαίου σέ βά
ρος τής χρησιμοποιήσεως τής έργασίας αυξάνει τήν ανεργία ακόμη καί σ’ αύ
τές τις ανεπτυγμένες χώρες

Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ  Κ Α Ι Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ  Σ Τ Η  Θ Ρ Α Κ Η

Ή  βιοτεχνία καί ή βιομηχανία θά μπορέσουν νά κρατήσουν τούς Θράκες 
στον τόπο τους, άν αναπτυχθούν κατάλληλα, άλλ’ ακόμη δέν έχουν φθάσει στό 
σημείο τής σύγχρονης έξελίξεως.

Γιά ν’ άποφύγουμε όποιαδήποτε παρανόηση θεωρούμε χρήσιμο νά καθο
ρίσουμε τί εννοούμε δταν λέμε κατάστημα. Σύμφοτνα μέ τόν όρισμό πού δίνει 
ή Ε θνική  μας Στατιστική 'Τπηρεσία, κατάστημα θεωρείται ό χώρος στον 
οποίο απασχολούνται μόνιμα ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέ ενιαία διοίκηση 
καί μέ σκοπό τήν παραγωγή, έπισκευή, συναρμολόγηση αγαθών ή τήν πραγμα
τοποίηση βοηθητικών έργασιών πού είναι σχετικές μέ τ’ ανωτέρω. Τά εργα
στήρια πού υπήρχαν μέσα στά σπίτια συμπεριελήφθησαν στή σχετική άπο- 
γραφή μόνον έφ’ δσον είχαν ένδείξεις γιά  τήν άσκηση τής δραστηριότητάς 
τους, ή ήσαν γνωστά στήν περιοχή σάν βιοτεχνίες. Καί στήν περίπτωση αύτή 
μόνο έφ’ δσον διέθεταν ξεχωριστό στό σπίτι χώρο πού νά χρησιμοποιήται 
αποκλειστικά καί μόνο γιά  τήν παραγωγή τους.

Ά ριθμός βιοτεχνικών καί βιομηχανικών καταστημάτων:
Σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τοΰ 1958 ή μέση ετήσια απασχόληση έφθασε 

τά 8.874 ατομα καί γ ι’ αυτήν έλειτούργησαν 3.651 βιοτεχνικά καί βιομηχανι
κά καταστήματα στά οποία συμπεριελαμβάνονται έκτος άπό τά έργοστάσια καί 
εργαστήρια, κι* άλλοι ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι π.χ. γραφεία, αποθήκες 
κ.τ.λ. στή Θράκη.
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Τό 1963 ό άριθμός τών καταστημάτων μειώθηκε κα! περιωρίσθηκε σέ 
3.590 καταστήματα μέ ανάλογη μείωση τοΰ άριθμοΰ τών άπασχολουμένων 
σ’ αυτά δηλαδή τά 8.217 άτομα. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πώς είχαμε μιά 
ύφεση.

Κατά νομούς ή σχετική κίνησι είναι ή ακόλουθη:
Τό 1958 λειτούργησαν στον Νομόν "Εβρου 1.590 βιοτεχνικά και βιομη

χανικά εργαστήρια. Οι απασχολούμενοι σ’ αυτά έφθασαν τούς 3.496. Τό 1963 
μειώθηκαν τά καταστήματα αυτά κατά 42 δηλ. 1.548. Ά ντιθέτω ς οί απασχο
λούμενοι σ’ αυτά αυξήθηκαν κατά 194 και έφτασαν τά 3.690 άτομα.

Στον Νομό Ξάνθης τό 1958 λειτούργησαν 979 βιοτεχνικά καταστήματα. 
Οί. απασχολούμενοι σ’ αυτά έφτασαν τούς 3.306. Τό 1963 μειώθηκαν σέ 838 
καταστήματα, οί δέ απασχολούμενοι κατά 1.256 άτομα οπότε έφτασαν τούς 
2050.

Ντο Νομό Ροδόπης τό 1958 λειτούργησαν 1.082 βιοτεχνικά και βιομη
χανικά καταστήματα μέ 2.072 απασχολούμενα άτομα. Τό 1963 αυξήθηκαν κι’ 
έφτασαν τά 1.204 καταστήματα, παράλληλα δέ αυξήθηκαν και οί απασχολού
μενοι σ’ αυτά κατά 415 άτομα πού συνολικά έφτασαν τούς 2.477. Πρέπει νά 
σημειωθή δτι στούς απασχολούμενους δέν έχουν συμπεριληφθή, οι εργαζόμε
νοι σέ διάφορα σπίτια κι’ άμειβόμενοι κατ’ αποκοπήν σέ καταστήματα, οί πα
ραγγελιοδόχοι μέ βάση τήν προμήθεια, και οί εργαζόμενοι πού εΰρίσκοντο 
σ’ αόριστο άδεια και τέλος οί στρατεύσιμοι.

Οί μεγάλοι κλάδοι βιομηχανίας

Σ τή  συνέχεια, παραθέτομε τον αριθμό καταστημάτων, τήν μέση ετήσια 
απασχόληση κα! τήν εγκατεστημένη κινητήριο δύναμη σέ μεγάλους κλάδους 
οικονομίας γ ιά  τό 1963.

Σάν παραγωγικές μονάδες θεωρούνται τά καταστήματα στά όποια γίνε
ται, κατά περίπτιοση, έξόρυξη, παραγωγή προϊόντων, επισκευή ή συναρμολόγη
ση ειδών. Σάν βοηθητικές μονάδες θεωρούνται τά καταστήματα εκείνα οπού 
γίνονται μόνο εργασίες βοηθητικές τών προηγουμένου, οπως π.χ. υπηρεσίες 
διοικήσεως, άποθηκεύσεοκ τών προϊόντων κ.λ.π.

Ό  συνολικός αριθμός τών καταστημάτων βιομηχανικών ειδών διατρο- 
φής, χωρίς νά συμπεριλαμβάνωνται τά ποτά, εφθασε στή Θράκη τά 687 μέ
I.730  άπασχολουμένους. 5Απ’ αυτά τά καταστήματα 683 χαρακτηρίζονται σάν 
παραγωγικές μονάδες κα! μόνο 4 αποτελούν βοηθητικές μονάδες μέ 6 άπασχο
λουμένους. Τά καταστήματα, πού έχουν κινητήρες μέ γνωστοποιημένη δύναμη
II.0 6 7 ,6  ίππων ανέρχονται σέ 326 κι’ απασχολούν 1.141 άτομα.

Ειδικώτερα κατά. νομούς:
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Σ τό  Νομό 'Έβρου ό συνολικός αριθμός τών καταστημάτων ειδών διατρο
φής έφθασε τά 254 μέ 753 απασχολούμενους. Ά π ’ αυτά 252 χαρακτηρίζον
ται σάν παραγωγικές μονάδες και 2 σάν βοηθητικές μέ 4 απασχολούμενους. 
Τά καταστήματα μέ γνωστοποιημένη κινητήρια δύναμη 8,2 ίππων ανέρχονται, 
σέ 4 μέ 9 απασχολούμενους.

Στον Νομό Ξάνθης έφθασε τά 185 μέ 379 άπασχολουμένους. Τά 184 
χαρακτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες μέ 378 άπασχολουμένους και 1 
σάν βοηθητική μονάδα μέ έναν μόνο Απασχολούμενο. Ά π ’ αύτά 75 έχουν κι
νητήρια δύναμη 175 ίππων μέ 238 άπασχολουμένους.

Στό Νομό Ροδόπης λειτούργησαν 248 καταστήματα μέ 598 απασχολού
μενους. Τά 247 χαρακτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες καί 1 μόνο σάν 
βοηθητική μέ ένα απασχολούμενο. 'Τπήρχαν 110 καταστήματα μέ κινητήρια 
δύναμη 3.200,6 ίππων μέ 368 άπασχολουμένους.

Ό  συνολικός αριθμός καταστημάτων τής βιομηχανίας ποτών ανέρχεται 
στή Θράκη σέ 83 μέ 242 άπασχολουμένους. 'Ά παντα χαρακτηρίζονται σάν 
παραγωγικές μονάδες, εκτός άπό 1 (βοηθητική μονάδα) πού βρίσκεται στό 
Νομό Ξάνθης. Α π ’ αύτά τά 17 έχουν κινητήριο δύναμη 1.243 ίππων κι’ Απα
σχολούν 119 άτομα.

Είδικώτερα, στό Νομό "Εβρου ανέρχονται σέ 41 μέ 128 άπασχολουμέ
νους, στό Νομό Ξάνθης σέ 17 μέ 50 άπασχολουμένους καί τέλος στό Νομό Ρο
δόπης φθάνουν τά 25 καταστήματα μέ 64 άπασχολουμένους.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων καπνοβιομηχανίας στή Θράκη 
ανέρχεται σέ 15 μέ 639 άπασχολουμένους. Ά π ό  αύτά τά 11 χαρακτηρίζονται 
σάν παραγωγικές μονάδες καί τά υπόλοιπα 4 σάν βοηθητικές μέ 24 άπασχο
λουμένους. Τά 11 έχουν κινητήρια δύναμη 447,3 ίππων κι’ Απασχολούν 613 
άτομα.

Είδικώτερα στό Νομό "Εβρου δέν υπάρχει κανένα κατάστημα καπνο
βιομηχανίας.

Σ τό  Νομό Ξάνθης υπάρχουν 13, μέ 572 άπασχολουμένους (τά 10 χαρα
κτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες καί τά  3 σάν βοηθητικές).

Σ τό  Νομό Ροδόπης υπάρχουν 2 καταστήματα καπνοβιομηχανίας μέ 67 
άπασχολουμένους (τό 1 χαρακτηρίζεται σάν βοηθητική μονάς μέ 21 άπασχο
λουμένους) .

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων υφαντικών βιομηχανιών Ανέρ
χεται σέ 83 μέ 306 άπασχολουμένους.

"Ολα χαρακτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες εκτός άπό 1 (βοηθη
τική μονάδα) πού βρίσκεται στον Νομό "Εβρου κΓ Απασχολεί 1 μόνο άτομο. 
Τά 33 άπό τά καταστήματα έχουν κινητήρες μέ δύναμη 4.926 ίππων κι5 Απα
σχολούν 236 άτομα.
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Είδικώτερα στό Νομό "Εβρου λειτουργούν 50 καταστήματα μέ 162 · 
απασχολούμενους. Στό νομό Ξάνθης 14 καταστήματα μέ 32 απασχολούμενους 
καί τέλος στό νομό Ροδόπης 19 καταστήματα μέ 113 απασχολούμενους.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων βιομηχανίας ειδών ύποδήσεως, 
ειδών ενδυμασίας καί διαφόρων άλλων ειδών άπό ύφασμα στήν Θράκη άνέρχε- 
ται σέ 905 μέ 1.277 άπασχολουμένους. 'Ό λα  χαρακτηρίζονται σάν παραγωγι
κές μονάδες. Τ ά  33 άπ’ αυτά τά καταστήματα έχουν κινητήρες μέ γνωστή δύ
ναμη 5,6,6 ίππων κι’ άπασχολούν 143 άτομα.

Είδικώτερα, στό Νομό 'Έβρου λειτουργούν 334 καταστήματα μέ 456 
άπασχολουμένους, στό Νομό Ξάνθης 227 καταστήματα μέ 333 άπασχολουμέ
νους καί στον Νομό Ροδόπης 334 μέ 487 άπασχολουμένους.

Καταστήματα βιομηχανίας ξύλου καί φελλού (χω ρίς νά συμπεριλαμβάνεται 
σ’ αυτά καί ή επιπλοποιία). Σ τή  Θράκη άνέρχονται σέ 508 μέ 1.301 άπα
σχολουμένους. 'Ό λα  χαρακτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες εκτός άπό 
μίαν πού βρίσκεται στό Νομό 'Έβρου κι’ άπασχολεΐ 29 άτομα. Τά 291 κατα
στήματα έχουν κινητήρες μέ γνωστή δύναμη 2.975 ίππων κι’ άπασχολούν 707 
άτομα.

Είδικώτερα στό Νομό 'Έβρου λειτουργούν 289 καταστήματα μέ 848 άπα
σχολουμένους. Σ τό Νομό Ξάνθης 72 καταστήματα μέ 158 άπασχολουμένους, 
καί στό Νομό Ροδόπης 147 μέ 295 άπασχολουμένους.

Ό  συνολικός άριθμός καταστημάτων βιομηχανίας επίπλων καί ειδών έπι- 
πλώσεως στή Θράκη άνέρχεται σέ 87 μέ 203 άπασχολουμένους. 'Ό λα  χαρα
κτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες έκτος άπό 2 πού άποτελούν βοηθητικές 
μονάδες καί βρίσκονται στό Νομό Ξάνθης μέ 4 άπασχολουμένους. Τά 59 κατα
στήματα έχουν κινητήρες συνολικής δυνάμεως 348,9 ίππων κι’ άπασχολούν 
153 άτομα.

Είδικώτερα, στό Νομό 'Έβρου λειτουργούν 24 καταστήματα μέ 59 άπα
σχολουμένους. Σ τό Νομό Ξάνθης 53 μέ 118 άπασχολουμένους καί στό Νομό 
Ροδόπης 10, πού άπασχολούν 26 άτομα.

Π άρα πέρα, στή βιομηχανία χάρτου υπάγεται ένα μόνο κατάστημα, πού 
άπασχολεΐ 4 άτομα. Χαρακτηρίζεται σάν παραγωγική μονάδα κι’ έχει γνωστή 
κινητήριο δύναμη 1,0 ίππων. Λειτουργεί στό Νομό 'Έβρου.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων έκτυπώσεως, έκδόσεως κι’ άλ- 
λα)ν συναφών δραστηριοτήτων στή Θράκη άνέρχεται σέ 32 μέ 98 άπασχολου
μένους. 'Ό λα  χαρακτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες. Τά 23 έχουν γνω
στή κινητήριο δύναμη 72 ίππων κι’ άπασχολούν 82 άτομα.

Είδικώτερα, στό Νομό 'Έβρου λειτουργούν 17 καταστήματα μ’ αυτά τά εί
δη, κι’ άπασχολούν 56 άτομα. Σ τό Νομό Ξάνθης 5 μέ 11 απασχολούμενα άτο
μα καί στό Νομό Ροδόπης 10 μέ 31 άτομα.
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Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων βιομηχανιών δέρματος καζ γου
ναρικών μέ τά προϊόντα τους, έκτος άπό τά είδη ένδύσεως καί ύποδήσειυς, φθά
νει στή Θράκη τά 32 μέ 50 άπασχολουμένους. 'Ό λα τά καταστήματα χαρακτηρί
ζονται σάν παραγωγικές μονάδες. Τά G έχουν γνωστή κινητήριο δύναμη 20,5 
ίππων κι* απασχολούν 10 άτομα. Είδικώτερα, στό Νομό 'Έβρου ανέρχονται σέ
0 μέ 7 άπασχολουμένους, στό Νομό Ξάνθης φθάνουν τά .11 μέ 14 άτομα καί στό 
Νομό Ροδόπης τά 15 μέ 29 άπασχολουμένους.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων βιομηχανικών προϊόντιον έξ ελα
στικού καί πλαστικής ύλης ανέρχεται στή Θράκη σέ 12 μέ 20 άπασχολουμένους. 
Ό λα χαρακτηρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες. Τά 6 έχουν κινητήρες μέ 
δύναμη 20,3 ίππων κι’ άπασχολούν 10 άτομα. Είδικώτερα, στό Νομό 'Έβρου 
λειτουργούν 5 μέ 9 άπασχολουμένους, στό Νομό Ξάνθης 2 μέ 2 άπασχολουμέ
νους καί τέλος στό Νομό Ροδόπης 5 καταστήματα μέ 9 άπασχολουμένους.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτοίν χημικών βιομηχανιών στή Θρά
κη άνέρχεται. σέ 7 μέ 16 άπασχολουμένους. 'Ό λα  χαρακτηρίζονται σάν παρα
γωγικές μονάδες. Είδικώτερα, στό Νομό 'Έβρου λειτουργούν 4 μέ 11 άπασχο
λουμένους, στό Νομό Ξάνθης 1 μέ 2 άπασχολουμένους καί στό Νομό Ροδόπης 
2 μέ 3 άπασχολουμένους.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων βιομηχανικής παραγιογής πετρε
λαίου καί άνθρακος άνέρχεται σέ 2 μέ 9 άπασχολουμένους. Τό 1 χαρακτηρίζε
ται σάν παραγωγική μονάς καί τό άλλο σάν βοηθητική κΓ απασχολεί 2 άτομα. 
Λειτουργούν καί τά δύο στό Νομό 'Έβρου.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων βιομηχανικών προϊόντων, έκ μή 
μεταλλικών ορυκτών, έκτος άπό τά παράγωγα πετρελαίου καί άνθρακος, άνέρ- 
χεται στή Θράκη σέ 223 μέ 694 άπασχολουμένους. Χαρακτηρίζονται δλα σάν 
παραγωγικές μονάδες, εκτός άπό 4, 2 στό Νομό 'Έβρου μέ 2 άπασχολουμένους,
1 στό Νομό Ξάνθης μέ 3 άπασχολουμένους καί τέλος 1 στό Νομό Ροδόπης μέ 
1 άπασχολούμενο. Τά 4 τελευταία άποτελούν βοηθητικές μονάδες. Τά 60 κατα
στήματα έχουν κινητήρες μέ δύναμη 2.824,7 ίππων κι* άπασχολούν 425 άτο
μα. Είδικώτερα, στό Νομό 'Έβρου λειτουργούν 146 κι’ αύτά άπασχολούν 461 
άτομα (στό Νομό Ξάνθης 33 μέ 66 άτομα). Καί τέλος στό Νομό Ροδόπης 44 
μέ 467 άτομα.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων κατασκευής τελικών προϊόντων 
έκ μετάλλου, έκτος άπό τις μηχανές καί τό μεταφορικό υλικό, άνέρχεται στή 
Θράκη σέ 31 κι’ απασχολεί 185 άτομα. 'Ό λα χαρακτηρίζονται σάν παραγωγι
κές μονάδες εκτός άπό 6, πού άποτελούν βοηθητικές μονάδες καί κατανέμονται 
ώς εξής: Στό Νομό 'Έβρου 4 μέ 23 άπασχολουμένους, στό Νομό Ξάνθης 1 μέ 
14 καί στό Νομό Ροδόπης 1 μέ 38 άπασχολουμένους. Είδικώτερα, τά 31 κατα
στήματα κατανέμονται μεταξύ τών νομών κατά τόν ακόλουθο τρόπο: Στό Νομό
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"Εβρου λειτουργούν 22 μέ 86 απασχολούμενους, στο Νομό Ξάνθης 5 μέ 49 άτο
μα κα! στο Νομό Ροδόπης 4 μέ 50' απασχολούμενους.

Έ κ  τών ανωτέρω μπορούμε νά συμπεράνουμε τά έξης οσον αφορά τό 1963, 
έτος στο οποίο έγινε ή ανωτέρω στατιστική μελέτη, τού αριθμού τών βιοτεχνι
κών κα! βιομηχανικών καταστημάτων, τής μέσης ετήσιας άπασχολήσεως σ’ αυ
τά κα! τής εγκατεστημένης κινητήριου δυνάμεως σέ μεγάλους κλάδους τής οι
κονομίας.

Ό  συνολικός άριθμός τών καταστημάτων κάθε κλάδου δραστηριότητος 
άνέρχεται στή Θράκη σέ 3.698 μέ 8.869 άπασχολουμένους. ’Α π’ αυτά χαρακτη
ρίζονται σάν παραγωγικές μονάδες 3.667. Έ π ! πλέον 1.219 διαθέτουν κινητή
ρες μέ δύναμη 31.019 ίππων κι απασχολούν 4.865 άτομα. Κα! τέλος υπάρχουν 
31 καταστήματα πού θειορούνται βοηθητικές μονάδες κι’ άπασχολούν 159 άτο
μα. Ειδικώτερα, στό Νομό Έ βρου λειτουργούν 1.621 καταστήματα πού άπασχο
λούν 4.025 άτομα, στο Νομό Ξάνθης 855 μέ 2.240 άτομα κα! στο Νομό Ροδό
πης 1.222 μέ 2.602 άτομα. Ά π ό  τά καταστήματα πού λειτουργούν σάν βοηθη
τικές μονάδες υπάρχουν 16 στό Νομό 'Έβρου κι5 άπασχολούν 68 άτομα, 11 στό 
Νομό Ξάνθης μέ 30 άπασχολουμένους κα! τέλος 4 στό Νομό Ροδόπης μέ 61 άπα
σχολουμένους.

Η Β ΙΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ  ΣΑΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΣΗΣ

'Η  σημασία τής βιοτεχνίας στήν οικονομική άνάπτυξη τών υπανάπτυκτου1 
χωρών είναι τεράστια. Δέν μπορεί μιά υπό άνάπτυξη χώρα νά πετύχη αμέσως 
τήν έκβιομηχάνησή της. Ή  βιοτεχνία αποτελεί, τον ένδιάμεσο σταθμό, τήν γέ
φυρα. Μόνο μιά όργανωμένη βιοτεχνία αποτελεί τό άσφαλές βήμα γιά  μιά στα
διακή και προγραμματισμένη βιομηχανική άνάπτυξη. Μιά καλά όργανωμένη 
ομάδα βιοτεχνών, πού νά μπορή νά κάλυψη όλους τούς τομείς τής μετατοποιή- 
σεως, άποτελεϊ τήν θεμελΐωση, τήν βασική κι’ άναγκαία υποδομή διά τήν πάρα 
πέρα βιομηχανική άνάπτυξη. ’Αλλά και ή βιοτεχνία ύποκατασκευών, δηλαδή 
ή βιοτεχνία πού άποτελεΐται άπό μονάδες κατασκευής ώρισμένων έξαρτημάτων 
διά τήν βιομηχανία, καθώς έπίσης κι’ ή βιοτεχνία συναρμολογήσεων και έπι- 
σκευών μπορεί νά συμβάλη άποφασιστικά στήν εκβιομηχάνιση τής Θράκης.

Ή  Ορακική βιοτεχνία στερείται καταλλήλου τεχνικού προσωπικού, μέ άπο- 
τέλεσμα νά παρατηρήται σ’ (ορισμένους κλάδους ανεπάρκεια έξ άπόψεως ποιό- 
τητος κι’ έμφανίσειος τού παραγομένου προϊόντος. Τό τεχνολογικό επίπεδο δέν 
είναι ακόμη υψηλό κα! ή παραγωγική διαδικασία είναι άσυντόνιστη.

’Από τό 1959 μέχρι τό 1963 σημειώθηκε μιά βαθμιαία αύξηση τής παρα- 
γωγικότητος κατά 13% δηλαδή μιά έτησία 3,2%. 'Η  αύξηση αυτή θά ήταν ίκα-
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νοποιητική αν τό σημείο άπό τό όποιο άρχισε νά πραγματοποιήται δεν ήταν τρ- 
σο χαμηλό καί που υπολογίζεται κατά τό έτος 1959 σέ 27,1 χλγ. κατ’ απασχο
λούμενο άτομο, αφού λά'βομε ύπ’ όψη μας ότι ή παραγωγικότης αύτή είναι κατά 
ί )3  χαμηλότερη τής μέσης παραγωγικότητας τών χωρών τής Ε.Ο.Κ.

'Η  ίδρυση οργανωμένων κλασσικών βιοτεχνιών καί κοινοπραξιών καθώς 
έπίσης κι’ ή συγχώνευση μικρών καί εντελώς ασύμφορων μονάδων μέ προοπτι
κή νά δημιουργηθούν βιώσιμες βιοτεχνίες, είναι αναγκαία μέτρα μέ πρώτο στό
χο τήν αύξηση τής παραγωγικότητος. 'Τ πάρχει βέβαια καί ή πρακτική πλευρά 
τού ζητήματος σέ συνδυασμό μέ τις ιδιομορφίες τής Θράκης.

'Η  βιομηχανική καί βιοτεχνική δραστηριότητα στό Νομό 'Έβρου είναι 
πάρα πολύ περιωρισμένη. ’Έτσι, έχουμε μόνο δύο εργοστάσια παστεριώσεως γά
λακτος ένα στήν Άλεξανδρούπολι καί ένα στό Διδυμότειχο, καί δύο σπορελαιο- 
τριβεία, πέντε τ[^υγεΐοι (δύο Άλεξανδρούπολι καί άπό ένα στό Σουφλί, Διδυμό
τειχο, Ό ρεστιάδα, καί ένα έκκοκιστήριον βάμβακος. Τελευταία άρχισε νά λει- 
τουργή τό εργοστάσιο μετάξης τού Σουφλίου.

Λειτουργούν έπίσης 22 κυλινδρόμυλοι, 54 αλευρόμυλοι καί αρκετά τυρο
κομεία, πού όμως χρησιμοποιούν μόνον 2 άτομα, κατά μέσον όρο τό καθένα (συ
νήθως τόν ιδιοκτήτη καί ένα εργάτη).

Ή  βιοτεχνία μέ τή μορφή τής οικοτεχνίας είναι καί αύτή ελάχιστα ανεπτυ
γμένη. Σ τή  περιοχή τού Σουφλίου καί στις γύρω Κοινότητες Λαβάρων, Άμο- 
ρίου καί ΛΙάνδρας, ύπάρχει παραδοσιακή βιοτεχνία υφαντών, τά Σουφλιώτικα 
υφαντά, σ’ αργαλειούς πλεκτά κεντήματα, κουκουλάρικα. Ά λλά ή διάδοσή των 
στό εμπόριο είναι περιωρισμένη. Καλή δουλειά έκανε ή κ. Φιλιππίδου μέ τή σχο
λή χειροτεχνιών καί ταπήτων στήν Άλεξανδρούπολι.

Η  Θ Ρ Α Κ ΙΚ Η  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ  Κ Α Ι Κ Α Τ Ε Τ Θ Τ Ν Σ Η  
Μ ΙΑ Σ  Ν Ε Α Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ

Προσπαθήσαμε νά δώσωμε όσα μπορούσαμε στοιχεία γιά  τή Θράκη. 
'Οπωσδήποτε παραλείψαμε μερικά πού δέν είναι καί τόσο μειονεκτικά σήμερα. 
’Έχομε μπροστά μας μιά ανάγλυφη Θράκη μέ τήν οικονομία της, τόν πληθυσμό 
της. Γ ιά  νά πετύχωμε τή οικονομική της άνάπτυξη δέν είναι εύκολο. Δέν έχομε 
τήν δυνατότητα νά σχεδιάσουμε ένα οικονομικό ή τεχνοκρατικό προγραμματισμό. 
Προβάλλει μπροστά μας ένα πολύπλοκο ιστορικό, κοινωνικό καί οικονομικό βίω
μα, πολύ άξεκαθάριστο. Αύτή ή άλλη εξάρτηση καί ή διαλεκτική σχέση ανά
μεσα στούς στόχους μας καί στά μέσα τής οικονομικής μας άναπτύξεως γίνεται 
κατανοητή. Εκείνο πού πρέπει νά προσέξομε ιδιαίτερα δέν είναι ν’ αύξήσωμε 
μόνο τό κατά κεφαλήν εισόδημα, άλλά νά κάνομε καλή χρήση στον οίκον, παρα
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γωγικό τομέα (οικονομική άνάπτυξη υποδομής). 5'Αν τό μεγαλύτερο μέρος αυ
τής τής αύξήσεως δοθή σέ επενδύσεις παραγωγικές τότε θά εχωμε οικονομική 
άνάπτυξη, άν δμοος διατεθή σέ καταναλωτικά άγαθά —  καί μάλιστα πολυτελή 
τότε δέν θά εχωμε άνάπτυξη, άλλά οπισθοδρόμηση. Καί συνέβη αυτό μέ τούς 
μετανάστας μας. Αυξήσανε στό εξωτερικό τό εισόδημά τους, άλλά δέν τό επεν
δύσανε κατάλληλα. Αναγκαστήκανε νά τό παγιοποιήσουν σέ άκίνητα. Πολλοί 
πήρανε αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, ψυγεία καί άλλα καταναλωτικά άγαθά. ’Απο
τέλεσμα νά κλειδώσουν δλα αύτά στό χωριό τους καί νά ξαναφύγουν πίσω.

Γιά νά πετΰχωμε λοιπόν τήν οικονομική μας άνάπτυξη στή Θράκη πρέπει 
νά διαφωτίσωμε τούς συμπατριώτες μας, νά τούς δώσουμε πέρα άπό τήν τέχνη 
τους καί ειδικότητες καί οικονομικές γνώσεις, γ ιά  νά μπορούν νά χρησιμοποιή
σουν τά μέσα τά οικονομικά καί τά εργαλεία τους. Ν ά τούς άλλάξωμε τήν 
νοοτροπία. Ν ά μήν άναζητά τήν άσφάλεια στό νά θάβη τά χρήματά του, άλλά 
νά τά τοποθετή σέ παραγωγικές εργασίες. 'Οπωσδήποτε άπαιτούνται ριζικές 
άλλαγές στή διοίκηση, καί τήν οικονομία τεχνική καί παραγωγική διάρθρωση 
τής Θράκης.

Ν ά δώσωμε ορθή μόρφωση. Ν ά μπορή ό ίδιος νά γνωρίση τήν αλήθεια, 
θέτοντας τό άτομό του καί τά κεφάλαιά του σέ παραγωγικές επενδύσεις, προ
γραμματισμένα. Π ρέπει νά λείψουν τά ίδιοτελή, παρασιτικά συμφέροντα.

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

Γιά νά εχωμε μιά σαφή εικόνα τής οικονομικής κινήσεως τής Θράκης, θά 
παραθέσωμε τις εισπράξεις καί τις πληρωμές τών Δημοσίων Ταμείων, πού έγι
ναν μέ βάση τόν Κρατικό Προϋπολογισμό κατά έτη 19GG, 1967 καί 19G8— G9. 
Περιλαμβάνονται εισφορές εργοδοτών καί άσφαλισμένων κάθε φύσεως κοινω
νικές εισφορές.

Κατά τό 1966 λοιπόν στή Θράκη αί εισπράξεις τών Δημοσίων Ταμείων 
εφθασαν τά 212,6 εκατομμύρια δραχμές μέ τήν τρέχουσα άγοραστική δύναμη, 
ένώ αί πληρωμές τά 466,8 εκατομμύρια δραχμές.

Κατά τό 1967 αί εισπράξεις εφθασαν τά 246,7 εκατομμύρια δραχμές (αύ
ξηση κατά 54,1 εκατομμύρια δραχμές) καί αί πληρωμές 5:36,5 (αύξηση κατά 
69,7 εκατομμύρια δραχμές).

Τό 1968 αί εισπράξεις εφθασαν 261.440 καί τό 1969 τά 293.237 εκα
τομμύρια δραχμές.

Τό 1968 οί πληροί μές εφθασαν τά 584.973 καί τό 1969 τάς
529.703.000 δραχμές. ’Αναλογία κατά νομούς έχουν ώς εξής:

Νομός 'Έβρου: ’Έ γιναν εισπράξεις τό 1966 δρχ. 10*3,8, τό 1967 122,3,



206 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΑΚΙΔΗ

τό 1968 130.086 κα! 1969 145.272 έκατ. δραχμές. Και πληρωμές: Τό 1966 
231,7, τό 1967 272,6, τό 1968 291.559 και τό 1969 231.455.

Στό Νομό Ροδόπης έγιναν εισπράξεις τό 1966 53,7 έκατ. τό 1967 62,7, 
τό 1968 70.959 και τό 1969 79.548 και πληρωμές τό 1960 175,2, τό 1967 
199,6, τό 1968 223.719 κα! τό 1969 219.643 έκατ. δραχμές.

Στό Νομό Ξάνθης έγιναν εισπράξεις τό 1966 55,2, τό 1967 61,7, τό 
1968 60,397 κα! τό 1969 68,718 έκατ. δραχμές κα! πληρωμές τό 1966 
59,8, τό 1967 64,3, τό 1968 69,696, τό 1969 78,604.

Για νά ολοκληρώσουμε τήν οικονομική κίνηση τής Θράκης θά παραθέσω- 
με τ'ις εισπράξεις κα! πληρωμές τών δήμων κα! κοινοτήτων κατά έτη 1965 —
1966 —  67.

Τό 1965 έγιναν εισπράξεις 97.685 κα! πληρωμές 94.774 χιλ. δραχμές, 
τό 1966 έφθασαν οι μέν εισπράξεις σέ 112.501 κα! ο'ι πληρωμές 104.351, τό
1967 οι εισπράξεις προχώρησαν σέ 134.007 κα! οι πληρωμές 127.350 χιλ. 
δραχμές.

Κατά νομούς έχουν ώς έξης:

Σ τό Νομό 'Έβρου έγιναν εισπράξεις 34.637 χιλ. δραχμές κα! πληρωμές 
33.897, τό 1966 οι εισπράξεις αυξήθηκαν σέ 50.357 χιλ. δραχμές κα! πληρω
μές 44.589, τό 1967 οι εισπράξεις σέ 55.688, ενώ πληρωμές 54.410 χιλ. δρα-

χμές·

Στό Νομό Ροδόπης: Εισπράξεις τό 1965 28.770, τό 1966 34.237 κα! 
τό 1967 αυξήθηκε σέ 40.033 χιλ. δραχμές, Ινώ οι πληρωμές τό 1965 27.645, 
τό 1966 32.414 κα! τό 1967 36.295.

Στό Νομό Ξάνθης: Εισπράξεις τό 1965 δρχ. 34.278, τό 1966 27.907 
κα! τό 1967 αυξήθηκαν σέ 38.356, ενώ οι πληρωμές τό 1965 33.232, τό 1966 
27.348 κα! τό 1967 αυξήθηκαν σέ 36.645 χιλ. δραχμές.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ

θ ά  παραθέσιομε στοιχεία άπό τίς εισπράξεις κα! πληρωμές τών δημοσίων 
ταμείων, μέ βάση τον Κρατικό Προϋπολογισμό τών ετών 1960 —  1964.

Σ τή  Θράκη έγιναν τό 1960 εισπράξεις 104,4, πληρωμές 192,9, τό 1961 
εισπράξεις 116,8, πληρωμές 175 (όλιγώτερον τοΰ προηγουμένου), τό 1961
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125.4 εισπράξεις (αύξηση) πληρωμές 214,3 (αύξηση), τό 1963 εισπράξεις
124.5 (σχετική μείωση) πληρωμές 243,7 (αύξηση), τό 1964 εισπράξεις 154,4 
(αύξηση) πληρωμές 319,7 (αύξηση) —  (δλα σέ δ ισ )ρ ια ).

Και τώρα θά παραθέσωμε ενδεικτικά άλλα τέσσαρα διαμερίσματα τής 
Χώρας γ ιά  νά δήτε άν ύπάρχη ισότης χωροταξικής διανομής.

Τό 1966 στή Θράκη εισπράξεις 212.340 πληρωμές 426.941.
Τό 1967 στή Θράκη εισπράξεις 244.740 πληρωμές 509.905.

ΤΟ Χ Ω Ρ ΙΟ  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

Ή  σημερινή κοινωνία έδωσε περισσότερα προνόμια στους ανθρώπους τής 
πόλεως. Τά παιδιά άξια ή ανάξια που γενιοΰνται στ'ις πόλεις λογίζονται καλύ
τερα. Τά παιδιά τοΰ χ (.ορίου δέν στερούνται μόνον τά συμβατικά αγαθά τών 
συνομηλίκων τών πόλεων, άλλά καί φέρουν τό βάρος μιας ταπεινής καταγωγής. 
'Ό χ ι μόνον δέν τους δίδει ή ιδιότητα τοϋ χωριάτη κάτι θετικό στήν αρχή τής 
ζωής τους, άλλά πρόσθετα τούς βαρύνει μέ άρνητικά στοιχεία. ’Ασφαλώς στήν 
πραγματικότητα συμβαίνει τό άντίθετο.

Ό  υποτιμητικός χαρακτηρισμός «χωριάτης» δέν σημαίνει τίποτε στήν 
πραγματικότητα. Τό αναφαίρετο δικαίωμα νά πλησιάση ό νέος τή πόλη νά ζή
ση μέσα σ’ αυτήν, ν’ άναπτυχθή, άργότερα ν’ ένταχθή οργανικά καί στελεχω- 
θή, σ’ αυτήν, τόν βρίσκει καθολικά άπροετοίμαστό.

ΤΑ Χ Ω Ρ ΙΑ  Ε ΡΗ Μ Ω Ν Ο Τ Ν  Σ Τ Η  Θ Ρ Α Κ Η

Σ έ πολλά χωριά τής Θράκης πολλά σπίτια μένουν ακατοίκητα. Σ ’ άλλα 
πάλι μόνο γέρους, γρηές καί παιδιά συναντάς. Ή  ζωή καί ή κίνηση λιγο
στεύουν στό χωριό. ΙΙρ ίν  άπό άρκετά χρόνια πολλοί είχαν προβλέψει αυτό τό 
φαινόμενο καί ζητούσαν τήν αντιμετώπισή του. Πρότειναν διάφορες λύσεις 
ώστε νά μήν άργοπεθαίνουν τά χωριά. Δέν έφήρμοσαν καμμιά λύση καί τά άφη
σαν έτσι στήν αβεβαιότητα τοΰ αύριο.

Πολλά χωριά πρέπει νά λειψού ν. Ό  πληθυσμός τους όμως δέν πρέπει νά 
φύγη μακρυά. Τ Ι φυγή του θά άναγκάση νά φύγουν καί άλλοι, οπότε ή έπαρ
χία απογυμνώνεται σέ σημείο νά μένη άγονη καί άνεκμετάλλευτη ή γή. Νομί
ζομε δέ δτι τό ρεΰμα τής άστυφιλίας μέ τή σημερινή της μορφή δέν θά διαρ- 
κέση πολύ. Θά έχω με μιά επιστροφή στή γή. Ή  άνάπτυξη τής συγκοινωνίας 
μικραίνει τίς άποστάσεις καί δλα τά αγαθά τής πόλεως γίνονται κτήμα καί τής
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επαρχίας. 'Η  αλλαγή δμως αυτή Οά άπαιτήση μιά προετοιμασία μέ ριζοσπα
στικά μέσα.

Σ τή  Θράκη θά χαθούν πολλά χωριά. Ά λλά δ πληθυσμός τους πρέπει νά 
βρή πηγές εργασίας μέσα στή Θράκη. Κα! πάλι φθάνουμε σέ προβλήματα που 
θέλουν λεπτομερή ερευνά. Πάντως οί τελευταίες μετακινήσεις τοΰ πληθυσμοΰ 
μέσα καί έξω άπό τήν Ελλάδα, ή συνεχής αναζήτηση εργασίας έδωσαν σέ 
πολλούς πείρα μεγάλη και γνώση. Προετοιμάσθηκαν συνειδητά νά ένταχθοΰν 
σ’ δποιοδήποτε προγραμματισμό στή Θράκη.

Τό Σεπτέμβριο τοΰ 19G5 έγινε Συνέδριο άπό τήν Φοιτητική 'Ένωση 
Θρακών στήν Λευκίμη Σουφλίου "Εβρου μέ βάση τις εισηγήσεις πάνω στά 
προβλήματα τοΰ χωριοΰ οί κ.κ. Α. Μαρκόπουλος διδάσκαλος καί I. Καβαρα- 
τζής ιατρός έδωσαν μιά γενική εικόνα τοΰ χωριοΰ στή Θράκη.

Οί άμεσες, επείγουσες καί βασικές ανάγκες γ ιά  τήν άνάπτυξη τοΰ χω- 
ρι.οΰ είναι α) ό ήλεκτροφωτισμός καί ή ύδρευση. 'Υπάρχει άφθονο νερό έξω 
άπό τήν Λευκίμη. Είναι άνάγκη νά κατασκευασθή δίκτυον σωληνώσεων γιά 
νά έχη κάθε σπίτι, καί τή βρύσι του, γ ) νά δοθή κλήρος στούς άκτήμονες. Ση- 
μΕιωτέον υπάρχουν έγκατελειμένες εκτάσεις γής άπό εικοσαετίας άκαλλιέργη- 
τες. Είναι κτήματα δσων οί συμμορίτες μέσα σέ μιά νύκτα άπήγαγαν στή 
Βουλγαρία (περίπου G00 οικογένειες). Συγχρόνως πρέπει νά γίνη καί δ ανα
δασμός τής γής. Ο ί κάτοικοι είναι σύμφωνοι γιά  τό τελευταίο τοΰτο, δ) νά γ ί
νουν γεωτρήσεις γιατί οί ορεινοί αγροί είναι ξηροί, ε) πρέπει νά δοθούν άδειες 
καπνοκαλλιέργειας. Κατά τό παρελθόν σημειώθηκε μεγάλη επιτυχία στήν κα
πνοκαλλιέργεια, στ) νά ίδρυθή γεωργικός κτηνοτροφικύς πειραματικός στα
θμός στήν Λευκίμη καί άλλοΰ γιά τήν έπιτυχή άναδιάρθρωση τών καλλιερ
γειών στή Θράκη καί τών άπό κάθε άποψη καλλιτέριον προϋποθέσεων καί γιά 
τούς δύο τούτους σκοπούς. Καί τέλος νά έπεκταθοΰν οί Ιργασίες ύλοτομήσεως 
πού άπασχολοΰνται πολλοί Θράκες κατά τήν χειμερινή περίοδο, έν συνδυασμώ 
μέ τις οικοτεχνίες καί χειροτεχνίες, πού δίνουν στις γυναίκες τοΰ χωριοΰ έρ- 
γασία. "Ηδη μέ τό «Σ π ίτι τοΰ παιδιού» δίδεται ή ευχέρεια μιας υποτυπώδους 
άπασχολήσεως.

Επιτακτική άνάγκη καθημερινής αλληλογραφίας καί δχι μόνο δυο φο
ρές τήν εβδομάδα καί ίδρυση κοινοτικών ιατρείων σ’ δλα τά χωριά. "Ενταση 
τής άγροτικής άσφαλείας, γ ιατί οί αγροφύλακες πού έχει τό χωριό δέν έπαρ- 
κοΰν, λόγιο τών μεγάλοι αποστάσεων πού εποπτεύουν.

Σ τή  ©ράκη υπάρχουν τόποι γιά τήν ίδρυση ιδεώδους κατασκηνώσεως.
Πέρασε μιά πενταετία άκριβώς άπό τότε πού επεσημάνθηκαν δλα αύτά 

καί μόνο δ ήλεκτροφωτισμός τοΰ χωριοΰ έπραγματοποιήθηκε. Τ ’ άλλα τά ζη
τήματα έμειναν άλυτα. Καί είναι αιτίες έγκαταλείψεως τοΰ χιοριοΰ πού χρειά
ζεται:
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1) Ά νάπτυξη συστηματικής ορνιθοτροφίας ■—- χοιροτροφίας πού άποτε·* 
λοΰν πρόσθετο εισόδημα.

2) Α ξιοποίηση τού μεταλλευτικού πλούτου τής Λευκίμης. Μιά έκθεση 
καθηγητού Πανεπιστημίου αναφέρει ύπαρξη μεταλλεύματος σέ μεγάλη ποσό
τητα τ|πλομέλανος καί χαλκιδονίου.

3) Ν ά γίνη διάνοιξη αγροτικών οδών. Ή ανωμαλία τού εδάφους επιφέ
ρει πολλές ζημίες καί δημιουργεί άπειρες δυσκολίες.

4) Ή  άνάπτυξη σηροτροφίας καί μελισσοκομίας. Τό κλίμα καί ή άφθο
νη βλάστηση —  αποτελούν τούς πιο κατάλληλους δρους γιά  τήν άποδοτικότη- 
τά τους.

5) Περισσότερο εντατική καλλιέργεια τής αμπέλου θά αύξήση τό εισόδη
μα τού χωρικού.

6) Ν ά δημιουργηθή ένας Ξενώνας στή Λευκίμη.
7) Ν ά απόκτηση τό «Σ π ίτι τού παιδιού» σύγχρονο οίκημα.
8) Ν ά ίδρυθή ένα κέντρον πολιτισμού γ ιά  νέους καί νέες καί τούς ηλικιω

μένους, γ ιά  ψυχαγωγικούς σκοπούς καί γ ιά  τή μόρφωση τών χωρικών καί
δπου θά γίνεται μιά απλή ενημέρωση πάνω σέ διοικητικά, οργανωτικά θέμα
τα γειοργίας καί υγείας. Ν ά είναι έφωδιασμένο μέ μιά βι'βλιοθήκη καί τμήμα 
λαϊκού μουσείου.

9) Ν ά παραχωρηθούν ειδικά μηχανήματα γ ιά  νά άνοιχθούν βόθροι, γ ια
τί τό έδαφος τής Λευκίμης είναι πετρώδες.

10) Ν ά κατασκευασθή συστηματική αποχέτευση τών σπιτιών άπό τούς 
ίδιους τούς κατοίκους, κοινοτικά λουτρά καί νά ίδρυθή νηπιαγωγεϊον —  έπί 
πλέον, ποδοσφαιρικόν γήπεδον καί νά ύπάρξη τακτικός κινηματογράφος, γιατί 
τό χωριό εχει άνάγκη άπό ψυχαγωγία.

Ο ί μορφωμένοι στήν επαρχία αυξάνουν ολοένα καί είναι δύσκολο νά κρί
νουμε τό βαθμό τής μορφοπικής καταρτίσεώς τους. Συμβαίνει άνθρωποι τού 
πιο άπομακρυσμένου χωριού νά ποθούν νά μάθουν δσο τό δυνατόν «περισσότερα 
γράμματα. Ή  σπουδή έχει συνταυτισθή μέ τήν καλλιτέρευση τών δρων δια- 
βιώσεως. Κ αί οπωσδήποτε ή ενδιάθετη αυτή τάση άποτελεΐ μιά υγιή καί ομα
λή προδιάθεση γ ιά  τήν πρόοδο καί τήν άνάπτυξη. ’Αναπόφευκτα δμως δημιουρ
γεί καί προβλήματα έξ αιτίας τής κοινωνικής άλλαγής. Σήμερα συμβαίνει 
ώστε άνθρωποι τού χωριού, τής επαρχίας νά ζητούν νά στελεχώσουν τήν Κρα
τική μηχανή. Μοιραία δημιουργεΐται διαμάχη. Ό  άγώνας αυτός πρέπει νά 
είναι τίμιος καί νά στηρίζεται σέ άξιολογικές άρχές. 'Ό μ ω ς οί ηθικά καί πνευ
ματικά άξιώτεροι πρέπει νά έπικρατήσουν.

'Η  θέληση τής νέας γενιάς τής έπαρχίας γ ιά  μιά πιο δραστήρια άνάμιξη 
στό δημόσιο βίο συνδέεται κι’ αυτή μέ τό φαινόμενο τής έγκαταλείψεως τής 
έπαρχίας.

u
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Πρέπει, λοιπόν νά γνωρίζωμε καλά τήν αλλαγή πού συντελεΐται μέ τήν 
μετακίνηση τού πληθυσμού κα! άπό τούτη τήν αιτία τής προβολής, δσον αφο
ρά τούς μακροπροθέσμους προσανατολισμούς.

ΙΙαρατηρούμε λοιπόν οτι δέν εγκαταλείπουν ο! νέοι. μόνο τό χωριό κα! τήν 
έπαρχία, γιατ! δέν μπρούν νά κάνουν διαφορετικά, μιά πού αποφάσισαν νά 
σπουδάσουν.

Σχεδόν δσοι βγάλουν τό γυμνάσιο θεωρούν τόν εαυτό τους ακατάλληλο 
νά μείνη κα! νά έργασθή στό χωριό, άλλά γρήγορα πολλο! προσγειώνονται. 
Τ Ι εργασία πληρώνεται δπου κα! αν τήν προσφέρη κανείς, άρ.κεϊ νά είναι δη
μιουργικός. Κα! μόνον ένας υγιής κα! δυνατός μπορεί νά κατευθύνη τόν εαυτό 
του, κα! πάλι θά καταβάλη αρκετή προσπάθεια γιά  νά επιτύχη μιά εσωτερική 
άλλαγή πού σέ συνέχεια θά τόν βάλη στό σωστό δρόμο.

Ή  Θράκη βρίσκεται ύπό άνάπτυξη. Δέν μπορεί μόνη της νά ξεπεράση 
τό στάδιο αυτό. ’Ά ν  δοκιμάση μόνη της θά κάνη σφάλματα. Μόνο ό προγραμ
ματισμός θά δώση στούς Θράκες, τή σωστή κατεύθυνση. Κα! χρειάζεται μελέ
τη τών δυνατοτήτων της πού δέν είναι λίγες. Κα! ό προγραμματισμός εΐναι τό 
παν, κα! πρέπει νά τόν γνοορίσουν κα! νά τό θεωρήσουν σάν κάτι δικό τους. 
Ελεύθερα άλλά μέ πίστη νά ύποστούν δλες τ'ις Ουσίες και τούς κόπους γιά  νά 
φθάσουν σέ μιά ομαλή άνάπτυξη. Πρέπει νά δώσωμε στούς Θράκες νά κατα
λάβουν τι πρέπει νά κάνουν γιά  νά εύημερήση ό τόπος τους πού έχει, δπως 
είπαμε, δλες τ'ις προϋποθέσεις άναπτύξεως θαυμαστής. Φθάνει νά κατευθύνω- 
με κα! συντονίσωμε δλες τ'ις δυνατότητες πού μάς δίνει ό θαυμάσιος αυτός τό
πος.

Ο ΡΥ Χ Ε ΙΑ  —  Α ΛΥΚΕΣ —  Μ ΕΤΑ ΛΛ ΕΙΑ  κλπ.

Ά π ό  τήν άρχαιότητα ή Θράκη ειχε ορυχεία και μεταλλεία έκμεταλλεύσι- 
μα. Και υπάρχουν λίγα πού λειτουργούν οχι μέ σύγχρονες μεθόδους κα! πολλά 
πού μένουν ανεκμετάλλευτα. ’Ισχυρίζονται δτι ή εκμετάλλευση είναι ασύμφο
ρη. ’Ίσ ω ς γιατ! δέν έχομε τά μέσα, κι’ ετσι τά μεταλλευτικά προϊόντα μας δέν 
δοκίμασαν τάς μεθόδους τής σημερινής τεχνικής. Πιστεύομε δτι ή Θράκη έχει 
έκμεταλλεύσιμα πολλά ορυχεία, ισως δχι αμέσου άποδόσεως, οπωσδήποτε 
δμως μακροχρόνιας. Άλλά. έάν προβλέ/ψωμε στήν πραγματική οικονομική ανά
πτυξη τής Θράκης δέν μπορούμε νά τήν δημιουργήσουμε στό άμεσο μέλλον. Οι 
Ουσίες μιάς γενιάς γιά  τήν αύριο είναι πάντα άπαραίτητες σ’ αύτές τις περι
πτώσεις άν θέλωμε ή οικονομία μας νά έχη κάποια αύτάρκεια διαρκείας. Και 
σ’ αυτήν θά συντελέση ό ορυκτός πλούτος μας. Πρέπει, νά διατεθούν αρκετά 
κεφάλαια γ ιά  τήν συγκρότηση εγκαταστάσεων έκμεταλλεύσεως οχι δμως χωρίς 
προγραμματισμό άπό ειδικούς. Οί μετανάστες μας θέλουν νά γυρίσουν δπως
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είπαμε στή Θράκη, αρκεί νά έχουν μιά σίγουρη καί μόνιμη δουλειά, καί τότε · 
τά χρήματα πού έχουν αποταμιευμένα δέν 0ά τά δώσουν γ ιά  οικονομικές εργα
σίες. Τό Κράτος νά βοηθήση μέ μακροπρόθεσμα δάνεια. Άλλά, μέ τήν ύπο- 
χρέωση τοΰ μετανάστη τά κεφάλαιά του νά τά έπενδύση στήν εκμετάλλευση 
τών μεταλλείων τής Θράκης καί σ’ άλλες προσοδοφόρες επιχειρήσεις.

Στήν Θράκη υπάρχει μιά μόνη αλυκή στήν Μέστη Κομοτινής. Ή  άποδο- 
τικότης της είναι:

Τό 1962 5.48-2 τόννους
» 1963 3.638 »
» 1964 6.020 »
» 1965 5.667 »
» 1966 2.987 »
» 1967 7.087 »

Ο Ρ Τ Χ Ε ΙΑ
Ό  αριθμός τών ορυχείων άνθρακος σ’ ολόκληρη τή Θράκη ανέρχεται σέ 

13. Οί απασχολούμενοι σ’ αύτά 164 (μέ βάση τήν άπογραφήν τοΰ 1963). Α π ’ 
αύτά 11 στό Νομό Έ βρου  μέ 137 άπασχολουμένους, ένα στό Νομό Ξάνθης μέ 
25 άπασχολουμένους καί ένα στό Νομό Ροδόπης μέ ένα άπασχολούμενο.

Ά π ό  τά λιγνιτωρυχεία αύτά τά 10 έχουν 161 άπασχολουμένους. Τά 9 άπ’ 
αύτά έχουν κινητήρες μέ γνωστή ισχύ 7.079 ίππων καί 160 εργαζομένους.

Τέλος ό άριθμός καταστημάτων βοηθητικών μονάδων σ’ ολόκληρη τή Θρά
κη είναι 3 μέ 3 άπασχολουμένους στό καθένα κι’ αύτά στό Νομό 'Έβρου. Ώ ς  
προς τά λιγνιτωρυχεία είναι αρκετά αύτά τά στοιχεία, γ ιά  νά διύσουν μιάν 
εικόνα τής καταστάσεως. Σ έ  ποιό βαθμό έκμεταλλεύσεως βρίσκονται, ποιές 
δυνατότητες υπάρχουν γιά επέκτασή τους, είναι άλλο θέμα.

Μ ε τ α λ λ ε ί α .  Ά π ό  τά δεδομένα τής Στατιστικής 'Τπηρεσίας δέν προ
κύπτει τίποτε. Θά έξετάσωμε τό θέμα άπό τις διάφορες μελέτες πού έχουν γίνει 
κατά καιρούς.

Λ α τ ο μ ε ί α .  Πάντα σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τοΰ 1963 τό σύνολο 
τών καταστημάτων τών λατομείων άνέρχεται στή Θράκη σέ 60 μέ 264 άπασχο
λουμένους. Ά π ’ αύτά στό Νομό Έ βρου  λειτουργούν 39 καταστήματα μέ 99 
άπασχολουμένους, στό Νομό Ξάνθης 9 καταστήματα μέ 102 άπασχολουμένους 
καί στό Νομό Ροδόπης 12 καταστήματα μέ 64 άπασχολουμένους.

Τό σύνολο τών καταστημάτων, πού μπορούν νά χαρακτηρισθοΰν σάν παρα
γωγικές μονάδες άνέρχεται σ’ δλόκληρη τή Θράκη σέ 57, τά δέ 3 υπόλοιπα θεω
ρούνται σάν βοηθητικά μέ 7 άπασχολουμένους. Ά π ’ αύτά τά καταστήματα τά 
23 έχουν κινητήρες μέ γνωστή ισχύ 1.726 ίππους καί άπασχολούν 194 άτομα,
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Τέλος στό Νομό "Εβρου ένα κατάστημα που βρίσκεται μεταξύ λατομείου 
καί μεταλλείου καί απασχολεί 13 άτομα, χαρακτηρίζεται συγχρόνως καί σάν 
παραγωγική μονάδα!

Ά  λ υ κ έ ς. Σ τή  Θράκη λειτουργούν 3 καταστήματα αλυκών μέ 26 άπα
σχολουμένους. Ά π ’ αυτά τά 2 δΰνανται νά χαρακτηρισθούν σάν παραγο^γικές 
μονάδες καί άπασχολούν 25 έργατοτεχνίτες καί τό ένα σάν βοηθητική μονάδα 
καί απασχολεί ένα άτομο. Α λυκές βρίσκονται 2 στό Νομό Ξάνθης μέ 15 άπα
σχολουμένους. 'Υ πάρχει καί μιά βοηθητική μονάδα. Ή  άλλη στό Νομό Ροδό
πης μέ 10 άπασχολουμένους (κατά τά στοιχεία τού 1964).

Τό μεταλλείο γαιανθράκων (λιγνίτου) Ί ά ν ν α ς —  Ποταμός "Εβρος (εκμε
τάλλευση Γ. Δρακοπούλου) ειχε παραγωγή τό 1946 2.252 τόννων καί ή άξια 
του εφθασε τίς 209.216 μέ μέση τιμή 93 κατά τόννον.

Τό σύνολο τών ημερομισθίων πού έκτελέσθηκαν άνήλθε σέ 8.000 καί οΐ 
εργάσιμες ήμέρες ολόκληρο τό έτος ήταν 287.

Ά π ό  τό 1940 μέχρι τό 1945 είχαν ύποβληθή στό Νομό "Εβρου 9 δηλώ
σεις καί έξεδόθησαν 2 άδειες γ ιά  έρευνες. Ο ι ύπόλοιπες άπερρίφθησαν. Στό 
Νομό Ξάνθης τό ίδιο έτος έξεδόθη μιά άδεια ερευνών. Σ τό Νομό Ροδόπης εί
χαν ύποβληθή 9 δηλώσεις καί έξεδόθησαν 3 άδειες ερευνών. Ο ί υπόλοιπες 5 
άπερρίφθησαν.

Τό 1946 ύπεβλήθησαν στό Νομό "Εβρου 2 καί έξεδόθη 1 έρευνών.
Τό ίδιο έτος ύπεβλήθησαν στό Νομό Ξάνθης 5, έξεδόθησαν έξ (οί 2 άπό 

προηγούμενα έτη) άπερρίφθη 1.
Τό ίδιο έτος στό Νομό Ροδόπης ύπεβλήθησαν 12 δηλώσεις καί έξεδόθησαν 

4 άδειες έρευνών.

Ε Ξ Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ  —  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  ΔΥΝΑΜ Η

'ΤΙ έγκατεστημένη ισχύς ήλεκτρικού ρεύματος στή Θράκη (άτμοηλεκτρική 
ή ύδροηλεκτρική) δέν ύπήρχε μέχρι τό 19'60. Λειτουργούν δμως (1960) μηχα
νές εσωτερικής καύσεως μέ συνολική έγκατεστημένη ισχύ 5.808 κιλοβάτ. ’Ή τοι 
στό Νομό Έ βρου 3.897 κιλοβάτ στό Νομό Ξάνθης 119 καί στό Νομό Ροδόπης 
1.792.

Ή  καθαρά παραγωγή ηλεκτρικής ένεργείας στή Θράκη άνέρχεται σέ 
7.513 κιλοβάτ. Ά π ’ αυτά στό Νομό Έ βρου  3.122. Γιά οικιακή χρήση 1.071, 
έμπορική 1.067, βιομηχανική 285 καί γεωργική 6, Δημόσιες καί Δημοτικές Α ρ 
χές 401 καί γ ιά  φωτισμό τών δρόμων 23'2 κιλοβάτ.

Σ τό  Νομό Ξάνθης σύνολο καταναλώσεως ηλεκτρικής ένεργείας 2.631. Γιά
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οικιακή χρήση 878, εμπορική 796 καί γ ιά  βιομηχανική 574, Δημόσιες καί Δη- * 
μοτίκές ’Α ρχές 252, γ ιά  φωτισμό δρόμων 131 κιλοβάτ.

Σ τό Νομό Ροδόπης σύνολο 1.760. Γ ιά οικιακή χρήσι 710 ,εμπορική 814, 
βιομηχανική 9, Δημόσιες καί Δημοτικές ’Α ρχές 102 καί γιά φωτισμό δρόμων 
125 κιλοβατ.

Ή  κατανάλωση συνολικής ηλεκτρικής ένεργείας κατά κεφαλή κιλοβάτ στή 
Θράκη είναι 21,1 καί γ ιά  οικιακή χρήση (κατά κεφαλή) 7,8.

Συγκριτικά στή Κρήτη 48,Γ  —  16,5, Θεσσαλία 105,5 —  19,5, Ή πειρο
36,5 —  12.

Θά παραθέσωμε τόν αριθμό καταστημάτων παραγωγής καί διανομής 
ήλεκτρισμοϋ καί τή μέση έτησία απασχόληση σ’ αύτά κατά τις άπογραφές τών 
έτών 1952 καί 1963.

Σ τή  Θράκη τό 1958 λειτούργησαν καταστήματα πού απασχολούσαν 155 
άτομα. Τό 1965 έμειώθησαν σέ 31 άλλ’ δ αριθμός απασχολούμενων ηυξήθη σέ 
185. Είδικώτερα στό Νομό "Εβρου δ άριθμός καταστημάτων ήλεκτρισμοϋ άνήρ- 
χετο τό 1958 σέ 28 μέ 82 άπασχολουμένους, τό 1963 σέ 22 μέ 86 άπασχολου
μένους. Σ τό  Νομό Ξάνθης τό 1958 εχομε 6 καταστήματα καί άπασχολουμένους 
34, τό 1963 5 καί άπασχολουμένους 49. Σ τό Νομό Ροδόπης τό 1958 2 καί 
άπασχολουμένους 39, τό 1963 έχομε 39 καί άπασχολουμένους 50.

Ή  ηλεκτρική ενέργεια κατά τό 196.6 καί 1967 έχει ώς άκολούθως: Σ τή  
Θράκη τό 1966 ή εγκατεστημένη ισχύς άνέρχεται σέ 6.256 κιλοβάτ, τό δέ 
1967 σέ 5.852 κιλοβάτ.

Κατά νομούς έχει ώς άκολούθως: Σ τό Νομό 'Έβρου τό 1966 ή εγκατε
στημένη ισχύς 5.864 κιλοβάτ καί τό 1967 6.815. Στό Νομό Ροδόπης τό 1966 
έχομε 327 κιλοβάτ, στοιχεία γ ιά  τό 1967 δέν υπάρχουν. Σ τό Νομό Ξάνθης τό 
1966 65 κιλοβάτ ένώ τό 1967 37. Ο ί άριθμοί άντιπροσωπεύουν τήν κατά τό τέ
λος τού έτους ίσχύν ολων τών γεννητριών, πού παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια 
θερμικής καί υδροηλεκτρικής προελεύσεως γιά  δημοσία χρήση καί δέν περιλαμ
βάνεται ή ισχύς τών βιομηχανικών εργοστασίων, πού παρήγαγαν πρωτογενή 
ενέργεια γ ιά  δική τους χρήση.

Θά παραθέσωμε τήν κατανάλωση ηλεκτρικής ένεργείας κατά κατηγορίες 
χρήσεως’ έ'τσιτό έτος 1967 κατηναλώθησαν συνολικά 32.415 κιλοβάτ. ’Απ’ αύτά 
10.140 γιά οικιακή χρήση, 8.638 γ ιά  έμπορική καί 6.747 γιά  βιομηχανική 
χρήση, 4-43 γ ιά  γεωργική χρήση, 3.935 γ ιά  Δημόσιες καί Δημοτικές ’Αρχές, 
2.512 γιά  φωτισμό.

Σ τό Νομό 'Έβρου κατηναλώθησαν 15.582 κιλοβάτ συνολικά. 4.717 γ ιά  
οικιακή χρήση, 4.495 γιά  έμπορική, 2.419 βιομηχανική καί 56 γιά  γεωργική 
χρήση.

’Εγκατεστημένη ισχύς κατά γεωγραφικό διαμέρισμα στή Θράκη: Ό  άρι-
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θμος κιλοβάτ κατά τό 1965 ανέρχεται σέ 5.739 μέ σύνολο καταναλώσεως 
21.587 χιλιάδας Κ Β Α , ήτοι 6.093 γ ιά  οικιακή χρήση, 6.873 γ ιά  εμπορική, 
4.618 γιά  βιομηχανική, 401 γεωργική, 2.121 γ ιά  Δημόσιες και Δημοτικές ’Α ρ
χές καί 1.479 γ ιά  φωτισμό τών δρόμων.

Σ τό  Ν . Ροδόπης κατηναλώθησαν 8.796. ’Απ’ αύτά 2.520 γιά  οικιακή χρή
ση, 2.501 εμπορική, 2.340 βιομηχανική, 57 γ ιά  γεωργική, 730 γιά  Δημόσιες 
καί Δημοτικές ’Αρχές, 648 γ ιά  φωτισμό δρόμων. Σ τό Στό Νομό Ξάνθης κατη
ναλώθησαν 8.036. ’Α π’ αύτά 2.903 γ ιά  οικιακή χρήση, 1.742 γ ιά  εμπορική, 
1.980 γ ιά  βιομηχανική, 330 γ ιά  γεωργική, 630 γ ιά  Δημόσιες καί Δημοτικές 
’Αρχές, 444 γιά  φωτισμό δρόμων.

Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ Η ΣΗ , Κ Α ΤΑ  Τ Η Ν  Α Π Ο ΓΡΑ Φ Η  Τ Ο Τ  1961

Τό σύνολο νοικοκυριών στή Θράκη, ανέρχεται σέ 81.593. Ά π ’ αύτά έχουν 
μαγειρείο τά 53.234 δηλαδή ποσοστό 65,26%, λουτρό ή ντούζ τά 1.332 δηλαδή 
ποσοστό 1,63%, ήλεκτρικό φώς τά 20.314 δηλαδή ποσοστό 24,90% καί αποχω
ρητήριο μέ υδραυλική εγκατάσταση (W .C.) τά 1.766.

Νοικοκυριά πού παίρνουν πόσιμο νερό άπό υδραγωγείο καί μέ βρύση μέσα 
στήν κατοικία 10.339, δηλαδή ποσοστό 12,71%, έξω άπό τήν κατοικία άλλά 
μέσα στήν οικοδομή 6.449, δηλαδή ποσοστό 7,9%, στό δρόμο ή πλατεία 32.594, 
δηλαδή 39,36%, άπό πηγές ή φυσική βρύση 28.839 δηλαδή ποσοστό 35,35%, 
άπό ποτάμι, ρυάκι ή λίμνη 2.996, δηλαδή ποσοστό 3,67%.

Θά παραθέσωμε τόν άριθμό καί τήν δλική άξία τεχνικών έργων πού περα- 
τώθησαν κατά τό 1964. Σ τή  Θράκη ό άριθμός τών έργων αύτών άνέρχεται σέ 
112, άξίας 18.127, οδοποιίας 43, άξίας 5.201 χιλ., ύδρεύσεως 27 άξίας 
2.203, εγγειοβελτιωτικά, άξίας 8.995, οικοδομικά 31, άξίας 1.609 καί διάφο
ρα αλλα έργα 5, άξίας 119 χιλ. δρχ.

Ά ρ κ εΐ νά σημειώσωμε τό έξης εκπληκτικό: Τό ίδιο έτος άποπερατώθησάν 
στήν Πελοπόννησο 1.037 έργα, άξίας 117.342, δηλαδή ποσοστό δέκα φορές με
γαλύτερο τής Θ ράκης!

Α Ν Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ Η ΣΗ  Κ Α Ι ΤΠΟΔΟΜ Η

Παραθέτουμε πίνακα δαπανών πού κατεβλήθησαν γ ιά  έργα Δημοτικά καί 
Κοινοτικά καθώς καί τήν κατηγορία τών έργων αύτών:

Ή  συνολική δαπάνη τών έργων τής Θράκης άνήλθε τό 1965 στό ποσό τών
38.147.000 δρχ., τό 1966 33.926.000 καί τό 1967 στό ποσό τών 530.170.
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Γιά τήν οδοποιία διετέθησαν κατά τό 1965 8.407.000 δρχ., τό 196tG 
7.335 καί τό 1967 8.281 δρχ.

Γ ιά  τήν ΰδρευση, τό 1965 διετέθησαν 21.160 δρχ., τό 1966 14,177 δρχ. 
καί τό 1967 31.244 δρχ.

Γιά έγγειοβελτικά έργα, τό 1965 2.246 δρχ., τό 1966 1.893 καί τό 1967 
3.642.

Γιά οικοδομικά έργα κατά τό 1965 3.317 δρχ., τό 1966 6.346 καί τό 1967 
5.1,62 δρχ.

Τέλος γιά  διάφορα άλλα έργα διετέθησαν στή Θράκη τό 1965 3.017, τό
1966 4.2315 καί τό 1967 4.698.

’Αναλυτικότερα καί κατά νομούς:
Στό Νομό 'Έβρου κατά τό 1963 13.824, τό 1966 14.388 καί τό 1967 

23.965.

Γιά οδοποιία τοΰ Νομοΰ 'Έβρου τό 1965 2.674, τό 1966 2.468 καί τό
1967 1.633.

Γιά ΰδρευση τοΰ ίδιου Νομοΰ διετέθησαν τό 1965 9.104, τό 1966 309, ενώ 
στή Θράκη 1.311 καί τό 1967 474, ενώ στή Ξάνθη 2.602.

Γ ιά  οικοδομικά έργα διετέθησαν στό Νομό Ροδόπης τό 1965 δρχ. 1.233, 
ενώ στή Ξάνθη 534, τό 1966 στον πρώτο 3.852 καί στή Ξάνθη 822, τό 1967 
στό Νομό Ροδόπης 3.852 καί στή Ξάνθη 353.

Γιά διάφορα άλλα έργα στό Νομό Ροδόπης τό 1935 551, στό Νομό Ξάν
θης 2.012, τό 1966 στον πρώτο 646, στό Νομό Ξάνθης 1.833 (τό τριπλάσιο) 
καί τό 1967 στον πρώτο 1.402 στό Νομό Ξάνθης 1.284.

Παραθέτομε τά κονδύλια που διετέθησαν σέ άλλα διαμερίσματα τής Ελλά
δος καί γιά  τή σχετική σύγκριση:

Σ τή  Κρήτη τό 19-65 διετέθησαν 61,073 χιλιάδες δραχμές, δηλ. 22.826 
περισσότερα τής Θράκης, τό 1966 65.200 δηλ. 31.274 περισσότερα καί σχεδόν 
τό διπλάσιο τής Θράκης, τό 1967 75.964 δηλ. 22.947 περισσότερο τής Θράκης.

Σ τή  Πελοπόννησο τό 1965 85.629 χιλιάδες δραχμές, δηλ. 47.482 περισ
σότερα, τό 1966 108.934 δηλ. 75.008 περισσότερα τής Θράκης, τό 1967 
130.790, δηλ. 77.773 περισσότερα τής Θράκης.

'Η  Θεσσαλία τό 1965 πήρε 58.486 χιλιάδες δραχμές, δηλ. 20.239 περισ
σότερα τής Θράκης, τό 1966 72.427, δηλ. 38.501 περισσότερα, τό 1967 77.177, 
δηλ. 25.160 περισσότερα τής Θράκης.

Τέλος ή Ή π ε ιρ ο ς πήρε τό 1965 22.486 χιλιάδες δραχμές, δηλ. 15.661 
όλιγώτερες τής Θράκης, τό 196-6 3'8.242, δηλ. 4.316 περισσότερα τής Θράκης, 
τό 1967 35.796, δηλ. 17.221 όλιγώτερες τής Θράκης.

'Η  ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά τούς μήνες Ίανουαρίου —
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Φεβρουάριου 1969, σέ νέες οικοδομές και προσθήκες οικοδομών κ.λ.π. μέ βάση 
τις σχετικές άδειες έχει ώς εξής:

Σ ’ ολόκληρη τή Θράκη έγιναν 309 νέες οικοδομές. ’Απ’ αυτές στό Νο
μό "Εβρου 6'6, στό Νομό Ροδόπης 144, και στό Νομό Ξάνθης 99. Οί ό'ροφοι 
άνήλθαν στή Θράκη σέ 343, δηλ. 80 στό Νομό "Εβρου, 153 στό Νομό Ροδόπης 
καί 110 στό Νομό Ξάνθης. Ό  όγκος τών οικοδομών συνολικά άνήλθε σέ 
104.634, δηλ. στό Νομό "Εβρου 30.912, στό Νομό Ροδόπης σέ 34.210 καί στό 
Νομό Ξάνθης 34.290.

Τέλος ή συνολική αξία τους άνήλθε σέ 18.797 χιλιάδες δραχμές, δηλ. στό 
Νομό Έ βρου  6.812, στό Νομό Ροδόπης 6.230 καί στό Νομό Ξάνθης 5.755.

Ό  άριθμός τών προσθηκών στή Θράκη άνήλθε σέ 50, μέ 11 όρόψους καί 
συνολικό ογκο 7.24·6 καί αξίας 1.452.000 δραχμές.

Ή  ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά τους μήνες ’Ιανουάριο ·— 
Φεβρουάριο τοΰ 1969 σέ νέες κατοικίες καί μέ βάση τις έκδοθεΐσες άδειες οί- 
κοδομήσεως νέων οικοδομών καί προσθηκών σ’ ολόκληρη τή Θράκη άνήλθε 
σέ 243.

Λ Ο ΙΠ Ε Σ  ΠΛιΟΎΤΟΠΑ Ρ  ΑΓΩΓΙ Κ Ε Σ  Π Η Γ Ε Σ

Σ τις  πλουτοπαραγωγικές πηγές τής Θράκης πρέπει ν’ άναφέρουμε καί 
τις ιαματικές πηγές της (καί τής Σαμοθράκης) καθώς καί τις δυνατότητες 
που υπάρχουν γ ιά  τόν τουρισμό πού είναι σήμερα σπουδαίος παράγων γενικω- 
τέρας άναπτύξεως ενός τόπου.

’Ή δη δ άναγνώστης τούτης τής συνοπτικής μελέτης έχει πλήρη εικόνα 
τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής Θράκης, σέ αδρές γραμμές καί γνωρίζει 
τί πρέπει νά γίνη. Καί πρέπει νά γίνουν πολλά γ ιά  ν’ άξιοποιηθή ένας τόπος 
τόσο ευλογημένος άπό τή φύση καί πού διαθέτει γερό άνθρώπινο δυναμικό καί 
μπορεί νά τήν μεταβάλλη σέ γή τής επαγγελίας, αν ύπάρξη δ κατάλληλος προ
γραμματισμός.

Κ αί τώρα πρέπει νά περιμένουμε τήν εκτέλεση τών άρξαμένων μεγάλων 
εγγειοβελτιωτικών έργων πού άρχισαν νά γίνωνται στή Θράκη τελευταία καί 
πού άπό τόν ορθό προγραμματισμό τους θά έξαρτηθοΰν πολλά.

Ή  Θράκη πρέπει ν’ άξιοποιηθή καί τότε θά γίνη μέ τήν παραγωγικότη
τά της πηγή πλούτου καί ευημερίας γιά  τό σύνολο καί ιδιαίτερα γιά  τούς κα
τοίκους της.



Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  
ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τό χωριό Μαυροκκλήσι, τοΰ οποίου περιγράφουμε έθιμα, εύρίσκεται 
στή Θράκη, στό Νομό Έ βρου , στήν Έ παρχία  Διδυμοτείχου, 33 χιλιόμετρα 
δυτικά της πόλεως Διδυμοτείχου.

"Έχει 513 κατοίκους, καί μαζί μέ τό χωριό Κόρυμβο, αποτελεί μίαν 
Κοινότητα, τήν Κοινότητα Μαυροκκλησίου.

Ε ίς τήν παρούσαν συλλογήν περιγράφουμε έθιμα τοΰ παρελθόντος καί 
τοΰ παρόντος. 'Ό ,τ ι διατηρείται σήμερα, τό αναφέρουμε κατά τήν περιγραφή 
έκάστου θέματος.

Ειδικά άναφέρομε τά έξης:
1) 'Τ  λ ι κ ό ς Β ί ο ς :  Τά εΐδη τών τροφών διατηρούνται καί σή

μερα. Ή  ένδυμασία διατηρείται άπό τις γριές καί τους γέρους τοΰ χωριοΰ. 
Άντικατεστάθη είς τούς νέους, μετά τόν συμμοριτοπόλεμο (τό 1948), μέ τή 
σύγχρονη ένδυμασία.

2) Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  Β ί ο ς :  Τ ά αναγραφόμενα είς τό κεφάλαιο 
«γέννησις» δέν γίνονται σήμερα. Τά έθιμα τοΰ άρραβώνος καί τοΰ γάμου, πού 
υπάρχουν καί σήμερα, αναφέρουμε είς τό οικείο κεφάλαιο.

Τ ά  έθιμα κατά τήν τελευτή διατηρούνται.
3) Ά  π ό τ ά έ θ ι μ α  τ ο ΰ  λ α ϊ κ ο ύ  ε ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ ,  δια

τηρούνται τά Κάλλαντα τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς, τό χαρα
κτηριστικό φαγητό τών Χριστουγέννων «ή Μπάμπου», ή πίττα μέ τόν «Παρά 
καί τά σημάδια», τό έθιμο τοΰ «μπέη» τήν Α ποκριά, τά Κάλλαντα τοΰ Λα
ζάρου. 'Ό ,τ ι άλλο διατηρείται σήμερα, τό άναφέρομε.

4) Π ρ ο λ ή ψ ε ι ς :  ’Έπαυσαν νά πιστεύουν οί νεώτεροι στις προλή
ψεις. Ο ί μεγάλοι εξακολουθούν νά πιστεύουν στις περισσότερες.

Γ ιά τό βάσκαμα, ή κακό μάτι, ιδίως στά μικρά παιδιά, πιστεύουν οί πε
ρισσότεροι σήμερα.

5) Τ  ά ά σ μ α τ  α δέν λέγονται σήμερα. Ο ί χοροί, μόνο στούς γά- 
μους βρίσκουν τήν παλαιά τους θέση.

6 ) Τ ά  Π α ι γ ν ί δ ι α :  Παίζονται πολλά καί σήμερα άπό δλα τά
παιδιά.



ΠΡΟΛΟΓΟϊ

"Ενα απλό βλέμμα άν ρίξωμε στό Ελληνικό Χωριό, διαπιστώνουμε τή 
μεγάλη αλλαγή στήν υλική, κοινωνική καί πνευματική ζωή.

Δέν μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε τήν καλή πλευρά τοΰ «συγχρονισμού», στον 
υλικό καί πνευματικό τομέα, αλλά δέν θά παραβλέπουμε τό μεγάλο κίνδυνο 
τής διακοπής τοΰ παρόντος, άπό τό παρελθόν.

Ό  λαϊκός πολιτισμός εχει παράδοση κι’ αυτή δέν πρέπει νά διακοπή, άπό 
τίς επιδράσεις τοΰ παρόντος.

Ό  πολιτισμός αυτός πού βρίσκεται ακέραιος σέ περασμένους καιρούς δέν 
πρέπει ν’ άτονίση στή λάμψη τοΰ συγχρόνου. Πολλά στοιχεία του είναι χρή
σιμα στή ζωή τοΰ χωριοΰ.

Τ ά ώραΐα έθιμα τοΰ χωριού, ή ομορφιά στή λαϊκή τέχνη, στά μνημεία 
τοΰ λόγου δέν πρέπει νά χαθοΰν.

’Α ξίζει έτσι —· καί προσφέρουμε υπηρεσία στό Ελληνικό χωριό καί τό 
’Έ θνος —  ν’άσχοληθοΰμε μέ τον παλιό αυτό πολιτισμό δπως υπήρχε καί 
υπάρχει σέ πολλές εκδηλώσεις στό λαό μας.

Ή  μελέτη τοΰ κατά παράδοση λαϊκού πολιτισμού είναι έργο τής Λαογρα- 
φικής ’Επιστήμης στήν οποία σάν εργάτες τής λαϊκής κοινωνίας αξίζει νά 
δώσουμε τή μικρή μας προσφορά.

’Από τό πνεύμα αυτό παρακινούμενοι συγκεντρώσαμε σέ περιβάλλον στε
νής συνεργασίας τήν παρούσα λαογραφική ύλη γιά τό χωριό Μαυροκκλήσι 
στό όποιο καί υπηρετούμε.



Γ Ε Ν Ι Κ Α

Μακρυά άπ’ τό δημόσιο δρόμο, δέκα οχτώ (18) χιλιόμετρα Β.Δ. τής πό
λεως Σουφλίου, προς τήν Έλληνοβουλγαρική μεθόριο, βρίσκεται τό μικρό 
χωριό Μαυροκκλήσι.

Είναι κτισμένο στή ράχη όροπεδίου.
01 κάτοικοί του, ασχολούνται μέ τή γεωργία, κυρίως μέ τήν καλλιέργειαν 

καπνού καί σιτηρών, καί τήν κτηνοτροφίαν.

Παλαιύτερα ήταν ανεπτυγμένη ή σηροτροφία ή οποία σήμερα ελάχιστο 
μέρος τό3ν κατοίκων απασχολεί.

Ή  παλιά ονομασία τοΰ χωριοΰ ήταν «Κίρ’ κλησ’» πού σημαίνει έξωκκλή- 
σι γ ιατί έξω άπό τό χωριό μέσα στό δάσος (κίρ) υπήρχε ενα εκκλησάκι.

Σ τά  χρόνια τής Τουρκοκρατίας πήρε τό όνομα «Καράκκλησ’» (Π αρερ
μηνεύτηκε ή λέξη κίρ’ σέ καρά =  μαΰρα).

Μετά τήν απελευθέρωση μέ τήν μετονομασία τών χωριών καί πόλεων τής 
Θράκης, μεταφραζόμενο πιστά πήρε τό όνομα Μαυροκκλήσι. (ον).

Γ ιά τήν ιστορία του γνωρίζουμε ότι παλαιότερα ήσαν εγκατεστημένες 
σ’ αυτό βουλγαρικές οικογένειες, οί όποιες αργότερα έγκατέλει/ψαν τό χωριό.

Οί σημερινοί του κάτοικοι είναι πρόσφυγες άπό δύο χωριά τής Ά νατ. 
Θράκης «Κατίχαλα» καί «Καράΐλι» καί δύο τής Ά νατ. Ρωμυλίας «Μανδρί- 
τσα» καί «’Ά κ — Ά λάν’».

Ο ί εγκαταστάσεις τών προσφύγων είχαν άρχίσει άπό τό 1920. Ο ί νέοι 
πρόσφυγες συγχωνεύτηκαν στό νέο χωριό, τό άγάπησαν, κά έγινε πατρίδα 
τους, άλλά καί σήμερα ακόμη ξεχο)ρίζουν άπό τήν καταγωγήν τους, σέ ’Αρβα
νίτες (προερχόμενοι άπό τή Μ ανδρίτσα), Άκαλανιώτες, Καραϊλιώτες, Κα- 
τιχαλιώτες.

Έ π ί πολύ καιρό διατήρησαν τά διάφορα είδη ενδυμασίας, τή γλώσσα, τά 
ήθη καί έθιμα τοΰ χωριοΰ τους, καί μόλις τά τελευταία χρόνια δέχτηκαν τήν 
επίδραση τοΰ συγχρόνου πολιτισμοΰ ό οποίος έσβησε παλαιά, καί προσέθεσε 
νέα στοιχεία σέ κάθε λαϊκή εκδήλωση.

Σ τήν παροΰσα λαογραφική συλλογή θά περιγράφουμε καί έθιμα τών 
χωριών άπό τά όποια προήλθαν οί σημερινοί κάτοικοι.



220 «ΘΡΑΚΙΚΑ»

Υ Λ Ι Κ Ο Σ  Β Ι Ο Σ  *

α) Κατοικία.

Σώζονται άπό παλαιούς χρόνους σήμερα κατοικίες δύο τύπων. 1) Μο- 
νόροφες πολύ χαμηλές. 2) Διώροφες μεγάλων διαστάσεων.

01 μονόροφες είναι κτισμένες μέ λίθους, έχουν διπλούς τοίχους οι όποιοι 
μέσα έχουν ξύλα χονδρά κάθετα και οριζόντια.

'Η  στέγη τών σπιτιών είναι επικλινής κατασκευασμένη μέ χονδρά ξύλα 
τά όποια έκοβαν άπό τό βουνό όταν τό φ εγγάρι ήταν «γεμάτο» (παν— σέληνος) 
γ ιά  νά μην τά φάη τό σκουλήκι. Είναι σκεπασμένη μέ κλαδιά λεύκης «σλάμα» 
(πολύ χονδρό άχυρο σίκαλης) καί κεραμίδια. Στηρίζεται στούς τοίχους.

Π αράθυρα ή κατοικία αυτού τού είδους δέν έχει. Γ ιά παράθυρο έχουν 
ένα άνοιγμα στήν οροφή. Ά π ό  τό άνοιγμα, αυτό έμπαινε φως, γινόταν ό αερι
σμός καί έφευγε ό καπνός, όταν άναβαν φωτιά.

Ο ί θύρες χονδρές, καρφωμένες μέ πολύ χονδρά καρφιά γ ιά  νά μή άνοί- 
γουν άπό τούς κλέφτες, κλειδώνουν μέ χονδρό ξύλο πού στηρίζεται σέ δύο 
οπές τών τοίχων (εκατέρωθεν τής θύρας).

Γιά τό κτίσιμο τής οικίας δέν υπήρχαν κτίστες, ό καθένας έκτιζε τήν 
ίδικήν του.

Ή  οικία τού έν λόγω τύπου χωρίζεται σέ 2— Β δωμάτια άπό τά όποΐα 
τό ένα χρησιμοποιείται γ ιά  όλες τίς άνάγκες τής οικογένειας (μαγείρεμα, δια
μονή, ύπνο). Αυτό τό δωμάτιο τό χειμώνα γινόταν καί άποθήκη καί σταύλος. 
Τά άλλα δωμάτια χρησιμοποιούνται γ ιά  άποθήκη καί σταύλος ζώων.

Ό  τύπος τής διωρόφου οικίας μοιάζει μέ τίς σημερινές κατοικίες. Οί 
τοίχοι είναι χονδροί λίθινοι.

Ό  κάτω όροφος χωρίζεται σέ δύο τμήματα. Τό έμπροσθεν άποτελεΐται 
άπό σαλόνι μεγάλο καί δωμάτιο, τό όπισθεν είναι άποθήκη καί σταύλος.

Ό  άνω όροφος χωρίζεται σέ δωμάτιο καί σάλα μεγάλων διαστάσεων. 
Έχρησιμοποιεΐτο στή σηροτροφία. Τζάκι σέ παλαιές οικίες δέν υπάρχει. Σ έ  
νεώτερες υπάρχουν τζάκια μεγάλων διαστάσεων.

Σήμερα οί κατοικίες πού κτίζονται καί πού έκτίσθησαν μετά τό συμμο
ριτοπόλεμο είναι εντελώς σύγχρονες.

Κατά τό κτίσιμο και σήμερα τηρούνται τά εξής έθιμα:
Κατά τό άνοιγμα τών θεμελίων τίθεται αγιασμός είς τέσσερα σημεία, 

(γω νίες). "Οταν τελειώση τό κτίσιμο καί ή κατασκευή τής στέγης (τό κάρφω
μα τών ξύλων) , οί κτίστες υψώνουν ένα στεφάνι (πλεγμένο άπό χόρτα) μ" ένα 
ξύλινο σταυρό στή μέση, επάνω στον όποιο κρεμούν τό δώρο (μανδήλια, πετσέ
τες, κάλτσες) γ ιά  τούς μαστόρους. Δώρα φέρνουν οί συγγενείς, φίλοι καί γει-
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τόνοι, άλλά τό δώρο πού έδωσε δ νοικοκύρης πρώτος στό σταυρό τό παίρνει δ, 
προκομάστορας (συνήθως πουκάμισο). "Ενα μαστορόπουλο φωνάζει τό όνο
μα τοΰ κάθε δωρητοΰ και τό σκαλώνει στό σταυρό, λέγει δέ τά έξης:

«Κτίριον νέον (τοΰ τάδε) έκτίσθη είς καλόν καί στερεόν μέρος καί ό γείτο- 
νάς του (τάδε) έτίμησε τό αφεντικό καί τούς μαστόρους καί έφερε ένα μεγά
λο δώρο. Ό  Θεός νά τοΰ φυλά τά πλούτη καί τά παιδιά του, νά τόν βοηθήση 
νά πάη στό Χατζηλίκι, νά δή τούς 'Αγίους Τόπους. Ό  Θεός νά τού χαρίση 
υγεία είς τό σπίτι του, καί τόν εαυτό του. Α μήν —  Α μή ν —  'Αμήν». "Οταν 
ετοιμάσουν τό σπίτι καί καθήσουν πλέον σ’ αυτό κάνουν αγιασμό, καλούν τούς 
συγγενείς οί όποιοι πηγαίνουν δώρα.

Σχετικώ ς μέ τά έπιπλα τών παλαιών καιρών πληροφορούμεθα οτι δέν 
υπήρχαν. ’Αργότερα τά πρώτα έπιπλα πού άπόκτησαν οί οικίες ήταν οί ξύλινοι 
καναπέδες καί οί «σουφράδες» (είδος τραπεζίων) πού διατηρήθηκαν έπί πολύ 
χρονικό διάστημα.

Τ ά  σκεύη ήσαν πήλινα καί ξύλινα (γκιβέτσια, κούπες).
Τά εΐδη ρουχισμού είναι δλα υφαντά στον αργαλειό.
Χρησιμοποιούν κουβέρτες (μάλλινες καί βαμβακερές) γιά τόν ύπνο, πε

τσέτες προσώπου, μαντήλες τής κεφαλής κ.λ.π.
Κάτω στρώνουν ψάθες καί γύρω στοίς τοίχους «μιντέρες» στρο.ιματα γε

μισμένα μέ φύλλα ξερά καλαμποκιού, καί πάνο^ μαξιλάρια μέ τό ΐδιο γέμισμα.
’Αργότερα έχρησιμοποίησαν ρούχα γ ιά  στολισμό, δταν κατασκεύασαν κα

ναπέδες, κρεββάτια ξύλινα, τραπέζια.
"Ολα τά εΐδη στολισμού (κουβέρτες, κουρτίνες, κρεββατόγυρα, τραπεζο- 

μάνδηλα κ.λ.π.) υφαντά.
Σήμερα ή οικία έχει άπό τά πλέον σύγχρονα έπιπλα καί εΐδη ρουχισμού. 

’Ιδιαιτέρως βοηθητικούς χώρους, (έκτος τής οικίας) δέν είχαν.
Μόνο δ φούρνος ήτο ξεχωριστός. Ε ιχε καί εχει σήμερα στρογγυλό σχή

μα κατασκευάζεται δέ άπό πλίνθους καί κεραμίδια.
Ε ργαλεία  τού φούρνου εΐναι: φτυάρι (ξύλινο) «συντράβ’» (ξύλο γιά 

τό τρίψιμο τού φούρνου κατά τό άναμα) «γκέλμπιρι» (ξύλινο στηλιάρι μέ κά
θετο σανίδι καρφωμένο έμπρός γιά  τό τράβηγμα τής φω τιάς), πάνα (ξύλο 
μ’ ενα πανί γιά τό καθάρισμα τού κάτω τμήματος τού φούρνου).

Ή  οικία έχει πάντα μεγάλη, φραγμένη (συνήθως μέ κλωνάρια δένδρου, τού 
δάσους) αυλή.

I

β) !Ένδυμα, 'Υπόδησις, Κόμμωαις, Καλλωπισμός.

Οί ένδυμασίες είναι τεσσάρων ειδών άνάλογες πρός τόν άριθμό τών 
χωριών άπό τά οποία κατάγονται.
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Κύριο γνώρισμα ολων τών γυναικείων εΐναι τό δτι εΐναι μακρυά καί φαδ-
δειά.

Ά ναφέρομε ενα είδος γυναικείας ενδυμασίας αυτή πού φορούν οί Ά κα- 
λανιώτισσες.

Ή  ενδυμασία τους άποτελεΐται άπό μιά «φούστα» (φόρεμα) μακρυά ώ ; 
κάτω (κρύβει τό πουκάμισο πού έσωτερικώς φορούν) πολύ φαρδειά κάτω, 
εφαρμοστή στή μέση και, κλειστή ώς επάνω. Μανίκια μακρυά. ΤΙ φούστα (φό
ρεμα) εΐναι χρωματιστή (κόκκινη, κίτρινη, πράσινη).

Ε πάνω  έχουν τό «γουνάκι» μιά ζακέτα χονδρή διαφόρου χρώματος μέ 
γούνα στολισμένη γύρω - γύρω (διαφόρου χρώματος). Τό «γουνάκι» εΐναι 
στολισμένο μέ χρυσά «χάρτζια» είδος τρέσας καί «γαϊτάνια» (στριφτό λεπτό 
κορδονάκι έτοιμο). Σ τή  μέση σφίγγεται ή ποδιά (συνήθως βελούδινη). Στό 
κεφάλι φορούν «γιασμα» χρωματιστό, υφαντό ή έτοιμο (τής αγοράς). Οί 
πλούσιες φορούν «σκότσια» ακριβούς «γιασμάδες».

Ό  «γιασμάς» δένεται επάνω στό κεφάλι καί στολίζεται στό πλάι μέ καρ
φίτσες, λουλούδια κλπ. Γύρω έραβαν αλυσίδα πλεγμένη μέ βελόνα. Πλέκον
ταν μέ μετάξι καί τρίχες αλόγου καί λεγόταν «σιατσιάκι».

Ή  ενδυμασία εΐναι ιδιαίτερη γ ιά  τή γιορτή. Ή  καθημερινή υφαντή, ή 
γιορτερή αγορασμένη, ακριβή, (βελούδινη, άτλαζένια,, διάφορα υφάσματα, 
τσόχινη τό χειμώνα).

Ε π ίσ η ς ή καλοκαιρινή εΐναι βαμβακερή, ή χειμωνιάτικη μάλλινη. Γ ιά τό 
χειμώνα είχαν παλτά λίγο πιο κάτω άπό τή μέση μέ γούνα γύρω - γύρω. 'ΓΙ 
άνδρική ενδυμασία γ ιά  ολους είναι ή «Βράκα» γαλάζια τό καλοκαίρι καί τό 
«πουτούρι» (χονδρή βράκα) γιά  τό· χειμώνα. Ε πάνω  πουκάμισο, γιλέκο μέ 
μανίκια ή χωρίς μανίκια, λεγόμενο «καβάδι» (χρωματιστό) καί «σαλταμάρκα» 
ή «άμπάτ» ή ένα είδος «κουντουγουνιού» πού καί σήμερα φορούν οί γέροι. Στό 
κεφάλι φέσι κόκκινο, αργότερα καπέλλο.

Σ τή  μέση ζουνάρι φαρδύ....
Παπούτσια δερμάτινα οί άνδρες τις λεγόμενες «τουλούμπες» φαρδειά, γυ

ριστά, οί γυναίκες τά «κουντούρια» βαρειά, χονδροκομένα, δετά...
Σ τά  άλλα είδη ενδυμασιών τό πουκάμισο φαίνεται κάτω, γαρνιρισμένο 

μέ δαντέλλα φαρδειά, ή «φούστα» εΐναι χωρίς μανίκι (φαίνονται τά μανίκια 
τού υποκαμίσου).

Μπροστά εΐναι τετράγωνη κομμένη ή φούστα καί φαίνεται πάλι τό που
κάμισο πού είναι στολισμένο μέ σειρίτια. "Ολη ή «φούστα» στολίζεται μέ «γαϊ
τάνια» καί σειρίτια.

Τ Ι γυναικεία κόμμωσις εΐναι πλεξούδες μακρυές δύο ή τρεις (οί Κατικα- 
λιώτισσες πέντε) είναι στολισμένες μέ χρο^ματιστές κορδέλλες...

Κοσμήματα φορούν στό λαιμό «μπούρλες» (σειρές) φλουριά, «ντούμ-
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πλες» στό μαντήλι τής κεφαλής καρφίτσες καί λουλούδια ,στ’ αυτιά σκουλαρί
κια χρυσά τά λεγόμενα «ψαράγκαθα», στά χέρια βραχιόλια κοκκάλινα ή γυά
λινα τίς λεγάμενες «γκρίμις», στά δάχτυλα δαχτυλίδια, διάφορα... ’Ιδιαιτέρους 
οι γυναίκες περιποιούνται τά μαλλιά... Γ ιά  νά είναι «γερά» καί νά έχουν ωραίο 
χρώμα καί λάμψΐ] τ’ αλείφουν μέ μίγμα άπό βρασμένες πράσινες φλούδες κα
ρυδιών καί γίκνας, ειδικής σκόνης πού μ’ αυτήν στους γάμους έβαφαν κόκκινα 
τά χέρια..

Ή  ενδυμασία τού γάμου, ό στολισμός τής νύφης είναι διάφορος στό κάθε 
χωριό.

Ο ί Άκαλανιώτες γιά  τήν ενδυμασία τών οποίων κάναμε λύγο παραπάνω, 
έχουν τή νύφη καί τό γαμπρό μέ τά ίδια ρούχα πού φορούσαν τή γιορτή.

Ό  χρωματισμός διάφορος. Σ τό κεφάλι 'βάζουν στή νύφη πέπλο πού πέ
φτει εμπρός καί πίσο;» ώς κάτω, πολλές καρφίτσες καί λουλούδια στό «γιασμά» 
σειρές τέλια (άπό τό κεφάλι ώς κάτω) δεμένα μέ κόκκινες κορδέλλες κατά δια
στήματα.

Τά τέλια έπεφταν άπό τό πρόσωπο, άπό τό πίσω μέρος δέ τής κεφαλής, 
έπεφταν ώς κάτω χρωματιστές κορδέλλες.

Ό  γαμπρός φορεί άσπρο πουκάμισο, πράσινο ή κόκκινο, «καβάδι» (γιλέ
κο). Τά άλλα είναι δπως τά ρούχα πού φορούν οί άνδρες τή γιορτή.

Οί Καραϊλιώτισσες έχουν ντυμένη τή νύφη στά κόκκινα καί μέ κίτρινα 
μακρυά «υποδήματα» (σάν τίς σημερινές μπότες).

Οί Κατικαλιώτες έχουν στολισμένη πολύ τή νύφη. Φορεί τή συνηθισμένη 
ενδυμασία τού χωριού της, «φούστα» φαρδειά μακρυά καί πάνω μπλουζάκι 
ιδιαίτερο, στολισμένο μέ φλουριά. Σ τή  μέση ζουνάρι... Σ τό κεφάλι φορεί 
εμπρός τό «ντουβαλέκ’», στό μέτωπο μιά στενή μαντήλα (γκρέπια) δεμένη, στο
λισμένη μέ «σουργκούτσια» (σειρές λουλούδια) καί καρφίτσες.

Στήν κορυφή φορούσε ενα κόκκινο φέσι, πάνα» στό όποιο άκομπούσαν τό 
«τιπιλίκ’» ένα μικρό μεταλλικό πιάτο γιά  νά μήν πέφτη τό φέσι.

Τή στολίζουν μέ σειρές «τέλια» καί τό πέπλο πού πέφτει εμπρός καί πίσιο.

Τ Ρ Ο Φ A I

Χαρακτηριστικές τροφές είναι:

1) Τ ρ α χ α ν ά ς .  ’Αποτελεί καί σήμερα τήν πρωινή τροφή τών χωρι
κών. Ετοιμάζεται τό καλοκαίρι μέ αλεύρι, σουσάμι, κολοκύθι, πιπέρια, κρεμ
μύδια. Ζυμώνομε τά υλικά αυτά, κόβουμε κομμάτια τή ζύμη, τήν ξηραίνουμε 
στον ήλιο καί τρίβουμε μέ τό χέρι σ>στε νά γίνη «ψιλός» ό τραχανάς.

'Η  καθημερινή του παρασκευή γίνεται ώς εξής:
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Σ έ  βραστό νερό ρίχνουμε ανάλογο τραχανά, δταν βράση τόν «τσιγαρί
ζουμε» (ρίχνουμε λάδι ψημένο μέ κρεμμυδάκι καί πιπέρι κόκκινο). Τρώγεται 
μέ «μπούκες» ψωμιού μέσα καί τουρσί.

2) Μ π λ ι γ ο ύ ρ ι. ’Αντικαθιστά τό ρύζι. Είναι σιτάρι βρασμένο καί 
σπασμένο μέ χερόμυλο. Είναι τό φαγητό τών γάμο^ν. Τό βράζουν μέ κόττα 
ή σκέτο. Ά πό  πάνω ρίχνουν «σίβρασ’» τό «τσιγάρισμα» πού αναφέρουμε καί 
στον τραχανά.

3) Κ ο υ σ κ ο ύ σ ι α, π έ τ ο υ ρ α : Ζυμώνεται άπό πριν μέ γάλα,
καί πολλά αυγά, δουλεύεται ή ζύμη νά γίνη στρογγυλή (κουσκούσια) ή πλά
θεται καί ανοίγεται σέ φύλλα πού κόβονται τετράγωνα (πέτουρα) καί απλώνον
ται στον ήλιο νά στεγνώσουν. Κατά τό βράσιμο περιχύνονται μέ βούτυρο.

4) Ρ  ο υ σ ν ί τ σ ι α ή Μ α κ α ρ ό ν ι α : Βράζουμε νερό καί ρίχνο
με κουταλιά μέ κουταλιά σ’ ένα ταψί μέ αλεύρι, πλάθουμε μέ τό χέρι κάνοντας 
τά «Ρουσνίτσια» (μικρά κομμάτια ζύμης) τά περνούμε άπό τό «κόσκινο» νά φύ- 
γη τό περιττό άλεύρι καί τά ρίχνουμε στό νερό νά βράσουν. Μετά τό βράσιμο 
τά «τσιγαρίζουμε»...

ό) Κ ο υ λ ο υ κ ί θ’. : Κόβουμε κολοκύθι μεγάλο σέ κομμάτια, τό βρά
ζουμε ρίχνοντας μέσα γάλα καί ζάχαρι.

β) Ρ ι μ π α σ ι ό ρ μ π α :  (*) Ά ρβανίτικο φαγητό. Καβουρδίζουμε 
κομμένο πράσο, χωνεύουμε λίγο άλεύρι καί ξύδι καί τά ρίχνουμε σέ βραστό 
νερό (γίνεται άρα ιό ) .

7) Π  α π ά ρ α : (σούπα μέ σουσάμι). Μέσα σέ βραστό νερό ρίχνουμε 
κοπανισμένο σουσάμι, ψημένο στό φούρνο. Τρίβουμε «Μπουκιές» στή σούπα.

8) Π ί τ τ ε ς :  Π ίττες διάφορες άνάλογα μέ τό γέμισμα παίρνουν καί 
τό όνομα α) Τ υ ρ ό π ι τ τ  α, (μέ τυρί) β) Π ρ α σ ό π ι τ τ α  (μέ πράσο
καί ρύζι) γ ) κ ο υ λ ο υ κ’ θ ό π τ α, (μέ κολοκύθι ψιλό καί ζάχαρι) δ)
μ υ σ ν ί κ ι, (Π ίττα  μέ ζιομό καί κρέας κόττας).

9) Σ κ ο ρ δ α λ ι ά  (μέ καρύδια) τή συνηθίζουν οί Α ρβανίτες.
10) Μ π ά μ π ο υ καί Π α π π ο ύ ς :  Ή  «μ π  ά μ π ο υ» τρώγεται

τά Χριστούγεννα, ό «Π ά π π ο υ ς» τά Φώτα. Είναι έντερα άπό γουρούνι γε
μισμένα μέ σηκώτια ή κιμά καί λίγο πράσο. Τά δένουν καί βράζουν σέ λίγο 
νερό... Κάνουν αύγολέμονο... Τόν «Πάππους» (ένα χοντρό έντερο) τόν γέμιζαν 
άπ’ τή παραμονή τών Χριστουγέννο.)ν μέ κιμά χοιρινό, τόν άφηναν νά ξεραθή 
καί τήν ήμερα τών Φώτων τόν έβραζαν, ρίχνοντας μέσα στό νερό «παστόμοι- 
ρες» (χοιρινό) καί πλιγούρι.

1. «Ρίμπατσιόρμπα» βουλγαριστί σημαίνει ψαρόσουπα.
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11) Β α ρ β ά ρ α :  Γίνεται τήν εορτή τής 'Α γίας Βαρβάρας, συνηθί
ζεται σ’ δλη τήν Ελλάδα. Είναι σιτάρι κοπανισμένο σέ ειδικό γουδί (τό κοπα
νίζουμε γιά  νά βγή ή φλούδα). Βράζουμε τό σιτάρι καί ρίχνουμε κοπανισμέ
νο σουσάμι ψημένο, αμύγδαλα, καρύδια, κανέλλα καί πετιμέζι ή ζάχαρι. Γλυ
κά άλλα συνηθίζουν στό χωριό, τό μπακλαβά, τό σαραγλί, τις «λαγκίτες» καί 
τά «μιμίκια». Τό σαραγλί είναι μπακλαβάς γεμισμένος μέ σουσάμι ζάχαρι καί 
λάδι... Ό  μπακλαβάς έχει γέμισμα καρύδι..

Οί «λ α γ κ ί τ ε ς» γίνονται ώς έξης: Ζυμιόνουμε ζύμη αραιά καί τήν 
αφήνουμε νά γίνη. Βάζουμε στή φωτιά τό «σάτσι» μιά πλάκα λεία, στρογγυλή, 
πέτρινη καί ρίχνουμε επάνω μ’ ένα κύπελλο τή ζύμη άπλώνοντάς της μέ μιά 
καθαρή βέργα. "Οταν κοκκινίση τή γυρίζουμε άπό τήν άλλη κί είναι έτοιμη. 
Τρώγεται ή «λαγκίτα» μέ ζάχαρη... Λαγκίτες κάνουν τήν εορτή τών Σαράντα 
Μαρτύριον, σέ γάμο, σέ γέννηση παιδιού, σέ εορτή..

Τά «μιμίκια» είναι τρυπητοί λουκουμάδες. Τό ψωμί ζυμώνεται άπό τή 
νοικοκυρά, ψήνεται στό φούρνο τού σπιτιού. Γίνεται μέ αλεύρι σίτου, σίκαλης 
ή μίγματος ή καλαμποκιού (παλαιότερα).

Ά π ό  τό αλεύρι τής νέας εσοδείας τού σίτου κάνουν «φουρνόπιττες» (φραν- 
τζιόλες) καί μοιράζουν, στή γειτονιά.. Εύχονται: «Καλοφαγωμένο» «μέ γέλια 
μέ χαρά νά τό φάτε».

Σ έ  κηδεία, μνημόσυνα, τά ψυχοσάββατα, μοιράζουν μικρά ψωμάκια τά 
λεγόμενα «κολιτσάκια».

Συνήθη ποτά άλλοτε καί τώρα είναι τό κρασί καί τό ούζο (ρακί τσίπου
ρο) παραγόμενα άπό τά σταφύλια..

Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Γ υ ν α ικ ε ία  Μργα καί έ π ι τ η δ ε ύ μ α τ α

Ή  γυναικεία τέχνη στό χωριό άλλοτε καί τώρα έχει νά επίδειξη έργα υφαν
τικής, πλεκτικής, κεντητικής.

"Ολα τά είδη ρουχισμού (ενδυμασίας, οικίας) ύφαίνονταν άλλοτε στόν 
άργαλειό τού σπιτιού. 'Ως υφαντικές ύλες χρησιμοποιούνταν τό βαμβάκι, μαλλί, 
μετάξι.

Α ργότερα περιωρίστηκε ή χρήση τών υφαντών άπό τά υφάσματα τών 
εργοστασίων.

Σήμερα «υφαντά» είναι: Οΐ κουβέρτες, ντιβανοσκεπάσματα, τραπεζο- 
μάντηλα, πετσέτες (φαγητού), σεντόνια, χαλιά, σέ διάφορα σχέδια καί χρώ
ματα, σέ μάλλινα καί βαμβακερά.

15
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Ή  πλεχτική εχει νά επίδειξη τίς ωραίες δαντέλλες που στολίζουν τά που
κάμισα τών γυναικών (στό γΰρο καί τά μανίκια), τό λαιμό (είδος γιακάδων), 
τά είδη ρουχισμού γ ιά  στολισμό τής οΙκίας (κρεββατογύρους, μαξιλαροθή
κες, τραπεζομάνδηλα), τά σεντόνια, τίς πετσέτες.

Οί δαντέλλες οί «φρέζες» έγίνοντο μέ βαμβακερή κλωστή γνεσμένη στό 
χέρι ή μέ κουβαρίστρες.

Στό χέρι έπλεκαν επίσης κάλτσες καί άλλα είδη (μπλούζες, ζακέτες) αρ
γότερα.

Ή  κεντητική τών παλαιών μάς έσωσε τίς βελούδινες καί υφαντές ποδιές 
μέ τά διάφορα κεντήματα (λουλούδια) καί τίς πούλιες, καί τίς βελούδινες κεν
τητές παντούφλες.

Ε πίσης σώζονται οί κεντητές μαξιλαροθήκες, οί κρεββατόγυροι τά τρα
πεζομάνδηλα, τά ταπιά (μπάντες), τά κάδρα μέ κεντητούς σταυρούς καί λου
λούδια.

Οί χρησιμοποιούμενες βελονιές είναι ή πισοβελονιά, τό ψαροκόκκαλο, τό 
άνεβατό, τό φεστόνι, ή περαστή, ή κοφτή καί ή σταυροβελονιά. Κεντούσαν μέ 
άσπρη κλωστή (άσπροκέντια) καί μέ χρωματιστές κουβαρίστρες. Τό κέντημα 
γινόταν σέ τελλάρο γιά  νά γίνεται «στρωτό».

Τά σχέδια τών κεντημάτων είναι διάφορα (φυτά, φρούτα, ζώα, ρωμαντι- 
κές εικόνες κ.λ.π.). Τό σχέδιο γίνεται μέ μολύβι επάνω στό ύφασμα καί κατό
πιν κεντιέται στό τελλάρο.

Σήμερα οί κοπέλλες τού χωριού ακολουθούν τήν μόδα τής σύγχρονης κεν
τητικής.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Σ  Β Ι Ο Σ  

ΕΘΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗ

α) Γέννηοα;.

Τ Ι άτεκνος είς παλαιοτέραν εποχήν εύρίσκετο είς μειονεκτικήν θέσιν μέσα 
στήν κοινωνία τού χωριού. Γ ιά  ν’ άποκτήση τέκνο κατέφευγε στά πρακτικά 
φάρμακα τών γεροντισσών, (ζεστά συνήθως). Ε π ίσ ης έθεωρεΐτο καλό γιά τήν 
απόκτηση τέκνου ή ανατροφή έξ ολοκλήρου ενός ορφανού παιδιού άπό τήν 
άτεκνο. Πίστευαν δτι ό Θεός θά άμοιβε τό καλό αυτό μέ τή γέννηση ενός δικού 
τους παιδιού. Ή  έγκυος πρέπει νά δοκιμάζη άπό κάθε φαγητό πού βλέπει γιά 
νά μή «ζηλέψη» καί άποβάλη.

Σ έ  κηδεία δέν πρέπει νά παρευρεθή. Τήν εορτή τής 'Τπαπαντής, καί τού 
'Αγίου Συμεών δέν κάνει καμμιά άπολύτως δουλειά.
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Σχετικά  μέ τήν πρόγνωσι τοΰ παιδιού, (αγόρι ή κορίτσι) έκαναν τό 
έξης: "Οταν τελείωναν ένα παν! στον αργαλειό, ή έγκυος έπαιρνε τό «καλα
μίδι» (μιά βέργα πού κρατεί τό στημόνι νά μή μπερδεύεται), και πήγαινε 
σ’ ένα σταυροδρόμι. "Ο,τι φύλου άνθρωπο θά έβλεπε, τέτοιο παιδί θά γεννού
σε.

'Ό ταν έφτανε ή ήμερα τής γέννας μαζεύονταν οι γριές τού χωριού «ο! 
μπόμπες» κα! τήν έβαζαν πάνω σέ ζεστά τούβλα (γιά  νά διευκολύνουν τή γέν
να). "Οταν έφευγαν έδεναν κόμπο τό μαντήλι τους κα! τήν έφτυναν έκεΐ μέ τήν 
ευχή «νά γεννήσ’ μέ τό καλό». Τά μαντήλια τ ’ άφηναν εκεί τρεις ημέρες μετά 
τή γέννηση, τότε τά έπαιρναν.

"Οταν γεννιόταν τό παιδ! αφού τ ’ αλάτιζε ή «γριά» ή μαμή, τό τύλιγαν 
στά υφαντά σπάργανα πού είχαν ετοιμάσει ή μαμά κα! ή πεθερά. Κοιμόταν 
κάτω δπως κα! ή μητέρα. ’Αργότερα τό έβαζαν στήν κούνια, μιά σκάφη στρω
μένη μέ κουβέρτες κα! δεμένη μέ σχοινιά άπό τήν οροφή.

Τήν ήμέρα τής γεννήσεως έκαναν «μπουγανίκια» τής Π αναγίας τό ψωμί, 
ζεστό ψωμί δηλαδή, φαγητά ιδίως σκορδαλιά, χαλβά μέ άλεύρι, σιρμπέτι, 
(νερό μέ ζάχαρη) κα! καλούσαν τ'ις νέες τής γειτονιάς, τ'ις φιλενάδες τής λε
χώνας νά φάνε. Καλούσαν κα! τή νουνά μέ γλυκό (σαραγλί).

Σ τή  λεχό) πήγαιναν γλυκά, ιδίως ρύζι, κα! δ,τι πήγαιναν τό άφηναν τρεις 
ήμερες. Μετά τρεις ημέρες, έπαιρναν πίσω τό αντικείμενο (πιάτο! μέ τό 
όποιο πήγαν τό γλυκό.

Ή  λεχώνα δένεται στήν κοιλιά, έβαζε στό κεφάλι ένα τσιμπέρι, (μαντήλι) 
πού είχε επάνω μάρτη, (κόκκινη και άσπρη κλωστή) σκόρδο μ’ ένα χάνδρο ή 
δαχτυλίδι ή «παρά» ασημένιο, οι πλούσιες φλουρί. Τά έβαζαν αύτά γιά  ν’ άπο- 
φύγουν τό «μάτιασμα» (βάσκαμα).

Τό μαντήλι αυτό τό φορεϊ σαράντα ημέρες, έπίσης δέν λούζεται, δέν πη
γαίνει σέ ξένο σπίτι, δταν βασιλέψη ό ήλιος κλείνεται στό δωμάτιο κα! τή θυ
μιατίζουν μαζί μέ τό παιδ! μέ λουλούδια τής έκκλησίας.

Τό βράδυ δέν αφήνουν νά μπή κανένας στο δωμάτιο τής λεχώνας, κι’ άν 
παραστή ανάγκη νά μπή κάποιος άπό τό σπίτι πού έλειπε έξω, τόν θυμιατίζουν. 
Δέν δίνουν άπό τήν ώρα πού θά βασιλέψη ό ήλιος τίποτα εξω. Αύτά δλα τά 
κρατούν κα! σήμερα κα! τά κάνουν γιά νά μήν άρρωστήση ή λεχώνα ή τό παι
δί, νά μή χάση τό γάλα της.

Μετά σαράντα ημέρες πηγαίνει μέ τήν πεθερά στήν έκκλησιά κα! διαβά
ζεται δίνοντας ένα δώρο (πετσιέτα).

"Τστερα άπό όκτά) ημέρες βαπτιζόταν τό παιδί.
Σήμερα άργούν νά τό βαπτίσουν. Ή  βάπτιση σήμερα γίνεται όπως κα! 

παλαιότερα.
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Ή  βάπτιση γίνεται στήν εκκλησία, οι γονείς τοΰ παιδιού δέν πηγαίνουν.
Ή  γιαγιά  μέ τή μαμή πηγαίνουν τό παιδί στήν εκκλησία.
Κατά τήν τέλεση τοΰ μυστηρίου ή νουνά βάζει δώρα στό παιδί (ροΰχα) 

καί δωρίζεται κι’ εκείνη άπό τους γονείς καί συγγενείς τοΰ παιδιοΰ.
Στό τέλος τοΰ μυστηρίου κερνούν τους παρισταμένους οί'ζο, καί καρα- 

μέλλες, ή νουνά καί οί συγγενείς τοΰ παιδιοΰ.
Ή  νουνά μέ τή συνοδεία τών καλεσμένοι συγγενών πηγαίνει στό σπίτι 

κρατώντας τό παιδί μέ τά δώρα στήν αγκαλιά. Ή  μητέρα περιμένει στή πόρ
τα της καί παίρνει τό παιδί στήν αγκαλιά, κάνοντας στή νουνά (3) τρεις μετά
νοιες.

Τήν ώρα που ή νουνά λέγει τό όνομα τοΰ παιδιοΰ στήν εκκλησία (βάζει
συνήθως τό όνομα τής πεθεράς ή τοΰ πεθερού τής νύφης) τά παιδιά τρέχουν
νά τό Ανακοινώσουν στή μητέρα πού είναι στό σπίτι καί περιμένει, καί παίρ
νουν τό «μουσντέ» (δώρο, δραχμές).

"Οταν τά παιδιά πού γεννιώνται πεθαίνουν γιά  νά στεριώσουν παιδί
σ’ αυτό πού Οά ζήση δίνουν τό όνομα τής μάννας.

Τοΰ μωροΰ παραλείψαμε νά αναφέρουμε προηγουμένως, σαράντα ήμέρες 
δέν τοΰ κόβουν τά νύχια καί τά μαλλιά, καί τά ρουχαλάκια δέν τά γυρίζουν 
ποτέ ανάποδα. Είναι τοποθετημένα, πάντα άπό τήν καλή.

Μπάνιο τό κάνουν τακτικά. "Οταν γίνη ενός χρόνου τό κλέβουν οί γειτό- 
νισσες άπό τή μάννα, τό φανεριί)νουν δέ δταν τούς τάξη γλυκά.

"Οταν γίνη 7— 9 ετών ή νουνά τό «αλλάζει». Τοΰ αγοράζει εσώρουχα, εξω
τερικά ροΰχα, παπούτσια, κ.λ.π.

Π ηγαίνει στό σπίτι τό ντύνει μόνη της καί τή φιλεύουν.
Δωρίζουν καί τή νουνά φόρεμα.

β) Μ νηοτεία .

Παλαιότερον οί νέοι έμνηστεύοντο άπό είκοσι ετών καί άνω. Σήμερον στό 
χωριό τό κατιύτερο οριο ηλικίας τών μνηστευμένων, είναι τό 16ον έτος.

'Ως προς τήν εκλογήν τής συζύγου ή τοΰ συζύγου καί παλαιότερον καί 
τιάρα τον κύριο ρόλο παίζουν οί γονείς. Αυτοί συνήθως εκλέγουν τό «γαμπρό» 
ή τή «νύφη»..., καί οί νέοι υποτάσσονται στή θέληση αυτών.

Οί γονείς, καί άπό τίς δύο πλευρές, άφοΰ συμφωνήσουν —  σέ μερικές 
περιπτώσεις μεσολαβεί καί τρίτο πρόσωπο, ό προξενητής —  δεχτούν καί οί 
νέοι, ορίζεται ή ημέρα τών αρραβώνων.

Παλαιότερα κατά τήν διαδικασία τοΰ προξενητοΰ ό γαμπρός έταζε τό 
«μπαμπάχακι» χρήματα δηλ. πού θά έδινε στή νύφη γ ιά  νά έτοιμάση τήν 
προίκα της.
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Σ τή  σημερινή εποχή ό πατέρας τής νύφης τάζει «προίκα» στό γαμπρός 
χρήματα ή περιουσία σέ κτήματα και ζώα κ.λ.π.

Ή  τελετή τών αρραβώνων γίνεται ώς έξης: Ό  γαμπρός μέ καλεσμένους 
συγγενείς του, πηγαίνει τό βράδυ τών αρραβώνων στό σπίτι τής νύφης, κρα
τώντας ένα μαντήλι πού μέσα έχει τά σημάδια, (βασιλικό, σιτάρι ασημένια 
—  παλαιά λεφτά —  δραχμές) δεμένα σέ κόμπο.

Τά ίδια σημάδια κρατεί στό μαντήλι και ή νύφη. Μέσα στό μαντήλι βά
ζουν σήμερα καί τά δαχτυλίδια, (βέρες).

Μόλις τούς υποδεχτούν αλλάζουν τά σημάδια, ό γαμπρός κάνει τρεις με
τάνοιες στή νύφη καί τής δίνει τόν «κόμπο» ή οποία τόν παίρνει φιλώντας του, 
τό χέρι. Τό ίδιο κάνει καί ή κοπέλλα.

Τήν ώρα πού αλλάζουν σημάδια ρίχνουν έξω τρεις σφαίρες. Σήμερα 
επικρατεί τό έθιμο κάποιος συγγενής ν’ άλλάζη τις βέρες τών νέων σταυρώ- 
νοντάς τις εμπρός σέ μιά εικόνα. Τήν ωρα πού φορούν τις βέρες πατεΐ ό ένας 
τό πόδι τού άλλου (δείγμα υπεροχής).

Κατόπιν γίνεται γλέντι, χορός καί μοίρασμα τών δώρων, ή νύφη δωρί
ζει τούς συγγενείς τού γαμπρού, ό γαμπρός τούς συγγενείς τής νύφης.

Τά ατομικά δώρα τού γαμπρού καί τής νύφης, παλαιότερα τά πήγαιναν 
μέσα σέ πανέρι ύστερα άπό μία εβδομάδα. Σήμερα τά δίνουν τό βράδυ τών 
αρραβώνων. Κατά τήν διάρκεια τού άρραβώνος ή κόρη δέν πηγαίνει στό σπί
τι τής πεθεράς της. Ό  νέος επισκέπτεται δμως τό σπίτι τής νέας. Δέν έβγαινε 
ποτέ μόνη ή νέα, μέ τό μνηστήρα της έξω, άλλά τή συνώδευε καί δ άδελφός 
της ή δ έξάδελφός της.

γ) Γάμος.

Γάμος στό χωριό καί σήμερα σημαίνει ξεφάντωμα, καί πανηγύρι μεγά
λων καί μικρών.

Ε πειδή  δπως έλέχθη στήν αρχή, οι κάτοικοι είναι πρόσφυγες, άπό χωριά 
άλλοτε Ελληνικά, τά έθιμα τού γάμου, παρουσιάζονται διαφορετικά. Μέ τήν 
εγκατάστασή τους στή νέα τους πατρίδα άλλα έθιμα τού γάμου διατηρήθηκαν, 
άλλα λησμονήθηκαν καί προσετέθησαν νέα. Άναφέρομεν τά έθιμα τού γάμου 
δπως γινόταν στήν πρώτη τους πατρίδα.

1) ’Έ θ ι μ α  γ ά μ ο υ  σ τ ή  Μ α ν δ ρ ί τ σ α

Ό  γάμος άρχιζε άπό τή Πέμπτη. Ό  γαμπρός ή συγγενής τού γαμπρού 
πήγαινε μέ λουκούμια καί ρακί στό σπίτι τής νύφης καί τούς καλούσε γ ιά  τό 
γάμο... Π ήγαινε δέ πριν βγή ό ήλιος, νά μή δή άνθρωπο στό δρόμο.

Ά π ’ αυτήν τήν ημέρα ή νύφη δέν έβγαινε έξω. Τήν Παρασκευή κοσκί
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νιζαν στό σπίτι τής νΰφης τό αλεύρι όλα τά κορίτσια, έπιαναν τό προζύμι. τρα; 
γουδώντας, καί έκαναν τό «Φλάμπουρο». Τό «Φλάμπουρο» ήταν δυο ξύλα δε
μένα σέ σχήμα σταυρού, στολισμένα μ’ ένα κόκκινο πανί, μέ καλαμπόκια άσπρα 
ψημένα, περασμένα σάν χάνδρες, κι* ένα μήλο, μέ λουλούδια, τοποθετημένα στό 
σταυρό.

Τήν ίδια μέρα ετοίμαζαν τά κορίτσια τήν προίκα, τήν έβαζαν στ'ις «μι- 
σάλλες» σέ ειδικά πανιά. Κατόπιν έστρωναν κάτω φαγητά κι’ έτρωγαν όλες οί 
κοπέλλες.

Τό Σάββατο έβραζαν στό σπίτι τού γαμπρού ένα καζάνι λάχανο κι’ ένα 
πληγούρι. Οι συγγενείς τού γαμπρού πήγαιναν αυτή τήν ήμέρα φαγητά πίτ
τες, τά έστρωναν όλα κάτω κι’ έτρωγαν όλοι. "Οταν έφευγαν τούς έδιναν στό 
πιάτο λάχανο καί πληγούρι.

Π ήγαιναν κατόπιν καί έπαιρναν μέ τά όργανα τόν κουμπάρο. ’Ακολου
θούσε τό ξύρισμα τού γαμπρού μέ τραγούδια, καί ό γάμος συνεχιζόταν μέ χο
ρούς ελληνικούς. Ό  πρώτος τού χορού κρατούσε τό «Φλάμπουρο».

’Ανάλογο γλέντι γινόταν στό σπίτι τής νύφης. Τό πρωί τής Κυριακής 
έπαιρναν μέ όργανα τόν κουμπάρο κι’ έπειτα πήγαιναν στή νύφη πού περίμενε 
στολισμένη... Χόρευαν όλοι μέ τή νύφη, έπιναν ούζο πού έφερναν τό πρωΐ όλοι 
οί συγγενείς.

"Οταν πήγαιναν νά πάρουν τή νύφη καί τήν προίκα ντύνονταν άραπάδες, 
(καρναβάλια) ανέβαιναν σέ «γαϊδούρια», χτυπούσαν κουδούνια, χόρευαν στό 
δρόμο, έπιναν, γινόταν μεγάλο ξεφάντωμα. ’Αφού χόρευαν πολλή ιορα έπαιρ
ναν τή νύφη πού στεκόταν μεταξύ δύο φιλενάδων της πού τήν τραγουδούσαν, 
έβαζαν στό κεφάλι τις «μισάλες» μέ τήν προίκα καί τή μέν προίκα πήγαιναν 
στό σπίτι, τή δέ νύφη στήν εκκλησία.

"Οταν γύριζαν άπό τήν εκκλησία στό σπίτι τού γαμπρού έταζαν στούς 
γονείς τής νύφης αμπέλι καί μιά κλώσσα μέ πουλιά γιά νά κρατήσουν τή νύφη 
δική τους κόρη. ’Ακολουθούσε φαγοπότι, χορός, γλέντι... ’Επίσης ή νύφη δώ
ριζε τούς συγγενείς τού γαμπρού κι’ εκείνος ομοίως τούς συγγενείς τής νύφης.

Τ ή  Δευτέρα ή νύφη ξυπνούσε πρώτη κι’ έρριχνε νερό στον πεθερό, καί 
στήν πεθερά νά πλυθούν, τούς δώριζε πετσιέτα.

Τήν ίδια μέρα τό απόγευμα πηγαίνουν μέ τά όργανα τή νύφη στή βρύση, 
έπειτα γυρίζουν στό σπίτι καί χορεύουν.

"Ύστερα άπό όκτο) ήμέρες ή νύφη πήγαινε μέ φαγητά (πίττες, γλυκά), 
στή μητέρα της, λουζόταν, έτρωγε καί κοιμόταν έκεΐ. Τήν άλλη μέρα έπαιρναν 
φαγητά άπό τή μητέρα τής νύφης καί τά πήγαιναν στήν πεθερά της. Ή  νύφη 
καί δ γαμπρός πηγαίνουν μέ δώρα (γλυκά καί πετσιέτα), μιά Κυριακή στον 
κουμπάρο, καί τούς φιλεύει.
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’Επίσης καλοΰσαν καί καλούν ακόμα τους νεονύμφους γιά  πολύν καιρό οί 
συγγενείς καί τους φιλεύουν. Ή  νύφη 40 μέρες δέν πηγαίνει στήν εκκλησία.'

2) ’Έ θ ι μ α  γ ά μ ο υ  σ τ ό  ’Ά  y. — Ά λ α  ν

Τήν ΙΙέμπτη πολύ πρωί ό γαμπρός καλούσε τή νύφη μέ ούζο. Τήν Π αρα
σκευή καλοΰσαν δλο τό χωριό μέ ούζο καί μαντήλια (υφαντά).

Τό Σάββατο άρχιζε δ χορός. Τό απόγευμα συγγενείς τοΰ γαμπροΰ, πή
γαιναν τά «κόκκινα» τά δώρα τής νύφης (φούστα, πέπλο, παπούτσια κ.λ.π.). 
Τά έβαζαν μέσα σέ «σνιά» στό ένα τά δώρα τής νύφης καί τών συγγενών, καί 
στό άλλο γλυκά «μπουγάτσια» (ψ ω μί), καί κουφέτα... Ε π ίσης πήγαιναν στή 
νύφη «γίκνα»...

Τή νύφη τή στόλιζαν τό Σάββατο οί κοπέλλες τοΰ χωριού μέ τραγούδια 
σχετικά. "Οταν τελείωνε τό στόλισμα τής νύφης έβγαινε στήν αυλή καί χό
ρευαν γύρω της.

Φεύγοντας άπό τό σπίτι τής νύφης οί συγγενείς τοΰ γαμπροΰ έπαιρναν 
τά δώρα τά δικά της. Μιά κόττα ψημένη, πιλάφι, «μπουγάτσια», (ψωμί στολι
σμένο μέ αμύγδαλα) γλυκό σαραγλί καί τά δώρα τοΰ γαμπροΰ, πουκάμισο 
μεταξωτό, «καβάδι» (γιλέκο, εσώρουχα).

Τό βράδυ γινόταν τά εξής: "Ενας συγγενής γυρνοΰσε τό «φιλί» μιά φέτα. 
ψωμί πάνω στήν όποια ό κάθε καλεσμένος έβαζε χρήματα καί ζητούσε από 
τούς όργανοπαΐχτες τό τραγούδι τής άρεσκείας του. Τά χρήματα τά έπαιρναν 
οί όργανοπαΐχτες.

Κατόπιν χόρευαν τή «γίκνα»... Σ ’ ένα πιάτο πήλινο βαθύ είχαν «κνά» 
μιά κόκκινη σκόνη, σιτάρι καί τρία κεριά άναμένα... "Οποιος «έπαιρνε» τό 
χορό κρατούσε τή «γίκνα» στό χέρι καί έριχνε λεπτά.

"Οταν χόρευαν όλοι τή «γίκνα» βάφονταν μ’ αυτήν (μέ τή κνά) τά κο
ρίτσια κι’ ή νύφη. ’Έβαφαν κόκκινα τήν παλάμη καί τά δάχτυλα.

Τελευταία χόρευε ή νύφη τή γίκνα, ενώ οί άλλοι τραγουδούσαν:

Μιά πέρδικα εδώ στό μαχαλά 
βουλιέται νά κινήση 
γκέλ’ βαγγιλούδαμ.’ αμάν 
βουλιέται νά κινήση.
’Έ χει τά νύχια τς’ κόκκινα 
μέ τήν κινά βαμένα 
γκελ’ βαγγιλούδαμ, αμάν 
μέ τήν κινά στά χέρια 
χρυσός αϊτός τήν καρτερεί
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στά νύχια νά τήν πάρη 
γκελ’ βαγγιλούδ’ αμάν 
στά νύχια νά τήν πάρη.

Συνήθιζαν ακόμα νά τραγουδούν δλοι μέ τή σειρά, άλλος μόνος, δυό, τρεις 
μαζί διάφορα τραγούδια του γάμου.

Τελευταία τραγουδούσε ή νύφη τό παρακάτοο τραγούδι:

Δός μου μάνα μ’ τήν ευχή σου 
άπό τά στήθη σου τά μητρικά 
ήρθε ώρα που θά φύγω 
μανούλαμ’ άπό σένα μακρυά.
’Έ τσ ι κι’ εμένα ή σκληρή 
καί ή μαύρη ξενιτειά 
γιά  νά σέ πώ τό έχε γειά.
Αιωνίως θά σάς έχω στή μνήμη μου 
δέ θά σάς ξαναδώ.
Τώρα εγώ άναχωρώ τόσον μακρά άπό εδώ 
καί υγείαν ή Πατρίς.
’Έ χε  γειά πατρίς
εχε γειά πατρίδα μου γλυκειά...

Τό πρωί τής Κυριακής πήγαιναν στό σπίτι τού γαμπρού οι συγγενείς 
ρακί... ’Αργότερα ξύριζαν τό γαμπρό. Καθόταν σέ κάθισμα καί πατούσε σ’ 
ένα ταψί. Καθώς τόν ξύριζαν (ό κουρέας) έριχναν στό κεφάλι του λεφτά 
(τόν άσήμωναν) που έπεφταν μέσα στό ταψί, τά έπαιρνε δ κουρέας... 

Συγχρόνως τραγουδούσαν τό εξής τραγούδι:

Μ πιρμπέρι μ’ τά ξουράφια σου καλά νά τ’ άκονίσης, 
νά μή μάς κόψης τό γαμπρό καί τόν έθανατώσης.
Μ πιρμπέρι μ’ τά ξουράφια σου σκληρά νά τ’ άκονίσης 
γ ιά  νά ξουρίσης τό γαμπρό καί νά τόν ομορφίνης.

Κατόπιν πήγαιναν μέ τά όργανα κι’ έπαιρναν μέ τραγούδια, τόν «νου- 
νό» (κουμπάρο)... Τή νύφη τήν έπαιρναν μέ τραγούδια... Μαζί μέ τή νύφη 
έπαιρναν καί τήν προίκα πού τήν άπλωναν στήν αυλή τού γαμπρού...

"Οταν γύριζαν άπό τή στέψη στό σπίτι τού γαμπρού ή πεθερά, περίμενε 
στήν πόρτα. Ή  συνοδεία τής έλεγε τό εξής τραγούδι.

’Έ βγα, έβγα κυρά μάνα νά δεχτής τόν κύριο γυιό σου, 
πού σέ φέρνει μιά νυφίτσα, μιά πέρδικα άπό τά πλάγια.
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Ή  νύφη κρατούσε ενα κουφέτο καί σταύρωνε τήν εξώπορτα σέ τέσσερα 
σημεία. ’Αφού τή χαιρετούσε ή πεθερά τής εδινε ένα ψωμί στή μασχάλη, κι’ 
ένα μπουκάλι, κρασί. Πατούσε σ’ ενα σίδερο (γιά  νά είναι σιδερένια) κι’ έμπαι
νε στό σπίτι.

Έ ν συνεχεία άπλωναν κάτω φαγητά κι’ έτρωγαν ολο τό χωριό.
Πρώτη «μπουκιά» έπαιρνε ή «νουνά» (κουμπάρα) κι5 έδινε έπειτα στή 

νύφη τρεις μπουκιές.
Ό  γάμος συνεχιζόταν μέ χορό ώς τό βράδυ. Τή νύχτα έμεναν μόνο οί 

συγγενείς τού γαμπρού, έπαιρναν μέ τά όργανα άπό τό σπίτι ξανά τόν κου
μπάρο καί τούς γονείς τής νύφης πού έφερναν μαζί τους τά δώρα πού δώρι
ζαν στούς συγγενείς τού γαμπρού... Π ριν τά δωρίσουν δυο συγγενείς τού γαμ
πρού τά χορεύουν...

Ή  κουμπάρα κερνούσε γλυκό πού έκανε μόνη της. Τή Δευτέρα ό γάμος 
συνεχιζόταν. Τό πρωί ένας συγγενής τού γαμπρού καλ,ούσε μέ ρακί τόν κου
μπάρο, καί τόν πατέρα τής νύφης. Ε κείνοι άστειευόμενοι τόν έστελναν πίσω 
μέ τή δικαιολογία πώς δέν τούς άρεζε ό μεζές. Αυτό γινόταν ώς τήν ΙΟην 
πρωινή.

’Έ πειτα μέ όργανα τούς έπαιρναν καί έστηναν γλέντι στό σπίτι τού γαμ
πρού. Χάριν αστεϊσμού κρεμούσαν στήν πεθεροί αντικείμενα νοικοκυριού (μι- 
τάρια, κουτάλλες, πυροστιές) καί στον πεθερό (σκεπάρνι, τσεκούρι) γ ιά  νά 
δείξουν πώς έπρεπε νά παραδώσουν τό νοικοκυριό στούς νέους άορέντες...

Τό βράδυ οί συγγενείς τού γαμπρού πήγαιναν στά «κανίσια» πήγαιναν 
μέ φαγητά καί ψωμί κι’ έτρωγαν ολοι μαζί.

Τήν Τετάρτη πήγαιναν μέ όργανα τή νύφη στή βρύση. Τήν Πέμπτη 
καλούσε τούς νεονύμφους ή μητέρα τής νύφης καί τούς φίλευε.

3) Έ θ ι μ α  γ ά μ ο υ  σ τ ά  Κ  α τ ί κ α λ α

Τήν Παρασκευή στό σπίτι τής νύφης καί τού γαμπρού έκαναν τό «Προο- 
τόψωμο» ένα ψωμί δηλ. στολισμένο μέ αμύγδαλα, καί κουλούρια. Τό απόγευμα 
στού γαμπρού τό σπίτι γινόταν χορός καί έσπαζαν τό «Πρωτόψωμο» στό κε
φάλι, πηδώντας... Π ρώτα σέ δύο κομμάτια τό έσπαζαν, εκείνα σέ άλλα δύο, 
κλπ. Ά π ό  τό ψωμί αυτό έπαιρναν οί κοπέλλες γιά νά ονειρευτούν τή νύχτα 
τόν άντρα πού θά πάρουν...

Τά «κουλούρια» ήταν μικρά ψωμάκια πού τά μοίραζαν στά παιδιά. Κ α
τόπιν έβαζαν μπογιά μαύρη σ’ ένα πιάτο καί έβαφαν όλες οί κοπέλλες, τά φρύ
δια τους νά γίνουν μαύρα.

Τό Σάββατο ζύμωναν ψωμί γιά  τό γάμο. Τό βράδυ χόρευαν στό σπίτι 
τής νύφης τή «γίκνα» όπως άναφέραμε πρίν.
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Τά χέρια τής νύφης πού ήταν βαμμένοι δένονταν τό βράδυ, κοιμόταν δέ 
μεταξύ δύο κοριτσιών (νά μην τήν κλέψη ό γαμπρός).

Τήν Κυριακή πριν γίνουν οί στέφεις έπαιρναν μέ όργανα δλους τούς 
συγγενείς τής νύφης καί τόν κουμπάρο.

Τή νύφη καί τήν προίκα έπαιρναν μέ αμάξια. Ή  νύφη στέκονταν όρθια 
στό αμάξι καί χαιρετούσε σκύβοντας τό κεφάλι. Ή  νύφη δέν κυττούσε δεξιά 
ή άριστερά, πάντα μπροστά καί κάτω (δείγμα αίδοΰς, καί σεμνότητος). Μετά 
τις στέφεις πήγαιναν οί συγγενείς στό γαμπρό «σνί» φαγητά καί έτρωγαν 
δλοι.

ΓΙολλά έθιμα τών αρραβώνων καί τοϋ γάμου διατηρούνται σήμερα στό 
χωριό.

Στούς αρραβώνες αλλάζουν τά «σημάδια» όπως καί παλαιότερα καί ρίχ
νουν δπλα.

Στό γάμο διατήρησαν πολλά. Τήν Παρασκευή καλούν μέ ούζο ολο τό 
χωριό κορίτσια ή αγόρια συγγενικά τού γαμπρού καί τής νύφης. Τήν ίδια 
μέρα σιδερώνουν στό σπίτι τής νύφης οί κοπέλλες τού χωριού τήν προίκα.

Τό Σάββατο τό βράδυ τά όργανα βουίζουν σ’ δλο τό χωριό, γίνεται χο
ρός στό σπίτι τού γαμπρού. Τήν Κυριακή τό πρω'ί πηγαίνουν στό σπίτι τής 
νύφης καί τού γαμπρού, οί συγγενείς ούζο καί πίνουν.

"Οταν σχολάση ή εκκλησία παίρνουν μέ όργανα τήν προίκα τής νύφης 
πάνω σ’ αμάξια. Ή  προίκα απλώνεται ωραία στό σαλόνι τοϋ σπιτιού νά τήν 
δούν δλοι.

Παίρνουν αργότερα τόν κουμπάρο μέ τά όργανα, κι’ έπειτα τή νύφη. 
"Οταν φεύγη τή χαιρετούν οί δικοί της ένώ οί κοπέλλες τραγουδούν τό εξής 
τραγούδι:

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα ξεχωρίζονται μάνα καί θυγατέρα κλπ.

"Οταν γυρίζουν άπό τήν εκκλησία ή πεθερά δίνει στή νύφη μιά «μπουγά- 
τσια» κι’ ενα μπουκάλι κρασί ή ρίχνει ρύζι. Ή  νύφη μπαίνει στό σπίτι πα
τώντας σέ σίδερο. Τά όργανα παίρνουν τούς συγγενείς τής νύφης καί τρώνε 
δλοι στοϋ γαμπρού τό σπίτι, Ή  κουμπάρα εχει τούς δικούς της καλεσμένους 
(παρακουμπάρους) πού έχουν ιδιαίτερη περιποίηση στό τραπέζι (κάθονται στό 
τραπέζι τής νύ φ η ς).

Μετά τό φαγητό ακολουθεί τό «δώρισμα»...
Σ υγγενείς τής νύφης δωρίζουν τούς συγγενείς τού γαμπρού, καί άντιθέ- 

τως...
Κατόπιν αρχίζει δ χορός, χορεύει πρώτη ή νύφη καλαματιανό..: Έ νώ  χσ-
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ρεύει τή χαιρετούν οι συγγενείς (πρώτοι οί γονείς) και τής δωρίζουν χρήματα 
(τά καρφιτσώνουν στο φόρεμα). Ή  νύφη φιλά τό χέρι όσων τή δωρίζουν...

Μετά παίρνει ό γαμπρός τό χορό καί δωρίζουν καί εκείνον. Ό  χορός συνε
χίζεται ώς τό βράδυ. Το βράδυ μένουν οί στενοί συγγενείς δσοι ιδιαιτέρως κα
λεστούν άπό τή νύφη καί τό γαμπρό ή τήν κουμπάρα καί γλεντούν... Ή  κου
μπάρα κερνά τήν ήμέρα λουκούμια σ’ δλους.

Τό βράδυ δταν τελειώση ό γάμος τούς πηγαίνουν συνοδεία μέ τά όργανα 
στό σπίτι.

Τή Δευτέρα τό βράδυ, καλούν ιδιαιτέρως ώρισμένες κοπέλλες καί γυναίκες 
(συγγενείς, γειτόνισσες, φιλενάδες) καί πηγαίνουν τή νύφη στή βρύση. Μα
ζεύονται στό σπίτι τού γαμπρού καί ξεκινούν γ ιά  τήν καλύτερη βρύση τού 
χα>ριού.

Ή  νύφη εΐναι ντυμένη μέ καινούργιο φόρεμα καί κρατεί μιά κανάτα. Ή  
κουμπάρα πιάνει τή νύφη. "Οταν φτάσουν στή βρύση γεμίζει ή κουμπάρα τήν 
κανάτα καί ή νύφη τήν ρίχνει μέ τό πόδι τρεις φορές.

Ή  νύφη ρίχνει λεφτά στή βρύση γιά  τά παιδιά. "Ολη ή συνοδεία στρέφει 
στό σπίτι δπου περιμένει ό γαμπρός στήν πόρτα κρατώντας μιά κανάτα μέ νε
ρό. Μέ τό νερό αυτό προσπαθεί τρείς φορές νά βρέξη τή νύφη, τό ίδιο κάνει 
καί ή νύφη μέ τό νερό πού κρατά...

Κατόπιν μπαίνουν μέσα στό σπίτι πού είναι στρωμένο μέ τήν προίκα τής νύ
φης, σ’ δλα τά δο^μάτια. Κερνά ή νύφη καί τής εύχονται «καλορίζικα».

Ο ί καλεσμένες έπισκέπτριες περιέρχονται δλα τά δωμάτια νά θαυμάσουν 
τή νέα διακόσμηση τού σπιτιού άπό τήν καινούργια νοικοκυρά...

ΕΦιμα κατά τήν Τελευτή

’Έ θιμα ιδιαίτερα δέν έχουν κατά τό θάνατο. Μετά τήν κηδεία κάνουν 
νηστήσιμο φαγητό συνήθως φασόλια, καί τρώνε δλοι οί συγγενείς, αφού πλύ- 
νουν έξω τά χέρια τους. Ε ννέα  ήμέρες δέν τρώνε κρέας οί «σπιτικοί» καί δέν 
ξυρίζονται οί άνδρες. Τήν τρίτη ήμέρα άπό τού θανάτου κάνουν τά. «Τρίτα» 
πηγαίνουν μέ συγγενείς στό νεκροταφείο...

Ψάλλει δ παππάς, άνάβουν κεριά καί μοιράζουν κόλυβα (σιτάρι καί ψω
μάκια). Κάνουν επίσης εννιάμερα, είκοσαήμερα, σαραντάμερα, τούς τρείς 
μήνες, τούς έξι, τό χρόνο. Πηγαίνουν δηλ. κόλυβα στήν εκκλησία καί μνημο
νεύουν τό νεκρό. Τέσσερα Σάββατα άπό: τού θανάτου οί συγγενείς πηγαίνουν 
μέ λουλούδια, λιβάνι καί κεριά στό μνήμα...
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ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ Λ Α Ϊ Κ Ο Υ  ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

1) Τό δωδεκαήμερον τών Χ ριστουγέννων.

Κατά τή διάρκεια τού δωδεκαημέρου δέν έπλυναν, ούτε έγνεθαν, νά κά
νουν ρούχα γιά τούς άνδρες (γιά  νά μή τούς φάη ό λύκος έλεγαν).

Τή στάχτη τή μάζευαν καί τή σκορπούσαν στό χωράφι αργότερα. Τήν 
παραμονή τών Χριστουγέννων έκαναν μιά «μπουγάτσια» ψωμί δηλ. μέ τέσσερα 
κομμάτια ζύμης επάνω ώστε νά σχηματίζουν σταυρό καί έβαζαν «παρά». Τήν 
πίττα αύτή τήν έλεγαν «Βέτσερνικ».

’Έβραζαν σιτάρι τό έβαζαν κάτω καί θυμιάτιζαν νά φύγουν οί καλλικάν
τζαρο ι. ’Έβαζαν τό θυμιατό στήν πόρτα. Τό βράδυ έβγαζαν στό τραπέζι εν
νιά φαγητά, νηστήσιμα. 'Έ νας άπό τούς σπιτικούς έκοβε ψωμί τό σήκωνε ψη
λά κι’ έδινε ευχές (τόσου ψηλά νά γίν’ τού στιάρ’).

’Έκοβαν τήν πίττα κι’ άφού έτρωγαν δέν σκούπιζαν τά ψίχουλα μέ τή 
σκούπα, άλλά μέ τό «ποδοπάν» (πανί πού σκουπίζουν τά πόδια).

Τήν ημέρα έσφαζαν δλοι τά γουρούνια. Τά κάλαντα τά έλεγαν οί μεγά
λοι. Ά πό  τήν Ά ποκρηά άκόμα οταν θ’ άρχιζε ή σαρακοστή τών Χριστουγέν
νων συννενοούντο δώδεκα παλληκάρια, μ’ ενα αρχηγό καί μάθαιναν δώδεκα 
τραγούδια θρησκευτικά καί άλλα. ’Έ τσι γιά  τήν παραμονή ήταν έτοιμοι. 
Έτοιμάζοντο καί οί νοικοκύρηδες γ ιά  νά δεχτούν τούς δώδεκα πού παρίστα- 
ναν τούς διόδεκα ’Αποστόλους καί τό Χριστό.

Ή  παρέα αύτή γυρνούσε στό σπίτι μέ «Γκάιντα» τό βράδυ τής παραμο
νής. Ο ί νοικοκυρές τούς δέχονταν στό σπίτι στό καλύτερο δωμάτιο. Καθόταν 
κάτω καί τραγουδούσαν μέ τή συνοδεία τής «γκάιντας».

Τό πρώτο τραγούδι πού έλεγαν σ’ δλα τά σπίτια ήταν τό εξής:

Σαράντα μέρες σαράντα νύχτες, κι Π αναγιά μας κοιλοπονούσε, 
κοιλοπονούσε παρακαλούσε τούς ’Αποστόλους, τούς ’Αρχαγγέλους (δ ίς). 
Βοηθήστε με αυτήν τήν ώρα τήν ευλογημένη τή δοξασμένη, 
κι’ οί ’Απόστολοι κι’ οί Ά ρχαγγέλο ι πάνε γιά μύρο.
'Ώσπου νά πάνε ώσπου νά ’ρθούνε ή Π αναγιά μας ξελευθερώθη 
μέσα στις πάχνες μέσα στις δάφνες, μέσ’ τά λουλούδια τά κυπαρίσσια, 
σάν ήλιος λάμπει σάν ήλιος φέγγει, τό νοικακύρι μέ τά παιδιά του, 
μέ τό συριό του τόν κόσμο δλο.

Μεταξύ τών άλλων τραγουδιών ήταν καί τό παρακάτο):
Ά π ’ εδου διάβηκε ό Χριστός μέ δώδεκα Αποστόλους, 
καί πάλι μεταδιάβηκε μ’ άλλους έννιά άρχαγγέλους, 

κι’ έκεΐ π’ άκούμπησε ό Χριστός χρυσό δενδρί άξιώθκη,
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χρυσά ήταν τά κλωνάρια του κΓ δλα τά αργυρά τά φύλλα, ♦
κι’ τά ξικλουναρίσματα τ ’ ήταν οι προφητάδες, 

πού προφητοΰσαν κί έλεγαν γιά τού Χριστού τά πάθια.
Χριστέμ’ πού θέλεις κατεβή στού κυρ’ Δαβί τά σπίτια, 
νά κρίνης δίκιους κι’ άδικους αμαρτωλούς καί ψεύτες, 
νά κρίνης κί μένα τον αμαρτωλό, στή μέσ’ τή δικαιοσύνη.

’Ά ν  είχαν κορίτσι ελεύθερο έλεγαν σχετικό τραγούδι, άν τό σπίτι είχε 
παλληκάρι, ελεγαν άλλο. Δέν έλεγαν δλα τά τραγούδια σ’ ένα σπίτι:

Οί νοικοκυρές τούς κερνούσαν καί τούς έδιναν χοιρινό καί κρασί. Τή νύ
χτα πήγαιναν δλοι στήν εκκλησία κι’ δταν γυρνούσαν έτρωγαν τό Χριστουγεν
νιάτικο φαγητό τή «μπάμπου», πού άναφέραμε στά είδη τών τροφών. ’Άλλα 
χριστουγεννιάτικα φαγητά ήταν τό «Κεμπάπ»... (Τάς— κεμπάπ), χοιρινό ψη
τό στό φούρνο, καί κρέας ή λουκάνικα, μέ πληγούρι ή κουσκούσι.

Οί νέοι χόρευαν τήν ήμερα τών Χριστουγέννων μέ γκάιντα στήν πλατεία.

Τ ή ν  II  ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά, έκαναν βασιλόπιττα (τυρόπιττα) κι’ έβαζαν μέσα 
«Παρά» καί σημάδια από κλωνάρι άγριοδαμασκηνιάς πού έδειχναν τ’ αμπέ
λια, τά χωράφια, τό σπίτι, τά πρόβατα, δ,τι είχαν δικό τους.

Τήν πίττα άλλοι τήν έκοβαν τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς. (’Αρβα
νίτες, Άκαλανιώτες) άλλοι τήν ημέρα (Κατιχαλιώτες) μετά τήν εκκλησία. Τήν 
ημέρα τού 'Αγίου Βασιλείου, τά παιδιά έλεγαν τά Κάλαντα κρατώντας τή 
«Σούρβα» (ξύλο μέ δυο μύτες).

Δέν έλεγαν τό τραγούδι τού Ά γιου  Βασιλείου πού λένε σήμερα. ’Έλεγαν 
τό «Σούρβα» —  «Σούρβα» κι’ «"Αϊ·— Βασίλ’ κι’ καλή χρονιά».

Τό πρωί έκαναν «πιδιακό», δηλ. πήγαινε ένας —  ένας στή σόμπα ανακάτευε 
τή φωτιά ρίχνοντας μερικά ξυλαράκια, κί έδινε ευχές: «Άρνούδια, κατσικού- 
δια, γιρουσίν’ καλωσύν’ κί τού χρόν’ καλύτερα».

"Οποιος φταρνίζονταν εκείνη τήν ιορα θά έπαιρνε τό πρώτο κατσικάκι ή 
αρνάκι πού θά γεννιόταν. Ό  ξένος πού θά έμπαινε πρώτος στό σπίτι αύτή τή 
μέρα έκανε κι’ αυτός «πιδιακό».

Τήν Πρωτοχρονιά δέν δίνουν τίποτα σέ ξένο. Τήν παραμονή τών Θεοφά- 
νείων έκαναν πάλι νηστήσιμη πίττα, «Βέτσερνικ » μέ σταυρό επάνω, τό σταυ
ρό τόν έδιναν στά ζώα (νά είναι γερά) καί μέ «παρά».

Οί άνδρες γυρνούσαν παρέες μέ τή γκάιντα καί μάζευαν κρέας καί χρή
ματα. Μ’ αύτά αγόραζαν άλεύρι καί ζάχαρη, καί έκαναν χαλβά πού έτρωγαν 
δλοι μαζί στό νυχτέρι.

Τ ά  Θ ε ο φ ά ν ε ι α  έριχναν τό σταυρό στή βρύση, τόν έπαιρνε μία 
συντροφιά παλληκαριών καί γυρνούσε στά σπίτια μαζεύοντας δώρα.
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Οί Κατιχάλιωτες στήν πατρίδα τους έκαναν μιά «μπουγάτσια» (ψωμί)» 
τήν έκανε μιά γυναίκα τοΰ χωρίου, καί μέσα έβαζαν ένα ασημένιο σταυρουδά
κι τής εκκλησίας.

Το ψωμί διαβάζονταν στήν εκκλησία, τό έ'κοβε ο παππάς κομματάκια κί 
έπαιρναν δλοι. Σ ’ οποίον τύχαινε τό σταυρουδάκι τοΰ έδιναν τό όνομα «Νου- 
νός» κί αυτός τό κρατοΰσε ένα χρόνο στό σπίτι του ώς τά άλλα Θεοφάνεια, 
δπότε έκανε άλλη «μπουγάτσια» καί τον έβαζε μέσα γιά νά τον βρή άλλος τυ
χερός.

’Ά ν  ό σταυρός τύχαινε σέ σπίτι πού ήταν στά δεξιά τής εκκλησίας έλε
γαν καλά Οά πάνε οί δουλειές ολο τό χρόνο.

1) Τ ο ΰ  Ά  γ ί ο υ Ί  ω ά ν ν ο υ τά παιδιά γυρίζουν καί σήμερα ακόμα 
καί λένε τό τροπάριο «Έ ν ’Ιορδάνη κλπ.» μ’ ένα ποτήρι αγιασμό.

Ραντίζουν τό σπίτι καί τά δίνουν δώρα. Οί Κατιχαλιώτες είχαν έθιμο 
τοΰ Ά γιου  Ίωάννου νά βρέχουν κάθε ξένο πού ερχόταν αυτήν τήν ήμέρα στό 
χωριό. ’Έπαιζαν επίσης ένα παιχνίδι, οί άνδρες (είδος χαρτιών) καί έβαζαν 
λεφτά. Κέρδιζε εκείνος πού έταζε τά περισσότερα λεφτά. Αυτόν πού έδινε τά 
λιγόπερα τον βουτοΰσαν σ’ ένα πηγάδι μέ πολύ νερό καί τον πήγαιναν στό Κα
φενείο. Εκείνος πού κέρδιζε κερνούσε όλους.

Οί Α ρβανίτες τά Φώτα έβραζαν τον «Πάππου» πού τον είχαν έτοιμο απ’ 
τήν παραμονή τών Χριστουγέννων. Είναι έντερο γεμισμένο μέ κομματάκια 
κρέας καί μυρωδικά, τον άφιναν νά ξεραθή καί τον έβραζαν τά Φώτα. Θυμιά
τιζαν νά φύγουν οί καλλικάνζαροι καί χτυπούσαν μέ βέργες τούς τοίχους.

2) Τ ο ΰ  ' Α γ ί ο υ  Τ  ρ ύ φ ω ν ο ς (πρώτη (1.) Φεβρουάριου) γίνε
ται αγιασμός στήν εκκλησία απ’ τον όποιο παίρνουν καί ραντίζουν τά κτή
ματα.

3) Τ ή ν 'Τ  π α π α ν τ ή (2 Φεβρουάριου) γιά  τήν οποία λένε ότι 
«μαζεύει τίς γιορτές μέ τ’ αντί» (τελειώνουν οί γιορτές) καί τοΰ Α γίου  Σ υ 
μεών, (3 Φεβρουάριου) δέν κάνουν καμμιά απολύτως δουλειά, ούτε ψωμί κό
βουν.

’Ιδιαιτέρως προσέχουν τίς γιορτές αυτές οί έγκυες. Τ ίς έχουν «σημαδια
κές» γιορτές, ότι αν δέν τίς τηρήσουν τούς γίνεται κάποιο κακό. Οί καταγόμε
νοι άπό τή Μανδρίτσα έχουν «σημαδιακές» τον "Άγιο Ευθύμιο καί τήν Α γ ία  
Κυριακή.

4) Ά  π ό κ ρ ι ε ς. Τήν Κυριακή τής «Κρεατινής» έσφαζαν κόττες. 
Κάθε πεθερά έστελνε στή νύφη της μιά ψητή κόττα. ’Ά ν  τύχαινε στό σπίτι 
εκείνο νά έχουν νύφη τήν έστελναν εκεί, εκείνοι σ’ άλλο σπίτι κί έτσι προήλθε 
ή φράση «μία κόττα σέ δώδεκα σπίτια». Τή Δευτέρα έκαναν τό «Μπέη» έθιμο 
σωζόμενο άπό τά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Πολλοί άπό τούς χωρικούς ύπο-
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στηρίζουν, δτι τό «Μπέη» τόν έκαναν οί 'Έλληνες μετά τήν άλωση, γιά  νά 
γλεντήσουν τή μοναδική ήμερα ελευθερίας που τους έδωσε δ Σουλτάνος... 
Κατ’ άλλους είναι έθιμο που καθιερώθηκε αργότερα καί δείχνει τί υπέφεραν 
οί 'Έλληνες άπό τούς Τούρκους. Ό  «Μπέης» γίνεται καί σήμερα στό χωριό, 
τόν κάνουν ώς έξης:

Στολίζουν μισό αμάξι (τό πίσω μέρος) τό κάνουν σκεπαστό άπό επάνω 
βάζουν μαντήλια, λουλούδια καί μέσα πάνω σέ κουβέρτες κάθεται ό «Μπέης» 
ένα παλληκάρι ντυμένο ώραΐα.

"Άλλος ντύνεται Ά ράπης (τού μαυρίζουν τό πρόσωπο) καί δυο ντύνονται 
γυναίκες, κρατούν ρόκα στό χέρι.

Τό αμάξι τού «Μπέη» σύρουν μέ τά χέρια οί άνδρες καί γυρίζουν σέ δλα 
τά σπίτια. Σ έ  κάθε σπίτι δ «Μπέης» δίνει ευχές σκορπώντας σιτάρι πού έχει 
δίπλα του. Ό  Ά ρά πη ς χτυπά τά κουδούνια καί μέ ένα συνοδό μαζεύει «φόρο» 
άπό τά σπίτια. Ό  «φόρος» εΐναι φαγητά, κρασί, μαντήλια, χρήματα, γιά τό 
«Μπέη».

Τό βράδυ μαζεύονται στήν πλατεία βάζουν δύο παλληκάρια στό ζυγό καί 
οργώνουν ένα κομμάτι δπου ρίχνουν σιτάρι, απ’ αυτό πού τούς έδωσαν οί νοι
κοκυρές. Κατόπιν μέ τά χρήματα πού μάζεψαν γλεντούν δλοι καί χορεύουν.

Τή δεύτερη άποκριά τής τυροφάγου έκαναν δλοι πίττες, ή δέ πεθερά 
έστελνε στή νύφη χαλβά. Τό βράδυ έπαιζαν τό «Χάσκαρ’»....

Κρεμούσαν άπ’ τό ταβάνι ένα Κάρβουνο καί τό φυσούσαν δλοι προσέχοντας 
νά μή καούν. 'Ύστερα κρεμούσαν μέ μιά γερή κλωστή τό χαλβά, (σκληρό κα
ρυδένιο). Κάποιος γυρνούσε τό χαλβά γύρο:) —  γύρω, κί άλλοι έχοντας τά χέ
ρια πίσω προσπαθούσαν νά δαγκάσουν τό χαλβά. 'Ό ταν τελείωνε τό παιχνίδι 
καί έτρωγαν τό χαλβά, έκαιγαν τή κλωστή μ’ ένα κάρβουνο, άν καίγονταν ώς 
πάνω έλεγαν: «γεροί θάμαστι κί τού χρόν’»....

Τό βράδυ αυτό γύριζαν στά συγγενικά σπίτια φιλούσαν τά χέρια καί συγ- 
χωρούνταν πού θ’ άρχιζε ή μεγάλη Σαρακοστή.

Τό τριήμερο πού άκολουθούσε, οί Κατιχαλιώτες νήστευαν καί τό ψωμί.
Τήν Πέμπτη κοινωνοΰσαν καί τούς φίλευαν οί γειτόνισσες πού δέν κρά

τησαν τριήμερο, «Λαγκίτες» καί «Κουσιάφια» (κομπόστα μέ δαμάσκηνα).

5) Τ ή ν  1 η ν Μ α ρ τ ί ο υ έκαναν «συντικνίτσια». ’Άναβαν δηλαδή 
φωτιές στήν αυλή, έκαιγαν τά χορτάρια, πηδούσαν γ ιά  νά φύγουν οί ψύλοι.

Τά παιδιά γύριζαν στά σπίτια καί μάζευαν βρασμένα καλαμπόκια καί 
«Κουσιάφια» (ξερά δαμάσκηνα).

Σ τό χέρι έβαζαν μάρτη (κόκκινη κλωστή καί άσπρη μαζί στριμμένα) 
γιά νά μή τούς μαυρίση ό Μάρτης.
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6) Τ  ή ν Π ρ ω τ α π ρ ι λ ι ά  συναγωνίζονταν ποιος θά γελάση 
περισσότερους μέ τά ψέμματα πού έλεγε...

7) Τ  ή ν Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά  λούζονταν μέ καρυδόφυλλα και βοτάνια, 
μέ μάλαθρο τό λεγόμενο κακό βοτάνι, γιά νά μην άρριοστήσουν. Στόλιζαν τίς 
πόρτες μέ λουλούδια...

8) Τ  ή ν 1 η ν Α  ύ γ ο ύ σ τ ο υ έβαφαν μέ «γίκνα» τ’ αγόρια στή 
κορυφή τής κεφαλής καί τά δάχτυλα, τά κορίτσια στά χέρια καί στά δάχτυλα 
γιά  νά εΐναι γερά.

9) Τ  ό Π  ά σ χ α. Τό Σάββατο τού Λαζάρου έκαναν μιά μάνα καί μιά 
κόρη, (ντύνονταν ιδιαίτερα). Μαζεύονταν δλες οι γυναίκες στό σπίτι τής κόρης 
καί άπό κει πήγαιναν στής μάνας τό σπίτι. Πρώτη πήγαινε κρατώντας ή μάνα 
ένα μπουκάλι κρασί. Σ τό σπίτι γινόταν γλέντι καί χορός. Α ργότερα γύριζαν 
δύο παιδάκια κρατώντας ένα καλάθι τό έβαζαν κάτω, σταύρωναν τά χέρια 
καί έλεγαν: «Φραγγίτσα μέ τά κόκκινα καί μέ τά μαύρα μάτια, δώστε καί μάς 
ένα αυγό νά κάνουμε τό Π άσχα, καί μάζευαν αυγά.

Σήμερα τά κορίτσια τού χωριού γυρίζουν τό Λάζαρο κρατώντας μιά 
κούκλα (παλαιότερα έκαναν μιά σκούπα κούκλα) τήν κουνούν αριστερά δεξιά 
καί τραγουδούν σχετικό τραγούδι πού αναφέρουμε στό κεφάλαιο τών άσμά- 
των.

Μαζεύουν αυγά καί μοιράζουν πάντα στους φρουρούς τού κοντινού φυ
λακίου.

Τή Μεγάλη Παρασκευή ή καμπάνα ώρα 11 μ.μ. χτυπούσε, οπότε γινό
ταν ή περιφορά τού ’Επιταφίου.

Τή Δεύτερη μέρα τού Π άσχα καί σήμερα ακόμα οί νέοι καί οί νέες τού 
χωριού πηγαίνουν σ’ ένα λόφο μόλις έξω απ’ τό χωριό τό λεγόμενο «Κύριε —  
έλέησον» καί γλεντούν ώς τό βράδυ.

Τήν ονομασία τού λόφου αυτού έδωσαν οί ’Αρβανίτες (Μανδριτσιώτες) 
γιά νά θυμούνται τό λόφο μέ τό δάσος πού είχαν στήν πατρίδα τους τήν Μαν- 
δρίτσα. Λέγονταν κι’ εκείνος ό λόφος «Κύρ5 —  έλέησον» τό δέ έθιμο πού γίνε
ται σήμερα νά γλεντούν στον προαναφερθέντα λόφο, γινόταν καί στήν πρώτη 
τους πατρίδα.

Είχαν στήν Μανδρίτσα ενα «Παρεκκλήσι» τής 'Α γίας Κυριακής. Τή δεύ
τερη μέρα τού Π άσχα έβγαζαν τίς εικόνες καί γύριζαν γύρω άπό τό χιυριό 
(περιφορά τών εικόνων).

Σ έ  τέσσερα σημεία σταματούσαν κι’ έβαζαν μέσα σέ κορμό δένδρου άντί- 
δωρο κι’ ό κόσμος έλεγε «Κύρ’ —  έλέησον».

'Ό ταν γινόταν ή περιφορά πήγαινε δλη ή συνοδεία άπέναντι άκριβώς άπό 
τό εκκλησάκι σ’ ένα δασωμένο λόφο πού πήρε τό δνομά του «Κύρ’ —  έλέησον»
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άπό τήν ίδια φράση, τοΰ λαοΰ (κυρ’ —  έλέησον) πού λεγόταν έν χορφ κατά 
τή λιτάνευση τών εικόνων. Έδιαβάζοντο ιδιαιτέρως ευχές άπό τόν ιερέα εκεί 
καί κατόπιν έγίνετο πανηγύρι.

Γιά τό λόφο αυτό υπήρχε ή παράδοση οτι παρουσιάζονταν έκεΐ ή 'Α γία 
Κυριακή, οτι φαινόταν πάντα ένα ανεξήγητο φως.

Κάθε χρόνο δέ, τήν ημέρα πού γινόταν ή λιτανεία, ή 'Α γία Κυριακή, 
έστελνε ένα ελάφι, τό όποιο άφοΰ έτρεχε καί κουραζόταν, τό έπιαναν, καί τό 
έσφαζαν γιά  τό πανηγύρι πού ακολουθούσε.

Μιά άλλη παράδοσις αναφέρει δτι οί Βούλγαροι δέν πίστευαν στήν 'Α γία 
Κυριακή καί δέν τιμούσαν μαζί μέ τούς Έ λληνες τή γιορτή της.

Κάποτε δμως ένας άπιστος Βούλγαρος τιμωρήθηκε άπό τήν ’Αγία Κυ
ριακή καί πίστεψε πολύς κόσμος. Καθώς περνούσε μιά ρεματιά πού βρίσκεται 
κοντά στό εκκλησάκι της, μέ τό άλογό του, έπεσε στή ρεματιά καί σκοτώθηκε, 
ένώ τό άλογό του σώθηκε. Ά π ό  τότε κι’ οί Βούλγαροι γιόρταζαν αύτή τήν ημέρα 
καί δέν έκαναν καμμία απολύτως δουλειά.

Σήμερα οί Α ρβανίτες τής Α γ ία ς  Κυριακής δέν κάνουν απολύτως καμ
μία δουλειά. Τή Μεγάλη Πέμπτη άκόμα, ό γαμπρός πήγαινε στή μνηστή του 
μιά «μπουγάτσια» στολισμένη μέ κόκκινα αυγά, σταφίδες, καραμέλλες, δώρα 
διάφορα.

Τή δεύτερη ημέρα τού ΙΙάσχα ή νέα τά μοίραζε στις γυναίκες πού μα
ζευόταν στήν πλατεία. Κατά τό μοίρασμα φιλούσε δλων τό χέρι.

10) Τ ο ύ Ά  γ ί ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  (23 Α πριλίου) οί Κατιχαλιώτες 
έκαναν «Κουρμπάν’». Έ σφ αζαν δλοι αρνί, τό καθάριζαν, τό γέμιζαν μέ ρύζι 
καί ψωμί, τό έρραβαν καί τδψηναν στό φούρνο. "’Έκαναν «κούνες» στήν πλατεία 
οί νέοι καί οί νέες καί κουνιόνταν.

11) Τ ο ύ  'Α  γ ι ο υ  Ί  to ά ν ν ο υ (24 Ιουνίου) έκαναν τό «Γιάγιαν-
νου».

Ά πό  βραδύς οί κοπέλλες κάθε γειτονιάς μάζευαν άπό ενα μπουκέτο λου
λούδια, έβαζαν ανάμεσα «γένια» άπό καλαμπόκια καί «Γιάγιαννου» (χόρτο 
τού Ά γιου  ’Ιωάννη) καί δλα αύτά τά έρριχναν σέ μιά «μπακίρα».

Σ ’ ένα «τσουκάλι» (πήλινο δοχείο) δέ, έρριχναν δλες τό δαχτυλΐδι τους 
ή άλλο σημάδι.

Γύριζαν έπειτα τραγουδώντας σ’ δλα τά πηγάδια τού χωριού κί ή μεγα
λύτερη άπ’ τις κοπέλλες έβγαζε νερό καί έρριχνε μέσα στή «μπακίρα» (είδος 
κουβά) πού ήταν τά λουλούδια, καί στό «τσουκάλι».

Καθώς περπατούσαν έλεγαν: Τού «Γιάγιαννου τού σύνορου τού Γιάννη 
τούν βουτάνε» τραγουδούσαν δέ τό παρακάτω τραγούδι:

Βρυσίτσα μου κρυόβρυση γιά  τούτο σέ καθάρισα,
16
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νά έ'ρθη ’Ά νθη  γ ιά  νερό, νερό νά μην τή δώσετε, %
μόνο νά τή ρωτήσετε: Άνθούλα μ’ ποιόναν αγαπάς;
Αυτόν τό Γιάννη τόν κοντό, κοντός κα'ι χαϊβανούτσικος 
έχει τά σπίτια τά ψηλά τά σπίτια τά τσιαρδακουτά.

’Ό ταν τελείωναν τό γύρισμα σ’ δλα τά πηγάδια τοΰ χωριοΰ χόρευαν γύ- 
ρω, απ’ τή «Μπακίρα» και τό «Τσουκάλι». ’Έ πειτα τά κλείδωναν σ’ ενα δωμά
τιο. Τό πρωί ώρα δέκα περίπου τά έβγαζαν έξω καί άνοιγαν τόν «Κλήδονα». 
Τραβούσε μία ένα σημάδι ή δαχτυλίδι και άλλη διάβαζε «στιχάκια». ’Έβλε
παν τήν τύχη. Ώ ς  τό βράδυ γιόρταζαν μέ χορό...

12) Τ ο ΰ  Π ρ ο φ ή τ η  Ή  λ ί α (20 ’Ιουλίου) γίνεται σήμερα στό 
χωριό μικρό πανηγύρι γιά νά θυμούνται τό μεγάλο πανηγύρι πού έκαναν στήν 
πατρίδα τους τά Κατί.χαλα οπού υπήρχε εκκλησία μέ τό όνομα αυτό.

13) Τ ο ΰ  ' Α γ ί ο υ  Ί  ω ά ν ν ο υ (άποκεφάλισις Προδρόμου 29η 
Αύγούστου) νηστεύουν άπό λάδι, δέν τρώνε μαύρα σταφύλια, δέν κόβουν τό 
καρπούζι άπό τήν κορυφή.

14) Τ ο ΰ Ά  γ ί ο υ Μ ο δ έ σ τ ο υ (Νοέμβριος) κάνουν άρτο, γ ί
νεται Α γιασμός άπό τόν όποιο δίνουν τά ζώα (νά εΐναι γερά).

ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑI ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑ1

α) Βασκανία,

Τό Βάσκαμα ή Μάτιασμα εΐναι μιά δοξασία στήν οποία πιστεύουν καί 
σήμερα οί χωρικές, σχεδόν μέ μοιρολατρισμό.

Δέν έχουν δλοι οΐ άνθρωποι τή δύναμι νά «ματιάζουν» κί ούτε δλοι «μα
τιάζονται». Πιστεύεται δτι μερικοί έχουν κακό μάτι καί μόλις κυττάξουν άνθρω
πο μέ θαυμασμό, μπορούν νά τόν ρίξουν κάτω (τόν μάτιασαν). Βασκάνονται 
συνήθως τά μωρά, οί άνθρωποι πού έχουν κάτι τό ιδιαίτερο (ομορφιά, χάρη, 
εξυπνάδα). Ε π ίσ η ς βασκάνονται τά ζώα. Τό βάσκαμα τοΰ μωρού αντιλαμβά
νονται άπό τό κλάμα, τοΰ μεγάλου άπό πονοκέφαλο, πυρετό, άδιαθεσία. Ή  διά
γνωση γίνεται μέ πολλούς τρόπους, ένας εΐναι γιά  τόν αέρα, ό δεύτερος γιά 
τούς σπιτικούς καί ό τρίτος γιά τούς ξένους. Σταυρώνουν τό βασκαμένο μέ 
τούς σπόρους καί τούς βάζουν στή φιοτιά. ’Ά ν  σκάσουν εΐναι πράγματι βασκα- 
μένος καί θά περάση τό βάσκαμα.

Ή  αποτροπή τοΰ «Ματιάσματος» γίνεται μέ τό φτύσιμο, μέ χρησι φυλα
κτών στά παιδιά, σκόρδου καί γαλάζιας χάνδρας στά ζώα, μέ λουλούδια τής 
εκκλησίας, μέ πλύσιμο τοΰ μετώπου, τρεΐ,ς φορές άνάποδα, κ.λ.π.
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β) 3Ενέργεια ι  είς περ ιπ τώ σε ις  ανομβρίας.

"Οταν αργεί νά βρέξη τό καλοκαίρι ντύνουν ενα φτωχό κορίτσι, τό στολί
ζουν μέ χόρτα και λουλούδια, γυρίζουν σ’ δλο τό χωριό καί τό βρέχουν δίνον
τας του καί δώρα. Τό κορίτσι λέγεται «Πιπεριά», ή ΓΙιρπιρούνα. Καθώς γυ
ρίζουν λένε τό παρακάτω τραγούδι:

ΊΙιρπιρούνα περπατεΐ, τού Θεό παρακαλεΐ,
Βρέξου Κύριου μιά βρουχή, καλή βρουχή, νά βραχούνι τσιουμπανοί 

τσιουμπανοί γιλαδαροί (αγελαδάρηδες) μί τά πρόβατα τς’ μαζί.
"Οταν πέφτη χαλάζι βγάζουν εξοο ένα κόκκινο αυγό πού κρατούν απ’ τή 

Λαμπρή ή τήν πυροστιά καί σταματά.

—  'Ό ταν βράση τό φαγητό αναποδογυρίζουν τήν πυροστιά γιά νά μή 
βράση 6 διάβολος έ'ξω φαγητό. Ψίχουλα δέν ρίχνουν έξω.

—  Τό νερό άν λουστούν τό βράδυ δέν τό πετούν έξω γιατί 0ά πονέση τό 
κεφάλι....

—  Φωτιά δέν ζητούν άπό τή γειτονιά γιά νά μή μαλώσουν.
—  "Οταν αρχίζουν σπορά (τήν πρώτη μέρα) δέν δίνουν έξω κανένα αντι

κείμενο.
—  Δέν είναι καλό νά ρίξουμε κάτω αλάτι, Οά χύσουμε δάκρυα.
—  Τήν Τρίτη δέν αρχίζουν καινούρια δουλειά, Σάββατο καί Τρίτη δέν 

είναι καλά νά γεννηθή κανείς...

—  Δέν κάθονται πάνω στή σκούπα, Οά πεΟάνη ή μάνα.
—  Δέν κουτσαίνουν μέσα στό σπίτι είναι κακό.
—  Ό  νιόπαντρος δέν κόβει τηλιγάδι γιατί θά πεθάνη ή γυναίκα του.
—  Τ Ι νιόπαντρη δέν κάνει μιτάρια άν δέν έκανε άνύπανδρη.
— 1 "Οταν γιορτάζει κάποιος πηγαίνουν άρτο στήν εκκλησία κί ένα πιάτο, 

άβραστο σιτάρι. Αυτό τό διαβάζει ό παπάς καί τήν εποχή τής σποράς τό ρί
χνουν στό σιτάρι πού θά σπείρουν.

—  "Οταν τελείωση δ θερισμός σφάζουν τον πιο παλαιό πετεινό γιά νά 
μή βγάλη τό σιτάρι αγκάθια καί αγριόχορτα τον άλλο χρόνο.

γ) Μαντική

—  Τό ούρλιασμα σκύλου, τό λάλημα κουκουβάγιας στό σπίτι, τό λάλημα 
κόττας προμηνούν κακό (θάνατο).

—  "Οταν ή κόττα γεννά μικρά αυγά θά συμβή κακό' γ ιά  νά τό άποτρέ- 
ψουν σφάζουν τήν κόττα σέ σταυροδρόμι χοερίς νά κυττάξουν πίσω.

—  "Οταν παίζη τό μάτι Οά γίνη καλό ή κακό (ανάλογα μέ τό μάτι δεξί 
ή αριστερό).
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—  'Ό ταν 'βουίζουν τ’ αυτιά μάς μιλούν. 'Ό ταν βρή κάποιος ποιο αυτί, 
βουίζει λένε: «Μαζί θά τ ’ ακούσουμε».

—  'Ό ταν φταρνισθή κάποιος ένώ διηγείται κάτι, λέει αλήθεια.
—  'Ό ταν μουντζουρωθή κάποιος ή τόν γαργαλά 6 λαιμός τόν κατηγο

ρούν (τόν τρώ γονται).
—  'Ό ταν κάποιον τόν τρώει, ή ράχη, Οά φάη ξύλο.
—  'Ό ταν τόν τρώει ή παλάμη θά πάρη χρήματα, ή «ιΠατούνα» παπού

τσια, ή θά πάη ταξίδι.
—  'Ό ταν πιάση κάποιον λόξιγκας τόν θυμήθηκαν, βάζουν αριθμό με

τρούν καί βρίσκουν άπό τά γράμματα τής αλφαβήτου τό πρόσωπο πού τόν θυ
μήθηκε.

—  'Ό ταν τρίζουν τά ξύλα τής στέγης τού σπιτιού κάποιος Οά πεθάνη.
—  Ε ίς τά όνειρα επίσης πιστεύουν πολύ καί δίνουν διάφορες εξηγήσεις.

δ) Μετεωρολογία  —  'Αστρολογία,

Γιά τήν πρόβλεψη τού καιρού καθ’ όλη τή διάρκεια τού χρόνου παρακο
λουθούν τά «μηρουμήνια» τού Αύγούστου άπό 1— 12 Αύγούστου. Κάθε μέρα 
αντιστοιχεί καί σ’ ένα μήνα τού έτους. ’Αρχίζουν άπό τόν Αύγουστο.

—  Ή  προότη μέρα τού χρόνου (πρωτοχρονιά) είναι δηλωτική τού και
ρού όλου τού χρόνου....

’Ά ν  βρέχη τήν Παρασκευή, ή Κυριακή Οά εχει λιακάδα.
—  'Ό ταν τό φεγγάρι έχει αλώνι θά βρέξη.
—  'Ό ταν δ ήλιος βασιλεύει σέ σύννεφα θά βρέξη.
—  "Όταν τσιμπούν οί μυΐγες ή βουίζουν τά μελίσσια θ’ άλλάξη ό καιρός.
—  'Ό ταν τά βιόδια παίζουν εξω θά χαλάση δ καιρός. 'Ό ταν άκουμπούν 

τις ράχες θά χιονίση.
—  "Οταν ή γάτα λούζεται γυρισμένη στό βοριά θά χιονίση.
— · Σ τ ’ άστέρια καί τούς άστερισμούς δίνουν διάφορα ονόματα (γιαλαν- 

τζί, ζύγια, κλώσσα, αμάξι).
Στό νέο φεγγάρι πιστεύεται ότι γεννώνται όλο κορίτσια.

ε) Δημώδης ’Ιατρική

Πιστεύεται ότι οί άρρώστειες προέρχονται άπό κρύωμα, κακό μάτι, φό
βο, στενοχώρια.

Γιά θεραπεία καταφεύγουν πρώτα στή χρήση όλων τών πρακτικών πού 
εξουδετερώνουν τό κρυολόγημα.

Παλαιότερα χρησιμοποιούσαν ζεστά τσουκάλια. Γέμιζαν μέ άμμο κομ
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μάτια υφάσματος, τά περιέχυναν μέ πετρέλαιο τά έβαζαν μέσα σέ πήλινα 
«τσουκάλια» άναβαν τό πετρέλαιο καί τό «τσουκάλι» κολοΰσε στή ράχη τοΰ 
κρυοομένου.

’Έκαναν εντριβές μέ πετρέλαιο, μέ σινάπι καί καφτερά πιπέρια. Γ ιά  τόν 
πυρετό αλείφουν τό σώμα μέ ξύδι καί κοπανισμένο σκόρδο (φεύγει τό κρύωμα).

Γ ιά  τό βήχα ζεσταίνουν πίτουρα καί τά βάζουν μέ μιά πάνινη σακούλα 
στο στήθος.

"Οταν ή αρρώστια δέν περνά κάνουν ο,τι ξέρουν γ ιά  μάτιασμα, πλύνουν 
τόν άρρωστο μέ αγιασμό, τόν σταυρώνουν μέ λάδι τής καντήλας, κοιμάται μιά 
γιορτή στήν εκκλησία, πηγαίνουν κάτω άπό τό Ευαγγέλιο οταν διαβάζη ό 
παππάς.

Γιά φόβο, άν ή άρρώστια οφείλεται σέ φόβο, αναποδογυρίζουν στό αέρα 
τόν άρρωστο τρεις φορές.

/

Π Α ΙΔ ΙΚ Α  Κ Α Ι Α Θ Λ Η ΤΙΚ Α  Α ΓΩ Ν ΙΣΜ Α ΤΑ

1) Γ - ο υ ρ ν ί τ σ ε ς

Α νοίγουν σέ ευθεία γραμμή οί παίκτες (άπό 2 καί άνω) μικρούς λάκ
κους καί βάζουν μέσα τόν ίδιο άριθμό χαλικιών (ψείρες). Κάθε παίκτης στέ
κεται μπροστά στό δικό του λάκκο (γουρνίτσα) ένας είναι έξω καί ρίχνει τό 
τόπι ώστε νά περάση άπό τις «γουρνίτσες». Σ ’ οποίαν «γουρνίτσα» μπή τό 
τόπι βάζουν οί άλλοι παίχτες μιά «ψείρα». Νικητής είναι έκείνος πού αδειάζει 
πρώτος τή «γουρνίτσα» του άπό τις ψείρες, ήττημένος είναι αυτός πού μαζεύει 
τις περισσότερες.

2) Λ ο υ ρ ί δ α

"Ενας παίκτης κρατά μιά ζωστήρα πέτσινη καί περιγράφει μ’ αύτήν 
διάφορα πουλιά (δείχνει πόση μύτη έχουν, πόσο σώμα, ούρά). Ο ί άλλοι παί
κτες προσπαθούν νά μαντεύσουν τό πουλί... "Οποιος τό βρή αρπάζει τή λου
ρίδα καί τρέχει νά κτυπήση τούς άλλους. Ό  άρχηγός κάθεται στή θέση του 
καί φωνάζει «Τοΰ λουρί, τοΰ λουρί», (τό) ’Ά ν  πή «τής μάνας» πρέπετ αυτός 
πού τό κρατά νά τοΰ τό έπιστρέψη άμέσως άλλοιώς οί άλλοι τό παίρνουν καί 
τόν χτυπούν ώσπου νά τό πάη στον άρχηγό.

3) Κ  ά β - Τ  ζ ι τ ζ έ - II  ι ν ί p (κεραμίδι ή γυαλί)

'Έ νας παίκτης είναι σκυμμένος καί στηρίζεται σέ δεύτερο παίκτη. ’Άλλος
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είναι άνεβασμένος στή ράχη του κα! κρατά ενα κεραμίδι και ενα κομμάτι 
γυαλί. Σηκώνει τό ενα επάνω κα! ροοτά «Κάβ-Τζιτζέ-ΊΙινίρ»; Τ! κρατά δη
λαδή κεραμίδι ή γυαλί. ’Ά ν  ό παίχτης στον όποιο κάθεται βοή τ! κρατά, αλ
λάζουν.

4) « Τ ο ύ  τ ό π ’ τ ά Μ π ι λ λ ό κ ι α»

ΙΙαλαιό παιγνίδι πού έπαιζαν συνήθως τά κορίτσια. Χωρίζονται σέ δύο 
ομάδες, βρίσκονται μακρυά ή μία άπό τή άλλη. Κρατούν ένα τόπι και τό πετά 
ή μιά ομάδα στήν άλλη. Κάθε φορά πού ένας παίχτης τής δμάδος πιάνει μέ 
τά χέρια τό τόπι πού πέταξε ή άλλη ομάδα κερδίζει ένα παίχτη τής αντιπά
λου όμάδος.

Κερδίζει ή ομάδα πού θά κερδίση τούς περισσοτέρους «αιχμαλώτους».

5) «Ο ί Μ ά δ ε ς»

Παλαιό παιγνίδι κι’ αυτό. Χτυπούμε κάτω ένα μεγάλο καρφί. Ο ί παίχτες 
στέκονται μακρυά κα! κρατούν άπό μιά πέτρινη μεγάλη ομάδα (πλάκα πέτρι
νη) εΐναι χωρισμένοι σέ δύο ομάδες. Πετούν τή μάδα μέ τή σειρά δλοι προσ
παθώντας νά φέρουν πολύ κοντά στό στόχο, στό καρφί.

"Οποιου παίχτη ή ομάδα βρίσκεται πλησιέστερα στό στόχο κερδίζει ένα 
πόντο. Τον κερδίζει ή ομάδα τού παίχτη. Οί πόντοι γράφονταν σέ μιά βέργα 
χωρισμένη σέ δύο (μισή χονδρή κα! μισή πελεκημένη λεπτή).

Τραβούσε ή κάθε ομάδα «Κιρτίκια» (χάραζε μέ τό μαχαίρι γραμμές).
"Οταν ή ομάδα έφτανε τ!ς I I  γραμμές κέρδιζε.
Τότε οί παίχτες της άνέβαιναν τούς παίχτες τής ήττημένης όμάδος κα! 

έτρεχαν ώρισμένη άπόσταση.
Τό παιγνίδι αυτό παιζόταν μόνο άπό τούς άνδρες.

6) Κ ο ύ κ ο ς

Μέσα σ’ ένα κύκλο είναι στημένο ένα κουτί, στενόμακρο (άπό κονσέρβες 
κυλινδρικό κλπ.) τενεκεδένιο. Κάποιος τό φυλάγει. Ο ί άλλοι παίχτες κρα
τούν μάδες (πλάκες) κα! προσπαθούν άπό ώρισμένη άπόσταση νά τό ρίξουν. 
Ό  φύλακας τό βάζει πάλι όρθιο κα! προσπαθεί κυνηγώντας νά πιάση κάποιοι 
άπ1 αυτούς οπότε γίνεται αυτός φύλακας.

7) Γ ρ ο υ ν τ ζ ά ς  (χοιροβοσκός)
’Έχουν στημένο πάλι ένα τενεκεδένιο κυλινδρικό κουτί. Τό φυλάγει κά



λ α ο γ ρ α φ  ι κ α  μ α υ ρ ο κ κ λ η ς ι ο υ 247

ποιος (γρουντζάς). Ο ί άλλοι παίχτες κρατούν βέργες στό χέρι και τό χτυ
πούν πετώντας τό κουτί μακρυά.

Ό  φύλακας τρέχει νά τό βάλη στή θέση του. Στό διάστημα αυτό οί 
παίχτες κρύβονται. Ό  φύλακας ψάχνει νά τούς βρή προσέχοντας μήπως βγή 
κανείς καί τοΰ χτυπήση τό κουτί. "Όποιον παίχτη βρή στήν «κρυψοόνα» του, 
τρέχει βάζει τό πόδι του στό κουτί κι’ έτσι δέν έχει δικαάομα νά τό χτυπήση. 
Γίνεται αυτός πού «πιάστηκε» φύλακας.

8) Ά  ρ α μ ά ν τ ό π ’

Οί παίχτες είναι χωρισμένοι σέ δύο ομάδες. Ο ί παίχτες τής μιάς όμάδος 
σχηματίζουν κύκλο (χαράσσουν τόν κύκλο ώστε νά πατούν ακριβώς επάνω). 
Ή  άλλη ομάδα κρύβει μακρυά τό τόπι. Τό κρύβουν κάτω άπό τά ρούχα. Κρα
τούν δλοι τά χέρια σταυρωτά στό στήθος δείχνοντας πώς ολοι κρύβουν τό 
τόπι γ ιά  νά μήν άποκαλυφθή αυτός πού τό κρύβει. Γυρίζουν γύρω στον κύκλο 
καί φωνάζουν «Ά ραμάν, τόπ’ ποιος τόχ’, ποιος τόχ" κιραμίδα τόχ’»...

"Όταν κρίνη κατάλληλη τή στιγμή ό παίχτης πού κρύβει τό τόπι, τό 
βγάζει καί χτυπά κάποιον παίχτη τού κύκλου (οποίον πετύχη). Ό  παίχτης 
πού χτυπήθηκε βγαίνει. Τό τόπι τό παίρνουν οί τού κύκλου (εσωτερικού) καί 
προσπαθούν νά χτυπήσουν κάποιον άπ” έξω. Έ πίσης βγαίνει κι’ αυτός πού 
Οά χτυπηθή άπό τούς έξω. Βγαίνει άπό τό παιγνίδι καί αυτός πού δέν επι
τυγχάνει στό στόχο του νά χτυπήση κάποιον τής άντιπάλου όμάδος.

Τό παιγνίδι συνεχίζεται έως δτου τελειώσουν οί παίχτες τού κύκλου (χτυ
πηθούν ή καούν πού δέν πέτυχαν στό χτύπημα) ή τελειώσουν οί παίχτες οί 
εξωτερικοί.

Οί ομάδες κάνουν τότε αλλαγή.

9) Τ  ζ ι α μ ί

Χωρίζονται σέ δύο ομάδες. Ή  μία φυλάγει τό «Τζιαμί» (κεραμίδια άρα- 
διασμένα τό ένα επάνω στ’ άλλο). Ή  άλλη βρίσκεται, μακρυά. Κρατεί ένα τόπι 
καί ολοι οί παίχτες της προσπαθούν μέ τό τόπι άπό άπόστασι πέντε περίπου 
μέτρων νά ρίξουν τό «Τζιαμί»  "Όταν καταφέρη κάποιος νά τό ρίξη σκορ
πούν τά κεραμίδια μέσα στον κύκλο πού βρίσκεται τό «Τζιαμί».

Τά σκορπά ή ομάδα πού τό φυλάγει. Ή  ομάδα πού τό χτύπησε προσπα
θεί πάλι μέ τά χέρια νά τό ξαναφτιάξη (νά άραδιάση τά κεραμίδια)...

Ο ί παίχτες δμοος τής άντιπάλου όμάδος τό φυλάγουν, λαμβάνουν δέ επί
καιρες θέσεις εδώ κί έκεΐ, πετούν τό τόπι ό ένας στον άλλο καί προσέχουν στήν 
κατάλληλη στιγμή νά χτυπήσουν τούς παίχτες τής άλλης όμάδος.
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"Οποιος χτυπηθή βγαίνει από τό παιχνίδι. ,
’Ά ν  κατορθώση ή ομάδα χωρίς νά χτυπηθή νά άνορθώση τό «Τζιαμί» 

νίκησε. ’Ό λοι οί παίχτες προσέχοντας νά μή χτυπηθούν καί «καούν» προσπα
θούν νά βάλουν στή σειρά έστω καί ένα κεραμίδι. "Οταν τά βάλουν δλα φωνά
ζουν χαρούμενοι «Τζιαμί» καί γίνεται αλλαγή τών ομάδων...

10) Κ α τ σ ι β έ λ λ α

Σχηματίζουν οί παίχτες διπλό κύκλο (έσωτερικό, εξωτερικό). Ο ί παί
χτες τού εσωτερικού κάθονται είναι τά «Παιδιά», τού εξωτερικού είναι όρθιοι 
είναι οί «Μάνες»...

Μιά «μάνα» δέν έχει παιδί καί στέκεται έξω άπό τον κύκλο. Γυρίζει καί 
σταματά σέ κάποια «μάνα» τής λέγει: «Τού π ’λάς κατσιβέλαμ’ τού πιδί σ’»; 
«Τού πλώ τ’ άγοράζου κι’ σένα τήν κατσιβέλα δέν τού δίνου», άπαντά εκείνη.

Λέγοντας τά λόγια αυτά τρέχουν άντιθέτως γύρω άπό τον κύκλο. "Οποιος 
έρθη πρώτος στό «Παιδί» εκείνος τό παίρνει. Τό παιγνίδι συνεχίζεται κατά 
τον ίδιο τρόπο. Είναι παιγνίδι κοριτσιών.

11) Κ ο υ κ λ ί τ σ α

Είναι κί αυτό παιγνίδι κοριτσιών, παίζεται καί σήμερα. Χωρίζονται σέ 
δύο ομάδες. Οί παίχτες κάθονται. Σ έ  κάθε ομάδα είναι μιά «μάνα» (αρχηγός). 
Βάζει στά παιδιά της μυστικά ένα αντικείμενο (φρούτο ή συνήθους βασιλικά 
αντικείμενα, χρυσά δπως τά φαντάζονται τά παιδιά). Ή  μάνα τής μιάς όμάδος 
πηγαίνει στήν άπέναντι καί κλείνει τά μάτια ενός παιδιού. Φωνάζει τότε ένα 
παιδί δικό της μέ τό ονομα τού πράγματος πού έχει. Λέγει π.χ. (νά ρθή τό χρυ
σό στέμμα τού Βασιλέως)....

Τό «στέμμα» πηγαίνει σιγά - σιγά καί χτυπά ελαφρά στό πρόσωπο τό 
παιδί πού έχει κλεισμένα τά μάτια. Τ ά παιδιά πού βλέπουν λένε «Σ ά  στέμμα 
έρχεται σά στέμμα φεύγει».

'Ό ταν καθήση στή θέση του ή «μάνα» άφήνει ελεύθερο τό παιδί πού τού 
έκλεισε τά μάτια. Εκείνο προσπαθεί νά βρή τό παιδί πού έχει τό στέμμα ’έρχε
ται στήν άλλη ομάδα καί ή μάνα αυτής τής όμάδος τού βάζει άλλο άντικείμενο.

Τό ίδιο κάνει έν συνεχεία ή μάνα τής άλλης όμάδος, κλείνει τά μάτια ενός 
παιδιού, καί φωνάζει ένα δικό της.

12) Γ κ α τ ζ ι ο υ λ ά κ ι α  (Γαϊδουράκια)

Κάθεται ό ένας παίχτης στή ράχη τού άλλου, μπαίνουν δλοι στή γραμμή
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καί περπατούν. Οι φορτωμένοι (άκουμπούν τά χέρια στή γή) συναγωνιζόμενοι, , 
ποιος Οά ρΟή πρώτος στό τέρμα τής άποστάσεως, που έχουν ορίσει. Μέ τό 
ίδιο όνομα παίζεται καί τό παιγνίδι πού είναι σκυμμένοι κάτω οι μισοί παίχτες 
καί οί άλλοι μέ ανοιχτά τά πόδια άκουμπώντας στή ράχη τους πηδούν. Γίνεται 
αλλαγή.

13) Τ  σ ι λ μ π ο ύ ρ  (Σχοινί)

Είναι χωρισμένοι οί παίχτες σέ δυο ομάδες, ή μία κρύβεται, όταν κρυφτή 
φωνάζει «Τσιλμπούρ». Ή  άλλη ομάδα ψάχνει νά βρή πού κρύφτηκε ή πρώτη. 
"Οταν τούς βρούν αρχίζει τό κυνηγητό, ιοσπου νά πιάσουν όλους τούς παίχτες 
οπότε αλλάζουν.

14) Τ ο  Τ σ ο υ κ ά λ ι

Σχηματίζουν κύκλο οί παίχτες. "Ενας κρατά τό τσουκάλι (πήλινο δο
χείο) καί τό ρίχνει σ’ άλλον. Προσέχουν νά μή πέση κάτω καί σπάση. Τό τσου
κάλι. είναι ή μπάλα τών παλαιών χρόνων.

Τά άναφερθέντα παιγνίδια δέν είναι τά μοναδικά πού παίζονταν κατά 
διαφόρους καιρούς καί πολλά τών οποίων παίζονται καί σήμερα. Διάφορα άλ
λα παιγνίδια γνωστά σέ όλους όπως τό μαντηλάκι, τό κυνηγητό, ή τυφλόμυιγα, 
περνάει ή μέλισσα, κ.λ.π. παίζονταν καί άλλοτε.

Πολλά άπό τά ανωτέρω παιγνίδια δέν είναι παιγνίδια απολύτως τού χω
ριού. Καί τό παιγνίδι δέχεται τήν επίδραση άλλου τόπου.

’Έ τσι τά άναγραφέντα παιγνίδια δέν είναι απολύτως «πρωτότυπα» «καί 
ανέκδοτα», ίσως νά έχουν αναγραφή καί άπό άλλους συλλογείς λαογραφικής 
ύλης άλλων χωριών στά οποία παίζονταν τά έν λόγω παιγνίδια.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Α Σ Μ Α Τ Α

1) Παρα λλ αγέ ς .

Της "Α ρτας  τό Γ ε φ ν ρ ι

Χίλιοι μαστόροι δούλευαν κί εξήντα δυο καλφάδες
Βέργω μου καμαρωμένη καμάρα) Βέργω λυγερή
"Ολη τή μέρα δούλευαν τό βράδυ γκρεμιζόταν (ντιβιρντούσι)
Τήν τρίτη μέρα τό πρωί καμάρω Βέργω λυγερή
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κόνεψε ενα πουλί στήν πρώτη καμαρίτσα, 
δέ λαλοΰσε σάν πουλί ουδέ σά χελιδόνι 
μόνο λαλοΰσε κί έ'λεγε μ’ ανθρώπινη λαλίτσα 
αυτό θά φάη άνθρωπο τοΰ μάστορα τή γυναίκα. 
Στέλνει τά μαθητούδια του καμάρω Βέργω λυγερή 
νά φωνάξουν τή Βέργου, Βέργου μου καμαρωμένη.
—  ’Ά ιντε μαστόρισσα καλή μάστορας σέ ζητάει
—  ’Έ χω  ψωμί πού γίνεται καί τό παιδί στήν κούνια 
καί τά μαλλάκια ξέπλεγα νά βάλω νά τά λούσω.
Καί τ ί μέ θέλει ό μάστορας καί τί θέ νά μέ κάνει;
—  Καλή μέρα σας μάστοροι καί πεντακόσ’ καλφάδες 
καί τί μέ θέλ’ ό μάστορης;
—  Τό δακτυλίδι μ’ έπεσε στή πρώτη καμαρίτσα 
Λύγισε Βέργου λύγισε γεφύρι νά στεριώση 
"Ενας τρέχ’ μέ τόν άσβέστ’ κί ο άλλος μέ τήν πέτρα 
Ευχήσου Βέργου μου, εύχήσ’ γεφύρι νά στεριώση 
Καί τί κατάρα νά σάς πώ περνάει ό αδελφός
ΙΙώ ς τρέμει τό κορμάκι μου νά τρέμη τό γεφύρι 
πώς πέφτουν τά μαλλάκια μου νά πέφτουν οί διαβάτες 
πώς τρέχ’ τό γαλατάκι μου νά τρέχουν οί διαβάτες 
τρεις άδελφοΰλες εϊμασταν κι τρεις κακογραμμένες 
ή μιά βαστάει τό Δούναβι κί ή άλλη τό Μπελεγκρίνη 
κί ή τρίτη ή πιο μικρότερη τοΰ Πούλου τό γεφύρι. 
(Βασιλική Τσιμούδη ετών 50 αγράμματος)

Τής κακής ζζε&εράς

Ά ρχοντογυιός παντρεύεται καί παίρνει προσφυγούλα 
προσφυγούλα μαυρομάτα μου, προσφυγούλα σέ κλαΐν’ τά μάτια 
Ή  πεθερά κί ό πεθερός τά δένδρα ξεριζώνουν 
νά βροΰν δυο φίδια ζωντανά οχιές μέ δυο κεφάλια
—  ’Έλα νύφη μου νά φας φαΐ, ψάρια τηγανισμένα
—  Ά π ό  τή μάνα μου έρχομαι καί είμαι χορτασμένη 
καί μέ τήν πρώτη πιρουνιά τ’ άχεΐλ’ μ’ φαρμακώθκη
—  Φέρε μάνα μ’ λίγο νερό τό χεΐλ’ μ’ φαρμακώθκη
—  Έ δώ  νερό δέ βρίσκεται ούτε κρασί πουλιέται 
ώσπου νά πάη καί νά ρθή ή νύφη φαρμακώθκη.
(Σουλτάνα Τσιμπλεξΐδου 55 ετών απόφοιτος Δημοτικού)
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Παρόμοιο είναι καί τό παρακάτω τραγούδι:
’Έ ρ ’ μανάμ’ βουλγάρα αγάπησα βουλγάρα γιά  Οά πάρω
—  ’Έ ρ γυιέ μου καί σύ έμορφος βουλγάρα δέν σέ πρέπει
—  Κί γώ μανάμ’ μου έμορφος κί εκείνη άρχοντοπούλα 
έχει χιλιάδες πρόβατα χιλιάδες δαμαλίτσες,
—  Λύκος νά φάη τά πρόβατα καί ψόφου τά γελάδια, 
καί πεθερός καί πεθερά πιάνουν νά φκιάσοΐΐν ψάρια, 
πιάνουν δυο φίδια ζωντανά κί οχιές μέ δυο κεφάλια, 
τά πήραν καί τά πάηναν σ’ μαέρσα τά πααίνουν,
—  καί σύ καλέ μου μάγειρα καλά νά μαειρέψης 
βάζει πιπέρι κίμινο πιπέρι μέ τή χούφτα.
Τά πήραν καί τά πάηναν στή νύφη τά πααίνουν
—  Ό ρ ίσ τι νύφη καί παρί (ε) καί νά πάρταμ’ τά ψάρια 
Χαύτει μιά μπούκα χαύτει δυο στό τρίτο φσρμακώΟη.
Τά χέρια κί άν έσταύρουσι στήν πεθερά πααίνει
καί σύ καλή μου πεθερά νερό καί φαρμακώθκα
—  Σκύλα μ’ νερό δέν έφερες καί τί νερό γυρεύεις;
Τά χέρια κί άν έσταύρωσε στον πεθερό πααίνει.
—  νερό καί φαρμακώθηκα. — ■ Σκύλα νερό δέν έφερες, 
καί τί νερό γυρεύεις;...
Τ ά χέρια σάν έσταύρωσε στό νιόγαμπρο πηγαίνει
—  Καί σύ καλέ μου νιόγαμπρε νερό καί φαρμακοόθκα 
καί τό λαίνι άρπαξε στή Βρύση κατεβαίνει
ώσπου νά πάη κί ώσπου νά ρθή ή νύφη φαρμακώθκη.

( Σουλτάνα Τσιμπλεξίδου)

Τέσσερ’ αδέλφια εΐμασταν δλα αγαπημένα
μικρότερος κοντότερος, έχει καλή γυναίκα
Τού ρίχνουν δόσμου (φόρο) σάν πουλύ
Χάρτσι (φόρο) παραπάνου, κοντός πουλάει τά πρόβατα
ούλα μέ τς’ τσιουμπανέοι τς’
τού δόσιμου τ’ γ ιά  νά πληρώσ’
καί πληρωμό δέν έχει.
Κοντός πουλάει τά βόδια του, δλα μέ τις άργάτες 
Κοντός πουλάει τό μύλο του μ’ ολους τούς μυλωνάδις 
Τού δόσμου του γιά  νά πληρώσ’ καί πληρωμόν δέν έχει. 
Καί τή γυναίκα τ ’ άλλαξε κί στού παζάρ’ τή βγάζει
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Κλητήρα βάνει φάναξι (φώναξε) σί δλους τούς μαχαλάδες 
’Ακούει τό .Γεννητσιακάκ’ πααίνει καί ρωτάει.
Πόσου Κοντέ μ’ τή γυναίκα σου, πόσα φλουριά τή θέλεις 
χίλια φλουριά τά νιάτα της και πεντακόσια γρόσια 
Κ ί μέτρησι κί τ ’ άδουσι κί τή γυναίκατ’ πήρι 
φιλώντας καί αγκαλιάζοντας γυναίκα νά τήν κάμη 
Πουλάκ’ πάει κί κόνιψι (κάθησε) στοΰ καραβιού τήν κόκα 
κί δέ λαλούσι, σάν πουλί κί δέ σά χελιδόνι 
ανθρώπινη ή φωνίτσα του κί ανθρώπινα μιλάει.
Τ ί είδαν τά ματάκια μου, αδερφός τήν αδερφή του 
νά τν’ άγκαλιάζ’ νά τή φιλάει γυναίκα νά τήν κάμη.
—  Ν ά σί ρουτήσου (ρωτήσω) κόρη μου, 
πόθ’ είν’ τά πατρικά σου, πώς λεν’ τ’ μάνα σ’ 
τού μπαμπά σ’ θέλω νά μού τό πής.
—  Τή μάνα μ’ τή λέν Ά τζέμισα κί τού μαμπάμ’ ΑΤΖΕΜ Η 
—- Σ υ  είσαι κόρη μ’ άδελφήμ’ κί εγώ είμαι αδερφός σου, 
Ά π ό  τού χέρ ' τήν έπιρνι στούν άντρα τς’ τή πααίνει. 
Πούσαι Κοντέμ’ πούσαι γαμπρέμ’ νά πάρης τή
γυναίκα σ’κί τά λεφτά πού σ’ έδωσα νά σ’ είναι χαρισμένα. 
ΙΙού τ ’ φίλησα τν’ αγκάλιασα νάναι συχωρεμένα.

(Ζουμπουλιά Βασιλακάκη ετών 50, αγράμματος)

Π ’ άνάθιμα τ ’ τού βασιλιά τ’ τού πρώτου Βασιλείου τ ’
πώς πρόσταξι νά μάσ’ άσκέρ’ δλου παλληκαράκια
κί παίρνει κί τόν Κουσταντή τρεις μέρις παντριμένος
κι αφήνει τήν καλούδα του τρεις μέρις παντριμένη
κί μί τά τέλια στά μαλλιά μί τις Ικνές στά χέρια
Τή μάνα του παράγγειλε, τή μάνα του, παραγγέλει
—  Καλά μάναμ’ τή νύφη σου καλά νά τήν κοιτάζης,
αρνί νά σφάξης τού προυΐ κί αρνί τού μεσημέρι
Κί κείν’ δέν άφιγκράστικι (ακούσε) κι άπού τού χέρ’ τήν παίρνει
τσαρούχια κί τήν πόδινι στού μπαρμπέρ’ τή βγάζει
μπαρμπέρ’ κόψη ξανθά μαλλιά ξανθά κί κουκνουσλούφια
Μπαρμπέρης δέ τά κίντισι (τά λυπήθηκε) δέ θέλ’ γιά νά τά κότ^η
Καλόν λόγον ήλιγι καλόν λόγου λέγει
—· αρνί στ’ αρνί νά γένιτι κί μάνις νά διπλαρίζουν,
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στοΰ μήνα νά γηννοΰν έκατό στοΰ χρόνου νά γένουν χίλια,
Τήν πήρε κί τήν πάηνε κί στοΰ μπα'ίρ’ τή βγάζει 
Δώδεκα χρόνια πέρασαν κί Κουσταντϊνος ήρΟι, 
κί στήν καλύβα πάηνει κί βρίσκει τούν τσιουμπάνη.
—  Καλή μέρα τσιουμπάνη μου. — Καλώς τούν ξένου πούρθι. 
— Τσιουμπάν’ ποινοΰ ν’ αυτά τά πρόβατα τ’ άσημοκουδουνάτα...

ΙΙοιανοΰ είνι αυτά τά σκυλιά τ ’ άσημογκιουρντανάτα
—  Τ ’ Κουσταντή είνι τά πρόβατα τ ’ άσημοκουδουνάτα
—  τ’ Κουσταντή είνι τά σκυλιά τ ’ άσημογκιουρντανάτα.
ΙΙήρ ι στή μάνατ’ νά πααίν’ στή μάνα του πααίνει.
—  Ποΰνι μανά μ’ νύφη σου ποΰνι κί ή καλή μου.
—  Καλή σου είναι στά πρόβατα τά πρόβατα βουσκάει.
— Γιατί μανάμ’ πάει στοΰ Μπαίρ δέν πιάνιτι τσιουμπάνη, 
κι’ τή μάνα τ’ τήν έσφαξι κί στή γυναίκα τ ’ πάει.
Κί κείν’ δέν ξέρ’ ποΰνι άντρας της.
—  Ί γ ώ  ειμι κόρη μ’ άντρα σου ίγι'ο εΐμι κί καλός σου, 
κί εκείνη δέν τούν πίστιβι.
—  Γιά βγάλ’ τοΰ γιλικάκι σου νά δό) τοΰ σμάδ’ άπόχεις, 
κί τοΰ γιλέκι τ ’ έβγαζι κί γλέπ’ τού σ’μάδ’ άποΰχει.

"Ενα Σάββατο βράδυ μιά Κυριακή πρωί
βγήκα νά σεργιανίσου σ’ Έβραίϊκο τσιαρσί (άγορά)
βλέπω μιά Έβραιοπούλα στή σκάλα κάθουνταν
καλέ Έβραιοπούλα νά γίνης χριστιανή
νά λούζεσαι Σαββάτο ν’ άλλάζης Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνης άνήμερα Λαμπρή
Τ ’ άκοΰς καλέ μητέρα τί λέει ό χριστιανός
νά λούζωμαι Σαββάτο, ν’ αλλάζω Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνω άνήμερα Λαμπρή...

(Χαρίτος Ντομπρίδης ετών 42, άπόφοιτος Δημοτικού)

"Ενα μικρό Τουρκόπουλο μιά Ρωμιοπούλα θέλει, 
κί Ρωμιοπούλα δέν τούν θέλ’ δέ θέλ’ νά τούν ίπάρη.
Ρ ίχνει τά δρνιατα (ό'ρνια) μπρουστά καί τά βουνά κατόπι τς’ 
κί ή μοίρα της τήν έ'ριχνει μπροστά στον "Αης Γιώργη, 
παρακαλοΰσι κί ελιγι. παρακαλάει κί λέγει.
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— Γλυτώσι μ’ 'Ά γ η  Γιώργη μου γλυτώσι μ’ τούτην ώρα, «
νά σί καπνίζου μάλαμα νά σ’ ασημώσου ασήμι,
Toil λόυ τς’ (λόγου της) δέν άπό σου σι (τελειώνει)
τή συντυχία τς’ (αναπνοή) δέν πήρι
αυτού κί Τούρκους έφτασι μ! τού σπαθί στού χέρι.
Κί άπού τού χέρ’ τήν επιρνει πάν’ στ’ άλογο τήν έρριχνει 
στή μάνα τ’ τήν πααίνει.
’Ά νο ιξ ι μάνα μ’ άνοιξι σου φέρνω Ρωμιοπούλα.

(Ζουμπουλιά Βασιλακάκη)

Ή ρ θ ι Μάης Σουλτάνα μου ήρθιν τού καλουκαίρι 
νά βγουν ταΐτσια (χόρτα) στού βουνό, 
κί κάτσιδις (λουλούδια) στούν κάμπου, 
νά βγή Σουλτάνα όμορφη νά βγή νά συριανίση.
Κ ί μάνας τς’ προυξένιβι σί Τούρκουν νά τή δώση,
στού τί μανίμ’ τούν ζήλιψις τούν Τούρκου τούν φουντούλη
τούν ζήλιψα στή φορεσιά τ ’ κί στά δασιά τ ’ τραγούδια τ’
τούν ζήλιψα κί στού σπαθί πώς λάμπ’ καρσί (απέναντι) στούν ήλιου.
Τούν ζήλιψα κί στ’ άλουγου πώς παίζει μέσ’ τούν κάμπου.
Τούν ζήλιψα κί στήν πιρτσιά τ1 (μαλλιά)
Π ώς τν’ έχ’ άραδιασμένη.

(Ζουμπουλιά Βασιλακάκη)

'Ιστορ ικά  καί Κ λέφτικα Τραγούδια.

’Ανάθεμα τήν ώρα καί τήν κακή χρονιά
τό χίλια εννιακόσια δέκα τρία μάς ήρθαν τά σκυλιά
Σάββατο μέρα ήταν ώρα εφτά νυχτός,
κύκλωσαν τήν Μητρόπολη καί πιάσαν τό Δεσπότη.
Τόν πήραν καί τόν πάνε στή Σόφια νά κριθή
τόν κάνουν σάν τό μικρό παιδί.
Βοηθάτε σεις δυνάμεις τής Θράκης τά παιδιά 
πού δέν έχουν πατέρα καί μένουν ορφανά.
’Ά ς  ζήση ό Δεσπότης κί ό Καραγιάνν’ ς’ μαζί 
πού έγιναν αιτία πατρίς νά μή χαθή.
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Ή  Θράκη ήταν ρόδο που άνθιζε στή γή
καί ταόρα έμαράθη πού άρχισε βουλή (βολή, πόλεμος)
Τό τραγούδι αυτό ώς καί τό παρακάτω άναφέρεται στον Έλληνοβουλγα- 

ρικό πόλεμο.
(Ντομπρίδης Χαρίτος)

Μιά Κυριακή ξημέρωμα καί μιά Λευτέρα μέρα 
σφαγή μεγάλη βάλανε Δράμα καί περιφέρεια 
καί κουβαλούνε Βούλγαροι κορμάκια σκοτωμένα.

Σ φ αγή  μεγάλη βάλανε στούς δρόμους κάθε μέρα 
και κουβαλούσαν Βούλγαροι κορμάκια σκεπασμένα.
01 δρόμοι έπλημμύρισαν ποτάμι άπό αίμα 
καί κουβαλούνε τά σκυλιά μέ κάρρα φορτωμένα.

Ή  Δράμα κατεστράφηκε κί έγινε βεράνι 
καί κόσμος πήρε τά βουνά κατά τή Δοϊράνη 
τόν ποταμό κοντιάζουνε καί πά νά τόν διαβούνε 
πολλά παιδιά πνιγήκανε γιά  νά ελευθερωθούνε.

Μανάδες πού έχετε παιδιά στού Ά ντώ ν’ Τσιαούσ’ σταλμένα 
νά μήν τά περιμένετε γιατί είναι σκοτωμένα.

(Χαρ ίτος Ν το μπ ρ ίδη ς )

Σ τά  θράκικά μας τά βουνά, φορώντας τά μαχαίρια 
τούς Γερμανούς έβάλαμε καί σήκωσαν τά χέρια.

(Παυλίδης Λημήτριος ετών 80)

"Ενα παλληκάρι δεκαοχτώ χρονών, ζώνεται κί αρματώνεται γιά τόν
πόλεμο.

Πόλεμο δέν βρήκε πίσω γύρισε, στό μισό τόν δρόμο νεροδίψασε κατέβηκε 
στό Δούναβη γιά  νά πιή νερό μαχαιριά τού δώσανε στό δεξί πλευρό. 
Είχε κι έναν δούλο πού τόν έκλαιγε —  Μή μέ κλαΐς δούλε μου καί μή

μέ καρτερείς.
Πάνε στή μανούλα μου στήν κυρά —  Παπαδιά καί στήν άδελφούλα μου

τήν καλογριά.
Τό ώρολόγι μου άς τό πουλήσουνε, κα ίτό  δαχτυλίδι μου άς τό κρατήσουνε....
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—  Γιατί είσαι πολύ στενοχωρημένη καί μπαίνεις βγαίνεις στήν αυλή,.
—  Καί πώς νά μην στενοχωρηθώ, εσύ φεύγεις γιά  τον πόλεμο, καί μένα

πού μ’ αφήνεις.
’Εσένα σ’ αφήνω στον παχύ σιουλτέ στά άσπρα τά σεντόνια καί μένα μέ 
καλούν στής Σερβίας τή μάχη χαρακώματα ν’ ανοίξουμε πέτρις νά

κουβαλούμε.
Αιχμάλωτο μέ πιάσανε εννιά χρόνια, τριακόσια γράμματα έστειλα

απάντηση δέν πήρα. 
(Παυλίδης Λημήτριος ετών 80)

Της *Αγάπης

Μιά κόρη μέσ’ τον αργαλειό, Μαριγώ μου σ’ αγαπώ, 
υφαίνει καί ξιφαίνει, δένδρα καί κλαδιά μαραίνει.
Γραμματικός σάν πέρασε, τήν κόρη δέ χαιρέτησε,
Βάϊ. πραματευτής περνάει, καί τήν κόρη χαιρετάει.
—  Κόρη δέ παντρεύεσαι, τά νιάτα σου νά χαίρεσαι.
—  Μά πώς μού λες νά παντρευτώ, πού έχω αγάπη στό στρατό 
τώρα είναι δύο χρόνια, καί τον περιμένο;» ακόμα.
Μού στέλνει μοσχοσάπουνο, μέσα σέ χρυσομάντηλο, 
νά λούζω τά μαλλιά μου, νά μυρίζη ή φορεσιά μου.

(Ειρήνη ’Αραμπατζή ετών 28, απόφοιτος Δημοτικού)

’Αγαπώ ένα κοριτσάκι δέκα οχτώ χρονών
πού τό λένε Έλενίτσα (τρις) Έλενίτσα, Έλενιώ,
Μάνα μ’ σάν άρ ρω στήσω (τρις) Οά πέσω στά βαρειά, 
μήτε γιατρούς νά φέρτε μήτε καί γιατρικά, 
μόνο τό Έλενάκι μέ τήν ολόχρυση ποδιά.
Μάναμ’ σάν άποθάνω (τρις) μή μέ Οάψτη μακρυά 
Θάψετε μ’ μέσ’ τήν αυλή σου γιά  νά μ’ έχεις συντροφιά 
νάρχεται τό 'Ελενάκι ν’ μ’ άνάβη τά κεριά.

(Ευαγγέλιά Σκαρλατίδου (χορός πηδηχτός) ετών .80, απόφοιτος Λ.)

Τ ’ άλουγου σ’ άβρε λεβέντη μ’ στής μηλιάς κλωνί δεμένο. 
ΓΙέρασα κί εγώ άπό πέρα βρίσκου μιά καλή κουπέλλα,
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μι τοΰ μαστραπά στά χέρια, πίσου στέκα βρέ λεβέντη 
μή τσάκισης τή λαίνα, γώ τή λαΐνα στήν πληρώνου 
τού μπαμπά τοΰ μαχιρώνου κί γώ σένα 0ά σί πάρου 
κί στήν Πόλ5 0ά σί ξιβγάλου. (λ°(?ός)

(Κατίνα Κάλφα ετών 55, απόφοιτος Δημοτικού)

Κυριακίτσα μ’ περιστέρα, κλαίν5 τά μάτια μ’ γιά τή σένα 
γιά  σί παίρνου γ ιά  σί άφήνου, κί στήν Πόλη σί δια'βαίνου 
πού πουλούν τά μήλα πέντι, τά λιμόνια είκοσιπέντι 
πού τά τρων όλου άγάδις, καί τού μπέη τά κουρίτσια...

(Κυριακή Ίωαννίδου ετών 70, αγράμματος)

Μάνα μ’ στό περιβόλι μας καί στήν κληματαριά μας 
έκεΐ καθόμουν κί έρραβα κεντούσα ένα μαντήλι 
Πέρασαν τρεις αετοί καί τρία περιστέρια.
Τό ένα μέ μήλο μέ βαρύ, τ ’ άλλο μέ πορτοκάλι, 
τό τρίτο τό μικρότερο μού ρίχνει δαχτυλίδι.
Τό μήλο μάνα μ’ τόφαγα τό πορτοκάλι τόχω, 
τό δαχτυλίδι τό φορώ γιατί είναι αρραβώνα.
Πέτα τό κόρη μ’ πέτα το μικρή είσαι ακόμα.

(χορός καλαματιανός) 

(Εύαγγελινή Σκαρλατίδου)

Τήν αγάπη μου τήν αποθύμησα κί έστειλα νά ρθή τό βράδυ 
καί δέ μούκανε τή χάρη. Βρίσκει αφορμή (δίς) 
πώς είναι άρρωστη βαρειά στό στρώμα άρρωστη 
θά τή φάη τό μαύρο χώμα.
Φέρτε τό γιατρό (δ ίς). Φέρτε τό γιατρό 
τόν πόνο μου νά δώ, τό γιατρό άπ’ τά Παρίσια 
πού γιατρεύει τά κορίτσια.
—  Πού μέ κρύωσες καί πού μ’ άρρώστησες.
—  Κρύωσα στό ρέμα πού περίμενα εσένα 
κρύωσα στό μπαλκονάκι πού φορούσα τό μπλουζάκι.

(χορός σταυρωτός) 
( ’Αγγελική Μπετσίδου ετών 30)

■17
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Σ πυρ ί πιπέρ’ κί αμάν —  αμάν, σπυρί πιπέρι έσπειρναν, 
είς τής Έλενιώς τήν πόρτα έμαράθηκαν τά χόρτα.
’Ανάρια —  ανάρια τόσπει.ρναν γ ιά  νά μή πυκνοφυτρώση 
καί τους νέους θανατώση. Κ ί εκείνο πυκνοφύτρωσε 
κί εγινε δεντρί μεγάλο, πού στον κόσμο δέν ειν’ άλλο,
Τούρκοι τό έθερίζανε καί Ρωμιοί τό κουβαλούσαν 
τ’ άηδονάκια κελαΐδούσαν.

(χορός πηδηχτός)
(Ειρήνη ’Αραμπατζή)

Τρία καράβια έρχονται άχ βαθειά είναι καί δέ φαίνονται 
βαθειά είναι κί αρμενίζουν τήν αγάπη μου γυρίζουν.
Τό'να γυρίζει μέ βοριά νά ζήση αγάπη μου γλυκέιά, 
καί τ’ άλλο τριαντάρα, άσπρη μου παχειά Σουλτάνα.
Παίρνο) τό δρόμο τό δρομί τρέχουν τά δάκρυ’ σάν βροχή 
δρόμο τό μονοπάτι βάσανα πόχ’ ή αγάπη, 
καί τις γειτόνισσες ρωτώ πούναι ή αγάπη π’ αγαπώ 
απάνω είναι κοιμάται, καί γιά σένα θυμάται.

(Δέσποινα ’Αραμπατζή ετών 35, απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου)

Κίνησα νά ρθώ τό βράδυ, μ’ έπιασε ψιλή βροχή, 
τό Θεό παρακαλούσα γιά  νά σ’ εύρω μοναχή.
Ούτε μοναχή σέ 'βρίσκω ούτε μέ τή μάνα σου, 
μέ τ’ άνθη στολισμένα μέ τις φιλενάδες σου.
Δέν μπορώ νά καταλάβω μ’ αγαπάς ή μέ γελάς, 
ή μέ μένα κοροϊδεύεις τόν καιρό σου νά περνάς. 
Δέν μπορώ νά καταλάβω Τούρκα είσαι ή Ρωμιά, 
ή ’Εγγλέζα ή Φραγγέζα πού έχεις τόση ομορφιά. 
Κάν τα τά μαλλιά σου σκάλα σκάλα ν’ ανεβώ 
νά φιλήσο) τήν έλι.ά σου καί τόν άσπρο σου λαιμό.

(Δέσποινα ’Αραμπατζή)

Βαρέθηκα μπιζέρισα πού μιά γειτόνισσά μου 
κάθε πρωΐ στήν πόρτα μου νά μου καλορωτάει.
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Ποΰσουν εψές ποΰσουν προψές τό βράδυ.
Ε ψ ές  ήμουν στή μάνα μου προψές στήν αδερφή μου, 
κί απόψε στήν αγάπη μου νά κοιμηθούμ’ αντάμα. 
Ώ ς  πρέπει τ’ άσπρο άλογο σέ πράσινο χορτάρι, 
έτσι πρέπουμε εμείς τά δυο κορίτσ’ κα! παλληκάρι.

(Δέσποινα ’Αραμπατζή)

Ψαροπούλα καθισμένη στήν ακρογιαλιά 
μέ τά κύματα λευκαίνει μέ τά ξέπλεγα μαλλιά 
Ν ά και 6 ψαράς πού φτάνει μέ τή βάρκα του.
— Καλημέρα ψαροπούλα κί ώρα σου καλή 
τά πανιά δπου λευκαίνεις τ! θά γίνουνε;
—  Τά πανιά οπου λευκαίνω προίκα κεντητή,
— ■ ’Έ λα έλα ψαροπούλα πάν’ στή βάρκα μου 
νά σέ πάρω νά διαβούμε σ’ ένα έρημο νησί.
’Ά ν  τυχόν και σέ πειράξη τού ανέμου ή δροσιά, 
τότε εγώ θά σέ θερμάνω στή θερμή μου αγκαλιά.

(Δέσποινα Α ραμπατζή)

Σ τό δρόμο πού έπήγαινα στό δρόμο πού διαβαίνω, 
παπαδοπούλα αντάμωσα μέ μιά ποδιά τριαντάφυλλα, 
μ’ ένα μαντήλι ρόδα. Έ ν α  ρόδο τή ζήτησα, 
κι αυτή μού τά δίνει δλα.
Δέ θέλω εγώ τά ρόδα σου τά τσαλαπατημένα, 
μόν’ θέλω τό λιγνό σ’ κορμ! και τό ψηλό σου μπόϊ.

(Δέσποινα Α ραμπατζή)

Μέσ’ τήν Ά γ ιά  μητέρα μου, μέσ’ τήν Ά γ ιά  Παρασκευή 
κοιμάται ή κόρη ή μοναχή, κοιμάται κί ονειρεύεται, 
και βλέπει πώς παντρεύεται. ’Εψές δπου μητέρα μου, 
εψές δπου κοιμόμουνα, γλυκά ονειρευόμουνα,
Είδα σέ πύ μητέρα μου, είδα σέ πύργο ανέβαινα, 
σέ περιβόλ’ κατέβαινα, κα! δυο ποτάμια μέ νερό,
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τά δάκρυα πού Οά χύσω γώ. —  Ό  Π ύργος είναι κόρη μου, 
ό πύργος είναι ό άντρας σου, τό περιβόλι 5 γάμος σου, 
τά δυο ποτάμια μέ νερό, κρασί γ ιά  τό συμπεθεριό....

(τού Τραπεζιού)
(Κάλφα Κατίνα)

Τετρακόσια παλληκάρια δλα σέ μιά κυρά δουλεύουν 
καί παράδις δέ γυρεύουν. Γειά σου Γαννιώ μου.
'Έ νας απ’ τήν συντροφιά μας, π’ αγαπούσε τήν κυρά μας.
Κί ή κυρά γειά σου Γαννιώ μου, 
κί ή κυρά σάν τό μαθαίνει 
πιάστε τον τόν μπεζεβένκι.
Κάντε τόν λιανά κουμάτια
Βάλτε τον μέσ’ τό βαρέλι... (χορός πηδηχτός)

(Δέσποινα ’Αραμπατζή)

Τ ο ϋ  Γ ά μ ο υ

Μπέτε κορίτσια στό χορό τώρα πού έχετε καιρό, 
γ ιατί ταχειά παντρεύεστε σπιτονοικοκυρεύεστε, 
δέ σάς αφήνουν πεθερές νά πάτε έκεΐ πού είναι χαρές 
δέν σάς αφήνουν πεθεροί νά πάτε έκεΐ πού είναι χοροί 
δέν σάς αφήνουν τά παιδιά νά πάτε έκεΐ στή γειτονιά.
Μεΐς τά παιδιά τά δέρνουμι μαζί μας δέν τά παίρνουμι.
Τούς άντρες τούς μεθύζουμε καί τούς αποκοιμίζουμε, 
τήν κακιά τήν πεθερά τή βάζου μι στήν πυρουστιά, 
καί τόν κακό τόν πεθερό τόν στρώνω οπού θέλω γιο.
Τόν στρώνω δώ στον στρώνω κεΐ τόν στρώνω εξω στήν αυλή
τόν βάζω γιά ποσκέφαλο ένα γαΐδουροκέφαλο... (χορός)

(Εύαγγελινή Σκαρλατίδου)

"Οσου σ’ είχα μουρή Μαρία, δσου σ’ είχα στήν αυλή μου, 
έπρεπαν οί στράτες δλες, έπρεπαν τά σταυροδρόμια.
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Τώρα θέλεις νά πηγαίνης νά πά νά κάμ,ης άλλη μάνα, 
άλλη μάνα άλλο κύρη, άλλ’ αδέλφια και ξαδέλφια.

(τραγούδι πού λέγεται δταν παίρνουν τή νύφη) 
(ΙΙαρισίδου Μαρία ετών 60)

’Έ βγα κυρία Φωτεινή νά δής τό γυιό σου, 
τί φέρνει μιά πέρδικα δλόλαμπρη 
στά άσπρα στολισμένη.
Γαμπρέ τή νύφη κύτταξε νά μή τήν έμαλλώνης 
σά γλάστρα μέ βασιλικό νά τήν έκαμαρώνης.
Καί σύ μικρή νυφούλα υπάκουη σέ δλους,
σέ δλους τούς ανώτερους σου σέ δλους τούς δικούς σου.

(Λέγεται γιά  τήν πεθερά καί τό γαμπρό δταν πηγαίνουν τή νύφη στό 
σπίτι τοΰ γαμπρού).

(Κυριακή Ίωαννίδου)

Ψαλίδι χρυσοψάλιδο καί χρυσοκονιμένο
πού κόβεις τής νύφης τά προικιά καί τοΰ γαμπρού τά ρούχα.
"Ένα τραγούδι θά σας πω επάνω στό ρεβύθι, 
χαρά στά μάτια τού γαμπρού πού διάλεξαν τή νύφη.
"Ενα τραγούδι θά σάς πω επάνω στό κεράσι,
νά ζήσ’ ή νύφη κι’ ό γαμπρός ν’ άσπρίση νά γεράση
ένα τραγούδι θά σάς πώ επάνω στή δεκάρα,
νά ζήση ή νύφη καί ό γαμπρός κουμπάρος καί κουμπάρα,
γαμπρός είναι γαρύφαλλο καί ή νύφη ματζουράνα,
Νουνός πού τούς στεφάνωσε χρυσή περιπλουκάδα,
Γαμπρέ τή νύφη νά κοιτάς νά μή τήν έμαλώνης, 
σά γλάστρα μέ βασιλικό νά τήν έκαμαρώνης...

(νεώτερο τραγούδι λεγόμενο στήν πεθερά δταν γυρίζουν άπό τήν έκ- 
κλησιά καί εκείνη περιμένει στήν πόρτα)...
(Μ αρία Γκουλιαμτζή ετών 55 απόφοιτος Δημοτικού).

Τής λυγερής τό φόρεμα τής νύφης τό φουστάνι, 
δέκα κορίτσια τδραβαν καί δέκα οχτώ ραφτάδες
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κι’ ενα κορίτσι δροσερό σάν τοΰ μαγιού τό κρίνο 
και ρόδινο σάν χαραυγή ράβει καί τραγουδάει,
"Όσα πλ,ουμίδια νύφη μου εχει τό φόρεμά σου 
τόσα νά είναι τά χρόνια σου καί τόσα τά καλά σου... 
(τραγούδι νεώτερο λεγόμενο κατά τό στολισμό τής νύφης)...

(Ειρήνη ’Αραμπατζή).

Τ ρ α γ ο ύ δ ι  τ ή ς  Ν ύ φ η ς

Ταίριασα μάναμ’ ταίριασα μακρυά αγάπη αγάπησα, 
άς είναι γυιέ μου άς είναι, σείς μόνο νά ταιριάσετε, 
καί μεΐς νά συμπεθεριάσουμι. Μαζώθηκι συμπιθιριά,
Π ήγαν νά φέρουν τή νύφη...
Σ άν πάν καί τήν ήφιραν στήν εκκλησία τήν πήγιναν, 
Φούντους (γεμάτη) είναι έκκλησιά, τά κεραμίδια γύρισαν, 
κί παπάδις σφάθηκαν (βουβάθηκαν)...

(Κυριακή Ίω αννίδου).

νΕβγα μαννίτσα μ’ νά δής τού γυιόσ’, 
τί σ’ φέρνει μιά πέρδικα γραμμένη, 
στά κόκκινα ντυμένη (δίς) 
στά πράσινα ζουμένη 
’πού τού γιαλί δέ φαίνεται 
’πού τού μαργαριτάρι 
τά κίτρινα τς’ πουδήματα 
δέ μπουρεΐ νά προσκύνηση.

(τραγούδι Καραϊλιώτικο λεγόμενο δταν έφθαναν στήν πόρτα πού περί- 
μενε ή πεθερά)...

(Ζουμπουλιά Βασιλακάκη).

Τ ή ς  Ξ ε ν ι τ ι ά ς

Χαριτωμένη συντροφιά μου λέει νά τραγουδήσω 
μά γώ τούς λέω δέν μπορώ κι’ αυτοί μου λέν τραγούδα. 
Γ ιά πιάστε με σηκώστε με καί βάλτε με νά κάτσω, 
νά πώ τραγούδια ταπεινά και παραπονεμένα.



Ή  ξενιτιά κι’ ή δρφανιά, λένε πώς είναι ένα *
μά γώ τά εδοκίμασα βαρύπερα είν’ τά ξένα...

(.Κατίνα Κάλ.φα)
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Μιά λυγερή τραγούδησε σ’ ένα ψηλό σαράϊ, 
αέρας παίρνει τή φωνή τήν πάει στά καράβια.
’Ά χ  κι’ δσα καράβια τ’ ακόυσαν ολα λιμάνι πιάσαν. 
c,Eva καράβι τής φ ραγγιάς κείνο λιμάν’ δέ βρίσκει.
’Ά χ  πανάθεμά σε ξενιτιά πού πήρες τά παιδάκια μας 
πού πήρες καί τον άντρα μου τον πήγες μακρυά στά ξένα 
κι’ άν δέ ψανή κι’ άν δέν άκ’στή (ακουστή) κι’ άν δέ γυρίση 
πίσω, τά ροΰχα μου στό μπογιατζή γ ιά  νά τά βάψω μαΰρα, 
άχ γ ιά  νά ταιριάζ’ ή φορεσιά μέ τής καρδιάς τή λαύρα...

('Σουλτάνα Κάλφα, ετών 25 απόφοιτος Δημοτικού).

"Ολες οΐ μάνες τά παιδιά δλες τά αγαπάνε 
μιά μάνα μιά κακιά τό γυιό της καταριέται.
—  Π αιδί μ’ σάν πάς στήν ξενιτιά πίσω νά μή γυρίσης 
νά κάτσης χρόνια δώδεκα καί μήνες δέκα έξι.
—  Σ ’ ευχαριστώ μανούλα μου τά λόγια πού μού είπες, 
Οά ’ρΟή μιά μερά μιά γιορτή μέρα τοΰ "Αη-Γιώργη 
δλες οί μάνες, τά παιδιά θά πάν’ στήν εκκλησία.
Τότε μάνα μ’ νά στολισθής νά πάς στήν εκκλησία,
νά ,δής ζερβά νά δής δεξιά νά δής τά παλληκάρια 
νά δής καί τό στασίδι μου πώς θάναι λυπημένο.
Τότε μάνα μ’ νά θυμηθής τό γυιό σου τό χαμένο, 
θά πάρης δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια.
Κάθε διαβάτη πού περνά δλους θά τούς ρωτάης 
Μήν είδατε τό γυιό μου τό χαμένο.
Ό  ένας λέει δέν τον είδαμε ό άλλος δέν τον ξέρω 
μόν, μιά μικρή μελαχροινή έγώ τό γυιό σ’τόν ξέρω 
εγώ τό γυιός σ’ τον είδα στήν άμμο ξαπλωμένο.
Μαΰρα πουλιά τον έτρωγαν άσπρα τον τριγυρνοΰσαν, 
κ ι’ ένα πουλί καλό πουλί στεκόταν στό κεφάλι.
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Σταθήτε βρέ πουλιά καλά πουλιά ώσπου νά βγή ή ψυχή του, 
νά φάτε στήθος μάρμαρο πλάτες άντρειωμένες....

(Εύαγγελινή Σκαρλατίδου)

MoiQokdyia

α) Μου γελάσανε τά πουλιά τής ’Ά νοιξης τ’ αηδόνια, 
μου γέλασαν και μούπανε πώς πιά δέ θά πεθάνω. 
πιάνω αμάν φκιάνω τό σπίτι μου, 
φκιάνω ·—  φκιάνω τό σπίτι μου ψηλότερο άπ5 δλα, 
μέ δύο τρία πατοόματα μ’ εξήντα παραθύρια 
κί επάνω στό τελείωμα βγήκα στό παραθύρι,
Βλέπω αμάν βλέπω τό χάρο νάρχεται καβάλα στ’ άλογό του. 
Μαύρος αμάν μαύρος ήταν μαύρα φορεΐ,
μαύρο και τ’ άλογό του. Μαύρο αμάν μαύρο καί τό σπαθάκι του, 
πού παίρνει τις ψυχούλες.

(Β ιργιν ία  Μοσχίδου ετών 34, απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου)

β) Μέσ’ τό κρεββάτι αύτό τού πόνου,
πού είμαι μέ χρόνια χωρίς γιατρά (γατρειά) 
μπροστά βλέπω τό θάνατό μου, 
νέους καί νέες μέ γέμισαν φιλιά,
Πονει τό στήθος μου γλυκειά μου μάνα, 
νοιώθω νά σχίζεται τό κορμί 
Πέφτουν τά φύλλα χτυπά ή καμπάνα, 
κί απλώνεται νύχτα μαύρη σκοτεινή...

(Πολυχρονίδης Γεώργιος ετών 40, απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Τρανοίίίι Πασχαλινό

Τ ρεις μέρις έ'χ, μουρή Βέργου μου 
τρεις μέρις εχει Πασχαλιά
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χί μία εχει 'Ά γ η  Γιώ ρς’ ( 'Ά γ ιο ς  Γεώργιος) 
ούλα τά κορίτ μουρή Βέργου μου, 
οΰλα τά κορίτσια χόρευαν, 
κί Βέργου μέσα καθόταν 
χέμ’ εκλιγι χέμ’ έλιγι,
Πανάθιμα σ’ νά έχς, μπαμπά,
πού μ’ εδουσις πολύ μακρά,
πώς θά τά πιρά μουρή Βέργου μου,
πώς Οά τά πιράσου τρία νιρά,
τριά νιρά τρεις θάλασσες
κί άπό τά τρία πέρασα
τοΰ δακτυλίδι μ’ έχασα
κί οποίους τοϋ βρή μουρή Βέργου μου,
κί οποίους τοΰ βρή άς τοΰ χαρή
ώς τήν άλλη Κυριακή
ύστερα άς παντρευτή.

(Β ιργιν ία  Μοσχίδου)

Κάλαντα τοϋ Ααζάρου

'Έ να  μικρό μικρούτσικο Σαββατογεννημένο, 
Σαββάτο σά γεννήθηκε τήν Κυριακή βαφτίσκη 
καί τή Δευτέρα ή μάνα του βγήκε στό μεσοχώρι, 
Κινιέται δώ κινιέται κεΐ στό σύρμα σά γαϊτάνι...

(Β ιργιν ία  Μοσχίδου)

Ν ’ ήρθι νί Λάζαρους ήρθαν τά βάγια,
ν’ ήρθι κί έρηνους τρεις γουρασνίτσις
αράδα αράδα παλληκαράκια μας, σταυρου —  σταυρίτσια
Ν ά σάς ρωτήσουμι γ ιά  τόν αφέντη
μήπως τόν είδατε στά εννιά παζάρια
Έ μεΐς τόν είδαμε στά εννιά παζάρια
μΰρο έμοίραζε στις Ρωμιοποΰλες
ρόδα έμοίραζε στις Τουρκοποΰλες.
Βάία, Βάϊα τοΰ Βαϊοΰ ώς τήν άλλη Κυριακή
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μέ τή Λαμπρή τήν Πασχαλιά και τον καλό τό χρόνο 
Κ ί εμείς θά τραγουδήσουμε Θεός νά σάς φυλάξη.

Νανουρίσματα

α) Ν άνι νάνι νάνι σου ώσπου νάρθη ή μάνα σου 
άπό τό Δαφνοπόταμο και τήν Κρυόβρυση 
θά σου φέρει λούλουδα λούλουδα τριαντάφυλλα 
καί μοσκογαρΰφαλλα.

6) "Τπνι που παίρνεις τά μικρά έλα πάρι κί τοΰτου 
μικρό —  μικρό σοΰ τόδωσα μεγάλο φέρε μοΰ το 
κί πάν’ του μέσα στού μπαχτσέ 
κί γέμισι τούς κόρφους του λουλούδια μινιξέδις.

γ )  Ν άνι νάνι τού νινί, πήγι μάνα σ’ στού νιρό,
κί μπαμπάς στά ξύλα, ποιος θά έρθ5 πιο μπροστά 
γ ιά  νά φάη τούν τραχανά.......

Τής Κούνιας

Κούνια μπέλα έπισι κουπέλα, μέσα στή βαρέλα.....
Κούνια κούνια μπέλα, έ'πισι βαρέλα, χύθηκι τού μέλι, 
κλαις Ελένη, εχει κί άλλου μέλι, μέσ’ τού πιάτου 
πάρτου κί φάτου...

(Μ άρθα Γραμμενίδου ετών 65, αγράμματος)

Σ α τ υ ρ ι κ ά

α)  Τοΰ πασιά τά παλληκάρια ξένου τρών κί ξένου πίνουν 
τδνα τ’ άλλου χουρατεύουν ποιος θά πάη στά κουρίτσια.
Γώ θά πάου (δίς) στά κουρίτσια, ντΰστι μι γνικίσια ρούχα. 
Β άζ’ τή ρό(κα ), βάζ’ τή ρόκα στν’ αμασχάλη, 
κί ένα κουτρολό καλάθι, κί ξικίνησι νά πάη.
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—  Καλημέρα σας κουρίτσια, ω καλώς τήν ξέν’ άπούρθι.
—  Δώστε της σκαμνί νά κάτση μαξιλάρ’ νά νταϊαντήση.
—  Τ ’ δνομά σου πώς σοϋ λένε, τ5 δνουμα μ’ τού λεν’ θουδώρα. 
και τή βάλανε νά πέση καί τήν έβαλαν στήν άκρη
καί τήν πήρανε τά δάκρυ —  Γώ στήν άκρη, γώ φουβούμι. 
καί τήν έβαλαν στή μέση τά κουρίτσια σκανταλοΰσι.
Μάρ Θουδώ μάρ’ Θουδώρα σκανταλιάρου θά σί βγάλουμι 
κεί έξου νά κοιμάσι μί τοΰ Μοΰρτζιου (σκύλο)

(χορός πηδηχτός)
(Εύαγγελινή Σκαρλατίδου)

β) Τού Βαΐτσ’ τούν καραγκιόζη, κί Βαΐτσ5 ήταν κατσάκης (αλητόπαιδο) 
τζιαντριμάδις τούν χαλεύουν (ζητούν), νά τούν βρούνι δέν μπορούν. 
Π άν5 κί πάτησαν τού σπίτι, κί τούν ηΰραν μέσ" τ’ αμπάρια 
πού ετρουγι ξηρά καλαμπόκια...

(Ζουμπουλιά Βασιλακάκη)

γ )  Μαστραπάς μί τά λουλούδια, Μαστραπάς Γιάννη μ’ Γιάννη μ’, 
μαστραπάς μί τά λουλούδια, πάει κι αγάπη μου κινούργια, 
Π ήγα  ψες κί δέν τή βρήκα, μούπαν πάει στού πανηγύρι, 
στού ζαλούφη τό παγκίρι. Μένα άντρας μ’ δέ μί θέλ’ 
θέλ’ αμάν τις  παντριμένις, χήρις κί άρραβωνιασμένις 
δέκα ούχτώ χρουνών κουπέλλις.....

(Δέσποινα ’Αραμπατζή)

Π Α Ρ Α Μ Υ Ο  ϊ Α

Μύθοι γύρω άπό τά ζώα δέν σώζονται. Π αραμύθια διάφορα (γιά  έξυ
πνους νέους, νεράιδες, άνθρωποφάγους, διαβόλους, δράκους κ.λ.π. σώζονται 
πολλά.

Παραθέτουμε κατωτέρω ακριβώς ώς ελέχθησαν τρία παραμύθια άπό γυ
ναίκες τού χωριού...
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' Η  Μ  ά ρ ο υ

Μιά φορά κί εναν καρό ήταν μιά μάνα ένας μπαμπάς κί είχαν δυο κου- 
ρίτσια τή Μάρου, κί τή Θουδώρα. Ή  Μάρου ήταν ασχημ’ κί δέν τν" αγαπού
σαν ήθιλαν νά τν’ χάσουν. Ή  θουδώρα ήταν δ'μορφ’.

Γιά νά τ’ χάσουν τ ’ Μάρου τν’ έστειλαν στού μύλου. "Ηταν το δωδεκαήμε- 
ρο πού βγαίνουν τά «Καρκαντζέλια» (Καλλικάντζαροι). Τν’ έδουσαν ένα κου- 
μάτ’ ψουμί κί παστόμοιρις (χοιρινό) κί πήγι στού μύλου.

Βράδιασι κί Μάρου έφτασι στού Μύλου μπήκι μέσα έκλεια ι τήν πόρτα, 
έκατσι στού τζιάκ’ άναψι φουτιά κί εβαλι νά ψήσ’ τού κρέας. Τού κρέας μύρι- 
σι, κατάλαβαν τά «Καρκαντζέλια» κί ήρθαν δξου άπ’ τήν πόρτα κί έλιγαν 
«’Έ βγα  Μάρου νά σί φάμε». Ή  Μάρου δέν έβγινι κί τότι τν’ είπαν «’Έ βγα 
μουρή Μάρου θά σί κάμουμι νύφ». Κ ί ή Μάρου λέει «Πάτι νά μί φέρτι ένα 
άλουγου ,τού νυφικό, τίς βραχιόλις, τά δαχτυλίδια, τά παπούτσια κί Οά βγω».

Τά Καρκαντζέλια πήγαν έφεραν ούλα αυτά κί πουλλά φλουριά κί φάνα- 
ξαν πάλι τ’ Μάρου νά βγή. Ή  Μάρου πού κατάλαβι δτι κόντιβι νά ξημιρώσ’ 
άνοιξι τήν πόρτα. Μόλις βγήκι ?άλισι ένας πέτεινους κί τά καρκαντζέλια έφκαν 
(έφυγαν) γλήγουρα.

Ή  Μάρου πήρι ούλα τά πράγματα άνέβκη στ’ άλουγου κί πάηνι στού 
σπίτ’... 'Ό ταν κόντιψι νά φτάσ’ τού γατάκ τν’ είδγι κί έλιγι. «Μάρμιάου.... 
Μάρου μας έρχιτι νυφούλα στολισμέν’ σ’ άσπρου άλουγου άπάν’». «Ψιτ παλιό- 
γατα τί’νι αυτά πού λες» έλιγι ή μάνα.

Ά λλά νά ή Μάρου έφτασι δπους είπι τού γατάκ’. Τ ’ άχασαν δταν τν’ ει- 
διαν. Ή  Μάρου είπι τότι. πώς έγινι πλούσια. Τότι είπαν νά στείλουν κί τ’ Θου
δώρα στού μύλου.

Π ήρι κί κείν’ ένα καλάθ’ κί ψουμί κί παστόμοιρις κί πήγι. ’Έκατσι τού 
βράδ’ στού τζιάκ’ κί κείν’ κί έψηνι. κρέας. Μύρσαν τά καρκαντζέλια κί ήρθαν 
δξου άπ’ τήν πόρτα. Εϊδιαν άπ’ τήν κλειδαρότρυπα τ ’ Θουδώρα πδψινι τού 
κρέας κί φάναξαν. «Μουρή Θουδώρα έβγα δξου νά σί φάμι».

Ή  Θουδώρα θάρσι (νόμισε) θά τήν κάμουν νύφ’ άνοιξι τήν πόρτα κί 
βγήκι. 'Ώρμησαν τά καρκαντζέλια κί τήν έφαγαν κί πέρασαν τά κόκκαλα τς’ 
στή σούβλα πού τήν κρέμασαν δξου στήν πόρτα.

Τού γατάκ’ φάναξι πάλι «Μάρ —  Μιάου τ’ Θουδώρα τν’ έφαγαν τά καρ
καντζέλια». «Ψ ιτ ψουρόγατα τ ί’νι αυτά πού λες».

'Ό ταν εΐδιαν πού δέν έρχουνταν Θουδώρα πήγαν στού μύλου. Τ ί νά
διούν  Τά κόκκαλα τς’ Θουδώρας στή σούβλα περασμένα, στήν πόρτα κρι-
μασμένα    -
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Παπάς κι ή Παπαδιά

Μιά φορά κί έναν κιρό ήταν ένας παπάς μιά παπαδιά κι είχαν μιά νύφ’... 
'Ό ταν κάΟουνταν νά φαν’ ό παπάς έ'κουβι άπού μιά φέτα ψουμί σ’ δσους κά- 
θουνταν στού τραπέζά «Χόρτασις νύφ5»; «Χόρτασα»· ελιγι κί κείν5.

Τή νόχτα όμως ό παπάς μί τήν παπαδιά σηκώνουνταν κί έτ ρούγαν, κί 
μόν ή νύφ’ κί κανένας ξένους πού τύχινι στού τραπέζ’ έμειναν νησκοί....

Ή  νύφ’ εκαμι παράπουνου στού σπίτ5 τς’....
Π ή γ ι μεγάλους αδερφός στού σπίτ’ τς’ παππάς εκαμι πάλι τού ίδιου, πήγι, 

δεύτερους πάλι τού ίδιου. —  Θά πάου γώ λέει μικρότιρους κί θά τόν κανουνί
σου τούν παπά. ΙΙή γ ι τού βράδ5 μικρός άιδιρφός κί έβαλαν κάτ’ νά φαν. Π α
πάς έκουψι. ψουμί μιά (φέτα) γ ιά  τούν καθένα, ρώτηση όπως ρωτούσι κάθε 
φουρά, σήκουσαν τού τραπέζ5 κί κοιμήθκαν.

Λεν πέρασι λίγ’ ώρα κί σηκώθκη μικρός άδιρφός.
—  ’Ά χ  συμπέθερι δέν μπουρώ νά κ’μηθώ. Γώ στού σπίτ’ ήμουν μαθημέ

νους νά βάνου γιά μαξιλάρ’ τού τσιουβάλ5 μί δσα ψουμιά είχαμι κί νά κμάμι...
Τ ί νά κάμ’ κί παπάς έβαλι τά ψουμιά στού τσιουβάλ’ κί τάδουσι...
Ά λλά παπάς εϊχι κρύψ’ μισό ψουμί στού ντουλάπ5 γιά τ’ νύχτα πού τοΰδγη 

μικρός άδιρφός. Σ ί  λίγ5 ώρα σ5 κώθκη πάλι κ’ εϊπι στούν παπά.

—  ’Ά χ  συμπέθερι γώ στού σπίτ5 μας έβανα μέσα στού τσιουβάλ’ κί δσα 
κουμάτια ψουμί είχαμι. Τ ί νά κάμ5 κί παπάς έβγαλι άπ’ τού ντουλάπ’ κί τού 
μισό τού ψωμί.....

Π απάς δμως ύστιρα άπού λίγου σ’ κώθκη άναψι στού τζιάκ’ εκαμι παπα
διά μιά πίτα (φραντζόλα) νά ψήσουν γιατί π5 νούσαν...

Μόλις τήν παράχουσαν στ’ φουτιά σκώθκη πάλι άδιρφός τς’ νύφ’ς  κί έκα- 
τσι. κουντά στούν παπά στού τζιάκ’. «Γιατί δέν κ’μάσι. συμπέθερι»... Λέει πα
πάς. «Πώς ν’ κ’μηθώ πού μί τρώει τού βάσανου. Είμαστι τρία άδέρφια. κί θέ- 
λουμι νά μοιραστούμι ένα χουράφ5. Τού χουράφ5 είνι ετσ5 (κείνη τήν ώρα 
πήρι στά χέρια τ5 τού μασιά κι εδειχνι τού χουράφ’ στ’ τή φουτιά νά τοΰ κό
ψουμε έτσ’ δέν κάμ’, έτσ’ δέν γίντι». Λέγοντας αύτά άνακάτεβε τή φωτιά καί 
γέμισι στάχτις τήν πίττα. 5Έ τσ’ παπάς κί παπαδιά δέν τν’ έφαγαν. Ό  άδιρ.- 
φός πήγι πάλι νά κ’μηθή. ΙΙαπάς πάλι γιατί π ’ νούσι πήγι στού μπαχτσιά (λα
χανόκηπο) νά φάη λάχανα.

Π ιτάχτηκι πάλι μικρός άδιρφός παίρν’ τού «σοιμπόξλου» (εργαλείο, τού 
φούρνου) κί δπους ήταν σκουτάδ’ πααίν’ στού μπαχτσιά, άρχινάει νά δέρν’ 
τούν παπά κί φάναζι κί τήν παπαδιά. «Σιμπιθέρα βγέ δξου τού γα'ίδούρ’ τρώει 
τά λάχανα».

Π απάς άπ5 τού ξύλου άρχισι νά φουνάζ’ νά σταματήσ’ κί φανιρώθκη.
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Ά πού  τότι. εμαθι ν’ άφήν’ τν’ νύφ’ κί κάθι ξένου πού κάθουνταν στού τραπέζ’ 
νά τρώη ώσπου νά χουρτάσ’.

(•έλέχθησαν από τήν Βασιλακάκη Ζουμπουλιά ετών 60, αγράμματη)

Μ ι ρ ά φ λ ο υ

Μιά φορά κί έναν κιρό ήταν μιά μάνα μί τρία κουρίτσια. Τού μικρότιρου 
τδλιγαν Μιράφλου. Μιά φουρά έβαναν στοίχημα νά γνέσουν στ’ άγριντιά (ξύ
λα πού κρατούν τή σκεπή) κί οποίος άδράχτ’ κουπή θά τή φάν’.

Κόπκη τής μάνας τ’ άδράχτ’. Ο ί δυο μιγάλις ήθιλαν νά τ’ φάν’. Ή  μικρή 
έκλιγι κί παρακαλούσε νά μή τή φάν’. Γ ι’ αυτό πάλι έβαλαν στοίχημα.

Ά λλά κόπκη πάλι τής μάνας τ ’ άδράχτ’. Πάλι έκλιγι Μιράφλου άλλά, 
έκεΐνις δέν άκουγαν. ’Έσφαξαν τή μάνα κί τήν έτρουγαν έλιγαν κί τή Μιρά
φλου νά φάη άλλά κείν’ δέν έτρουγι μόνο μάζιβι τά κόκκαλα κί τά παράχουνι 
στή στάχτ’. 'Ό ταν τά μάζουξι ούλα πήγι κί τά παράχουσι στά μνήματα, κί κάθι 
τόσο πάηνι κί έκλιγι στούν τάφου.

Μιά φουρά πού πήγαν άδιρφές τς’ στήν έκκλησιά πήγι πάλι νά κλάψ’ 
τ’ μάνα τς’. Τ ί νά διή. Πάνου στούν τάφου βρήκι ένα ομουρφου, γιμάτου χρυ
σά κιντήματα φουστάν’, καλά παπούτσια, βραχιόλις, σκουλαρίκια τάβαλι κί 
γΐνκη πουλύ όμουρφ’.

'Ό πους πιρνούσι άπ’ τ’ έκκλησιά πήγι μέσα ν’ νάψ, ένα κιρί. Κόσμους 
τάχασι όταν τν’ εϊδιη. Ά σ τρ α ψ ι έκκλησιά. Γ ιά  νά μή τήν καταλάβουν, δμους 
άδιρφές τς’ βγήκι προυτού σχουλάσ’ κί πήγι σί μιά βρύσ’ νά πιή νιρό. Κείν’ 
τήν ώρα έρχουνταν ύπηρέτις τ’ βασιλιά νά πουτίσουν τ ’ άλουγα. Ή  Μιρά
φλου δπους εκαμι νά πααίν’ γλήγορα έπισι τού παπούτσι τς’ μέσα στού γιαλάκ’ 
(λεκάνη τής βρύσης) κί μ’ ένα παπούτσ’ γύρσι στού σπίτ’, έβγαλι τά ρούχα τς 
κί τ’ άκρυψι.

Ο ί αντρις τ’ βασιλιά πήραν τού παπούτσ’ κί τούν είπαν τού βασιλιά γιά 
τ ’ ομουρφου τοΰ κουρίτσ’ πού εΐδιαν στ’ βρύσ’...

Τότι βασιλιάς έβαλι δυο αντρις τ’ νά γυρίσουν σ’ ούλα τά σπίτια μί τού 
παπούτς’ κί σ’ δποιου κουρίτσ’ ταίριαζι θά τδπιρνι γυναίκα τ’....

Οί άδιρφές όταν γύρισαν άπ’ τν’ έκκλησιά είπαν τ ’ Μιράφλου γιά  τ’ δμουρ- 
φου τού κουρίτσ’ πού πήγι στ’ έκκλησιά κί σισίρτσι, (τάχασε) ούλους κόσμους 
μά ’κείν δέν είπι τίπουτα.

Ο ί άντρες τ’ βασιλιά γύρισαν σ’ ούλα τά σπίτια ήρθαν κί σπίτ’ τς’ Μιρά- 
φλους. Τού φόρισαν τού παπούτσ’ οί δυο μιγάλις άδιρφές δέν τς’ έκαμι. Φάνα- 
ξαν κί τ ’ Μιράφλου νά τού δουκιμάσ’ μά δέν ήθιλι.
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"Ακόυσα άντρις τ ’ βασιλιά κι τήν πήραν νά τού βουκιμάσ’. ’Ίσ ια  —  ίσια 
στοΰ πουδάρ’ τς’ ήρθι άψοΰ αυτή τοχασι.

Τήν πήραν στοΰ παλάτ’ κί παντρεΰτηκι τού βασιλιά.
"Τστερα άπού λίγουν κιρό βασιλιάς πήγι στούν πόλιμου κί ή γυναίκα τ’ 

γέννησι ενα πιδί (αγόρι)....
Ο ι άδιρφές τής Μιράφλους τ ’ ζήλιβαν γίνκαν (έγιναν) κατσιβέλις, κί πή

γαν νά γυρέψουν άπ’ τ ’ Μιράψλου ψουμί. Κείν’ βγήκι νά τις δώσ’.

Τότι ’κείνις τήν επιασαν κί τήν ερριξαν στοΰ πηγάδ’.... Ή  μιά άπόμνι 
στοΰ παλάτ’ παραμάνα γιά τοΰ πιδί κί ή άλλ’ έ'φκι...

Κουντά στοΰ πηγάδ’ φΰτρουσι τότι μιά μηλιά μί μήλα. Τοΰ πιδί δέν ήθι- 
λιν νά ψάη άπ’ τήν παραμάνα γάλα πήγινι στή μηλιά κί μόλις Αρταν ι κεϊ τά 
μήλα κατέβηναν κί τά ρουφοΰσι. "Τστιρα άνέβηναν πάλι.

Εΐδιη κακιά άδιρφή κί είπι νά τήν κόψουν τ ’ μηλιά... Τήν έκουψαν κί πέ- 
ταξαν τά πιλέκια (κομμάτια άπό τό κόψιμο τοΰ δένδρου) στοΰ δρόμου. Π ήγι 
μιά γιαγιά  τήν άλλ’ τή μέρα κί μάζιψι πιλέκια κί τά πήγι στοΰ σπίτ’ γ ιά  τ ’ φου- 
τιά.

Τήν άλλ’ μέρα πήγι γιαγιά  στ’ν έκκλησιά κί άφση άσκοΰπιστου τοΰ 
σπίτ’.

'Ό ταν γΰρισι βρήκι τοΰ σπίτ’ σκουπισμένου, τού φ αΐ μαγειριμένου κί δέν 
ήξιρ ι ποιος τάκαμι. Τήν άλλη μέρα πάλι τοΰ ίδιου. Τότι παραφΰλαξι γιαγιά 
κι εΐδιη τοΰ πιλέκ’ πού γίνκι κουρίτσ’ κι έκαμι τς’ δ’ λειές. ΕΙπι τότι κείνο πού 
ήταν ή Μιράψλου πώς ήταν γυναίκα τ’ βασιλιά, τί έκαμαν άδιρφές τς’.... Τήν 
πήρι τότι γριά κί πήγι στοΰ παλάτ’. Βασιλιάς γΰρσι άπ’ τούν πόλιμου άκσι τί 
εΐπι γ ιαγιά  πήρι τή Μιράψλου πάλι γυναίκα τ’ κί τίς κακιές άδιρφές τίς τιμώ
ρησε πουλΰ....

(Κυριακίτσα Σαμαρά 65 ετών)

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α

"Ολη μέρα σΰρτ φΰρτ Μάνιαμ’ τσιαντζιάλου
κί τοΰ βράδυ πίσ’ τήν πόρτα Μάνιαμ’ παρτσάλου

( Ή  Σκοΰπα) (Λάχανο)

Νταής μου κουντουθώδουρης Νταής μου κουντουθώδουρης
παλούκια φουρτουμένους μί τά κιριά στοΰν ώμου.

(Σκαντζόχοιρος) (Μουριά)
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Χίλιου μιλίου μπαίωυμένου 
κί ραφή δέν ε χ \

Έ χ ο υ  μιά πλαδίτσα 
φράχτη άπό φράχτ’ πηδάει 

(Χελώνα) κί δλου αυγά γιννάει.
(Κολοκύθια)

’Έχουν ένα βόδ’
πού άν δέν τοΰ κόψουν τν’ ουρά
δέν πηγαίν’ μέσα στ’ άχούρ’.

(Γκόρτσου ·—  ’Ά γρ ιο  απίδι)

ΧΟΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ό  χορός συνηθίζονταν στό γάμο, αρραβώνα, γιορτές, διασκεδάσεις. Τις 
μεγάλες γιορτές χόρευαν στήν πλατεία τοΰ χωριοΰ.

Συνήθεις χορο'ι ήσαν ό καλαματιανός, ό χασάπικος, 6 ζουναράδικος, 6 
πηδηχτός, ό τσάμικος καί μερικοί ποντιακοί χοροί, Έ πίσης χορεύονται άπό 
τούς νέους o?ck οί μοντέρνοι ευρωπαϊκοί χοροί. Οί χοροί ήσαν μικτοί (άνδρες—  
γυναίκες). Χόρευαν μέ όργανα ή μέ τραγούδια τοΰ χορού.

Ό  χασάπικος χορός είναι ό κρητικός χορός. Πιάνονται άπό τούς ώμους 
καί κάνουν βήματα, 0πο3ς στον κρητικό πεντοζάλη. Χορεύεται μόνο άπό τούς 
άνδρες.

Ό  ζουναράδικος συνηθίζεται σέ πολλά χωριά τής Θράκης. Πιάνονται 
άπό τή μέση καί έκτελοΰν βήματα, πού μοιάζουν μέ τά βήματα τοΰ χιώτικου 
σέ ρυθμό πιο γρήγορο.

Στον πηδηχτό πλέκονται τά χέρια σταυρωτά καί έκτελοΰνται βήματα 
εμπρός, πίσω, μέ πηδήματα εμπρός.

Συνήθη όργανα παλαιότερα ήταν ή γκάιντα, τό νταούλι, και. ό ζουρνάς. 
Έπαγγελματίες όργανοπαΐχτες δέν υπήρχαν, ούτε υπάρχουν στό χιοριό. Κα
λούνται στούς γάμους όργανοπαΐχτες άλλων χωριών, οί οποίοι πληρώνονται 
άπό τόν νοικοκύρη πού τούς καλεΐ, καί έπί πλέον, παίρνουν καί τό «τζιάμπα», 
χρήματα πού ρίχνουν στά όργανα αύτοί πού παίρνουν τό χορό ή συγγε
νείς τους.

Σήμερα χρησιμοποιούνται σύγχρονα μουσικά όργανα, (κλαρίνα, άκορ- 
ντεόν, κιθάρες).

Τά τραγούδια πού σώζονται είναι κυρίως χορευτικά καί επιτραπέζια, 
«τραπεζικά», δπως τά λένε.

Στούς γάμους καί άρρα’βώνες κάθονταν κάτω, δπου είχαν στρωμένα 
φαγητά,, καί τραγουδούσαν συντροφιές - συντροφιές.
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Ή  κοπέλλα πού άρραβωνιαζόταν, τραγουδούσε μόνη γιά  ολους τούς συγ
γενείς άπό ενα τραγούδι.

'Ό ταν κερνούσε, άφηναν τό ποτήρι κάτω και δέν έπιναν, άν δέν άκουγε 
ό καθένας τό τραγούδι του. "Αν ή νύφη δέν ήταν καλλίφο)νη, βοηθιόταν άπό 
μιά φίλη της.

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ο Δ Ο Τ Α Ϊ

Εις τήν συγκέντρωσιν τής λαογραφικής ύλης έβοήθησαν οι εξής πληρο- 
φοριοδόται τού χωριού:

2
α

3 
α
β
νί
δ
ε
σ

4 
α
β
Λ/I
δ
ε

'Τ  λ ι κ ό ς Β ί ο ς :
Κόρακας Γεώργιος ετών 40 ’Απόφοιτος Δημοτικού. 
Παρισίδου Μαρία ετών 65 αγράμματος.
Πετκίδου Μαρία ετών 60 αγράμματος.
Γκάσλα Δέσποινα ετών 70 αγράμματος.

Β ι ο τ ε χ ν ί α :
Παρισίδου Μαρία.

Κ  ο ι ν ω ν ι κ ός Β ί ο ς :
Πετκίδου Μαρία.
Παρισίδου Μαρία.
Σαμαρά Κυριακή ετών 65 απόφοιτος Δημοτικού. 
Σαμαράς ’Ά γγελος ετών 70 απόφοιτος Δημοτικού. 
Ίω αννίδης Κων)νος ετών 50 απόφοιτος Δημοτικού.

) Γκάσλα Δέσποινα ετών 65 αγράμματος.

’Έ θ ι μ α  τ ο ύ  Λα ϊ. κ ο ύ Έ  ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ : 
Παρισίδου Μαρία.
Πετκίδου Μαρία.
Σαμαρά Κυριακή.

’Αραμπατζή Δέσποινα ετών 40 απόφοιτος Δημοτικού. 
’Αραμπατζή Ειρήνη ετών 28 απόφοιτος Δημοτικού.

Μ α γ ε ί α  κ α ί  σ χ ε τ ι κ α ί δ ε ι σ ι δ α ·ι μ ο ν ί α ι κ α ί  
σ υ ν ή θ ε ι α ι : 

α) Παρισίδου Μαρία, 
β) Κόρακα Γαρυφαλλιά ετών 38 αγράμματος.

6) Π α ι δ ι κ ά  κ α ί  α θ λ η τ ι κ ά  α γ ω ν ί σ μ α τ α :
18
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α) Ναλμπαντίδης Χρηστός ετών 35 αγράμματος, 
β) Κάλφας Απόστολος ετών 55 αγράμματος, 
γ ) Σκαρλατίδου Ευαγγελινή ετώ 30 απόφοιτος Δημοτικού, 
δ) Γκενστίδης Χρηστός ετών 45 απόφοιτος Δημοτικού.

7) Χ ο ρ ο ί  —  Μ ο υ σ ι κ ή  — ' Μ ο υ σ ι κ ά  ό ρ γ α ν α ,  
α) Κατίνα Κάλφα ετών 5'5 αγράμματος, 
β) Παρασίδου Μαρία.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Ν  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν  ΕΝ  Α Θ Η Ν Α ΙΣ
Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  : Πανεπιστημίου 34 και 'Ιπποκράτους (5ος όροφος).

(Τηλ. 621.647).

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Συμφώνως τω Καταστατικφ (άρθρα 31 - 4 1 ), καλούνται τά έν ’Αθήναις 
μέλη τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου όπως προσέλθωσι τήν 30ήν ’Οκτωβρίου 1970, 
ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 6ην μ.μ. είς Γεν. Συνέλευσιν, ήτις θά λάβη χώ
ραν είς τά έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου 34 καί 'Ιπποκράτους, Μέγαρον Παλλά- 
δος (5ος όροφος) γραφεία του Σωματείου, μέ ιά  κάτωθι θέματα Η μερήσιας 
Διατάξεως:

1) Λογοδοσία Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2) ’Έκθεσις Ε λέγχου Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.
3) Ά νάγνωσις ’Ισολογισμού άπό 1.3.1967 μέχρι 31.12.1969.
4) Ά νάγνω σις Προϋπολογισμού ετών 1970 καί 1971.
5) Έ γκ ρ ισ ις  Π επραγμένοι Διοικητικού Συμβουλίου, Ισολογισμού, 

Προϋπολογισμού καί απαλλαγή Δ. Συμβουλίου καί Εξελεγκτικής Επιτροπής 
πάσης εύθΰνης.

6) Συζητήσεις καί διάφοροι προτάσεις.
7) Εκλογή Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8) ’Εκλογή Τριμελούς ’Εφορευτικής ’Επιτροπής έπί τών εκλογών.
Έ ν περιπτώσει έλλείψεως απαρτίας, ή Συνέλευσις θά έπαναληφθή, άνευ 

νέας προσκλήσεως, τήν έπομένην Παρασκευήν 6ην Νοεμβρίου 1970, είς τον 
αυτόν τόπον καί χρόνον καί μέ τά αυτά θέματα, θειορηθήσεται δέ έν απαρτία 
όσαδήποτε έκ τών μελών καί άν προσέλθωσι.

Έ ν Ά θή να ις τή 20ή ’Οκτωβρίου 1970

Ό  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  Ό  Γ ε ν ι κ ό ς  Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς
ΘΩΜΑΣ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Π Α Γ ΙΩ Τ Ε Λ Η Σ



Λ Ο Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 30ής ’Οκτωβρίου 1970

’Αγαπητοί συμπατριώται,

Έμφανιζόμεθα καί πάλιν ενώπιον τής Γενικής Συνελεΰσεως, μετά τήν 
έλεγχθεΐσαν διετίαν 1965 καί 1966, συμφώνως τώ Καταστατικά), διά νά ύπο- 
βάλλωμεν τόν ’Ισολογισμόν καί τήν Έ κθεσ ιν Ε λέγχου  τής Τριμελούς Ε ξ ε 
λεγκτικής Ε πιτροπής άπό 1ης Μαρτίου 1967 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1969 
καί ΐνα έκθέσωμεν έν πάσει δυνατή συντομία, δλα τά λαβόντα χώραν κατά τό 
μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα, άκούσωμεν δέ τάς επ’ αύτών τυχόν παρατη
ρήσεις σας καί τύχομεν τής έγκρίσεως τών πεπραγμένων μας.

Σ ά ς ύποδεχόμεθα μέ χαράν σήμερον εις τό νέον τό τόσον ευπρεπές καί 
άνετον γραφεΐον μας, δπως καί υμείς ήδη διαπιστώνετε, 0ά εΐμεθα δέ ευτυ
χείς έάν συχνά έπισκέπτεσθε τοΰτο διά νά μή χάνωμεν τήν μεταξύ μας έπαφήν 
καί διά νά άνταλλάσσωμεν γνώμας έπί τών διαφόρων κοινών μας θεμάτων καί 
τής έν γένει πορείας τοΰ έργου μας. 'Η  ένταΰθα μεταφορά, μάς έπεβλήΟη ύπό 
τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ παλαιοΰ γραφείου, ή έπιμονή του όμως αύτη μάς ωφέλησε, 
διότι έγκατεστάθημεν είς τόσον εύπαρουσίαστον γραφεΐον.

Φίλοι μας, ζωηρωτάτη ήτο ή έπιθυμία μας δπως ή σημερινή Γενική Συν- 
έλευσις λάβη χώραν ένωρίτερον, δέν κατέστη όμως τοΰτο δυνατόν, λόγω τών έν 
τώ μεταξύ μεσολαβησάντων τραγικών γεγονότων έκ τών έπελθόντων θανάτων 
τών αειμνήστων Προέδρων τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου Φιλίππου Μανουηλίδου καί 
Γεωργίου Γεωργιάδου.

Έ π ί τή άπωλεία τών αειμνήστων Προέδρων του Φιλίππου Μανουηλίδου 
καί Γεωργίου Γεωργιάδου τό Θρακικόν Κέντρον είς δύο έκτάκτους συνεδριά
σεις (27.10.68 καί 1.6.70) τοΰ Διοικητικοΰ του Συμβουλίου, άπέτισε τόν όφει- 
λόμενον φόρον τιμής διά πολλών συγκινητικών εκδηλώσεων, προέβη είς τήν 
σύνταξιν Ψηφισμάτων, τά οποία έδημοσιεύθησαν είς τάς έφημερίδας τών ’Α 
θηνών καί τών ’Επαρχιών, κατέθεσε στέφανα έπί τών σορών των, ιδιέθεσεν είς 
μνήμην των διάφορα ποσά υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, διά καταλλήλων δέ 
έπικηδείων, παλλομένιον άπό πατριωτικήν φλόγα, έξήρε τάς προσωπικότητας
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τών μεταστάντοον. Φωτογραφίαι των έν μεγενθΰσει άνηρτήθησαν εις τά γρα* 
ψεΤα τοΰ Κέντρου.

Ό  κυκλοφορήσας 43ος Τόμος τών «Θρακικών» είναι αφιερωμένος εις 
τιμήν καί μνήμην τοΰ Μεγάλου τέκνου τής Θράκης, Προέδρου τοΰ Κέντρου 
μας μέχρι τοΰ θανάτου του Φιλίππου Μανουηλίδου, ό υπό έκδοσιν δέ 44ος Τό
μος θά άφιερωθή καί αυτός είς μνήμην τοΰ άλησμονήτου Προέδρου μας Γεωρ
γίου Γεωργιάδου.

Κατά τό διάστημα τής υπό κρίσιν περιόδου άπεβίωσαν οί κάτωθι:
1) Αναστασίου ’Αθανάσιος —  Έπίλεκτον Μέλος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

—  Δωρητής.
2) Γεννάδιος ’Αρίστιππος —  Εισηγητής Τοπικής ’Επιτροπής Ξάνθης

—  Πολύτιμος συνεργάτης μας.
3) Καραχαλίδης Χρήστος —  Παλαιόν Μέλος —  Μέλος τοΰ Δ. Συμβου

λίου.

4) Διαμαντόπουλος Δημήτριος —  Πολύτιμος συνεργάτης —- Μέλος τοΰ 
Λ. Συμβουλίου.

δ) Έκιντζόγλου Νικόλαος —  Δωρητής.
G) Ά θανασιάδης Έοάννης —  Μέλος.
7) Μανωλάκης Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος έκ Σαμοθράκης —  Συνερ

γάτης τών «Θρακικών».
8) Βαψείδης Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης —  Συνεργάτης τών «Θρακι

κών».

9) Φιμερέλλης Ιω ά ννη ς —  Μέλος.
(Ε νό ς λεπτοΰ σιγή είς μνήμην τω ν).
Διά τάς έπιδιώξεις καί τά έπιτεύγματα τοΰ Σωματείου κρατείται ένήμε- 

ρον τό 24μελές Διοικητικόν Συμβούλιον υπό τής ΰπ’ αΰτοΰ έκλεγομένης Π εν
ταμελούς Διευθυνούσης ’Επιτροπής, ήτις τακτικώς συνεδριάζουσα, επιλαμβά
νεται τής έπιλύσεως δλων τών υποθέσεων τοΰ Σωματείου. Περίληψιν τών θε
μάτων, μέ τά όποια ήσχολήθη τό Σωματεΐον κατά τό ανωτέρω χρονικόν διά
στημα, παραθέτομεν κατωτέρω διά τών κατά κλάδους καί κεφάλαια ανακοινώ
σεων, προς ένημέρωσιν τής Συνελεύσεως:

Α) ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ «0  Ρ A Κ I Κ Α»

Έσυνεχίσθη μέ τόν αυτόν ταχΰν ρυθμόν ή έκδοσις τοΰ Συγγράματός 
μας τά «Θρακικά» καί έκυκλοφόρησαν οί 41ος, 42ος καί 43ος Τόμοι, εκ 310 
σελίδων έκαστος, μέ τά εξής περιεχόμενα:

Τ ό μ ο ς  41ος: Ό  Τόμος ούτος περιλαμβάνει ά'ρθρα προς τόν ’Από-
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δήμον Ελληνισμόν —  Δευτέραν βράβευσιν τών «Θρακικών» υπό τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών —  Κληροδότημα Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Στρηνο- 
πούλου —  Διοικητικά Θρακικοϋ Κέντρου και Λαογραφικά Πόλεων και Χο> 
ρίων Περαρερείας Διδυμοτείχου κα'ι Σουφλίου.

Τ ό μ ο ς  42ος: Ούτος περιλαμβάνει Διοικητικά Θρακικοϋ Κέντρου
και συνέχισιν Λαογραφικών Πόλεων κα! Χωρίων Περιφερείας Διδυμοτείχου 
και Σουφλίου.

Τ ό μ ο ς  43ος: Π εριέχει: ’Αφιέρωμα —  Βιογραφίαν Φιλίππου Μανουη- 
λίδου —  Έ ν α  νοσταλγικό ταξίδι στήν Θράκη υπό τοΰ Καθηγητοϋ κ. Βασ. 
Άσημομύτη —  Τό Λαογραφικόν Μουσεϊον τοΰ Διδυμοτείχου μέ πλήθος εικό
νων τών έγκαινίοον και τών εκθεμάτων —  Συνέχισιν Λαογραφικών Διδυμο
τείχου, Σουφλίου και ΙΙεριχώρων —  Τήν «Συμβολήν τού Πρωταγόρου είς 
τήν ’Αρχήν τού 'Τποκειμένου» υπό τού κ. Δ. Μούκανου —  «Χαΐρε Άδριανού- 
πολις» υπό Ίω ά ν. Πετρουνάκου (Λακωνικού) κα! τέλος Διοικητικά Θρακικοϋ 
Κέντρου.

Ή  δαπάνη τών τριών τούτων Τόμων άνήλθεν είς δρχ. 117.ι22ο.
’Ή δη εχει συγκεντρωθή ή άπαιτουμένη ύλη διά τήν εκδοσιν τού 44ου Τό

μου τών «Θρακικών», ήτις έχει έπεξεργασθή υπό τών μελών τής Επιτροπής 
έκδόσεως «Θρακικών» κ.κ. Δ. Λουΐζου κα! Α. Γιαννακάκη κα! έπίκειται ή 
έναρξις έκτυπώσεως κα! τού Τόμου τούτου, δστις, ώς άνεφέρθη, Οά είναι αφιε
ρωμένος είς μνήμην τού Προέδρου μας Γεωργίου Γεωργιάδου, θά περιλάβη 
δέ συνέχειαν Λαογραφικών Διδυμοτείχου, Σουφλίου κα! Καλλιπόλεως, εργα
σίαν τού κ. Δ. Μούκανου περ! Ήροδίκου τού Σηλυμβριανού έν τή Ά ρχα ίφ  
Ελληνική Γραμματεία, ’Επιστημονικόν προσδιορισμόν τών Φυτωνυμίων τής 
Α. Θράκης υπό τού Δασολόγου κ. ΓΙάνου Γρίσπου, τά Διοικητικά τού Θρακι- 
κού Κέντρου, Έκλιπούσας Θρακικάς φυσιογνωμίας κα! άλλα άφορώντα τήν 
Ιστορίαν τής ’Α ρχαίας κα! νεωτέρας Θράκης.

Β) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ -  ΤΟΜΕΥΣ ΕΥΠΟΙ-ΓΑΣ

Παραλλήλως, προς τό εκδοτικόν έργον, έσυνεχίσθη μέ τον αυτόν ζωηρόν 
ρυθμόν και ή φιλανθρωπική δράσις τού Σωματείου μας, ήτις συνίσταται, ώς 
κα! κατά τό παρελθόν, είς προικοδοτήσεις, βραβεύσεις μαθητών Δημοτικών 
Σχολείων, Γυμνασίων, Πανεπιστημίων κα! Τεχνικών Σχολών, οίκονομικάς 
ένισχύσεις Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμάτων, και Συλλόγων, ώς κα! πτωχών συμ
πατριωτών μας. ’Από τής έφαρμογής τού τομέως εύποιΐας διεθέσαμεν διά προι
κοδοτήσεις 113 πτωχών νεανίδων καταγομένων έκ Θράκης τό ποσόν τών δρα
χμών 565.000, διά βραβεύσεις 87 μαθητών Γυμνασίων τής Θράκης ποσόν



Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α 279

δρχ. 174.000, διά βραβεύσεις τών μαθητών δλων τών Δημοτικών Σχολείων 
τών Νομών 'Έβρου καί Ξάνθης, ποσόν δρχ. 194.600 και διά διαφόρους άλλας 
ενισχύσεις ήτοι Μαθητικών εκδρομών, Σπουδαστών Ά νωτέρων κα! Ά νω τά- 
των Σχολών, ’Ορφανοτροφείων, Γηροκομείων, Φιλ,οπτώχων Ταμείων, Θρακι
κών Σωματείων, Οίκοκυρικών Σχολών, Εκκλησιαστικών Ταμείων, Σεισμο
πλήκτων, πτωχών συμπολιτών κλπ. κλπ., τό ποσόν τών δραχμών 217.426. 
Μέ άλλους λόγους έδαπανήθη περ! τό έν έκατομμύριον δραχμών διά τά ώς άνω 
επιτεύγματα, τά όποια έδημιούργησαν άρίστην έντύπωσιν, εκτός τής ώφελι- 
μότητος τήν οποίαν παρέχουν είς τούς έχοντας ανάγκην συμπαραστάσεως. 
Κατά τάς επιδόσεις τών προικοδοτήσεων και βραβεύσεων λαμβάνουν χώραν 
πολυπληθείς τοπικά! συγκεντρώσεις, παρίστανται δέ κατ’ αύτάς ό Κλήρος, αί 
Τοπικά! Ά ρ χα ί. Μέ τάς όργανουμένας έορτάς κα! συγκεντρώσεις πρός τόν ώς 
άνω σκοπόν, άπησχολήθη κατ’ έπανάληψιν ό Τύπος τής Θράκης, δστις έδημο- 
σίευσε κα! σχετικάς φωτογραφίας.

Γ) ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα πρός δσα άνεκοινώθησαν διά τής προηγούμενης Λογοδοσίας 
μας, σχετικώς μέ τήν άπόφασιν τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου, δπως χορηγήση βρα
βεία είς τούς μαθητάς τούς άριστεύσαντας τών Δημοτικών Σχολείων, κατόπιν 
τής γενομένης προεργασίας μετά τών κατά τόπους ’Επαρχιακών μας ’Επιτρο
πών, διετέθη κονδύλων 200.000 δραχμών περίπου, έβραβεύθησαν δέ διά τοΰ 
έν λόγω ποσοΰ 430 μαθητα! 215 Δημοτικών Σχολείων τής Ξάνθης, Ά λεξαν- 
δρουπόλεο)ς, Διδυμοτείχου, Ό ρεστιάδος, Σουφλίου, Φερρών κα! Σαμοθράκης. 
Α ί επιδόσεις τών βραβεύσεων τούτων λαμβάνουν χώραν παρουσία τών Τοπικών 
’Αρχών, τών γονέων κα! κηδεμόνων, είς ωραίας έορταστικάς εκδηλώσεις κατά 
τάς οποίας έξαίρεται ή πολυσχιδής δράσις τοΰ Κέντρου, δπερ διά τής μερίμνης 
του ταύτης έρχεται αρωγόν είς τούς διακρινομένους κα! άναξιοπαθοΰντας συμ- 
πατριώτας μας. Διά τών γενομένων έξ άλλου ομιλιών, οί Εϊσηγητα! τών κατά 
τόπους ’Επιτροπών μας, συμβάλλουν τά μέγιστα είς τήν ’Εθνικήν διαπαιδαγώ- 
γησιν κα! τήν καλλιέργειαν εύγενοΰς άμίλλης μεταξύ τών μαθητών. Αί δημοσιευ
όμενοι είς τά «Θρακικά» έπιστολαι τών ευεργετούμενων, παρέχουν μίαν εικόνα 
τής πατριωτικής δράσεως τοΰ Σωματείου μας.

Έ νταΰθα θεο^ροΰμεν καθήκον μας κα! έπιβεβλημένην ύποχρέωσιν όπως 
έξάρωμεν τήν πολύτιμον συμβολήν τών κατά τόπους συνεργατών μας Εισηγη
τών και ιδιαιτέρως τοΰ κορυφαίου τούτων σεβαστοΰ Διδασκά?ωυ κ. Δ. Μανά- 
κα Είσηγητοΰ Τοπικής Ε πιτροπής Διδυμοτείχου, ό όποιος μή φειδόμενος κό
πων και μόχθων διατρέχει τά παραμεθόρια χωρία και μετά θέρμης κα! ζήλου,
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έξαίρει τό έργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, γενόμενος άμα διαπρύσιος κήρυξ τής 
διαιωνίσεως τής Θρακικής ’Ιδέας καί τοΰ μεγαλείου τής χαμένης πατρίδος.

Δ ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Συνεστίασις νέων Θρακών Ε πιστημόνω ν : 13,12.1969

Μέ ιδιαιτέραν χαράν άναγγέλλομεν είς υμάς τήν ίδρυσιν Σωματείου υπό 
όμάδος νέων Θρακών ’Επιστημόνων, οί σκοποί τοΰ οποίου αποβλέπουν είς τήν 
προαγωγήν καί άνάπτυξιν τών έν γένει ζητημάτων τής Θράκης. Τό Θρακικόν 
Κέντρον δ'χι μόνον ηθικώς ένεθάρρυνε τήν ώραίαν ταύτην πρωτοβουλίαν, άλλά 
καί ΰλικώς ήλθεν αρωγόν, κατά τό δυνατόν, είς τήν προσπάθειαν τής Διοική- 
σεώς του, άπαρτιζομένης άπό έκλεκτόν έπιτελεΐον επιστημόνων, διαπνεομένων 
άπό Ιεράν φλόγα καί θερμήν άγάπην προς τήν γενέτειράν των. Κατά τήν δοθεϊ- 
σαν δέ ΰπ’ αυτών συνεστίασιν προς καλλιτέραν γνωριμίαν μεταξύ τών Θρακών 
τής 13ης Δεκεμβρίου 1969 είς τάς αίθουσας τοΰ Ξενοδοχείου «Μάρμαρα», ήτις 
υπήρξε μία ωραία Θρακική συγκέντρωσις, ό άείμνηστος Πρόεδρός μας Γεώρ
γιος Γεωργιάδης έχαιρέτισε μέ ιδιαιτέραν χαράν τήν πρωτοβουλίαν αυτήν τών 
νέων μας εις τό πολυπληθές άκροατήριον.

2ον. Διάλβξις Γεωργίου Μαμέλη 19ης ‘Ιανουαρίου 1970.

Τό Θρακικόν Κέντρον, κατόπιν τής εΰγενοΰς προσφοράς τοΰ κ. Γεωργίου 
Μαμέλη, Ε πιτίμου Γενικοΰ ’Επιθεωρητοΰ Μέσης Έκπαιδεΰσεως Μακεδονίας 
καί Θράκης, διωργάνοοσε τήν 19ην Ίανουαρίου έ.έ. είς τήν μεγάλην Αίθουσαν 
τοΰ «Παρνασσοΰ» διάλεξιν, μέ ομιλητήν τόν ίδιον καί μέ θέμα: «Οί διακριθέν- 
τες είς τήν Επιστήμην Θράκες κατά τόν ΙΘ ' καί Κ ' αιώνα». Ό  ομιλητής, κά
τοχος τοΰ θέματός του, τό διεξήλθε μέ έμβρίθειαν καί παραστατικότητα καί έπα- 
ρουσίασε είς τό πυκνόν άκροατήριον, που άπό πολύ ενωρίς εΐχε κατακλΰσει τήν 
αίθουσαν τοΰ «Παρνασσοΰ», άγνωστους, είς τό εύρΰ κοινόν Θράκας επιστήμονας 
ΰπεσχέθη ιδέ νά συνέχιση τάς διαλέξεις ταύτας καί είς τό μέλλον. Τόν ομιλητήν 
προσεφώνησε καί έπαρουσίασεν είς τό άκροατήριον ό άείμνηστος Πρόεδρός μας 
Γεωργιάδης. Μετά τό πέρας τής διαλέξεως τά μέλη τής Διοικήσεως έδεξιώθη- 
σαν τόν κ. Γεώργιον Μαμέλην, δστις ΰπεσχέθη μάλιστα νά άποστείλη τό κείμενον 
τής ομιλίας του προς δημοσίευσιν είς τά «Θρακικά».

3©ν. Εθνικόν "Ιδρυμα.

Κατά μήνα Φεβρουάριον έ.έ., κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως υπό τοΰ 
Έθνικοΰ 'Ιδρύματος δλων τών Θρακικών Σωματείων, αντιπροσωπεία τοΰ Θρα-



Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α 28'J

κικοΰ Κέντρου έκ τών κ.κ. Θ. Παπαδοπούλου, Ν. Παγιωτέλη καί Α. Γιαννακά- 
κη, παρευρέθη εις συγκέντρωσιν, καθ’ ήν ό Γενικός Δ )ντής τοΰ Ιδρύματος, εις 
ομιλίαν του ανέπτυξε τούς σκοπούς είς οΰς αποβλέπει τοΰτο καί συνέστησε τήν 
ένωσιν όλων τών Θρακικών Σωματείων προς καλλιτέραν προβολήν τών ζητη
μάτων πού μάς απασχολούν. Κατά τήν συγκέντρωσιν αυτήν άφοΰ άνεπτύξαμεν, 
έν όλίγοις, τούς σκοπούς καί τήν δράσιν τοΰ Σωματείου μας, έπεδώσαμεν καί 
σχετικόν σημείωμα δαπανών τοΰ εκδοτικού καί φιλανθρωπικού μας έργου. Έ ν 
τώ μεταξύ άπεστείλαμεν καί τό ύπ’ άριθ. 3078)2.9.70 έγγραφόν μας προς τό 
Εθνικόν "Ιδρυμα, δπερ έσυνωδεΰετο καί υπό μιας πλήρους σειράς τοΰ Σ υγγράμ 
ματος μας τά «Θρακικά».

Ε) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΥΑΤΕ ΙΡΩΝ

Π ερί τοΰ Κληροδοτήματος τούτου λεπτομερώς έχομεν άναφέρει είς υμάς 
κατά τήν προηγουμένην Γενικήν Συνέλευσιν. "Η δη, έν συνεχεία τών όσων 
άνεφέρθησαν είς εκείνην τήν Λογοδοσίαν μας, δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι τό 
θέμα τοΰ Κληροδοτήματος τοΰ αειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμα
νού Στρηνοπούλου, έχει πλέον είσέλθη είς ομαλήν οδόν. Έ κ  τών είσπραχθέν- 
των παρά τοΰ "Τπ)τος τής Ε θνικής Τραπέζης Ελλάδος Λονδίνου τόκων τής 
τριετίας 1963, 1964 καί 1965 έκ δρχ. 15.000, όμοΰ μετά υπολοίπου έκ προηγ. 
χρήσεων δρχ. 5.000, ήτοι διά τοΰ ποσού τών 20.000 δρχ., κατόπιν τής γενο- 
μένης προεργασίας μετά τής υπό τήν Προεδρείαν τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Φι
λίππων, Νεαπόλεως, Θάσου κ. ’Αλεξάνδρου, Ε πιτροπής Κληροδοτήματος Κα
βάλας, ήτις άποτελεΐται έξ εγκρίτων Θρακών καί κατόπιν ύποδείξεώς της, 
έπροικοδοτήθησαν κατά τήν έλεγχομένην περίοδον διά δρχ. 5.000 έκάστη 
τέσσαρες νεάνιδες, καταγόμεναι έκ Δελλιωνών Α, Θράκης, πατρίδος τοΰ Δια
θέτου ήτοι αί: 1) Κατρακυλοπούλου Ζωή, 2) Χατζόγλου Δήμητρα, 3) Μυλω
νά "Αννα καί 4) Καράκου Βασιλική.

Α ί προικοδοτήσεις αύται χορηγούνται κατ’ έγκρισιν τής Δ)νσεως 
Κληροδοτημάτων τοΰ 'Τπουργείου Οικονομικών, κατόπιν υποβολής αίτήσεως 
μετά τοΰ προϋπολογισμού τών προς διάθεσιν ποσών. Δέον νά προστεθή δτι κα
τόπιν ύποδείξεώς τής ώς άνω Δ)νσεως, οί είσπραττόμενοι τόκοι τοΰ Κληρο
δοτήματος κατατίθενται είς ιδιαίτερον παρά τή Ε θνική  Τραπέζη λ)σμόν 
δ'ψεως. Έ ν  τώ μεταξύ, κατόπιν τής διεξαχθείσης αλληλογραφίας έχουν είσ- 
πραχθή καί κατατεθή είς τον ιδιαίτερον λ)σμόν Ε.Τ .Ε. καί οί τόκοι τής τριε
τίας 19Θ6, 1967 καί 1968, οΐτινες Οά διατεθούν, μετά τήν έγκρισιν τοΰ σχε
τικού προϋπολογισμού μας παρά τής Δ)νσεως Κληρ)τ<»ν, κατά τό προσεχές 
έτος 1971, διά προικοδότησιν τριών είσέτι νεανίδων.
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ΣΤ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΒΟΥΡΗ

Ό  άποβιώσας έξ Αίνου συμπολίτης μας Χριστοφής Καβοΰρης, κατά σύ- 
στασιν καί τοΰ κ. Χριστοφ. Οικονόμου, μέλους τοϋ Δ)κοΰ μας Συμβουλίου, 
άφήκε διά Διαθήκης, είς τό Θρακικόν Κέντρον τό 20% τής περιουσίας του, 
είς μνήμην τής συζΰγου του Γαλήνης, ίνα διά τών χρημάτων τούτιον προικο- 
δοτοΰνται κατ’ έτος δύο πτωχαί κορασίδες έκ Θράκης. Ά ντίγραφον τής Δια
θήκης μάς παρεδόθη υπό τοΰ Πληρεξουσίου Δικηγόρου τοΰ Έκιελεστοΰ 
κ. Όλυμπίου, ή ΰπόθεσις δμως εύρίσκεται εϊσέτι εις τό στάδιον τής έκκαθα- 
ρίσεως τής περιουσίας τοΰ Διαθέτου.

Ζ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΑΙ

Ά τυχώ ς, είς τό κεφάλαιον τοΰτο δέν έχομεν νά έμφανίσωμεν άξιόλογον 
πρόοδον. Παρεκαλέσαμεν άπαντα τά μέλη τοΰ Σωματείου δπως φροντίσουν 
καί εγγράφουν τρία πρόσωπα έκαστον έκ τών γνωστών ή φίλων των συμπα
τριωτών, ή προσπάθειά μας δμως αΰτη δέν άπέδιυσε τά προσδοκόμενα αποτε
λέσματα. Ο ί δωρηταί μέλη, οίτινες άνήρχοντο είς τριάκοντα περίπου, έχουν 
ήδη περιορισθή είς τούς επτά. Τ ά έν Ά θή να ις  απλά μέλη τοΰ Κέντρου ανέρ
χονται είς έβδομήκοντα.

Τό θέμα τής έγγραφής νέων μελών, αγαπητοί φίλοι, είναι έπιτακτικόν 
καί δέον νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ όψιν ύφ’ δλων ήμών. Διότι έάν δέν είσρεύση 
νέον αιμα είς τούς κόλπους τοΰ Σωματείου Οά κινδυνεΰση ή ϋπαρξίς του είς τό 
προσεχές μέλλον.

Έπιΐβάλλεται δθεν και κάμνομεν έκκλησιν είς πάντας δπως ή αγάπη μας 
πρός τό Σωματεΐον παραμείνη άσβεστος καί έκαστος έξ ήμών άς κάμη εργον 
του, μεταξύ τών άλλων φροντίδων του, τήν ανάγκην έξευρέσεως νέων μελών 
πρός ένίσχυσιν καί τών πόρων μας, άλλά προ παντός αύξήσεως τών μελών μας.

"Οσον αφορά τά μέλη τών Τοπικών ’Επαρχιακών Επιτροπών άναφέρο- 
μεν τά κάτωθι:

1) Τ ο π ι κ ή  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  Ά λ ε ξ α ν δ ρ ο υ π ό λ ε ω ς :
Αϋτη αριθμεί 36 μέλη, άτινα οφείλουν τάς συνδρομάς των τοΰ τρέχ.

έτους. Ή  Είσηγήτρια κ. 'Ελ. Φιλιππίδου άπήντησεν δτι θά έπιληφθή προσε
χώς τής είσπράξεως τών συνδρομών.

2)  Τ ο π ι κ ή  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  Φ ε ρ ρ ώ ν :
’Αριθμεί 56 μέλη, τά όποια οφείλουν τάς συνδρομάς των τοΰ τρέχ. έτους. 

Ό  κ. Μανάκας είς έπιστολήν του γράφει δτι αί συνδρομαί αύται θά είσπρα- 
χθοΰν μέ τήν έναρξιν τοΰ νέου σχολικοΰ έτους 1970.
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3) Τ  ο π ι κ ή Έ  π ι τ ρ ο π  ή Σ  ο υ φ  λ ί ο υ : %
Α ρ ιθμ εί 18 μέλη όφείλοντα τάς συν δ ρο μάς των τοΰ 1970.

4) Τ ο π ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Ξ ά ν θ η ς - Σ τ α υ ρ ο υ π ό λ ε ω ς :
’Αριθμεί 220 μέλη, μετά δμως άπό τόν αίφνίδιον θάνατον τοΰ Είσηγητοΰ

Α. Γενναδίου ή έν λόγω ’Επιτροπή διελύθη. Προσπάθειαί μας επαναλειτουρ
γίας άπέβησαν άκαρποι μέχρι τοΰδε.

5) Τ ο π ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Σ α μ ο θ ρ ά κ η ς :
’Αριθμεί 42 μέλη, άτινα οφείλουν τάς συνδρομάς τοΰ 1969, παρ’ δτι 

έστάλησαν αί σχετικαί αποδείξεις. Ό  Εισηγητής κ. Β. Παπανικολάου δέν 
άπαντά.

6) Τ ο π ι κ ή  , Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ :
’Αριθμεί 148 μέλη, αί σύνδρομα! τών οποίων είσπράττονται είς τό τέλος 

τοΰ έτους.

7) Τ ο π ι κ ή  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  Ό ρ ε σ τ ι ά δ ο ς :
’Αριθμεί 64 μέλη, αί σύνδρομα! τών οποίων είσπράττονται είς τό τέλος 

έκάστου έτους.
’Ή τοι μέλη Τοπικών ’Επαρχιακών ’Επιτροπών 582.
Ή  ίδρυσις κα! λειτουργία τών ’Επαρχιακών ’Επιτροπών έξηρτήθη κατά 

πρώτον λόγον άπό τήν δραστηριότητα τών κατά τόπους Εισηγητών, ή συμβο
λή κα! ή συνεργασία τών οποίων μετά τοΰ Κέντρου υπήρξε λίαν εποικοδομη
τική, κα! δεύτερον άπό τάς οικονομικός μας δυνατότητας δσον άφορά τήν διά-
θεσιν τών διαφόρων κονδυλίων εΰποιΐας. Μετά τόν θάνατον δμως τοΰ Είσηγη
τοΰ τής Τ.Ε. Ξάνθης Α. Γενναδίου, ώς άνεφέρθη, κα! τήν πρόσφατον άσθέ- 
νειαν τοΰ επικεφαλής τών ’Επιτροπών τοΰ Ν . 'Έβρου Είσηγητοΰ Διδυμοτείχου 
κ. Δ. Μανάκα, ή δραστηριότης τών ’Επιτροπών τούτων ένεφάνισε κάμψιν, δΓ 
δ κα! έκρίθη σκόπιμον καί άπεφασίσθη είς τελευταίαν συνεδρίαν τοΰ Διοικη- 
τικοΰ Συμβουλίου, δπως μέλος αύτοΰ μεταβή προσεχώς είς Β. 'Ελλάδα, ινα 
ερχόμενον είς επαφήν μετά τών έκεΐ Εισηγητών κα! άλλων τοπικών παραγόν
των, βοηθήση είς τήν έπανασΰστασιν τών έν λόγω ’Επιτροπών, ή λειτουργία 
τών οποίων καθίσταται άπαραίτητος, δεδομένου δτι αΰται άποτελοΰν τόν συν
δετικόν κρίκον μεταξύ τοΰ Κέντρου μας κα! τών έκεΐ εγκατεστημένων Θρα
κών.

Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ)ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Δ)ΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατά τό διάστημα τής υπό κρίσιν περιόδου ή Πενταμελής Διευθΰνουσα 
Ε πιτροπή συνήρχετο κανονικώς κατά μήνα κα! έπελαμβάνετο, έν άπολύτω 
συνεργασία, τής έπιλύσεως δλων τών υποθέσεων τοΰ Σωματείου, σύμφωνα μέ
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τά τηρούμενα ενυπόγραφα Πρακτικά. Τό Διοικητικόν Συμβούλων συνήλθε, 
κατά τό έν λόγω διάστημα, εις οκτώ συνεδριάσεις προς ένημέρωσίν του υπό 
τής ύπ’ αυτού εκλεγόμενης Διευθυνούσης ’Επιτροπής.

Π άντως κρίνεται απαραίτητος ή τροποποίησις τού ίσχύοντος Καταστα
τικού τού Σωματείου, βάσει τών σημερινών δεδομένων.

Θ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

'Η  οικονομική κατάστασις κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 1ης Μαρτίου 
1967 μέχρι ‘31ης Δεκεμβρίου 1969, σύμφωνα μέ τάς καταχωρήσεις τού Τα
μείου και τών Πρακτικών, ώς καί τον διενεργηθέντα έλεγχον, έμφαίνεται είς 
τον άναγνωσθησάμενον ’Ισολογισμόν καί τήν ’Έκθεσιν ’Ελέγχου τής Τριμε
λούς Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.

1) Ή  δαπάνη τών έκδοθέντων 41ου, 42ου καί 43ου Τόμων τών «Θρα
κικών», ήτις άνήλθεν είς δρχ. 117.725 έκαλύφθη άπό εισπράξεις έξ ενισχύ
σεων 'Τπουργείων, Τραπεζών, ’Οργανισμών κ.λ.π. Ποσόν δρχ. 90.000 έχει 
ήδη προγραμματισθή διά τήν έκτύπωσιν τών 44ου καί 45ου Τόμων.

2) Α ί δαπάναι είς γενικά έξοδα ήτοι: ’Ενοίκια, κοινόχρηστα, μισθούς προ
σωπικού, τηλέφωνον, τυπογραφικά, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, μεταφορικά, 
εισπρακτικά, άναλώσιμον υλικόν, άσφάλιστρα, καθάρισμα γραφείου, συνδρο- 
μάς εφημερίδων κλπ. άνέρχονται κατά τήν υπό κρίσιν περίοδον είς δρχ.
256.066.50, είς προικοδοτήσεις δέ, βραβεύσεις, έκτύπωσιν «Θρακικών» καί 
διαφόρους άλλας φιλανθρωπικάς ένισχΰσεις είς δρχ. 549.025, ήτοι σύνολον 
δρχ. 805.091,50 κατά τον ’Ισολογισμόν.

3) Τό Ταμεΐον είς μετρητά εμφανίζει πιστωτικόν υπόλοιπον έκ δρχ.
5.616.50, δπερ μεταφέρεται είς τήν νέαν χρήσιν.

4) ’Επίσης ύφίστανται παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος δ ύπ’ 
άριθ. 480194 λ)σμός όψεως παρουσιάζων τήν 31.12.1969 υπόλοιπον δρχ.
34.928,40, καί ό ύπ’ άριθ. 480230 (Κληροδοτήματος Μητροπολίτου Θυατεί- 
ροον), παρουσιάζων τήν 31.12.1969 υπόλοιπον δρχ. 22.936, καθώς καί επτά 
προθεσμιακαί καταθέσεις συνολικού ποσού δρχ. 820.000.

5) Ή  είς μετρητά περιουσία τού Σωματείου άνέρχεται είς δρχ.
883.480.90, ένφ ή τής προηγουμένης χρήσεως ήτο δρχ. 722.953,40. Προκύ
πτει δηλαδή αΰξησις τής περιουσίας τού Σωματείου πατά δραχμάς 160,527,50.

6) Έ άν είς τό κεφάλαιον τών δρχ. 883.480,90 προστεθή καί κατ’ έκτί- 
μησιν άξία τών υπαρχόντων Τόμων τού Συγγράμματος «Θρακικά» έκ δρχ.
600.000, ή καθαρά περιουσία τού Κέντρου τήν 31.12.1969 άνέρχεται είς δρχ.
1.483.480.90.

’Ενταύθα δέον νά τονισθή ή άναγκαιότης τής διαθέσεως τών Τόμων τού
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Συγγράμματος μας, έστω κα! μέρους αύτοΰ, διότι διάφοροι λόγοι, επιβάλλουν, 
τοΰτο. 'Ως λ.χ. ή έξοικονόμησις χώρου πρός τοποθέτησιν τοΰ νεοδημιουργου- 
μένου ύλικοΰ έκ της έκδόσεως νέων Τόμων, ή διά τής διαθέσεως τών Τόμων 
τούτων έξοικονόμησις χρηματικών πόρων, απαραιτήτων διά τήν λειτουργίαν 
τοΰ Σωματείου, προ παντός δέ εύρυτέρα κυκλοφορία κα! διάδοσις τοΰ Σ υ γ 
γράμματος.

Κατά τό διάστημα τής ύπό κρίσιν περιόδου εύγενώς κα! προθύμως συν
έτρεξαν τό έπιτελούμενον ύπό τοΰ καθ’ ήμάς Σωματείου, εθνικοπατριωτικόν 
εργον, τά κάτωθι 'Υπουργεία, Τράπεζαι κα! ’Οργανισμοί:

1) 'Τπουργεϊον Εξωτερικών διά δρχ. 300.000

2) » Εσωτερικών » » 90.000

3) » Προεδρίας Κυβ)σεως » » 30.000

4) » Έ θν . Παιδείας » » 36.000

5) Ταμεϊον Ανταλλαξίμων Τ .Α .Π .Α .Π . » » 37.000

6) Τράπεζα τής 'Ελλάδος » » 32.000

7) Ε θνική  Τράπεζα τής 'Ελλάδος » » 40.000

8) Α γροτική  Τράπεζα » » 25.000

9) Τράπεζα Βιομ. Ά ναπτύξεως » » 10.000

0) Αρχαιολογική Ε τα ιρεία  Α θηνώ ν » » 60.000

Ιίρός πάντας τούς άνιυτέρω άπευθύνομεν θερμοτάτας ευχαριστίας, μέ τήν 
ευχήν δπως αί ενισχύσεις των αΰται συνεχισθοΰν κα! είς τό μέλλον μέ τόν αυ
τόν ρυθμόν.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Αύτά είναι, έν όλίγοις, φίλοι συμπατριώται, τά έπιτεύγματά μας κατά τό 
ύπό κρίσιν χρονικόν διάστημα. Επιτεύγματα διά τά όποια, αν κρίνωμεν από 
τούς αριθμούς, κα! άπό τήν έν γένει δραστηριότητά μας, θά πρέπει νά σεμνυ- 
νώμεθα. ’Ά ς  μή λησμονώμεν δτι κατά τήν περίοδον ταύτην τό Σθ3ματεΐον μας 
εύρέθη αίφνιδίως ορφανόν, στερηθέν τών πολυτίμων υπηρεσιών δύο Μεγάλων 
Προέδρων του κα! άλλων έξ ισου χρησίμων συνεργατών. Κατεβάλομεν πάσαν 
προσπάθειαν δπως τό έκ τών θανάτων τούτοον δημιουργηθέν χάσμα κα! κενόν 
σμικρυνθή κατά τό δυνατόν κα! γίνη όλιγώτερον αισθητόν κα! έπετελέσαμεν 
τό καθήκον μας δσον αι μικραί μας δυνάμεις τό έπέτρεπον. θέλομεν δέ νά πι- 
στεύωμεν δτι οί απαράσκευοι ακόμη ώμοι μας δέν θά λυγίσουν άλλά θά δυνη- 
Οοΰν νά σηκώσουν ενα τόσον αίφνίδιον και βαρύ φορτίον, άντλοΰντες δυνάμεις 
άπό τήν πρός τήν πατρίδα μας αγάπην κα! παραδειγματιζόμενοι από ’Εκείνους



ΤΑΜΕΙΟΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
’Απολογισμός διαχειρίσεως άπό 1ης Μαρτίου 1967 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1969

Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν  Α' .

Δρχ. 3.157.80'Υπόλοιπον Ταμείου τήν 28.2.1967

Ε ΙΣ Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ  ΑΠ Ο  Μ ΕΛΗ ΚΛΠ.

Ά πό δωρεάς είς μνήμην δρχ. 51.400 

» συνδρομάς 1966 » 670

1967

1968

1969

» 15.790

» 21.060 

» 3.220

δωρητών » 48.900

» πωλήσεις «Θρακικών» » 4.878 » 145.918

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν  Β'

1) Ε ισπράξεις άπό 'Τπουργεΐα Τ ρά
πεζας κλπ. ’Οργανισμούς

2 ) Τόκοι καταθέσεων έπ! προθεσμία
κα! όψεως

3) Λογιστική κίνησις λ)σμών Τραπε
ζών (χρωστική)

» 684.508

» 137.463

» 971.046.80

» 992.458.80

» 1.963,505.60

Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Π Λ Η  Ρ Ω Μ Α Ι  
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α ’.

Γ Ε Ν ΙΚ Α  ΕΞΟΔΑ ΚΛΠ.

’Ενοίκια και κοινόχρηστα Δρχ. 75.905
Μισθό! προσωπικού » 96.500
Τηλέφωνον είς Ο .Τ.Ε. » 18.185.40
Γενικά έξοδα ήτοι: Τυπογραφι
κά, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, 
μεταφορικά, εισπρακτικά, αναλώ
σιμον υλικόν, ασφάλιστρα, κα
θάρισμα γραφείου συνδρομαί έφη- 
μερίδων κλπ. » 65.476.10

ΤΟ Μ ΕΤΣ Ε Τ Π Ο Ι Ί Ά Σ  & Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Ο Σ  
Προικοδοτήσεις Δρχ. 140.000
Βραβεύσεις » 194.600
Έκτύπωσις

«Θρακικών» » 117.725
Φιλανθρωπικά!

ενισχύσεις » 96.700» 549.025

» 805.091.50
Κ Ι Ν Η Σ ΙΣ  Λ )Σ Μ Ω Ν  Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  
Λογιστική κίνησις Λ)σμού Τραπέ-

ζης (πιστωτική) » 1.152.796.80

'Τπόλοιπον Ταμείου 31.12.1969
1.95^.888.30

5.617.30

1.963.505.60



Διά τό σύμφωνον τού ’Ισολογισμού, 
δέον δπως είς τήν κίνησιν Ισοζυγίου 
τού Ταμείου τής 31.12.1·969 συμπερι- 
ληφθή καί ποσόν δρχ. 389.287.80, είς 
ο ποσόν ανέρχεται ή κίνησις τού Τα
μείου άπό τού προηγ. ’Ισολογισμού τής 
28.2.67, ήτοι άπό 1.3.67 μέχρι 15.5.67, 
ημέραν καθ’ ήν εκλείσθη δ λ)σμός υπό 
τού Έπιθεωρητού τού 'Υπουργείου Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών κ. Τσέκερη, άφού 
άφαιρεθούν δρχ. 2.612.40 (υπόλοιπον 
Ταμείου είς νέον), έκ τού ίσοπόσου κι- 
νήσεως (12.5.67 - 31.12.69) δραχ.
1.576.829.40 (ήτοι 1.576.40-2.612.40 
ίσον 1.574.217 +  389.287.80 ίσον 
1.963.504.80).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Γ' .
Άνάλυσις περιουσίας τού Σωματείου:

Αρχ.
'Τπόλοιπον Ταμείου τήν 31.12.1969 5.617.30
Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ  Π Α Ρ Α  Τ Η Σ  Ε.Τ,Ε .
α) Λ ) σμός ό'ψεως άριθ. 480194 Δρχ. 34.928.40
β) Λ) σμός ό'-ψεως άριθ. 480230 Δρχ. 22.936 57.864.40

(Κ ληρ)τος)

Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΑ Κ Α Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ :

(ώς συνημ. κατ)σ ις) 820.000

883.481.70
’Α ξία βιβλίων κατ’ έκτίμησιν Δρχ. 600.000

Καθαρά περιουσία Θρακικού Κέντρου >>1.483.481.70



Διά τό σύμφωνον τοΰ ’Ισοζυ
γίου δέον όπως προστεθή είς τήν 
κίνησιν τοΰ Ταμείου έκ δρχ. 
1.571.121.90 (κίνησις 12.5.57-
31.12.69) και ή κίνησις Ταμείου 
άπό 1.3.67-11.5.67 ήτοι δραχμάς
386.675.40.

Έ ν  Ά θή να ις  τή 31η Δεκεμβρίου 1969 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  

Ο Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ  ΓΡΑ Μ Μ Α Τ Ε Τ Σ 

Ο Τ Α Μ ΙΑ Σ  

Η  Ε Ξ Ε Λ Ε ΓΚ Τ ΙΚ Η  

Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η
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καί τοΐς «Εκείνων ρήμασι πειθόμενοι», θά βαδίσωμεν έπί τά ίχνη των καί*δτι 
θά φέροομεν είς πέρας τό εργον, δπερ άνελάβομεν.

Περαΐνοντες μίαν παράκλησιν —  ευχήν άπευθύνομεν πρός υμάς: Α γ α 
πάτε τό Σωματεΐον μας, διότι τό αξίζει. Μόνον διά τής αγάπης καί τής συμπα- 
ραστάσεως δλων Οά ίδωμεν τό άπό τεσσαρακονταετίας καί πλέον άρξάμενον 
μέγα Κοινωνικόν καί Πολιτιστικόν εργον τού Θρακικού Κέντρου, νά διαιωνί- 
ζηται είς έτη πολλά, έοος δτου τό ό'νειρον τής νοσταλγίας καί τής πίστεως επι
στροφής στήν πατρίδα γίνη πραγματικότης. (Χειροκροτήματα).

Θ Ρ  A Κ I Κ  Ο Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν  

Α Ν Α Λ Υ Τ ΙΚ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ

Καταθέσεοον παρά τή Ε θνική  Τραπέζη τής Ελλάδος (Κ ατ)μα ΪΙαν)μίου 8)

τήν 31. 12. 1969

1) Έ τησία προθ)κή κατάθεσις άριθ. 831072 Δρχ. 100.000 λήξ. 2.11.70
2) » » » » 831070 » 95,000 3.10.70
3) » » » » 831094 » 125.000 4. 9.70
4) » » » » 831452 » 100.000 4.10.70
5) Έ ξάμηνος »
6) Έ τησία »
7) Έ τησία »

» » 831164 » 50.000 11. 9.70
» » 83110.6 » 300.000 15. 9.70
» » 831163 » 50.000 7.11.67

» 820.000
Λ)σμός όψεως ύπ’ άριθ. 480194. » 34.928.40

» » » » 480230
(Κ ληρ)τος Θυατείρων) » 22.936

» 877.864.40

Έ ν Ά θήναι ς τή 31η Δεκεμβρίου 1969 

Η  Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η

(X. Μεζιλόπουλος) (Λ. Ζερβουδάκης) (Π. Νικολαίδης) .
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Της Εξελεγκτικής Επιτροπής τοϋ θρακικοϋ Κέντρου

Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν 31ην Δεκεμβρίου 19G9 οι κάτωθι υπογεγραμ
μένοι 1) Χριστόδουλος Μεζιλόπουλος, 2) Αλέξανδρος Ζερβουδάκης και 3) 
ΙΙέτρος Νικολαΐδης, άποτελοΰντες τήν Τριμελή Εξελεγκτικήν Επιτροπήν του 
Θρακικοϋ Κέντρου, ήτις έξελέγη νομίμως κατά τήν λαβοΰσαν χώραν τήν 31ην 
’Οκτωβρίου 1967 Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Σωματείου, προέβημεν, συμφώ
νους τω Καταστατική), είς τον έλεγχον τής διαχειρίσεως, έπί τή βάσει τών τη- 
ρουμένων βιβλίων καί τών σχετικών δικαιολογητικών εισπράξεων καί πλη
ρωμών τοΰ ταμείου, άπό τής τελευταίας Έκθέσεως Ελέγχου τής 1,5ης Μαρ
τίου 1967 μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1969.

Έ κ  τοΰ γενομένου ελέγχου προέκυψαν τά κάτωθι:
Έχρησιμοποιήθησαν διπλότυπα συνδρομών απλών μελών άπό τοΰ άριθ. 

1033 μέχρι καί τοΰ άριθ. 2369 συμπεριλαμβανομένου. Έ κ  τών ώς άνω διπλο
τύπων αποδείξεων είσεπράχθησαν δραχμαί 40.740 άφορώσαι συνδρομάς τών 
ετών 1966, 1967, 1968 καί 1969.

Έχρησιμοποιήθησαν ωσαύτως διπλότυπα δωρητών μελών άπό τοΰ άριθ. 
607 μέχρι τοΰ άριθ. 650 συμπεριλαμβανομένου καί άπό τοΰ άριθ. 2501 μέχρι 
καί τοΰ άριθ. 2559 συμπεριλαμβανομένου, είσεπράχθη δέ έκ συνδρομών δωρη
τών μελών τών ετών 1967, 1968 καί 1969 τό ποσόν τών δρχ. 48.900. Παραμέ
νουν άνείσπρακτοι αί ύπ’ άριθ. 611, 61'6, 628, 629, 630, 631, 639, 647, 2503, 
2548 άποδείξεις ποσοΰ δραχμών 5.300, αίτινες δέν ήκυρώθησαν, θέλει δέ έπι- 
διωχθή ή εϊσπραξίς των.

Είσεπράχθη επίσης άπό διαφόρους δωρεάς είς μνήμην τεθνεοότων τό πο
σόν τών δραχμών 51.400.

Παραβαλόντες τά ποσά τών διπλοτύπων μέ τά έν τώ Ταμείω καταχωρη- 
θέντα, παρατηροΰμεν οτι άπαντα έχουσι συμπεριληφθή είς τήν οίκείαν στήλην 
τών εισπράξεων, ώς έπίσης καί πάσαι αί γενόμεναι πληρωμαί έχουσι πλήρη δι
κά ιολογητικά.

Συνεκεντρώθη έξ άλλου άπό διαφόρους εισφοράς καί πωλήσεις Θρακι
κών είς 'Υπουργεία, Τραπέζης, ’Οργανισμούς, Ίδ ιώ τα ς κλπ. τό ποσόν τών 
δραχμών 689.386, ώς επίσης καί άπό τόκους προθεσμιακών παρά τή Εθνική 
Τραπέζη τής Ελλάδος καταθέσεων καί λ)σμών οψεως τό ποσόν τών δραχμών 
137.463.

Αί δαπάναι είς γενικά έξοδα ανέρχονται συνολικώς είς δρχ. 805.091.50
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άναλυόμεναι ώς ακολούθως: Ενοίκια γραφείου (Σταδίου 38) δραχμαί 75.905, 
μισθοί προσωπικού δρχ. 96.500, τηλέφωνον είς Ο.Τ.Ε. δρχ. 18.185.40, διά
φορα έξοδα ήτοι: τυπογραφικά, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, μεταφορικά, εισ
πρακτικά, αναλώσιμον υλικόν, ασφάλιστρα, καθάρισμα γραφείου, σύνδρομα! 
εφημερίδων κλπ. δρχ. 65.476.10. 'Προικοδοτήσεις πτωχών νεανίδων δρχ.
140.000, βραβεύσεις δρχ. 194.600, έκτύπωσις «Θρακικών» (3 Τόμοι) δρχ. 
117.725, ώς καί διάφοροι φιλανθρωπικά! ενισχύσεις δρχ. 96.700.

Τό υπόλοιπον Ταμείου μετρητών άνερχόμενον είς δρχ. 5.617.30 μετα- 
φέρεται είς νέον.

Ή  κίνησις τών καταθέσειον τού Σωματείου (Π ροθ)καί - όψεως) 
παρά τή Ε.Τ.Ε. παρουσιάζεται ώς κατώτερο;»:

1) Έ τησία προθ)κή άριθ. 83107*2 λήξ· 2.11.70 » 100.000
2) » » » 831070 » 3.10.70 » 95,000
3 ) » » » 831094 » 4. 9.70 » 125.000
4) » » » 831152 » 4.10.70 » 100.000
5) Έξάμηνος » » 831164 » 11. 9.70 » 50.000
6) Έ τησία » » 8311106 » 15. 9.70 » 300.000
7) » » » 831163 » 7.11.67 » 50.000
Λ)σμός όψεως άριθ. 480194 » 34.928.40

» » » 480230 (Κληροδοτήματος) » 22.936

» 877:864.40

Αί ώς άνω καταθέσεις έκ δρχ. 877.864.40 μετά τού υπολοίπου μετρητών 
δρχ. 5.617.30, καθώς καί μέ τήν κατ’ έκτίμησιν αξίαν τών υπαρχόντων Τό
μων «Θρακικών» έκ δρχ. 600.000, ανέρχονται είς ποσόν δραχμών 1.483.481.70, 
οπερ είναι ή καθαρά περιουσία τού Θ. Κέντρου.

Δέον νά άναφερθή δτι δσον αφορά τάς πραγματοποιηθείσας προικοδοτή
σεις, βραβεύσεις Κατωτάτης Π αιδείας καί διαφόρους άλλας φιλανθρωπικάς 
ενισχύσεις υπάρχουν ονομαστικοί φάκελλοι μετά πλήρων δικαιολογητικών καί 
στοιχείων, ώς καί αποδείξεις τών χορηγηθέντων ποσών εύποιΐας, αΐτινες έπι- 
συνάπτονται εις τά σχετικά δικαιολογητικά τού Ταμείου, καθώς έπίσης καί 
ένυπόγραφα Πρακτικά τών Τοπικών ’Επαρχιακών ’Επιτροπών τού Θρακικού 
Κέντρου, ληξιαρχικά! πράξεις γάμων ούτως ώστε νά καθίσταται άνά πάσαν 
στιγμήν δυνατός δ έλεγχος τών διατεθέντων ποσών.

Έ κ  τοΰ γενομένου έλέγχου διεπιστώθη ή ακριβής καί μετά πλήρους συνέ- 
σεως καί οικονομίας διαχείρισις τής περιουσίας τού Σωματείου, τά δέ δαπα- 
νηθέντα ποσά διετέθησαν διά τόσον ώραϊα ανθρωπιστικά έργα υπέρ τών άνα-
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ξιοπαθούντιον Θρακών, δι’ ο συγχαίρομεν τό Διοικητικόν Συμβούλων καί 
ιδιαιτέρως τήν Διευθύνουσαν ’Επιτροπήν τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου.

Έ ν  Ά θή να ις  τή 31η Δεκεμβρίου 19G9

Η  Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η

(Χ Ρ . Μ Ε Ζ ΙΛ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ )
(Α. Ζ Ε Ρ Β Ο Τ Δ Α Κ Η Σ )
(II. Ν ΙΚ Ο Λ Λ Τ Δ Η Σ )

Μετά τήν άνάγνωσιν τής Λογοδοσίας, τοΰ Τσολογισμοΰ καί τής ΈκΟέσεως 
Ελέγχου καί τήν παμψηφεί έγκρισιν αυτών, ό Προεδρεύων τής Συνελεύσεως 
κ. Θ. Παπαδόπουλος απευθύνει Οερμάς ευχαριστίας πρός τους προσελθόντας 
καί καλεί τους έπιθυμοΰντας νά λάβουν τόν λόγον.

Ό  κ. Α. Εύμορφόπουλος άφοΰ συγχαίρει τήν Διοίκησιν τοΰ Σωματείου 
διά τά άνακοινωθέντα επιτεύγματα, συνι.στά έπέκτασιν τών Τοπικών Ε π ιτρο 
πών καί είς άλλους Νομούς πλήν τοΰ "Εβρου καί Ξάνθης, συνεργασίαν δέ μετά 
τοΰ Πνευματικού Κέντρου Κομοτηνής καί άλλων Θρακικών Σωματείων.

Ό  κ. X. Οικονόμου λέγει δτι συγχαίρει έπαξίως δλους τούς υπέρ τοΰ Κέν
τρου μοχθοΰντας καί κρίνει απαραίτητον τήν συνέχισιν τοΰ τομέως εύποιΐας.

Ό  κ. Δ. Λουΐζος λέγει δτι αισθάνεται, συγκινημένος μέ τάς αγαθοεργίας 
τοΰ Κέντρου, τονίζει δέ τήν ανάγκην τής εγγραφής περισσοτέρων μελών καί 
καταρτισμόν επιτροπών αίτινες θά ασχοληθούν μέ τά διάφορα ζητήματα ήτοι 
τής εγγραφής μελών, επεξεργασίας τής ύλης τών «Θρακικών», συγκεντρώσεων, 
διαλέξεων κ.λ.π. Προσθέτει δτι τελευταίως ή ποιότης τών «Θρακικών» έχει πέσει 
καί δέν ασχολούμεθα πλέον μέ τήν ’Αν. Θράκην, ώς αναφέρει τό Κατ)κόν. Π ρέ
πει νά έξεύρωμεν άξιους συνεργάτας, ΐνα τό Σύγγραμμα έπανεύρη τήν πα- 
λαιάν του αϊγλην.

Ό  κ. Α. Γιαννακάκης άπαντών είς τόν κ. Λουΐζον λέγει δτι οί πλείονες τών 
Τόμων άναφέρονται είς τήν Ά ν . Θράκην. Ο ί μετέπειτα κυκλοφορούν μέ ύλην 
άφορώσαν τήν Δυτ. Θράκην, κυρίιος λαογραφικήν, λόγω άραιώματος τών συγ
γραφέων. Βασικόν στοιχεΐον είναι νά διατηρηθή ή Ορακικότης τοΰ Ελληνικού 
στοιχείου καί κυρίως ή Δυτ. Θράκη.

Ό  κ. Δ. Ζησόπουλος λέγει νά δώσουν τοιαΰτα θέματα οί Θράκες επιστήμο
νες.

Ό  κ. Θ. Παπαδόπουλος, άναφερόμενος είς τό ιστορικόν τής διαχωρίσεως 
τών δύο Θρακικών Σωματείων ήτοι τοΰ Θρακικού Κέντρου καί τής Ε τα ιρείας



292 «Θ ΡΑΚ IΚΑ»

Θρακικών Μελετών καί τής σκέψεως περί ένώσεως τών δύο τούτων Σωμα
τείων, λέγει δτι δέν αποκρούεται κατ’ αρχήν ή τοιαύτη σκέψις, δέν είναι δμως 
δυνατόν νά ληφθή άπό τοΰδε καμμία άπόφασις, διότι επιβάλλεται νά τροποποιη- 
θή τό Καταστατικόν καί νά κληθή ινα άποφανθή νέα Γενική Συνέλευσις.

Ό  κ. Α. Ά γγελ ίδης λέγει δτι χρειάζεται μεγαλυτέρα επαφή μέ τούς πλη
θυσμούς τών άκριτικών μας περιοχών.

Ό  κ. Δ. Δοδόπουλος λέγει νά ασχολούμεθα καί μέ τήν "Ανατολικήν καί τήν 
Δυτικήν Θράκην.

Ό  κ. Παπαδόπουλος δευτερολογών λέγει δτι πάντα τά ανωτέρω Οά τεθούν 
ύπ’ δψιν τής νέας Διοικήσεως τού Σωματείου μετά τήν εκλογήν τού 24μελούς 
Διοικητικού Συμβουλίου.

’Εκλέγονται ειτα, σύμφωνα μέ τά ύπ’ άριθ. 7 καί 8 θέματα τής ήμερησίας 
διατάξεως καί τό Καταστατικόν, διά μυστικής ψηφοφορίας, παμψηφεί αί δύο 
τριμελείς Έπιτροπαί, ήτοι ή Εξελεγκτική άποτελεσθεϊσα έκ τών κ.κ. Χρ. Μεζι- 
λοπούλου, Ά λ . Ζερβουδάκη καί Π . Νικολαΐδη καί ή ’Εφορευτική έπί τών έκλο- 
γών άποτελεσθεϊσα έκ τών κ.κ. Α. Γιαννακάκη, Ε. Καραχαλίδη καί Ν. Πα- 
γιωτέλη.

Α ί έκλογαί άποφασίζεται όμοφώνως δπως διεξαχθούν, συμφώνως τώ Κα
ταστατικά», μετά Ιδμερον άπό τής Γενικής Συνελεύσεις ήτοι τήν 16ην, 17ην 
καί 18ην Νοεμβρίου 1970.

Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ο Ν  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν  

ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ

Έ ν Ά θήνα ις τή 10η Νοεμβρίου 1970

Π Ρ Ο Σ Κ Α Η Σ  Ι Σ

Π Ρ Ο Σ  Α Π Α Ν ΤΑ  ΤΑ  Μ ΕΛΗ ΤΟΎ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Ύ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

Προκειμένου, συμφώνως τώ Καταστατικό), τήν 16ην, 17ην καί 18ην Νοεμ
βρίου έ.έ. καί ημέρας Δευτέραν, Τρίτην καί Τετάρτην νά διενεργηθούν έκλογαί 
ενώπιον τής υπό τής Γενικής Συνελεύσεοος έκλεγείσης Τριμελούς Εφορευτικής 
Ε πιτροπής, προς άντικατάστασιν τών άποχωρούντων μελών τού Διοικητικού
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Συμβουλίου, παρακαλεϊσθε δπως προσέλθητε είς τά γραφεία τοΰ Θρακικοϋ 
Κέντρου καί ψηφίσητε.

Έ κ  τοΰ Γραφείου
’"Ωραι ψηφοφορίας

Δευτέρα 9 π.μ. —  1 μ.μ.
Τρίτη 9 π.μ. —  1 μ.μ.
Τετάρτη 9 π.μ. —  1 μ.μ. καί 5 —  8 μ.μ.

Α ' Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν

Τής Εφορευτικής έπι. τών Εκλογών Επιτροπής 

τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) ’Αντώνιος Γιαννακάκης, 2) Ελευθέριος 
Καραχαλίδης καί 3) Νικόλαος Παγιωτέλης άποτελοΰντες τήν Τριμελή Ε φ ο 
ρευτικήν έπί τών εκλογών Ε πιτροπήν τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου, νομίμως έκλε- 
γέντες, συμφώνως τώ Καταστατικό), κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 30ής 
’Οκτωβρίου 1970, συνελθόντες σήμερον 16ην Νοεμβρίου 1970, ημέραν Δευτέ
ραν καί ώραν 9ην π.μ. είς τό έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου 34 καί 'Ιπποκράτους 
(Μέγαρον Παλλάδος) γραφεϊον τοΰ Σωματείου, προέβημεν είς τήν σφράγισιν 
τής ψηφοδόχου, προκειμένου τήν 16ην, 17ην καί 18ην Νοεμβρίου 1970 καί κατά 
τάς ήμέρας Δευτέραν, Τρίτην καί Τετάρτην, νά λάβουν χώραν έκλογαί διά τήν 
άνάδειξιν τοΰ 24μελοΰς Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου, ώς 
καί 10 ’Αναπληρωματικών μελών, συμφώνοχ τω Καταστατικό).

Έ ν ’Αθήναις τή 16η Νοεμβρίου 1970 
Η  Ε Φ Ο Ρ Ε Τ ΊΊΚ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η

Γιαννακάκης Ά ντ.
Καραχαλίδης Έλευθ.

Παγιωτέλης Νικόλ.

Β ' Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν

Τής Εφορευτικής έπί τών Εκλογών Ε πιτροπής 

τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) Α. Γιαννακάκης, 2) Ε. Καραχαλίδης καί 3)
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Ν. Παγιωτέλης, άποτελοΰντες τήν Τριμελή επί τών Εκλογών Εφορευτικήν 
Επιτροπήν τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου, νομίμως έκλεγέντες, συμφώνως τώ Κατα
στατικό), κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 30ής ’Οκτωβρίου 1970, μευά τό πέ
ρας τής τριημέρου ψηφοφορίας τής 16ης, 17ης καί 18ης Νοεμβρίου 1970, ήτοι 
σήμερον Τετάρτην καί ώραν 8ην μ.μ., προέβημεν είς τό άνοιγμα τής ψηφοδό
χου, διαπιστώσαντες τά κάτωθι:

1) Κατά τάς έκλογάς τής 16ης, 17ης καί 18ης Νοεμβρίου 1970, σύμφωνα 
μέ τον ενυπόγραφων πίνακα παρουσίας, έψήφισαν έν δλω τεσσαράκοντα εννέα 
(49) μέλη.

3) Έ κ  τής διαλογής τών ψήφοον προέκυψαν τά εξής αποτελέσματα καί 
ελαβον:

Α) Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  Μ ΕΛΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Υ  ΣΤ Μ Β Ο Τ Λ ΙΟ Υ : 1) Άλε- 
ξιάδης Φιλοποίμην ψήφους 49, 2) ’Αναστασίου Κοσμάς ψήφους 49, 3) Ά πο- 
στολίδης Χρήστος ψήφους 49, 4) Βαφείδης Κωνσταντίνος ψήφους 49, 5) Βλα- 
χόπουλος Αεόντιος τρήφους 49, 6) Γιαννακάκης ’Αντώνιος ψήφους 49, 7) Δοδό- 
πουλος ’Ιωάννης ψήφους 49, 8) Ζαρίφης ’Αντώνιος ψήφους 49, 9) Καραχαλί
δης ’Ελευθέριος ψήφους 49, 10) Λουΐζος Δημήτριος ψήφους 49, 11) Μαζαρά- 
κης Θεόφιλος ψήφους 49, 12) 'Μανάκας Δημήτριος ψήφους 49, 13) Μιρασγί- 
δης Δημήτριος ψήφους 49, 14) Μιχαηλάτσος Γεώργιος ψήφους 49, Ιό )  Οικο
νόμου Χριστόφορος ψήφους 49, 16) Παγιωτέλης Νικόλαος ψήφους 49, 17) 
Παπαδόπουλος Θο^μάς ψήφους 49, 1·8) Σέντερης ’Αλέξανδρος ψήφους 49, 19) 
Τερζής ’Αναστάσιος ψήφους 49, 19) Τερζουδης Λεωνίδας ψήφους 49, 21) 
Τσατάλας Πάτροκλος ψήφους 49, 22) Τσοκαναρίδης Δήμος ψήφους 49, 23 
Φωτακίδης 'Παναγιώτης ψήφους 49, 24) Φωτιάδης Ευγένιος ψήφους 49.

4) Κατόπιν τοΰ αποτελέσματος τής ψηφοφορίας έξελέγηοαν ώς τακτικά 
μέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου οί κ.κ.: Φ. Ά λεξιάδης, Κ. ’Αναστασίου, X. 
Άποστολίδης, Κ. Βαφείδης, Λ. Βλαχόπουλος, Α. Γιαννακάκης, I. Δοδόπουλος, 
Α. Ζαρίφης, Ε. Καραχαλίδης, Δ. Λουΐζος, Ο. Μαζαράκης, Δ. Μανάκας, Δ. Μι- 
ρασγίδης, Γ. Μιχαηλάτσος, X. Οικονόμου, Ν. Παγιωτέλης, Θ. Παπαδόπουλος, 
Α. Σέντερης, Α. Τερζής, Α. Τερζουδης, Π . Τσατάλας, Δ. Τσοκαναρίδης, Π . 
Φωτακίδης καί Ε. Φωτιάδης.

Β ) Α Ν Α Π Λ Η ΡΩ Μ Α Τ ΙΚ Α  Μ ΕΛΗ Δ. ΣΥ Μ ΒΟ Υ Λ ΙΟ Υ :' 'Ωσαύτως έξε- 
λέγησαν ώς ’Αναπληρωματικά μέλη διά 49 ψήφων οί εξής: 1) Ά γγελίδης 
’Ά γγελος, 2) ’Αποστόλου ’Απόστολος, >3) Γιαλλαντζής Κυριάκος, 4) Γρανίτσας 
Στέφανος, 5) Δούλάς ’Αλέξανδρος, 6) Ευαγγέλου Νικόλαος, 7) Μιμήκος Δη-
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μητριός, 8) Οικονόμου Ιω άννης, 9) ΙΙαγιωτέλης Γεώργιος καί 10) Τσατάλας 
Γεώργιος.

Έ ν Ά θήνα ις τη 18η Νοεμβρίου 1970

Η  Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  
Α. Γιαννακάκης 

Ε. Καραχαλίδης 
Ν . Παγιωτέλης

Τό νέον 24μελές Διοικητικόν Συμβούλων συνήλΟεν είς πρώτην αύτοΰ συν
εδρίαν τήν 27ην Νοεμβρίου 1970 καί μετά σύντομον απολογισμόν τ(7)ν προηγη- 
Οέντων ’Αρχαιρεσιών τοΰ Σωματείου, εξέλεξε συμορώνως τώ Καταστατικά), διά 
μυστικής \|ιηφοφορίας, τήν Πενταμελή Διευθύνουσαν Επιτροπήν άποτελεσθεΐ- 
σαν έκ τών κ.κ.:

Παπαδοπούλου Θωμά, Προέδρου 
ΙΙαγιωτέλη Νικολάου, Γενικοΰ Γραμματέως 
Σ  έντε ρη ’ Αλεξάν δ ρου, Ταμ ίου 
Τσατάλα Πατρόκλου, Ά ναπλ. Προέδρου 
Γιαννακάκη ’Αντωνίου, Ά ναπλ. Γεν. Γραμματέως.
Μετά γενομένην συζήτησιν έπί τοΰ καταρτισμοΰ τών υπό τοΰ Καταστατι- 

κοΰ προβλεπομένων Επιτροπών, αύται καταρτίζονται ώς εξής:

Α) Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  Ε Κ Α Ο ΣΕΩ Σ «Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ω Ν » έκ τών κ.κ.:
Φ. Μπουμπουλίδη, Φ. Άνατολέα, Α. Γιαννακάκη, Δ. Αου'ίζου, Κ. Μαμώνη 

καί Λ. Τερζούδη.

Β ) Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  Δ1ΕΛΩΝ Κ Α Ι Λ ΙΑ Θ Ε ΣΕ Ω Σ «Θ ΡΑ 
ΚΙΚ Ω Ν » έκ τών κ.κ.:

X. ’Αποστολίδη, Κ. Βαορείδη, Θ. Μαζαράκη καί Π . Τσατάλα.

Γ) Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ —  Σ Υ Ν Ε Σ Τ ΙΑ Σ Ε Ω Ν  —  Σ Υ Γ Κ Ε Ν 
Τ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν  —  ΕΚ ΔΡΟ Μ Ω Ν  έκ τών κ.κ.:

Π . Φωτακίδη Φ. Ά λεξιάδη, I. Δοδοποΰλου, Ε. Καραχαλίδη, Δ. Τσοκανα- 
ρίδη X. ’Αποστολίδη, Τ. Πουσκούρη καί Ξανθοπούλου.

Λ) Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Ο Υ  έκ τών κ.κ.:
- Θ. Παπαδοπούλου, Δ. Λουίζου καί Π . Φωτακίδη.
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Έ ν τέλει, σύμφωνα μέ τό Τ ' μέρος τής ήμερησίας διατάξεως «Συζητήσεις 
καί αποφάσεις έπί διαφόρων θεμάτων» καί κατόπιν ανταλλαγής σχετικών από
ψεων τών παρισταμένων άποφασίζεται δπως:

1) ’Αρχίση αμέσως ή έκτύπωσις τού 44ου τόμου τών «Θρακικών», η ύλη 
τού οποίου έχει ήδη καταλλήλως έπεξεργασθή ύπό τής άρμοδίας επιτροπής.

2) Συνεχισθή ό τομεύς εύποιΐας μέ εύρυνσιν τών βραβεύσεων, άναλόγως 
τών οικονομικών δυνατοτήτων τού Κέντρου.

Βιβλιοκρισία

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Κάποτες, σέ πανηγυρική συνάθροιση, ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος μί
λησε γιά ... λατινο - ελληνικό πολιτισμό καί ή πρόταξη μιάς χώρας πού έπεται. 
στον πολιτισμό, έκανε εντύπωση καί σχολιάσθηκε. Τώρα, έχομε τή συνέχεια τού
της τής ιστορίας, μέ μιά διατριβή έπί διδακτορίρ. πού έκδόθηκε στή Θεσ)κη, 
μέ τήν άδεια μάλιστα τού έκει πανεπιστημίου καί γραμμένη άπό κάποιον ξένο 
φοιτητή (Βενιαμίν Χέντρικ λέγεται) καί πού φέρει τόν τίτλο «οι πολιτικοί καί 
στρατιωτικοί θεσμοί τής Λατινικής Αυτοκρατορίας τής Κων)πόλεως» κτλ. 
Κ οντοσταθήκαμε γιά μιά στιγμή γιά  νά θυμηθούμε ποιά είναι αύτή ή αυτοκρα
τορία, προχωρώντας δμως στό διάβασμα, είδαμε πώς άναφέρεται στά χρόνια 
τών Σταυροφοριών πού οί διοργανωτές τους στρογγυλοκάθησαν καί βεβήλω- 
σαν τά πάντα — κι αύτή τήν 'Α γιά  Σόφιά, σάν αλλόδοξοι. ’Ά ν  αύτό τό γεγονός 
λέγεται «αυτοκρατορία» στήν ιστορική γλώσσα καί αλήθεια, τότε καί οί Γερμα
νοί ... ίδρυσαν τό 1940 δική τους αυτοκρατορία στήν 'Ελλάδα κι αλλού καί πού 
δέν ίδρυσαν!

Ό  συγγραφεύς είναι βέβαια ξένος καί δέν ξαίρει πολλά πράγματα —  κυ
ρίως πώς νά έκφραστή χαρακτηρίζοντας τήν έποχή τούτη τού Βυζαντίου 
(1204) σάν... Λατινική, ένώ πρόκειται γιά επιδρομή ύπουλη, στιγματισμένη 
άπό τήν ιστορία, σάν μαύρη περίοδος καί καταστροφική θύελλα κατά τού Βυζαν
τίου. Καί ό μελετητής έπιμένει λέγοντας πράγματα άνιστόριτα ή κακώς χαρα
κτηρισμένα, τή έπινεύσει καί τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου πού τόν έξεπαί- 
δευσε, άλλά καί τού έδωσε τήν άδεια νά δημοσιεύση τούτη τή μελέτη!

'Ύστερα άπό δλα αύτά, θεωρούμε περιττό ν’ άσχοληθούμε μέ τήν «διατρι
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βή τοΰ ξένου συγγραψέως γιά  τή ... λατινική αυτοκρατορία τής Κωνσταντινου
πόλεως». ’Άλλοι ξένοι πολύ προγενέστεροί του, σέ πανεπιστημιακά τους μαθή
ματα είπαν τό Βυζάντιο «τιποτένιο πράγμα πού καλά έκαναν οί Τούρκοι κα! τό 
καταργήσανε!» χωρίς τούτοι οί τελευταίοι νά σκεφθούν πώς δέν ήταν δυνατό 
νά διατηρηθή μιά τόσο «τιποτένια αυτοκρατορία», χίλια χρ ό νια !

Αύτά κα! άλλα πολλά έπαθε τό Βυζάντιο άπό τούς ξένους επιπόλαιους με
λετητές που ... δέν τό ξαίρανε καθόλου, μά σήμερα βλέπομε πού τό έχει ανεβάσει 
ή ιστορική μελέτη —  κα! άπό κάθε άποψη. Περιττό νά έπεκταθούμε.

Φ.  Α.



Ε Κ Λ Ι Π Ο Υ Σ Α Ι  Θ Ρ Α Κ 1 Κ Α Ι  Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ 1 Α Ι

Πρωτοπρεσβύτερος 
t  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π . Μ Α Ν Ω Λ Α Κ Η Σ

’Έ πειτα άπό σύντομον νοσηλείαν ανιάτου νοσήματος άπεβίωσε τήν
6..1.1968 έν Θεσ)νίκη δ Πρωτοπρεσβύτερος τής 'I .  Μ. Ά λεξ) πόλεως καί 
Ά ρ χ . Επίτροπος Σαμοθράκης Γεώργ. Μανωλάκης, πατήρ του είς Θεσ)νίκην 
εγκατεστημένου Δ)ρος κ. ΙΙαναγ. Μανωλάκη. Ό  θάνατός του ύπήρξεν αιφνί
διος καί έλυπησε τήν κοινωνίαν τής Ά λεξ)πόλεως καί Σαμοθράκης παρ’ ής 
ό μεταστάς έχαιρεν ιδιαιτέρου σεβασμού καί έκτιμήσεως.

Ή  σορός διεκομίσθη αυθημερόν υπό τών οικείων του είς Ά λεξ)πολιν 
δπου έτίμησαν αυτήν δ Σεβ. Μητροπολίτης Ά λεξ)πόλεως μετά τοΰ Κλήρου 
καί πλήθος κόσμου έκ τής παροικίας τών Σαμοθρακιτών καί κατοίκων Ά λεξ) 
πόλεως. Έκεϊθεν ή σορός τοΰ μεταστάντος μετεφέρθη είς Σαμοθράκην συνο- 
δευομένη τιμητικώς υπό τών Πανοσ. Ά ρ χ )το υ  Ά νδρ . Χαλκιοποΰλου καί 
Σακελ, Νικ. Παπανδρέου είς δέ τόν λιμένα Καμαριωτίσσης ήτο συγκεντρωμέ- 
νον πλήθος κατοίκων έν καταφανή συγκινήσει.

Ε ις τήν είσοδον τής Κωμοπόλεως δ Κλήρος τής νήσου καί αί Τοπικαί 
Ά ρ χ α ί μέ δλους τούς κατοίκους έτίμησαν τήν νεκροδσιμον πομπήν καί έσυνό-
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δ ευ σαν αυτήν μέ εκδηλον συγκίνησιν. 'Η  σορδς έτοποθετήθη είς τόν Ί  Ναόν 
τής Κωμοπόλεως όπου παρέμεινε είς λαϊκόν προσκύνημα, έν μέσω συγκινητι
κών εκδηλώσεων τοΰ παρευρισκομένου πλήθους διάρκεσαν μέχρι τοΰ μεσο
νυκτίου.

Τήν επαύριον Κυριακήν 7.1.1968 μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί χορο- 
στατοΰντος τοΰ Ά ρ χ )το υ  Ά νδρ . Χαλκιοπούλου καί συμμετοχή ολοκλήρου τοΰ 
Κλήρου τής νήσου έτράλη ή νεκρώσιμος ακολουθία. Τ Ι συγκέντρωσες τού λαοΰ 
άπό τά χωρία καί τήν Κωμόπολιν ήτο πρωτοφανής τιμήσαντος ούτως δλως 
ιδιαιτέρως τόν έκλιπόντα γηραιόν ιερωμένον καί διδάσκαλον ύπηρετήσαντα 
εΰδοκίμως τήν γενέτειρά του έπί 47 έτη.

Ώμίλησεν δ Ά ρ χ )τ η ς  κ. Ά νδρ . Χαλκιόπουλος δστις έν μέσω καταφανούς 
συγκινήσεως έξήρε τήν προσωπικότητα τοΰ έκλιπόντος υπό πάσαν εποψιν, 
χαρακτηρίσας τούτον κόσμημα άγιότητος καί κοινωνικής δράσεως διά τήν 
Εκκλησίαν καί τήν νήσον μας. Έ ν συνεχεία ώμίλησεν δ Δημ)λος κ. Δημ. 
Ά γγελώ νιας διερμηνεύσας λίαν έπιτυχώς τό κοινόν αίσθημα τού λαοΰ τής Σ α 
μοθράκης έπί τώ θανάτω τοΰ μεταστάντος. Κατετέθησαν στέφανοι καί ώμίλη- 
σαν έκ μέρους τής Κοινότητος δ Α ντιπρόεδρος κ. Ίω ά ν. Γεωργίου, δ Γυμνα
σιάρχης κ. Ά θα ν. Τσιράκης, δ Δ )ντής Δημοτ. Σχολείου Χώρας κ. Στυλ. 
Παπάς, ό Δημ)λος Άλωνίων κ. Ρ . Τσαούσης, δ Δικηγόρος κ. Ευστρ. Λαζο
γ ιάννης έκπροσθ3πών τούς σπουδάσαντας μαθητάς τοΰ έκλιπόντος καί ή Ε κ 
κλησιαστική Επιτροπή Σαμοθράκης. 'Τπό πάντων τών ομιλητών έξήρθη ή 
προσωπικότης τοΰ μεταστάντος, ή ακάματος έργατικότης, τό υψηλόν Εθνικόν 
καί θρησκευτικόν φρόνημα καί ή πολύπλευρος κοινωνική δράσις του, προκα- 
λέσαντες τάς συνεχείς συγκινητικάς έκδηλώσεις τοΰ συγκεντρωμένου πλήθους.

Ουδέποτε ή Σαμοθράκη έτίμησεν απερχόμενον μέλος τής κοινωνίας της 
μέ τόσην συμμετοχήν καί καταφανή πικρίαν καί θλΐψιν. Ό  θάνατος τοΰ 

«ΙΙαπαγιώργη» αφήνει σοβαρώτατον κενόν. Ο ι Σαμόθρακες έθρήνησαν τόν 
άπελθόντα Λευίτην καί Διδάσκαλον καί έσυνώδευσαν αυτόν είς τήν τελευταίαν 
του κατοικίαν. 'Ά ς  είναι έλαφρόν τό χώμα πού τόν έσκέπασεν καί ή μνήμη 
του αγία. Είς τούς οικείους του άς είναι επαρκής ή έξ ύψους παρηγορία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανωλάκη

Έ γεννήθη έν τή Κωμοπόλει Χώρα Σαμοθράκης τό έτος 1895 έκ γονέων 
ευσεβών. Έ διδάχθη είς τά Σχολεία τής γενέτειράς του καί άργότερον είς τήν 
'Ιεράν Μονήν τών Τβήρων —  Α γίου  ’Όρους.

Μετά τήν έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών ύποχρεώσεών του έχειροτονήθη
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ίερεύς υπό τοΰ αειμνήστου Μητροπολίτου Μαρωνείας —  Θάσου καί Σαμο
θράκης κυρίου Μελισσηνοΰ Χρι.στοδοΰλου —  Σαραντακλησιώτου εις Λιμενάρια 
Θάσου τήν 23ην ’Απριλίου 1920.

'Τπηρέτησεν ώς 'Ιερευς καί Διδάσκαλος είς τήν επαρχίαν Μαρωνείας 
άπό τό έτος 1920 —  1927, άπό δέ τοΰ έτους 1927 μέχρι 1956 είς Χώραν Σ α 
μοθράκης. Κατά τό διάστημα τοΰτο διετέλεσε έπί ΙΟετίαν Διευθυντής τοΰ 
6θεσίου Δημοτικοί) Σχολείου Χώρας, έτυχε δέ Βασιλικής εΰαρεσκείας καί 
τοιαΰτης Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων ’Αλεξανδρουπόλεως.

'Ως ίερευς έτιμήθη κατά τό 1926 παρά τοΰ πρώην Μητροπολίτου Μαρω
νείας ’Ανθίμου μέ τό όφφίκιον τοΰ Οικονόμου, παρά δέ τοΰ Μητροπολίτου 
Ά λεξ)πόλεως Ιω α κείμ  Καβείρη κατά τό ετος 1962 μέ τό όφφίκιον τοΰ Προ> 
τοπρεσβυτέρου, άντιπροσωπεΰσας τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν ώς ’Αρχιερατικός 
’Επίτροπος Σαμοθράκης μέχρι τοΰ θανάτου του.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ

Τήν 29ην ’Απριλίου 1967 άπεβίωσε καί έκηδεΰθη έν Καβάλρ, ό έν τή 
πόλει ταΰτη εκπρόσωπος τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου Κυρ. Δ. Βαφείδης, στενός 
συνεργάτης τοΰ αειμνήστου Φιλ. Μανουηλίδη, ΰλοποιήσας έν τω Νομώ Καβά
λας τήν έκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ αειμνήστου Θυατείρων Γερμανοΰ προικο- 
δότησιν απόρων νεανίδων καταγόμενων έκ Δελλιωνών τής περιοχής Σηλυ- 
βρίας. Ή  ώς ανωτέρω ΰλοποίησις υπήρξε καρπός γονίμου συνεργασίας τοΰ 
έκλιπόντος, μετά τοΰ μακαριστού ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
κυροΰ Χρισοστόμου Β ',  τότε Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως καί Θάσου, 
καί τών μελών τής οικείας Επιτροπής. ’Αλλά καί είς άλλους τομείς τής κοινω
νικής ζωής προεβλήΟη τό Θρακικόν Κέντρον έν τή περιοχή Καβάλας, ένερ- 
γείαις καί κόποις τοΰ αειμνήστου Κυρ. Βαφείδη, δστις και διά τών ομιλιών 
του καί διά τής δημοσιογραφικής του γραφίδος έτόνιζε πάντοτε τήν έθνωφε- 
λή δραστηριότητα τοΰ Κέντρου καί συνετήρει ζιοηράν τήν άνάμνησιν τής Ά ν . 
Θράκης.

Οΰτος έγεννήθη έν Καλλιπόλει κατά τό 1901 καί άπεφοίτησεν έκ τοΰ
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Ήμιγυμνασίου τής γενετείρας του, συνεπλήρωσε δέ τάς Γυμνασιακός του 
σπουδάς έν Καβάλα, δπου έγκατεστάθη άπό του 1923.

’Επί τετραετίαν ΰπηρέτησεν είς τάς τάξεις τοΰ στρατού, ού μόνον έν Θρά
κη καί Μικρά ’Λσία, άλλ’ ακόμη καί κατά τόν Έλληνο ιταλικόν πόλεμον τού 
1940 —  41, πιστός εκτελεστής πάντοτε, τού πρός τήν πατρίδα καθήκοντος.

Έπαγγελματικώς, ώς εμπορικός αντιπρόσωπος καί ασφαλιστής έν Κα
βάλα, έξετιμάτο ύπό τών συνεργατών καί τών πελατών του.

Διετέλεσε δέ έν τή πόλει ταΰτη, αιρετός Δημοτικός Σύμβουλος καί ανα
πληρωτής Δημάρχου, Γεν. Γραμματεύς τού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
Αντιπρόεδρος τής Λιμενικής ’Επιτροπής καί γενικώς ουδέποτε ήρνήθη τήν 
προσφοράν υπηρεσιών, διά τήν εύόδωσιν εθνικών καί κοινωνικών σκοπών.

Ή  μνήμη του άς είναι αίωνία.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Έ γεννήθη είς Ραιδιστόν Ά ν . Θράκης τό ετος 1902. Α πόφοιτος τής Ρ ο
βέρτε ίου Σχολής Κων)πόλεως άνέλαβε τό 1922 κατά τήν Μικρασιατικήν Κ α
ταστροφήν τήν διεΰθυνσιν τοΰ εφοπλιστικού Γραφείου τών θείων του ’Αδελ
φών Μανουηλίδη, έπίσης έκ Ραιδεστοΰ είς Κων)πολιν. Τό 1924 εγκαταστα
θείς εις Α θή να ς άνέλα'6ε πάλιν τήν διεΰθυνσιν τοΰ Γραφείου Μανουηλίδη είς 
ΙΙειραιά τό όποιον είχε υπό τήν ιδιοκτησίαν του τότε τά περίφημα ακτοπλοϊκά 
Η Ρ Α  Μ —  Μ Α ΙΡ Η  Μ καί ΕΛ ΕΝ Α  Μ.

Τό 1930 ίδρυθείσης τής ακτοπλοΐας τής Ελλάδος Α.Ε. άνέλαβεν τήν 
διεΰθυνσιν Κινήσεως τής Ε τα ιρείας ήτις αριθμούσε τότε περί τά 40 ακτο
πλοϊκά σκάφη.

Τό 1935 άποχωρήσας τής ακτοπλοΐας ήγόρασε τό πρώτον πλοϊον, τό φορ- 
τηγόν «IGOR» μετά τών κ. Π εζά καί Μανουηλίδη, τό δέ 1939 κηρυχθέντος 
τοΰ πολέμου άνεχώρησε είς ’Αφρικήν όπου ανέπτυξε μεγάλην δραστηριότητα 
καί διηΰθυνε τό ώς άνω πλοϊον.

Μετά τόν πόλεμον ήγόρασε τό Liberty «Ψαρρά» μετά τής Ε τα ιρείας 
Φαφαλιοΰ συνεργασθείς μετά τών αδελφών Φαφαλιοΰ μετά τών οποίων συν-
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εδέετο καί φιλικώς μέχρι τοΰ θανάτου του. Κατά τό διάστημα τοΰτο ήτοι. άπό 
τοΰ 1945 μέχρι 1968 απέκτησαν μέ τούς Φαφαλιούς ολόκληρον στόλον έκ 14 
πλοίων τό πλεΐστον νεότευκτων φορτηγών καί πετρελαιοφόρων.

Κ αθ’ δλην τήν σταδιοδρομίαν του είργάσθη σκληρά προς άνάπτυξιν τών 
εργασιών του προς ζημίαν τής υγείας του, ήτις καί έκλονίσθη τά τελευταία δύο 
χρόνια. Ά πέθανεν είς Ν. 'Ύόρκην τήν 19ην Αύγουστου 1968 κατόπιν ολι
γοημέρου άσθενείας, κηδευθείς δέ είς ’Αθήνας τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1968, 
ένεταφίάσθη τήν έπομένην εις Θεσ)κην είς τόν οικογενειακόν τάφον.
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Α Ρ ΙΣ Τ ΙΠ Π Ο Σ  ΓΕ Ν Ν Α Δ ΙΟ Σ ΤΟΥ Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Υ

Έ γεννήθη τό 1902 είς Σκαμνέλιον —  Ζαγορίου Ίωαννίνων.
Ά πεφοίτησε τοΰ Γυμνασίου Ίωαννίνων.
Τό 1921 στρατευθείς ύπηρέτησεν είς 24ον Σύνταγμα Πεζικού είς ’Ή πει

ρον καί Θράκην απολυθείς μέ τόν βαθμόν τού έπιλοχίου.

Τό 1925 διωρίσθη γραμματευς Κοινότητος Κοτύλης Ξάνθης καί έν 
συνεχεία Μ. Σουλίου Σερρών καί τελικώς Μύκης Ξάνθης.

Τόν ’Οκτώβριον τού 1940 έστρατεύθη μέ τόν βαθμόν τού έπιλοχίου προ- 
αχθείς άργότερον είς Ά νθυπασπιστήν.

Μετά τήν συνθηκολόγησιν έπιστρέ/ψας είς Ξάνθην συνελήφθη υπό τών 
Βουλγάρων διά τήν Ε θνικήν του δράσιν καί άπελάθη είς μή Βουλγαροκρα- 
τουμένην περιοχήν.

Ά π ό  τού 1941 μέχρι τού 1945 ύπηρέτησεν κατ’ άπόσπασιν είς Ε.Ο.Χ.Α., 
ώς Τμηματάρχης Προσωπικού συσσιτίων.

Τό 1945 έπιστρέψας είς Ξάνθην ώς Κοινοτικός Γραμματευς Μύκης άνέ- 
λαβε συγχρόνως καί τά καθήκοντα τού Γενικού Γραμματέως τής «Ελληνικής 
Μερίμνης» καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού Κομμουνιστοσυμμοριτοπολέμου 
ήτο δ Σύνδεσμος τών κατοίκων τών παραμεθορίων περιοχών Ξάνθης μετά τού
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Ελληνικού Στρατού καί οργανωτής ομάδων άντιατάσεως κατά τών συμμορι
τών.

Έ τιμήθη μέ τό μετάλλιον Εξα ίρετω ν Πράξεων διά τάς φροντίδας του 
περιθάλψεως τών οικογενειών τών μαχομένων.

Τό 1950 κατήλθεν είς τάς έκλογάς ώς υποψήφιος Βουλευτής μέ τήν πα- 
ράταξιν Κοτζιά —  Μανιαδάκη —  Τουρκοβασίλη.

Μέ τήν ΐδρυσιν τοΰ Ελληνικού Συναγερμού άνέλαβεν Πρόεδρος τής Νο
μαρχιακής Επιτροπής.

Τό 1962 έξελέγη αιρετός Σύμβουλος τοΰ Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Ξάνθης, επανεκλεγόμενος μέχρι τοΰ θανάτου του.

Ά πό  τοΰ 1965 μέχρι τοΰ θανάτου του ΰπήρξεν εισηγητής τοΰ Θρακικοϋ 
Κέντρου Ν. Ξάνθης.

Τον ’Ιανουάριον τοΰ 1963 άπεχώρησε· τής 'Τπηρεσίας.
Τον ’Ιούλιον τοΰ 1967 τοΰ άνετέθησαν υπό τής Ε θνικής Κυβερνήσεως τά 

καθήκοντα τοΰ Προέδρου τής Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Ξάνθης 
(παραμείναντος ώς τοιοϋτου μέχρι τοΰ θανάτου του).

Ά πο  τοΰ 1945 μέχρι τοΰ 1963 ΰπήρξεν Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου Κοινο
τικών 'Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης καί μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Π .Ο. 
Κ.Τ.

Ά π ό  τοΰ 1963 μέχρι τοΰ θανάτου του ’Επίτιμος Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου 
Κοινοτικών 'Υπαλλήλων Ξάνθης.

Ή  δράσις του ΰπήρξεν πλουσία είς τον Κοινωνικόν Τομέα είς τον όποιον 
είργάσθη πάντοτε αφιλοκερδώς καί διά τήν όποιαν τώ άπενεμήθησαν, παράση
μα, έπαινοι καί διπλώματα, ώς τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος τής Ελληνικής Με- 
ρίμνης Ξάνθης καί τής Φανέλλας τοΰ Στρατιώτου.
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