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Η αρχή του προγράμματος ξεκίνησε με

ένα τηλεφώνημα από το Γραφείο

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ (ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ) συγκεκριμένα

από τον Πρόεδρο της, κ. Νικόλαος

Κανδύλης, ο οποίος ζήτησε να τον

βοηθήσουμε στην συγκρότηση μιας

ομάδας μελών της 3ης ηλικίας από την

Τσεχία για να μας φιλοξενήσει στις

Φέρες. Δεν ήτανε εύκολο να συγκεν-

τρώσουμε τα 20 άτομα συνταξιούχων

διότι όπως ξέρετε οι περισσότεροι Έλ-

ληνες στην Τσεχία δεν προέρχονται

από τον Έβρο και μάλλον η προτίμηση

τους ήταν να παν σε προγράμματα των

δικών τους περιοχών καταγωγής. Είδα

κι έπαθα ως που να πεισθούν οι συμ-

πατριώτες μας να το ‘ρισκάρουν’ και να

δουν και άλλα μέρη στην Ελλάδα, στη

δική μας περίπτωση το νομό Έβρο.

Εξάλλου λίγοι είχαν ακούσει για την

πόλη Φέρες. 

Στις 5 Αυγούστου ξεκινήσαμε από το

αεροδρόμιο της Πράγας με τους περισ-

σότερους από εμάς να διερωτώνται

που πάμε και τι θα βρούμε εκεί (ήμα-

σταν 22 άτομα αντί για 20 από τις ελλη-

νικές κοινότητες Πράγας, Μπρνο,

Οστράβας, Σούμπερκ και Γιάβορνικ.).

Η Θεοδώρα, Πρόεδρος της Ελληνικής

Κοινότητας Σούμπερκ θα μας πει για τα

δικά της ‘πάθη’ ως που να οργανώσει

την ομάδα από το Σούμπερκ. Εμείς την

ευχαριστούμε για όσα έκανε για να ορ-

γανώσει αυτή την ομάδα. Επίσης ευχα-

ριστούμε την Καλλιόπη από την

Όστραβα και τη Σοφία Προύσαλη για τη

βοήθεια τους στην όλη διαδικασία των

αιτήσεων. 

Όσο για την Κοινότητα του Μπρνο, ο

Κυριάκος Μυλωνάς όπως και όλοι που

βοηθήσαμε δεν θυσίασε μόνο το χρόνο

του αλλά και πολλά λεφτά για τηλεφω-

νήματα και φαξ.Τον ευχαριστούμε για

όσα κάνει για τον Ελληνισμό στην Τσε-

χία χωρίς να αυτοπροβάλλεται και να

μιλά. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΦΕΡΕΣ!!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΕΡΕΣ, ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

14 Αυγούστου -  29 Αυγούστου 2009
Τασούλας Ζησάκη - Healey

ο Παναγιώτης

η κ. Ανθή 
η κ. Ελένη (1η δεξιά) στο ξενοδοχείο
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Ευχαριστούμε και τον Ρόμπιν Χίλι, ο

οποίος όταν έμαθε ότι θα έχουμε συν-

ταξιούχους στο αεροδρόμιο ήρθε για να

βοηθήσει με τις αποσκευές και ότι άλλο

θα χρειαζόμασταν. Και μας βοήθησε. 

Όταν φτάσαμε στην Θεσσαλονίκη ο

καλός μας οδηγός ο κ. Κώστας Βήρας

μας περίμενε στο αεροδρόμιο και εάν

και λίγο κουρασμένοι φτάσαμε όλοι χα-

ρούμενοι στις Φέρες. Στο ξενοδοχείο

μας περίμενε ο Παναγιώτης, διευθυντής

του ξενοδοχείου ‘Ανθή’ και σε σύντομο

χρονικό διάστημα μας έδωσε τα κλειδιά

για τα δωμάτιά μας. Ακόμα από τις

πρώτες στιγμές καταλάβαμε ότι θα

έχουμε τη μέριμνα του Παναγιώτη και

του προσωπικού του ξενοδοχείου

‘Ανθή’. Μείναμε και περάσαμε υπέρο-

χες στιγμές στο ξενοδοχείο ‘Ανθή’ με

το εξαιρετικό του προσωπικό και φίλοι

μας τώρα, τις δύο αδερφές Ανθή και

Ελένη, τον Παναγιώτη, τη Μιρέλλα.

Κάθε πρωί τα τραπέζια μας ήταν στρω-

μένα με πλούσιο πρόγευμα και η Μι-

ρέλλα μας καλωσόριζε με ένα ζεστό

χαμόγελο για να ξεκινήσουμε την ημέρα

μας ευτυχισμένοι. Και κάθε βράδυ η Μι-

ρέλλα ήταν στο ξενοδοχείο για να δια-

σκεδάσουμε όλοι μαζί. Μας έφερε και

μουσική για να χορεύουμε μέχρι τις

πρωινές ώρες. Δεν ήταν υποχρεωμένη

η Μιρέλλα να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά

είχε μέσα της το γονίδιο της ξενιτιάς και

κατάλαβε πόσο πονάμε την πα-

τρίδα μας διότι η Μιρέλλα κατάγε-

ται από τη Βόρεια Ήπειρο και

ξέρει τι θα πει όταν ο κόσμος τα

‘μπερδεύει’ αυτά με την Αλβανία.

(Αυτοί που φτάσανε στις Φέρες

το Σάββατο  νωρίς, ήταν τυχεροί

διότι είχαν την ευκαιρία να είναι

παρόντες στην συναυλία τις

Χάρις Αλεξίου με εισιτήρια προ-

σφορά της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. Εμείς

επειδή βρήκαμε πιο φτηνά αερο-

πορικά εισιτήρια για το Σάββατο,

φτάσαμε λίγο αργά.).

Η κυρία Ξ. Μπαλωτή από το Υπουργείο

Εσωτερικών, Υπεύθυνη για τα Προ-

γράμματα Φιλοξενίας μας επισκέφτηκε

στο ξενοδοχείο και στο εστιατόριο μας

τα «Σκαλάκια. (δεξιά με τον Πρόεδρο Ν.

Κανδύλη) Συζητήσαμε για την υποδοχή

μας στις Φέρες όπως και για μερικά

προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με

την εγγραφή και αιτήσεις πριν να έρ-

θουμε στην Ελλάδα. Η κυρία Μπαλωτή

μας άκουσε πολύ προσεχτικά και συζή-

τησε μαζί μας ειλι-

κρινά για κάποια

προβλήματα που

ακόμα υπάρχουν σε

όλη αυτή τη διαδικα-

σία, προπαντός το

πρόβλημα του συν-

τονισμού μεταξύ

όλων των φορέων

που συμμετάσχουν

σε αυτό το πρό-

γραμμα. Εάν και στην

αρχή μας φάνηκε

λίγο αυστηρή η κυρία

Μπαλωτή, στη συζή-

τησή μας στο ξενοδο-

χείο, καταλάβαμε το

πόσο πολύ ενδιαφέρεται για το πρό-

γραμμα αυτό να βελτιωθεί στη διοργα-

νωτική διαδικασία. Μέχρι το τέλος της

συζήτησή μας γίναμε φίλοι διότι αξιολο-

γήσαμε την ειλικρίνεια και τη μέριμνά

της για τόσους χιλιάδες Έλληνες ομο-

γενείς τους οποίους φιλοξενεί η πατρίδα

μας. Αλλά δεν θα ήταν δύσκολος ένας

καλύτερος συντονισμός με όλους τους

φορείς υπεύθυνοι για αυτά τα προ-

γράμματα. Ξέρετε, ότι μερικοί γονείς

στην Τσεχία αποφασίσανε να μη στεί-

λουν τα παιδιά τους στο Πρόγραμμα Φι-

λοξενίας Παιδιών διότι κανείς δεν τους

είχε ενημερώσει το πότε και πώς θα

πάνε τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα. Εάν

και ενημερώθηκε η Πρεσβεία στην Τσε-

χία, οι γονείς λάβανε την ενημέρωση

πολύ αργά. Εμείς, οι συνταξιούχοι επι-

κοινωνήσαμε απευθείας και έτσι δεν εί-

χαμε πολλά προβλήματα εκτός από

αυτούς που θέλανε να πάνε σε άλλα

προγράμματα, δηλαδή εκτός από τον

απευθείας συντονισμό μας με τον Πρό-

εδρο στις Φέρες.  

Όσο για τη Μάγδα (αριστερά) και τη

Μαρία από το γραφείο της

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. τι να πούμε! Οι δύο φίλες

μας ήταν πάντα έτοιμες και πρόθυμες

να κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμά μας

για να ευχαριστήσουν όλα τα γούστα,

ήταν πάντα κοντά μας και ενδιαφέρον-

ταν ακόμα και για το φαγητό και τον

ύπνο μας. Εμείς αποκτήσαμε ακόμα

δύο κόρες, τόσο πολύ τις αγαπήσαμε

και αναγνωρίσαμε τη μέριμνα τους για

να μείνουμε όλοι όχι μόνο ευχαριστημέ-

νοι αλλά και με τις καλύτερες εντυπώ-

σεις από τις Φέρες και το Νομό Έβρο.

Και είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώ-

μονες για τη μεγάλη τους προσπάθεια

που μας προσφέρανε ένα εξαιρετικό

πρόγραμμα σε υψηλό επαγγελματικό

επίπεδο, το οποίο από τη δική τους

πλευρά πραγματοποιήσανε άριστα

μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Με

τέτοιους ανθρώπους ο Έβρος θα πάει

πολύ μπροστά!!!!

Το πρώτο πρωί ακόμα ήρθε να μας κα-

λωσορίσει ο Πρόεδρος, κ. Κανδύλης

μαζί με τις συνεργάτισσες του, Μαρία

και Μάγδα. Μέχρι το τέλος της διαμο-

νής μας σ’ αυτή τη φιλόξενη πόλη ανα-

πτύξαμε τέτοια φιλία με το Νίκο, Μαρία

και Μάγδα που στον αποχαιρετισμό μας

όλοι κλαίγαμε διότι δεν είναι συχνά που

κανείς συναντά τέτοιους ειλικρινά κα-

λούς ανθρώπους, οι οποίοι κάνανε το

παν για να μείνουμε με τις καλύτερες

αναμνήσεις. Και μείναμε και αποφασί-

σαμε να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί σε δύο

χρόνια, στις Φέρες. Στη δική μας πόλη

τώρα. Ακόμα και τα παιδιά από τη Φλώ-
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ρινα, Καστοριά και άλλα μέρη της Ελ-

λάδας ήτανε ευχαριστημένοι που πή-

ρανε την απόφαση να επισκεφτούνε το

νομό Έβρο. Η πρώτη μέρα είχε και

άλλες καλές εκπλήξεις όταν πήγαμε για

φαγητό στο εστιατόριο ‘Σκαλάκια’ και η

κυρία Βούλα μας πρόσφερε το νόστιμο

της φαγητό. Μέχρι το τέλος η όρεξη μας

πάντα ήταν μεγάλη διότι η κ. Βούλα μας

ετοίμαζε διάφορα φαγητά του Έβρου με

πολλή αγάπη και προσοχή. Και πάντα

έβρισκε το χρόνο να μας εξηγεί το πώς

μαγειρεύεται το κάθε φαγητό και τι πε-

ριέχει και ο καθένας διάλεγε την επιλογή

του. Μέχρι την τελευταία μέρα, η κ.

Βούλα ήξερε τι άρεσε στον καθένα να

τρώει και πίνει και την ποσότητα, που

ποτέ της δεν τσιγκουνεύτηκε. Το βράδυ

πηγαίναμε στο διπλανό εστιατόριο

‘Αστέρια» του Κώστα. Και αυτός δε μας

χάλασε ποτέ το χατίρι. Οι μερίδες ήταν

τόσο μεγάλες που ο Παύλος και ο Βα-

σίλης από την ομάδα μας κάναν το

γύρο για να ταΐζουν τα αδέσποτα σκυ-

λάκια, που αφού μας μάθανε μας ακο-

λουθούσανε στο ξενοδοχείο. Στην κ.

Βούλα (όπως και στον Πρόεδρο και Δή-

μαρχο) η ομάδα μας ετοίμασε μία επι-

στολή για να την ευχαριστήσουμε για

όσα έκανε για μας.

Έλληνες Ομογενείς

από Τσεχία

Κυρία Σταυρούλα,

Η ομάδα της 3ης ηλι-

κίας από την Τσεχία θα

ήθελε να σας ευχαρι-

στήσει για τη φιλική

ατμόσφαιρα που εσείς

προσωπικά και το προ-

σωπικό σας δημιουρ-

γούσε κάθε μεσημέρι

στο εστιατόριο σας στη

διάρκεια του προγράμ-

ματος φιλοξενίας (14

Αυγούστου – 29 Αυγού-

στου 2009). Επίσης σας

ευχαριστούμε για τα

γευστικά φαγητά που

μας προσφέρατε και το

ζεστό σας χαμόγελο, το

οποίο θα πάρουμε μαζί

μας στην Τσεχία. Δε-

χτείτε την αγάπη μας.

(Παρόμοια αποστολή

στείλαμε και στον Πρό-

εδρο Κανδύλη και Δή-

μαρχο Ούστογλου.)

Την τρίτη μέρα μας υπο-

δέχτηκε και ο Δήμαρχος

των Φερών, κ. Γεώρ-

γιος Ούστογλου στον

οποίο προσφέραμε τα δώρα μας για εν-

θύμιο. Είχαμε και την ευκαιρία να μιλή-

σουμε και στα δυο

τηλεοπτικά κανάλια

του Εύρου («Δέλτα»

και «Θράκη»). Βα-

σικά γίναμε τα σταρ

των Φερών και του

Έβρου αφού τα τη-

λεοπτικά κανάλια

μας δείχνανε κάθε

τόσο και λιγάκι! Και ο

Δήμαρχος μας πρό-

σφερε δωράκια,

όπως και ο κ. Καν-

δύλης, κι έτσι κάναμε

ακόμα ένα φίλο στις

Φέρες. Μετά καταθέ-

σαμε λουλούδια στο

μνημείο μπροστά του Δημαρχείου. Κι

εμείς είχαμε ετοιμάσει μερικά δώρα για

να μας θυμούνται στις Φέρες.

Ολόκληρο το πρόγραμμα μας εντυπω-

σίασε με τις εξαιρετικές εκδρομές που

είχανε ετοιμάσει για μας αυτοί οι καλοί

και φιλόξενοι άνθρωποι. Γυρίσαμε ολό-

κληρο τον νομό και δεν είχαμε καν

χρόνο να σκεφτούμε για άλλους νο-

μούς. Εξάλλου ο Έβρος είναι ο μεγαλύ-

τερος νομός στην Ελλάδα και κρύβει

αρκετά αξιοθέατα και οικολογικούς βιο-

τόπους. Με λίγα λόγια όποιος δεν είδε

τον Έβρο δεν έχει δει τίποτα! 

Στα «Αστέρια» κάθε βράδυ με τη ρετσίνα μας….

Ο Δήμαρχος των Φερών, κ. Γ. Ούστογλου με τον 

Ν. Κανδύλη δεξιά
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Οι Φέρες
Θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας με την πόλη των Φερών, η

οποία βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του νομού Έβρου

και σε μικρή απόσταση από το Δέλτα του Έβρου και την

Τουρκία. Είναι μία αρχαία πόλη όπως δείχνουν οι ανασκα-

φές στη θέση Σαράγια με τα θεμέλια ακρόπολης, αγγεία, ει-

δώλια, νομίσματα, κ.λπ. Το 188 π. Χ. η πόλη καταλήφθηκε

από τους Ρωμαίους. Το 1151 στην περιοχή των Φερών ιδρύ-

θηκε η μονή της Παναγίας Κοσμοσώτηρας και γύρω από τη

μονή αναπτύχθηκε μια νέα πόλη, η Βήρα. Σχεδόν 200 χρό-

νια μετά η Βήρα ερημώθηκε χάνοντας τον πληθυσμό της

κατά τους βυζαντινούς εμφύλιους πολέμους. Το 1357 η πε-

ριοχή κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς όταν το καθολικό

της Παναγίας Κοσμοσώτηρας μετατράπηκε  σε μουσουλμα-

νικό τέμενος. Η πόλη μετονομάστηκε Φέρες. Οι Τούρκοι γκρέ-

μισαν τα τείχη της μονής και από τους έξι πύργους του

εξαγωνικού τείχους, σήμερα σώζονται μόνο οι τρεις. Σήμερα

είναι μια μικρή πόλη με ωραία πλατεία, θέατρο για πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις, κ.λπ.

«Η περιοχή είναι προικισμένη από γεωγραφικής-γεωστρτη-

γικής και μορφολογικής απόψεως, κάτι που αποδεικνύεται,

εκτός των άλλων, και απ[ο την ανάπτυξη τουλάχιστον δύο,

σημαντικών για την ιστορία της Θράκης, οικισμών, του αρ-

χαίου Δορίσκου και της βυζαντινής Βήρας, σε απόσταση ελά-

χιστων χιλιομέτρων μεταξύ τους, όπως επίσης και ενός

σημαντικού αριθμού άλλων εγκαταστάσεων των προϊστορι-

κών, αρχαίων, βυζαντινών, οθωμανικών και νεότερων χρό-

νων. Σήμερα ο Δήμος Φερών απαρτίζεται από 15 οικισμούς,

ο νοτιότερος των οποίων είναι το Μοναστηράκι, κοντά στο Αι-

γαίο Πέλαγος και μόλις 5 χιλιόμετρα ανατολικά της αρχαίας

Τραϊανούπολης και βορειότερος ο οικισμός του Τριφυλλίου,

12-14 χιλιόμετρα από τις Φέρες. 

Ο ίδιος ο οικισμός των Φερών εκτείνεται στην πλαγιά ενός

λόφου, κοντά στο πέρας του κάτω ρου του Έβρου, σε από-

σταση περί τα 4-5 χιλιόμετρα από τη δυτική του όχθη, 26

οδικά χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη και 20 χλμ. Βο-

ρειανατολικά της Αίνου, ενώ σε απόσταση μόλις 18 χιλιομέ-

τρων στα βορειοανατολικά συναντάται ο εξίσου σημαντικός

κατά την αρχαιότητα οικισμός των Κυψέλων, τα σημερινά

Ύψαλα.

Οι Φέρες ελέγχουν με ιδανικό τρόπο ένα μεγάλο σε έκταση

χώρο, ενώ, ταυτοχρόνως, βρίσκονται στο πέρας των νοτιοα-

νατολικών παρυφών της οροσειράς της Ροδόπης που από

παλαιά  καλούνταν «Βουνά του Θεού», υποσημειώνοντας

την πανάρχαια στενή σχέση της περιοχής με το θείο, που συ-

νεχίζεται με την πλουσιότατη μοναστική δράση κατά τους Μέ-

σους και Νέους Χρόνους. Απέναντι, η ορεινή αλυσίδα του

Τσαντίρντασι φθάνει μέχρι την Αίνο.

Η θάλασσα κατά την αρχαιότητα είχε την ακτογραμμή της βο-

ρειότερα και έφθανε μέχρι περίπου τη σημερινή σιδηροδρο-

μική γραμμή. Σήμερα, πλέον, οι αλλουβιακές προσχώσεις

έχουν μεταβάλει κατά πολύ τη μορφολογία των εκβολών του

ποταμού Έβρου στο Θρακικό Πέλαγος δημιουργώντας το

Δέλτα του ποταμού. Το τελευταίο, ένα από τα μεγαλύτερα και

σημαντικότερα της Ευρωπαϊκής χερσονήσου, υγροβιότοπος

με τεράστια οικολογική σημασία, προστατεύεται από τη συν-

θήκη Ραμσάρ και είναι ενταγμένος στην Natura 2000, ενώ

στην έκτασή του δημιουργούνται τοπία μοναδικής ομορφιάς

και πολύτιμης βιοποικιλότητας. Οι λίμνες και λιμνοθάλασσες

του Δέλτα, οι ακτές του Θρακικού πελάγους, οι μικρές χερ-

σόνησοι, οι κολπίσκοι, οι νήσοι που προβάλλουν από την

αχλή του ορίζοντα δημιουργού ένα ονειρικό τοπίο. Το κλίμα,

ακόμη, εδώ είναι γλυκό, με άφθονα νερά. 

Η πεδιάδα που απλώνεται στα δυτικά και νότια των Φερών

για χιλιετίες προμηθεύει με τα αγαθά της τους πληθυσμούς

που επιλέγουν το χώρο για να διαμείνουν. Σύμφωνα, μάλι-

στα, με επιστημονική ανακοίνωση που μας μεταφέρει ο Θ.

Κούγκουλος, σε έναν εκτεταμένο χώρο, τρία χιλιόμετρα στα

νοτιοδυτικά των Φερών, όπως και ενάμισι χιλιόμετρο νοτιο-

δυτικά του σημερινού οικισμού του Δορίσκου, είχαν παρατη-

ρηθεί σημαντικές συγκεντρώσεις απολιθωμένων δένδρων σε

χρώματα τεφρό, ροδόχρωμο, κεραμόχρωμο και κιτρινοπρά-

σινο. Εξίσου πλούσια θα ήταν και η πανίδα στην περιοχή

κατά την αρχαιότητα, καθώς εδώ θα ζούσαν άγρια ζώα, όπως

αναφέρει ο Ηρόδοτος και ο Παυσανίας. 

Η περιοχή των Φερών κατά την αρχαιότητα κατείχε μία εξαι-

ρετικά σημαντική θέση, επάνω στην εκβολή του ποταμού

Έβρου, ενώ από το έδαφός της διέρχονταν κάποιοι από τους

κυριότερους δρόμους των Βαλκανίων, εδώ βρίσκονταν τα

περάσματα που έκαναν δυνατή την πρόσβαση σε κρίσιμες

περιοχές και χώρες, ανάγοντας το χώρο σε σταυροδρόμι των

οδών από το νότο προς το βορρά και από τα δυτικά προς

την Ανατολία. 

Το συγκεκριμένο σημείο εξελίχθηκε σε σημαντική σκάλα για

τη ναυσιπλοΐα του ποταμού Έβρου. Ο τελευταίος, ήδη από

την απώτατη αρχαιότητα, ήταν ένας σπουδαίος υδάτινος

δρόμος ξάθετης επικοινωνίας ανάμεσα στο Αιγαίο πέλαγος

και, ευρύτερα, τη Μεσόγειο Θάλασσα, από τη μία και τη θρα-

κική ενδοχώρα, αλλά και τις χώρες του Ευξείνου Πόντου, από

την άλλη. Στο κατώτερο, μάλιστα, τμήμα του, από την Αδρια-

νούπολη μέχρι το Δέλτα, η έλλειψη φυσικών εμποδίων κατά

μήκος της κοίτης, η ήρεμη ροή των νερών και η καθαρότητα

του πυθμένα καθιστούσαν τον Έβρο ιδιαίτερα χρήσιμο ως

ασφαλές πλωτό συγκοινωνιακό μέσο. Η δυνατότητα αυτή

χρησιμοποιήθηκε ήδη από τους αρχαίους χρόνους, όπως

μας φανερώνουν οι μαρτυρίες του Στράβωνα, αλλά και νομί-

σματα της Φιλιππουπόλεως με παραστάσεις πλοίων. Ακόμη

και μέχρι το 19ο αιώνα, τα εμπορεύματα που είχαν προορι-

σμό τη θρακική ενδοχώρα συγκεντρώνονταν στο λιμάνι της

Αίνου και από εκεί με πλοιάρια μεταφέρονταν στα λιμάνια της

ενδοχώρας.

Ο Δορίσκος, δίπλα στο ποτάμι, ήταν κατά την αρχαιότητα η

αρχή του ομώνυμου «αιγιαλού» στον οποίο ο Ξέρξη κάλεσε

τον τεράστιο στόλο του να συγκεντρωθεί και η τεράστια

εδιάδα στην οποία μέτρησε το στρατό του. Ήταν, συνάμα, και

το αυτοκρατορικό κάστρο ή και το ανάκτορο του Μεγάλου Βα-

σιλέα των Περσών, όπως πιθανόν υπαινίσσεται πινακίδα

στην περσική γλώσσα που βρέθηκε στην Τρανσυλβανία. Στη

συνέχεια, η βυζαντινή Βήρα θα αποτελούσε και πάλι ένα πέ-

ρασμα, ένα ποτάμιο λιμάνι, σε σημείο, βεβαίως, στο οποίο

το εύρος του ποταμού θα ήταν αρκούντως μεγάλο. Το ση-

μαντικό αυτό πέρασμα του Έβρου χρησιμοποιήθηκε πολλές

φορές. Από τους χρόνους των περσικών πολέμων, μέχρι και

την πορεία των Οθωμανών Τούρκων για την κατάκτηση της

Θράκης. 

Ως σταυροδρόμι, λοιπόν, των δύο οδών, της παραθαλάσσιας

και της διττής εγκάρσιας, ποτάμιας και χερσαίας, ήη περιοχή

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, επανειλημμένα, στην ιστορία. 

Οι φυσικές μεταβολές και, μάλιστα, η διαμόρφωση της μορ-

φολογίας του Δέλτα, όπως και οι τεχνολογικές εξελίξεις μεί-

ωσαν κατά τους δύο τελευταίους αιώνες τη σημασία του

Έβρου ποταμού, παρά τις απόπειρες κατά τα μέσα του 19ο

αιώνα, για την αποκατάσταση της πλοϊμότητας του. Κατά τη

δεκαετία του ’70 η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής

Δεδέαγατς-Ορμενίου, Δεδέαγατς-Θεσσαλονίκης επέδρασε

καταλυτικά στα πράγματα και προσέδωσε τεράστια σημασία

στο μέχρι τότε ασήμαντο λιμάνι του Δεδέαγατς, της μετέπειτα



7

Αλεξανδρούπολης, εις βάρος τόσο της Αίνου όσο και των

Φερών.

Μία άλλη σημαντική παράμετρος, η οποία  διαγράφηκε κατά

τους Μέσους Χρόνους και αφορούσε σε ολόκληρη την πα-

ρόχθια περιοχή του κάτω Έβρου, ήταν η εγγύτητα με την

πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Όταν αυτή η σχέση

διαταράχθηκε, μετά την απώλεια της ανατολικής Θράκης, στα

1922, η προνομιακή θέση της περιοχής εν πολλοίς ακυρώ-

θηκε.   

(«Η πόλη των Φερών και η περιοχή της: Μια ιχνηλάτηση στο

Δέλτα της Ιστορίας», Α. Ι. Γουρίδης, Φέρες, 2009)

Πήγαμε στο Δάσος της Δαδιάς και μείναμε έκπληκτοι από

το τόσο πράσινο, τα δάση και τα διάφορα πουλιά, θηλαστικά

και κυρίως αρπακτικά που είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα και

την Ευρώπη που διαβιώνουν σ’ αυτό το δάσος. Είναι το με-

γαλύτερο πευκοδάσος που έχει διασωθεί στη Θράκη και ένα

από τα τελευταία αντιπροσωπευτικά δασικά οικοσυστήματα

χαμηλού υψομέτρου (500-600 μ.) της Ανατολικής Μεσογείου.

Από το 1980 72.000 στρέμματα του δάσους προστατεύονται

αυστηρά και 280.000 στρέμματα αποτελούν την περιφερει-

ακή ζώνη. Δε μιλούσαμε μαγεμένοι από τη θέα της φύσης.

Από τα 38 είδη αρπακτικών πτηνών που έχουν παρατηρηθεί

στην Ευρώπη, τα 36 συναντώνται στο δάσος της Δαδιάς-

Σουφλίου. Κυριαρχούν οι μαυρόγυπες, ασπρόγυπες, βασι-

λαετό, αετογερακίνες και ιδίως θαλασσαετοί,  από τους

οποίους έχουν εναπομείνει πολύ λίγα ζεύγη. Υπάρχει κλει-

στό παρατηρητήριο πουλιών και ανοιχτά παρατηρητήρια σε

διάφορες θέσεις και πολλά μονοπάτια της φύσης. Τα τρία πα-

λικάρια στη φωτογραφία είχαν πολλά ενδιαφέροντα στη διάρ-

κεια της φιλοξενίας στις Φέρες. Ο Παύλος (κέντρο) δε στα-

μάτησε να ψάχνει συμπατριώτες Πόντιους στον Έβρο, πα-

ρακαλώ, και τους έβρισκε, όπως και συμπατριώτες μας που

επαναπατρίσθηκαν στον Έβρο. Στον Άρδα τον είδαμε να ανε-

βαίνει σ’ ένα φορτηγό, να περνάει τον ποταμό για να επισκε-

φτεί τον φίλο του επαναπατρισθέντα από το Μπρνο! Οι

Φέρες τον ξέρανε όλοι διότι συχνά καθόταν στα καφενεία και

συζητούσε για το ποντιακό στοιχείο. Καταλάβατε, είναι βέρος

Πόντιος!!! Ο Κυριάκος (δεξιά), βέρος Εβρίτης, σκαρφάλωνε

σε λόφους και λαγκάδια, έψαχνε σπηλιές και ποτάμια, και ξα-

ναζούσε τα παιδικά του χρόνια στο χωριό του Λευκίμη. Ακόμα

και συγχωριανοί του ήρθαν να τον βρουν όταν έμαθαν ότι

υπάρχει κάποιος από τη Λευκίμη. Η συντρόφισσα του από

την Τσεχία είδε κι έπαθε μαζί του κάτω από τον καυτό ήλιο,

αλλά ήταν πάντα δίπλα του. Όσο για τον Κώστα (αριστερά),

τον ‘αντάρτη’ μας, το πειραχτήρι, κι αυτόν θα τον πείραξε «το

νερό του Σούμπερκ», είχε πολύ χιούμορ και πάντα μας έκανε

να γελάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είδε κι έπαθε ο φίλος

του ο Βασίλης που του τρώγανε τις αγαπημένες του ελιές και

σαλάτα. Αλλά η κυρία Βούλα μόλις κατάλαβε τι κάνει ο Κώ-

στας, πήρε τον Βασίλη κάτω από την προστασία της και του

έδινε διπλή μερίδα, ενώ η Μιρέλλα πάντα είχε ένα πιάτο ελιές

έτοιμο για τον Βασίλη.

Το Δάσος της Δαδιάς
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Σουφλί
Η περιοχή στην οποία είναι χρισμένο το

Σουφλί κατοικούνταν ήδη από την αρ-

χαιότητα, όπως φαίνεται από τους τύμ-

βους της Αλεξανδρινής και Ρωμαϊκής

εποχής που έχουν βρεθεί γύρω από το

λόφο του Προφήτη Ηλία. Από τους πρό-

ποδες του λόφου περνούσε ο δρόμος

που ένωνε τις δυο πόλεις της Θράκης,

Πλωτινούπολη (Διδυμότειχο) και Βήρα

(Φέρες). Λόγω των ληστών που λυμαί-

νονταν το δρόμο αυτό, οι κάτοικοι της

πολίχνης αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-

ψουν τα σπίτια στα ριζά του λόφου και

να μετοικήσουν στην κορυφή του. Μετά

την Οθωμανική κατάκτηση (1361)

Τούρκοι εγκαταστάθηκαν στο Σουφλί,

σε νέα συνοικία, που ακόμη και σήμερα

ονομάζεται Σεχ. Αν και δεν υπάρχουν

πολλά ευρήματα από αυτή την περίοδο,

γνωρίζουμε ότι τον 17ο αιώνα το Σου-

φλί ήταν κεφαλοχώρι που κατοικούνταν

κυρίως από Έλληνες και λίγους Τούρ-

κους, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα οι

περισσότεροι Τούρκοι είχαν ήδη εγκα-

ταλείψει την πόλη. Για αρκετούς αιώνες

η εκτροφή του εταξοσκώληκα αποτε-

λούσε την παραδοσιακή ενασχόληση

των κατοίκων. Το Λαογραφικό Μουσείο

στεγάζεται στον πρώτο όροφο του αρ-

χοντικού Κουρτίδη. Στα εκθέματα περι-

λαμβάνονται έπιπλα, οικιακά σκεύη,

καθώς και τοπικές ενδυμασίες. 

Μια άλλη εκδρομή ήταν στο Μουσείο

Μεταξιού στο Σουφλί που λειτουργεί

από το 1990 με τις τέσσερεις εκθετικές

ενότητες του από τις οποίες μάθαμε ότι

δεν είναι εύκολο πράγμα να παράγεις

μετάξι. Θέλει πολύ μόχθο και κόπο.

Όλοι αγοράσαμε κάτι μεταξωτό για

δώρα, προπαντός οι άνδρες της ομά-

δας μας οι οποίοι ήταν σε όλα τους

πολύ κύριοι. 

«Στο κέντρο του νομού, 65 χλμ. από την

Αλεξανδρούπολη, δίπλα στον ποταμό

Έβρο βρίσκεται το Σουφλί. Η κωμόπολη

των 7.500 κατοίκων, είναι κτισμένη αμ-

φιθεατρικά στον λόφο του ΑηΛιά και

αποτελεί ένα από τα κυριότερα αξιοθέ-

ατα της Θράκης. Η ίδρυση του Σου-

φλίου χάνετε στα χρόνια του Βυζαντινού

μεγαλείου. Στο πέρασμα των αιώνων

έμεινε πάντα καθαρά Ελληνικό ‘μικρή

Ελλάδα’, όπως το αποκαλούσαν ακόμη

και οι εκάστοτε κατακτητές.

Στα τέλη του 19ο αιώνα, η σηροτροφία

γίνεται η κύρια ενασχόληση των κατοί-

κων της περιοχής, και το Σουφλί το κέν-

τρο επεξεργασίας και διακίνησης της

παραγωγής. Την εποχή αυτή στα άξια

χέρια των γυναικών και στους αργαλει-

ούς, που σχεδόν κάθε σπίτι διαθέτει, το

μετάξι είναι η πρώτη ύλη για την ένδυση

της οικογένειας και το στόλισμα του νοι-

κοκυριού. Στα μέσα του 20ου αιώνα, τα

μεταξωτά υφαντά του Σουφλίου κάνουν

το γύρο του κόσμου και γίνονται ονομα-

στά για την ποιότητα και την τέχνη τους.

Μέχρι σήμερα, και παρά την χρήση

συνθετικών νημάτων, ‘η πόλη του μετα-

ξιού’, όπως είναι τώρα γνωστό το Σου-

φλί, εξακολουθεί να είναι εστία

Θρακικής παράδοσης, ενώ τα χειροτε-

χνήματα των κατοίκων του στολίζουν

πολλούς χώρους και πάντα αποτελούν

ένα πρωτότυπο δώρο.» (Μεταξωτά

Σουφλίου Μπουρουλίτη). «Τα φύλλα

μουριάς αποτελούν την πρώτη ύλη και

οι μεταξοσκώληκες τους ‘εργάτες’. Η

σηροτροφία ξεκινά με την παραγωγή

του μεταξόσπορου. Οι μεταξοσκώληκες

διανύουν πέντε ηλικίες. Καθώς μεγα-

λώνουν, κα-

ταναλώνουν

ολοένα και

περισσότερα

φύλλα μου-

ριάς. Όλο το

σπίτι προ-

σαρμόζεται

σε αυτή τη

διαδικασία.

Ο κύκλος ερ-

γασίας διαρ-

κεί περίπου

ένα μήνα,

από τον

Μάιο έως τον

Ιούνιο. Στο τέλος της πέμπτης ηλικίας,

ο μεταξοσκώληκας υφαίνει το κουκούλι.

Μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Το θα-

νάτωμα της χρυσαλλίδας μέσα στο κου-

κούλι σηματοδοτεί την αρχή της

επεξεργασίας του μεταξιού»… και μετά

ξεκινά ο μόχθος του ανθρώπου… «Στα

εργοστάσια μεταξουργίας δούλευε με-

γάλο μέρος του εργατικού δυναμικού

του Σουφλίου και της ευρύτερης περιο-

χής. Απασχολούνταν περίπου 500

άτομα, σε συνθήκες ιδιαίτερα σκληρές.

Από αυτά, τα 470 ήταν γυναίκες, και κυ-

ρίως κορίτσια 11-16 ετών. Οι ανθυγιει-

νές συνθήκες εργασίας και οι δυσμενείς

όροι διαβίωσης ήταν οι αιτίες για τα

υψηλά ποσοστά φυματίωσης. Το εργα-

τικό δυναμικό δούλευε 10 ώρες και το

Σάββατο 8. Κάποιες εργάτριες που έμε-

ναν μακριά κοιμόντουσαν μέσα στο ερ-

γοστάσιο. Το 1930 ιδρύεται το Σωματείο

Μεταξεργατριών και απολύεται συνδι-

καλίστρια. Στις 22 Φεβρουαρίου 1933

απέργησαν 108 εργάτριες του εργοστα-

σίου Τζίβρε. Αιτήματα: αύξηση, παροχή

καθαρού νερού, εφαρμογή του οκτάω-

ρου. Η απεργία κράτησε τέσσερις μέρες

και έληξε με αποτυχία. Η αδελφοί Τζί-

βρε ελέγχουν όλη τη μεταξοβιομηχανία

του Σουφλίου. Ξεκίνησαν τη σταδιο-

δρομία τους στο Σουφλί ως έμποροι

κουκουλιών. Το 1920 αγοράζουν το ερ-

γοστάσιο, χτισμένο το 1910-1911. Το

1930 νοικιάζουν τα εργοστάσια Αζαρία-

Πάπου και Χατζησάββα. Το 1930 γινό-

ταν αναπήνιση 200.000-300.000 κιλών

κουκουλιών. Το μεταξοϋφαντουργείο

παρήγε 75.000 μέτρα ύφασμα. Έως το

1924 γίνονταν και εξαγωγές στο Μιλάνο

και τη Λυών. Τα μεταξωτά αγοράζονταν

από τις αγορές της Αθήνας και της πε-

ριφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος,

Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή). Τα

μεταξωτά καλύπτουν τις ανάγκες ένδυ-

σης και προβολής των ευκατάστατων

οικογενειών. Η παραγωγή τους καθορί-

ζεται από τις ανάγκες και τη μόδα της

εποχής. Στο Σουφλί χρησιμοποιούσαν

ευρέως το μετάξι για την κατασκευή της

καλής φορε-

σιάς και των

π ρ ο ι κ ι ώ ν .

Αναλυτό με-

τάξι, συν-

δυασμένο με

κουκουλά-

ρικο μετάξι,

μαλλί ή βαμ-

βάκι, χρησι-

μοποιούσαν

και για την

κατασκευή

ενδυμάτων

καθημερινής

χ ρ ή σ η ς

(κουκουλάρικα, μαλλομέταξα, μεταξο-

βάμβακα). Τα σουφλιώτικα χειροποίητα

μεταξωτά υφάσματα ήταν φημισμένα.»

(«Από το κουκούλι στο μετάξι σηροτρο-

φία-μεταξουργία, Πολιτιστικό Ίδρυμα

Ομίλου Πειραιώς, 2008).
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Ιερά Μονή
Κορνοφωλιάς

Επισκεφτήκαμε και την Ιερά Μονή

Κορνοφωλιάς κτισμένη πάνω στο

λόφο με μία πλούσια ιστορία τεσσάρων

αιώνων. Εκεί υπάρχει και το αντίγραφο

της  θαυματουργής  εικόνας της Πανα-

γίας της Πορταΐτισσας, η αυθεντική θαυ-

ματουργή εικόνα βρίσκεται στη Μονή

Ιβήρων. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας

εδώ λειτουργούσε και κρυφό σχολείο

και ήταν τόπος συγκέντρωσης των αν-

δρών της περιοχής για να εκπαιδευτούν

στην αγροτική έκταση και να συγκροτή-

σουν έτσι αντάρτικες ομάδες κατά των

Τούρκων. 

«Η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισ-

σας εμφανίστηκε κατά το έτος 1004 στα

ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής της

Μονής των Ιβήρων. Όταν οι πατέρες

που εγκαταβίωναν στην περιοχή εκείνη

πήγαν με πλοιάρια να την πάρουν, η ει-

κόνα απομακρυνόταν. Τότε οι πατέρες

έκαναν θερμή προσευχή για να τους

χαρίσει η Παναγία την εικόνα Της.

Εκείνη εμφανίστηκε σ’ ένα γέροντα

ασκητή, Ίβηρα, Γαβριήλ στο όνομα, και

του έδωσε εντολή να περπατήσει πάνω

στα κύματα, να πάρει την εικόνα και να

τη βγάλει στην ξηρά, έτσι κι έγινε, την

Τρίτη της Διακαινησίμου. Μετά απ’

αυτό, οι πατέρες με ‘ψαλμούς και

ύμνους’, ‘με λαμπάδες και θυμιάματα’,

τη μετέφεραν και την τοποθέτησαν στο

Καθολικό (κεντρικό ναό) της Μονής των

Ιβήρων. Την επαύριο όμως η εικόνα

βρέθηκε πάνω απ’ την πύλη της Μονής,

την παρέλαβαν και τη μετέφεραν πάλι

στο Καθολικό, αλλά το άλλο πρωί βρέ-

θηκε πάλι πάνω απ’ την πύλη, τούτο

επαναλήφθηκε και για τρίτη φορά. Τότε

εμφανίστηκε πάλι η Παναγία στο Γέ-

ροντα Γαβριήλ και του έδωσε εντολή να

πει στον ηγούμενο και στους μοναχούς

να αφήσουν την εικόνα στο σημείο

εκείνο, που η ίδια διάλεξε, γιατί θέλει να

είναι Εκείνη φρουρός και φύλακας και

Πορτάρισσα (θυρωρός) της Μονής

αυτής. Μετά απ’ αυτή την εντολή της

Παναγίας, άφησαν οι πατέρες την αγία

εικόνα στο σημείο εκείνο που η ίδια διά-

λεξε, και την ονόμασαν «Πορταΐτισσα»,

αφού η ίδια η Παναγία θέλησε να είναι

θυρωρός τη Μονής αυτής.» («Ιερά

Μονή Παναγίας Κορνοφωλιάς  Ιστορικό

– θαύματα παρακλητικός κανών και χαι-

ρετισμοί της Παναγίας Πορταΐτισσας,

Μετόχιον  Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου

Όρους») 

ΤΟ ΔΕΛΤΑ

ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
Η ξενάγηση στο Δέλτα του Έβρου ήταν

υπέροχη. Η ξεναγός μας δεν άφησε

ούτε μια λεπτομέρεια για αυτό το υπέ-

ροχο μέρος του Έβρου. Ο ποταμός

Έβρος είναι ο μεγαλύτερος της Βαλκα-

νικής μετά τον Δούναβη. Ο χώρος του

Δέλτα με τα πολλά σκέλη του ποταμού,

τις λίμνες, τις λιμνοθάλασσες και τις νη-

σίδες και η άφθονη βλάστηση, είναι

ένας από τους λίγους υγροτόπους της

Ελλάδας που διασώθηκε και έχει με-

γάλη αξία. Είναι αλήθεια ότι κανείς από

εμάς δεν ήθελε να φύγει και μας φάνηκε

η μισή μέρα πολύ μικρή για μια τέτοια

επίσκεψη. Αλλά όπως το είπαμε και

πριν, ο Έβρος κρύβει πολλούς τέτοιους

θησαυρούς και δύο βδομάδες είναι

λίγες, πολύ λίγες για να τα δει κανείς

όλα. Όλοι μας όμως βγάλαμε πολλές

φωτογραφίες και μαζί με τους φιλόξε-

νους Θρακιώτες και Εβρίτες δε θα τους

ξεχάσουμε ποτέ. 

Ιερός Ναός

της 

Παναγίας
Κοσμοσώτηρας

Στις Φέρες βρίσκεται και ο θαυμάσιος

Ιερός Ναός της Παναγίας Κοσμοσώ-

τηρας. Ο ξεναγός μας Γιάννης μας

εξήγησε τα πάντα για τον Ναό κι εμείς

με ανοιχτό το στόμα ακούγαμε την αφή-

γησή του. 

«Η ίδρυση και εξέλιξη της πόλης των

Φερών είναι στενά συνδεδεμένα με την

ιστορία της Μονής της Παναγίας της

Κοσμοσώτειρας και με τον κτήτορά της,

μία χαρισματική μορφή της Βυζαντινής

ιστορίας, το σεβαστοκράτορα Ισαάκιο

Κομνηνό. 

Ο Ισαάκιος αποτελεί μία από τις πλέον

πολυσύνθετες και ενδιαφέρουσες, αλλά

συνάμα, και αμφιλεγόμενες προσωπι-

κότητες της μέσης βυζαντινής περιό-

δου. Ικανότατος στρατηγός, με υψηλή

πολιτική αντίληψη, ήταν συγχρόνως άν-

θρωπος των γραμμάτων και των τε-

χνών, συγγραφέας έργων ποίησης,

θεολογίας και φιλοσοφίας, αλλά και πά-

τρωνας κοινωφελών και εκκλησιαστι-

κών έργων. 

Ο Ισαάκιος ήταν το πέμπτο στη σειρά

από τα επτά παιδιά και τριτότοκος γιος

του αυτοκράτορα Αλεξίου Α’ Κομνηνό

και της Ειρήνης Δούκαινας. Γεννήθηκε,

όπως και τα αδέλφια του, στη βασιλική

πορφύρα, ενώ από νωρίς ο πατέρας

του τον τίμησε με τον τίτλο του Καίσαρα.

Παντρεύτηκε το 1110 την Ειρήνη και

απέκτησε μαζί της τουλάχιστον τέσσερα

παιδιά, ένα από τα οποία ήταν ο μελ-

λοντικός αυτοκράτορας, Ανδρόνικος Α’

Κομνηνός (1118-1185).

Όταν ο πατέρας του πέθανε, το 1118, ο

25χρονος τότε Ισαάκιος πήρε ενεργά το

μέρος του μεγαλύτερου αδερφού του,

Ιωάννη και τον βοήθησε να καταλάβει

τον αυτοκρατορικό θρόνο, ενάντια στην

επιδίωξη της μητέρας τους, Ειρήνης και

της μεγάλης τους αδελφής, της περίφη-

μης Άννας της Κομνηνής, να ανεβά-

σουν στο θρόνο το Νικηφόρο Βρυέννιο,

σύζυγο της τελευταίας. Για την αρωγή

του αυτή ο αυτοκράτωρ, πλέον, Ιωάν-

νης ανήγαγε τον αδελφό του στο

αξίωμα του σεβαστοκράτορα, μάλλον

όταν στα 1122 απέθανε ο φέρων το

τίτλο, δευτερότοκος αδελφός τους, Αν-

δρόνικος. 

Στα 1123 ο Ισαάκιος οργάνωσε συνω-
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μοσία εναντίον του αδερφού του, όταν

αυτός έλειπε σε εκστρατεία εναντίον

των Τούρκων, στη Μικρά Ασία. Η πράξη

του αυτή αποκαλύφθηκε, ο Ιωάννης

ανέβαλε τις επιχειρήσεις και επέστρεψε

στη Βασιλεύουσα, οπότε ο Ισαάκιος

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει  την

πόλη. Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του

Ιωάννη, το 1143, στο θρόνο ανήλθε ο

γιος του, ανεψιός του Ισαακίου, Μα-

νουήλ, στερώντας τον Ισαάκιο για άλλη

μία φορά από το επιθυμητό στέμμα. 

Λίγο μετά το 1150, κουρασμένος και

απογοητευμένος, πιθανώς και με την

επιδείνωση κάποιας σοβαρής αρρώ-

στιας, τα συμπτώματα της οποίας είχαν

εκδηλωθεί για πρώτη φορά κατά την

πολυετή περιπλάνησή

του στην Ανατολή, ο Ισα-

άκιος εγκαταλείπει τις συ-

νωμοσίες και στρέφεται

στην ικανοποίηση των

πνευματικών του επιδιώ-

ξεων. Πάνω από όλα,

στα 1151-1152 αποφασί-

ζει να ιδρύσει μία πρό-

τυπη μονή. Επιλέγει για

τον σκοπό αυτό ένα πα-

λαιό, ιερό τόπο, που κατά

την περίοδο αυτή αποκτά

μία νέα γεωστρατηγική

και οικονομική σημασία. 

Εκεί, στη Βήρα, με κλονι-

σμένη την υγεία του, ανα-

πολεί τη ζωή και τη δράση του,

αναλογίζεται τον επερχόμενο θάνατο

και βιάζεται, ώστε να

προλάβει να ολοκληρώ-

σει τις πράξεις που θα

προσφέρουν την εξιλέ-

ωση για τον πρότερο βίο

του. Ταυτοχρόνως, παρα-

κολουθεί ενδελεχώς τις

εργασίες ανέγερσης. 

Ο Ισαάκιος ιδρύει τη

Μονή σε έναν τόπο του

οποίου το όνομα ήταν

Βηρός, κάτι που στα σλα-

βικά, αλλά και στη ντο-

πιολαλιά σημαίνει την

πηγή, αλλά και το ακί-

νητο, στάσιμο νερό και το

βαλτώδη τόπο. Αυτή

ακριβώς ήταν η περίπτωση στην πε-

ριοχή της Βήρας, με τις προσχώσεις

που δημιουργούσε ο ποταμός Έβρος

στις εκβολές του στο Αιγαίο και τους

ελώδεις τόπους του

Δέλτα. 

Ο ναός, η ‘Αγία Σοφιά’ για

τη συλλογική μνήμη,

αποτελεί ‘ένα από τα ση-

μαντικότερα κομνήνεια

μνημεία του ελληνικού

χώρου’, ένα ιδιαίτερα

αξιόλογο αρχιτεκτονικό

και δομικό έργο των

Μέσων Χρόνων, εκλεκτή

και άμεση ανάκλαση του

πολιτισμού της Κωνσταν-

τινούπολης. Κτισμένο και

διακοσμημένο από τεχνί-

τες και αγιογράφους της

πρωτεύουσας, το μνη-

μείο αποτελεί το λαμπρότερο παρά-

δειγμα της ακτινοβολίας του κέντρου

του βυζαντινού πολιτισμού στη δυτική

όχθη του ποταμού Έβρου.» (Α. Γουρί-

δης, Η πόλη των Φερών, 2009)

Ορεστιάδα
Η Ορεστιάδα είναι η νεότερη και η βο-

ρειότερη πόλη της Ελλάδας. Χρίστηκε

το 1923 από πρόσφυγες που εγκατέ-

λειψαν την Αδριανούπολη και το Καρα-

γάτς (Ορεστιάδα) μετά από τη Συνθήκη

της Λωζάννης, που επέβαλλε την αν-

ταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας. Πρόκειται για σύγχρονη

πόλη με εξαιρετική ρυμοτομία που

απλώνεται νότια από τη συμβολή τριών

ποταμών, του Άρδα, του Τόντζου (Ερυ-

θροπόταμου) και του Έβρου. Η Ορε-

στιάδα έχει πληθυσμό 15.246

κατοίκους και απέχει 118 χλμ. Από την

Αλεξανδρούπολη. 

Μια πολύ ευχάριστη εκδρομή ήταν στην

Ορεστιάδα. Ο ποταμός Άρδας είναι το

σημαντικότερο οικοσύστημα της περιο-

χής με παραποτάμιο δάσος κατά μήκος

της κοίτης του. Ο ποταμός Έβρος πη-

γάζει από την οροσειρά της Ροδόπης

και εισέρχεται στην Ελλάδα επί βουλ-

γαρικού εδάφους. Η περιοχή χαρακτη-

ρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλος, με

κυρίαρχο στοιχείο το νερό. Το φράγμα

του Άρδα κατασκευάστηκε το 1969 και

έχει μήκος 350 μέτρα. «Το χωριό Κα-

στανιές βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του

Νομού Έβρου, λίγα χιλιόμετρα μετά την

Ορεστιάδα στην ελληνοτουρκική μεθό-

ριο. Υπάρχει άριστο οδικό δίκτυο καθώς

και πλήθος άλλων συγκοινωνιακών

μέσων. Η Αλεξανδρούπολη απέχει 135

χλμ. από το χωριό Καστανιές και η Θεσ-

σαλονίκη 430 χλμ. Αναμφισβήτητα η

επίσκεψη σας στον Άρδα μπορεί να

γίνει ένα ταξίδι αναμνήσεων με όποιο

τρόπο κι αν επιλέξετε να ταξιδέψετε.

Δεν είναι μόνο το νερό, οι λεύκες και τα

πλατάνια. Δεν είναι μόνο ο οικισμός

που συνδυάζει το σύγχρονο με την

ιστορία της Θράκης. Από τις Καστανιές

ο Έβρος έχει μία άλλη οπτική γωνία.

Όμορφη, μαγευτική, μοναδική.» Έτσι

μας περιγράφει το χωριό και τον Άρδα

το Καφέ Αρτίσιο ‘Στις όχθες του ποτα-

μού Άρδα’ κι εμείς συμφωνούμε. Αλλά

δεν ήταν μόνο η φυσική ομορφιά. Ήταν

και η ανθρώπινη ομορφιά, ζεστασιά και

φιλοξενία. Την Χρύσα τη συναντήσαμε

για πρώτη φορά στην παραλία του ΕΟΤ

στην Αλεξανδρούπολη. 

(Ναι, πηγαίναμε και θάλασσα και όλοι

σας ξέρετε πόσο μας λείπει η θάλασσα

στην Τσεχία! Τίποτα δεν έλλειπε από

αυτό το πλούσιο πρόγραμμα φιλοξε-

Λοιπόν η Χρύσα Λαμπούδη, η οποία

ζει στη Γερμανία, χάρηκε που συνάν-

τησε Έλληνες από την Τσεχία και μας

κάλεσε να την επισκεφτούμε στην Ορε-

στειάδα, στο χωριό της. Το πρόγραμμα
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μας ήταν αρκετά γεμάτο γι’ αυτό

και δεν μπορέσαμε να την επι-

σκεφτούμε στο σπίτι της. Η

Χρύσα δεν τα έβαλε κάτω. Μας

συνάντησε στο δρόμο, μας

έφερε σύκα από τον κήπο της

και μας ακολούθησε στον Άρδα.

Εκεί μέσα στο υπέροχο πάρκο

και τον ποταμό δίπλα, η Χρύσα

οργάνωσε την νέα της χορωδία

(ίδρυσε χορωδία στη Γερμανία)

με τα παιδιά της 3ης ηλικίας από

την Τσεχία. Ήταν δύσκολο για τη

Μάγδα να μας μαζέψει για να

πάμε στο Διδυμότειχο. Τα μέλη

της ‘νέας χορωδίας’ θέλανε να

μάθουν όλα τα τραγούδια. Η

Χρύσα φρόντισε να μας φέρει

και τα λόγια. Να πούμε την αλή-

θεια, θυσιάσαμε το Διδυμότειχο,

αλλά περάσαμε υπέροχες αν-

θρώπινες στιγμές με τη Χρύσα

τραγουδώντας για τη Θράκη και

τον Πόντο. (Σίγουρα, δε γινότανε

χωρίς τα ποντιακά, αφού οι πε-

ρισσότεροι από μας είναι Πόν-

τιοι. Ε, είχαμε και τρία μέλη για

δείγμα από τον Έβρο!!!) Θα

μπορούσα να γράψω για τα

ποντιακά τραγούδια, αλλά

επειδή ήμασταν στη Θράκη,

προτιμώ να μάθουμε και κάτι για

τις Θρακιώτισσες.

Ήταν 

Σαββατόβραδο

που ‘λαχε να την

ιδώ
Ήταν Σαββατόβραδο που την πρωτο-

είδα

(έφερνε κρύο νερό και της γύρεψα να

πιώ (σ. επικίνδυνο! Αλλά δις)

(Ρεφραίν) Λυγερή Θρακιώτισσα μ’ έκα-

νες κι αρρώστησα

Μ’ έκανες κι αρρώστησα λυγερή Θρα-

κιώτισσα.

Τέτοια νιάτα κι ομορφιά δεν τα είδα

πουθενά

Τέτοια νιάτα κι ομορφιά δεν είδα αλλού

της είπα

(κείνη δε μου μίλησε ντράπηκε κοκκί-

νισε) (δις)

Τα’ χει όλα ταιριαστά χάρη νιάτα κι

ομορφιά

Τα’ χει όλα ταιριαστά χείλια κερασένια

Μαύρα μάτια σαν ελιά και ολόξανθα

μαλλιά.»

Τώρα επειδή εμείς στον Έβρο είμαστε

από τις ‘Χαμένες Πατρίδες’ θα γράψω

κι ένα άλλο τραγούδι που μας το έμαθε

η Χρύσα εκεί πάνω στον Άρδα. Ε, κι

εδώ κλάψαμε και για την ιστορία μας,

αλλά και από συγκίνηση και η φωνή της

Χρύσας συγκίνησε και τα πουλιά του

Άρδα. Αλλά και τα δικά μας παιδιά δε

μείνανε πίσω. Δείξανε όλες τις μουσικές

τους γνώσεις που πήρανε από τους χο-

ρωδίες των Παιδικών Σταθμών στην

Τσεχοσλοβακία. Αμέσως μπήκανε στο

πνεύμα και κάνανε και δύο και τρεις

φωνές και έτσι δώσαμε μία απρόοπτη

‘παράσταση’ εκεί πάνω στον Άρδα για

να μας ακούσουν και φίλοι και εχθροί. 

Τι σε μέλει

εσένανε
Τι σε μέλει εσένανε

Από πού είμαι γω (δις)

Απ’ το Καρατάσι φως μου

Γι’ απ’ το Κορδελιό (δις)

Τι σε μέλει εσένανε 

Κι όλο με ρωτάς

Από ποιο χωριό είμαι γω

Αφού δε μ’ αγαπάς.

Απ’ τον τόπο που’ ρθα γω

Ξέρουν ν’ αγαπούν (δις)

Ξέρουν τον καημό να κρύβουν

Ξέρουν να γλεντούν (δις)

Τι σε μέλει εσένανε 

Κι όλο με ρωτάς

Από πιο χωριό είμαι εγώ

Αφού δε μ’ αγαπάς.

Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι

Να βρω παρηγοριά (δις)

Να βρω μέσα στην Αθήνα

Αγάπη κι αγκαλιά (δις)

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με

ρωτάς

Από ποιο χωριό είμαι γω

Αφού δε μ’ αγαπάς. 

Εσύ δεν

έχεις 

γλυτωμό
Τούρκος με γύρεψε

Γυναίκα να με πάρει

Σφάζομαι και πνίγομαι

Τούρκισσα δεν γίνομαι.

Κρασάκι γίνομαι

Σε βαρελάκι μπαίνω

Θα το πω θα μεθυστώ

Μ’ εσύ δεν έχεις γλιτωμό.

Περιστεράκι γίνομαι

Μέσα σε δάση μπαίνω

Κυνηγός θα γίνω γω

Μα εσύ δεν έχεις γλιτωμό.

Τριανταφυλλάκι γίνομαι

Μέσα σε κήπο μπαίνω

Θα σε κόψω θα μυριστώ

Μα εσύ δεν έχεις γλιτωμό.

Ψαράκι γίνομαι

Γιαλό-γιαλό παγαίνω

Μπαλουκτσής θα γίνω γω

Μα εσύ δεν έχεις γλιτωμό.
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Τρία Καράβια
Τρία καρά – βοήθα Παναγιά

Τρία καρά – τρία καράβια φεύγουνε

Που μέσα που την Πόλη

Κλαίει καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’

Κι αναστενάζει (δις)

Τόνα φορτώ – βοήθα Παναγιά

Τόνα φορτώ – τόνα φορτώνει το Σταυρό

Και τ’ άλλο το Βαγγέλιο

Κλαίει καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’

Κι αναστενάζει (δις)

Το τρίτο  το – βοήθα Παναγιά

Το τρίτο το – το τρίτο το καλύτερο

Την Άγια Τράπεζα μας

Κλαίει καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’

Κι αναστενάζει. (δις)

Η Παναγιά – βοήθα Παναγιά

Η Παναγιά, η Παναγιά αναστέναξει

Κι δάκρυσαν οι εικόνες

Κλαίει καρδιά μου κλαίει καρδιά μ’

Κι αναστενάζει. (δις)

Εκτός που μας έμαθε τα τραγούδια, η Χρύσα μου έδωσε ένα

τετράδιο με αυτά τα τραγούδια και την διεύθυνση της στην

Γερμανία. Εγώ ηχογράφησα όλο το σκηνικό και είμαι σίγουρη

ότι η ομάδα μας θα σας δώσει μία συναυλία με τραγούδια και

χορούς που μάθαμε (και πολλά τα ξέραμε από τους γονείς

μας) στις Φέρες. 

Ναι, εδώ, πρέπει να σας πω και για τον Μαρίνο Δέδογλου,

ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού

Συλλόγου ‘Η Αγία Σοφία»  των Φερών, ο οποίος μας χά-

ρισε το χρόνο του και ήρθε στο ξενοδοχείο «Ανθή» για να μας

μάθει θρακιώτικους χορούς. Και πάλι η ομάδα μας έδειξε τις

χορευτικές της γνώσεις από τα χορευτικά των Παιδικών Σταθ-

μών και της πολιτικής προσφυγιάς στην Τσεχοσλοβακία. Μά-

θαμε πολλά από τον Μαρίνο. Κι ελπίζομαι να έρθει στην

Τσεχία για να μας μάθει περισσότερα. Πήγαμε στο Σύλλογο

‘Αγία Σοφίας» της πόλης Φερών απέναντι από το ξενοδοχείο

μας και είδαμε τις θαυμάσιες θρακιώτικες στολές, το Μαρίνο

να φτιάχνει τα ‘αξεσουάρ’ για τις στολές και να μας μιλά με εν-

θουσιασμό για την θρακιώτικη παράδοση σε χορούς και τρα-

γούδια. Προσπαθούμε να καλέσουμε τον Μαρίνο να έρθει

στην Κοινότητά μας για σεμινάρια χορού και παραδοσιακών

ενδυμασιών της Θράκης. Ο Πολιτιστικός–Επιμορφωτικός

Σύλλογος Φερών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ιδρύθηκε το 1981 με

σκοπό την προώθηση, ανάπτυξη και βελτίωση του πολιτι-

στικού, μορφωτικού και παραδοσιακού επιπέδου των κατοί-

κων της περιοχής. Ο Σύλλογος οργανώνει μαθήματα παρα-

δοσιακών χορών. Τα χορευτικά συγκροτήματα του έχουν

παρουσιαστεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλο-

νίκη, Λάρισα, Λευκάδα, Πάτρα, Σαμοθράκη, Χίο, Καβάλα,

Ιωάννινα, Ξάνθη, Αλεξάνδρεια, κ.λπ.) και στο εξωτερικό (τρία

φεστιβάλ στη Γαλλία, δύο στην Γιουγκοσλαβία και Ιταλία,

πέντε στη Βουλγαρία, δύο στην Τουρκία, Πορτογαλία, Ουγ-

γαρία, κ.λπ.) Ο Σύλλογος προσφέρει μαθήματα χορού για

ηλικίες από 5 μέχρι 65 ετών και οργανώνει εκδηλώσεις για

τις θρακιώτικες παραδόσεις του γάμου, αρραβώνες, θρη-

σκευτικές γιορτές, κ.λπ. Διδάσκει στους νέους μουσικά πα-

ραδοσιακά όργανα όπως είναι το κλαρίνο, γκάιντα, τύμπανα,

στη Μουσική Σχολή των Φερών. Ο Πρόεδρος της Κοινωφε-

λής Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών,

κ. Νικόλαος Κανδύλης, μας έστειλε μία πρόσκληση για το χο-

ρευτικό συγκρότημα της Πράγας, «Ακρόπολις» για να μπο-

ρέσει το συγκρότημα μας να γνωρίσει από κοντά τη

θρακιώτικη παράδοση.

Στα γραφεία της

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ

«Φέρες, 22 Σεπτεμβρίου 2009-11-03 Αρ. Πρωτ.: 279

«Προς Ελληνική Κοινότητα Πράγας

Θέμα: Πρόσκληση χορευτικού συγκροτήματος
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Σας προσκαλούμε στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που

διοργανώνει η Πολιτιστική Επιχείρηση του Δήμου

Φερών σε συνεργασία με το Δήμο Φερών στις 13, 14 και

15  Αυγούστου 2010, με τρεις διανυχτερεύσεις και τρεις

παραστάσεις που θα δοθούν από το χορευτικό τμήμα της

Κοινότητάς σας. Από την πλευρά μας σας καλύπτουμε

διαμονή και διατροφή από την άφιξη μέχρι την αναχώ-

ρησή σας. Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν εσάς. Ο

συνολικός αριθμός της αποστολής σας δεν θα υπερβαί-

νει τα 25 άτομα μαζί με την ορχήστρα.

Το πρόγραμμα που ζητάμε να καλυφθεί, είναι περίπου

15 με 20 λεπτά με χορούς του τόπου σας και στα πλαίσια

της καλής συνεργασίας, σας ζητάμε η πρόσκληση αυτή

να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα με χορευτικό του

Δήμου μας που θα συμμετάσχει σε δικές σας εκδηλώ-

σεις.

Θα παρακαλούσαμε εντός εύλογου χρονικού διαστήμα-

τος να μας απαντήσετε εγγράφως αν αποδέχεστε την

πρόσκληση και για τα περαιτέρω θα γίνουν τηλεφωνικά

οι συνεννοήσεις.

Σας ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.

Κανδύλης Νικόλαος «

Όπως ξέρουμε οι φορεσιές που φοράνε σήμερα τα χορευ-

τικά συγκροτήματα, είναι οι γιορτινές. Λίγα για το Δήμο Τρι-

γώνου του Έβρου και τις φορεσιές του.

«Οι ανώτερες κοινωνικά τάξεις και ο κλήρος, τον 19ο αιώνα,

εξακολουθούσε να φοράει τα διαμορφωμένα ήδη στο Βυζάν-

τιο, ενδύματα, δηλαδή πουκάμισο με μανίκια, καβάδι σταυ-

ρωτό ή αντερί και άλλα. Το καβάδι ήταν στρατιωτικό ένδυμα,

ένδυμα προυχόντων, κοινώς λεγόταν ταφτάνι.

Ωστόσο η ενδυμασία καθοριζόταν από ρυθμιστικές διατάξεις

που επέβαλε ο κατακτητής κατά καιρούς, π.χ. ήταν απαγο-

ρευμένο το πράσινο χρώμα, τα παπούτσια έπρεπε να είναι

μόνο μαύρα ή κόκκινα ενώ κίτρινα φορούσαν μόνο οι προ-

στατευόμενοι. Μυστήριο παραμένει πως στα Πετρωτά το επί-

σημο χρώμα ήταν το πράσινο. Μάλλον ορίστηκε αργότερα,

πάντως νυφικό χρώμα ήταν το κόκκινο.

Μέσα στη συντηρητική κοινωνία των χωριών, η σιγουριά και

η άνεση, σ’ αυτόν που φοράει τη στολή, παρέχεται από την

ομοιόμορφη της ενδυμασίας. Η φορεσιά στηρίζεται στην πα-

ράδοση και τον συντηρητισμό, σε αντίθεση με την μόδα που

βασίζεται στην αλλαγή.

… τα ρούχα των γυναικών αποτελούσαν έναν κώδικα επι-

κοινωνίας που δήλωνε τη θέση ή την κατηγορία αυτής που τα

φόραγε. Οι ελεύθερες είχαν ζωηρά χρώματα και πλούσια κεν-

τίδια. Οι κορδέλες ήταν στολισμένες μόνο για τις ελεύθερες

και τις νιόπαντρες, τα κόκκινα, σιαλιένια ή μπουχασένια, μόνο

για τις νύφες, που θα τα φορούσαν σαράντα μέρες μετά το

γάμο. Ο κεφαλόδεσμος ήταν σεμνός για τις ηλικιωμένες, λου-

λουδιασμένος και πλουμιστός με γιρλάντες ή τέλια πολλά για

τις νεόνυμφες. Υπήρχαν ρούχα για κάθε περίσταση της ζωής:

γέννηση, γάμο, θάνατο.

Πολύ σύνθετα είναι τα σχέδια στις ποδιές του Τριγώνου, ανά-

μεσα στις οριζόντιες χρωματιστές ρίγες κεντιέται στον αργα-

λειό το μοτίβο της ροζέτας (σχήμα ρόδου, τριαντάφυλλου),

με χρωματική εναλλαγή σε κάθε σειρά. Στη βάση της ποδιάς

υφαίνεται πολύχρωμη οξυγώνια μπορντούρα, η ‘ζιγκζακωτή’.

Επίσης έχουμε επανάληψη του μοτίβου και σε κάθετη κα-

τεύθυνση: είναι ο κλειστός ή ο ανοιχτός συνεχόμενος ρόμ-

βος, μέσα στον οποίο περικλείεται το κύριο θέμα, το

σχηματοποιημένο ‘δέντρο της ζωής’.

Γυναικεία φορεσιά:

Παραπαγκίσια

Φοριέται στο Σπήλαιο από την Ανατολική Θράκη, Μακρά Γέ-

φυρα (Ουζούν Κιοπρού) και Κουρτ Ζαλούφι. Αποτελείται από

βαμβακερό πουκάμισο, τσόχινο φουστάνι για το χειμώνα

με κεντίδια και βαμβακερό το καλοκαίρι πάλι με κεντίδια.

«Μπουρμάνκα» κάτω από το μανίκι για το κρύο. Ποδιά τσό-

χινη στον αργαλειό, μαύρη υφασμένη με κέντημα στο χέρι.

Οι ηλικιωμένες φορούσαν από πάνω μια πρόσθετη ζακέτα,

υφαντή μαύρη με χοντρό σιρίτι φτιαγμένο σε κέντημα το λε-

γόμενο ‘σαλταμάρκα’. Κάλτσες πλεκτές χρωματιστές πρά-

σινες ή κόκκινες. Τα παπούτσια ήταν χοντροτάκουνα

κουντούρια. Φορούσαν ζωνάρι υφασμένο μέχρι τρία μέτρα

οι ηλικιωμένες χρωματιστό και οι νεότερες ζώνες κεντημένες

σε ύφασμα, οι πλούσιες φορούσαν ασημοζούναρα. Μαν-

τήλι πολίτικο στο κεφάλι χρωματιστό με πολλά λουλούδια και

το χαϊμαλί.

Γυναικεία στολίδια

Γκιρντάνια, περιλαίμια χάντρινα, χρυσά ή ασημένια, λίρες

χρυσές, ντούμπλες, διπλές λίρες

Πεντόλιρες, φλουριά, ζωνάρια- Κορώνες, «Ρέντα»,

«Μπάπκα», μπουρλιά, ασήμια, μπακίρι (χαλκός) δαχτυλίδια,

σκουλαρίκια, βραχιόλια, καρφίτσες, μαλαματένιες και ασημέ-

νιες, πούλιες, χάντρες, πιέτες, δαντέλες, μαντήλι.

Το Μαντήλι και η λειτουργικότητα του

Σε χωριά του Τριγώνου, όπως ο Πεντάλοφος και άλλα, αλλά

και στη Βόρεια και Ανατολική Θράκη, το μαντήλι έχει έναν

ενεργό ρόλο στη ζωή. Γίνεται ένα σύμβολο με αισθητή υπό-

σταση και πολύπλευρη λειτουργικότητα, που προσδιορίζει

την κοινωνική συμπεριφορά και συνιστά ζωντανή εικόνα της

ζωής του Θρακιώτη, αναφέρει η Ελένη Φιλιππίδου. 

Το χρυσοκέντητο μαντήλι επισημοποιεί τον αρραβώνα και η

ανταλλαγή μαντηλιών ανάμεσα στις οικογένειες που αποφα-

σίζουν να συμπεθεριάσουν, σηματοδοτεί την συμφωνία. ‘Τη

είδα που κεντούσι στου μαγγανούδ(ι) κεντούσι’, τραγουδά ο

νέος στο Τρίγωνο. Σ’ ένα άλλο τραγούδι του Πενταλόφου

ρωτά η δασκάλα την κοπέλα: ‘Πούναι καλό μ’ το κέντημα σ’

πούνε καλό μ’ ο νους σου.’ Και εκείνη απαντά: ‘το κέντημά

μου στο μαντήλ(ι) κι ο νους μου πέρα στις διάστρις.’

Το μαντήλι του αρραβώνα έχει κεντημένα τα αρχικά των μελ-

λονύμφων, ενώ στο Καβακλή κεντούσαν τη χρονολογία του

γάμου και τις χρονολογίες γέννησης των παιδιών τους.

Το μαντήλι λειτουργεί και σαν άγραφος νόμος στο λαϊκό δί-

καιο. Στο Τρίγωνο, το συναντούμε στις αγοραπωλησίες των

ζωεμπόρων. Τη στιγμή που κατακυρώνεται η συμφωνία, το

μαντήλι δένεται στα κέρατα του ζώου που συμφωνήθηκε.

Ένα ακόμα τραγούδι του Πενταλόφου δείχνει τον καημό της

κοπέλας, για τον ξενητεμένο της, πάνω στο μαντήλι. ‘Τι να

σου στείλω ξένε μου, τι να σι προυγουδίσω, να στείλω

μήλο(υ), δεν πααίν(ει) τριαντάφυλλου μαδιέτι, να στέλου για

τα δάκρια μ’ σ’ ένα χρυσό μαντήλι, τα δάκρυα μ’ είνι καυτηρά

κι καίνι το μαντήλι’.

Όμως το μαντήλι συνδέεται και με τα νεκρικά έθιμα. Στον Πεν-

τάλοβο, πάλι που οι κάτοικοι του, υποστηρίζουν ότι προέρ-

χονται από τα περίχωρα της Πόλης, συγγενείς και φίλου

κατευοδώνουν τον νεκρό μ’ ένα μαντήλι. Εδώ το μαντήλι λει-

τουργεί ως συνδετικός κρίκος του ζωντανού με τον νεκρό.

Στις σαράντα μέρες που γίνεται το μνημόσυνο, η οικογένεια

του πεθαμένου ετοιμάζει τόσα μαντήλια όσοι και οι καλεσμέ-

νοι. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση μοιράζονται σε όλους με

την παράκληση ‘να μην τον λισμονάτε’.» (‘Η παραδοσιακή
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ενδυμασία στον Παραμεθόριο Ελλαδικό

Χώρο», πρόγραμμα «Θράκη-Αιγαίο-

Κύπρος», 2006).

Ας κάνουμε τώρα και μία διαδρομή στη

γευστική κουζίνα του Έβρου. Οι διορ-

γανωτές του Προγράμματος Φιλοξενίας

Φερών δεν παρέλειψαν να μας δείξουν

τον Παραγωγικό Συνεταιρισμό Γυ-

ναικών Φερών «Εκάβη». Και ξέρετε

πως ιδρύθηκε αυτός ο συνεταιρισμός –

με την πρωτοβουλία

μιας ομάδας γυναι-

κών στις Φέρες, ‘τη

Βυζαντινή Βήρα, λίγα

μόλις χιλιόμετρα από

το σημείο που ο ‘αρ-

γυρορρύτης’ ποταμός

Έβρος ενώνεται με το

Θρακικό πέλαγος και

σχηματίζει το Δέλτα,

τον υδροβιότοπο με

την ποικίλη βλάστηση

και τα σπάνια είδη

πουλιών, γυναίκες

της περιοχής από

αγάπη για τον τόπο,

τη Θρακιώτική παρά-

δοση και την επιθυ-

μία να συμβάλλουν

στην ανάπτυξη της

περιοχής τους, ίδρυ-

σαν το 1996 το Συνε-

ταιρισμό Γυναικών

Φερών «ΕΚΑΒΗ».

Στο εργαστήρι του Συνεταιρισμού οι γυ-

ναίκες αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις

συνταγές των γιαγιάδων τους παρα-

σκευάζουν και τυποποιούν με μεράκι

και ποιότητα παραδοσιακά ζυμαρικά,

πίτες και γλυκά κουταλιού.» Ναι, ορμή-

σαμε στους τραχανάδες, το κουσκούσι,

χυλόπιτες, αγοράσαμε, κουβαλήσαμε

στις βαλίτσες μας, πληρώσαμε τα πε-

ρισσότερα κυλά στο αεροδρόμιο και

από τότε τουλάχιστο στο δικό μας σπίτι

τρώμε μόνο τραχανά, χυλόπιτες και

κουσκούσι. Εξάλλου όλα αυτά τα προ-

ϊόντα μου θύμισαν τα χεράκια της μάνας

μου που μακριά από την Ελλάδα, μας

έφτιαχνε το δικό της τραχανά και κου-

σκούσι. Ξέρω ότι οι δικές μας καλές μα-

γείρισσες και μάγειρες θα θέλουν να

μας φτιάξουν και φαγητά από τον

Έβρο, γι’ αυτό θα σας παρουσιάσω

τρία φαγητά ‘Λαλαγγίτες με κόκορα (η

κ. Βούλα μας έκανε λαλαγγίτες!), Μαν-

τιά, Κουσκούσι και Κουρμπάνι.

Λαλαγγίτες με κόκορα της Καψίδου

Δέσποινας(για τη Βιολέτα Καρανίκου!)

Ήταν ένα φαγητό που το έφτιαχναν σε

επίσημα τραπέζια.

Υλικά: Λαλαγγίτες – 150 γρ. μαγιά, 1

λίτρο νερό, λίγο αλάτι, αλεύρι όσο ση-

κώσει για να γίνει ένας χυλός όχι πολύ

πηκτός. Κόκορας: ένας κόκορας χωριά-

τικος (Γιώργο, βρες τον!), φρέσκα κρεμ-

μυδάκια, ντομάτα (τριμμένη ή πολτός),

μαϊντανός, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, λάδι.

Εκτέλεση: Λαλαγγίτες – διαλύουμε τη

μαγιά σε λίγο χλιαρό νερό και τη ρί-

χνουμε μέσα σε ένα μπολ όπου έχουμε

βάλει το νερό και το αλάτι. Προσθέ-

τουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε το

μείγμα μέχρι να γίνει χυλός. Το αφή-

νουμε λίγο στην άκρη να φουσκώσει.

Στη συνέχεια παίρνουμε λίγο από το

μείγμα και το ρίχνουμε πάνω στο πυ-

ρωμένο σάτσι ή σε αντικολλητικό τηγάνι

αφού πρώτα έχουμε ρίξει λίγο βούτυρο.

Κόκορας – μέσα σε μία κατσαρόλα τσι-

γαρίζουμε το κρεμμύδι και στη συνέχεια

ρίχνουμε τη ντομάτα και το μαϊντανό και

τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση.

Έπειτα προσθέτουμε τον κόκορα, πουν

έχουμε μισοβράσει και λίγο ακόμη νερό.

Όταν ο κόκορας βράσει καλά, ρίχνουμε

το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη.

Μαντιά της Σερέτη Λουλούδα, Γιαννα-

κάκη Ευαγγελία (για την Ερμιόνη

Σπάλα!!!)

Φαγητό που ετοίμαζαν σε επίσημα και

γιορτινά τραπέζια.

Υλικά: Ζύμη – 1 ποτήρι νερό, λίγο αλάτι,

λίγο λάδι, αλεύρι όσο σηκώσει. Γέμιση –

μισό κοτόπουλο, 3 φλυτζάνες ρύζι, ½

φλυτζάνα πληγούρι,

ρίγανη, μαύρο πι-

πέρι.

Εκτέλεση: Ανακα-

τεύουμε τα υλικά και

φτιάχνουμε μία σφι-

χτή ζύμη. Τη χωρί-

ζουμε σε μικρές

μπάλες, ανοίγουμε

τα φύλλα με τον πλά-

στη και τα αφήνουμε

στην άκρη. Βράζουμε

το κοτόπουλο, το τε-

μαχίζουμε σε μικρά

κομματάκια, το βά-

ζουμε στην κατσα-

ρόλα μαζί με 5

φλυτζάνες νερό και

το αφήνουμε να βρά-

σει λίγο. Στη συνέ-

χεια προσθέτουμε το

ρύζι, το πληγούρι, τη

ρίγανη, το μαύρο πι-

πέρι και το αφήνουμε

να βράσουν μέχρι το ρύζι να ‘πιει’ το

νερό. Κόβουμε τα φύλλα που έχουμε

ανοίξει σε τετράγωνα κομμάτια, βά-

ζουμε στο καθένα λίγη γέμιση και τα τυ-

λίγουμε σε πουγκάκια. Τα βάζουμε σε

λαδωμένο ταψί και τα αλείφουμε με λίγο

λάδι. Τα ψήνουμε στους 200ο Κελσίου

για 30 λεπτά. Όταν τα βγάζουμε από το
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φούρνο, τα περιχύνουμε με ζωμό από

το κοτόπουλο.

Κουσκούσι της Βούλκου Ελένης,

Ράπτη Θεοδώρας (το κουσκούσι θα το

βρείτε στο μαγαζί με ελληνικά προϊόντα

του Κώστα Γκουλιαμάνη, στη Vocelova

9, Praha 2)

Ένα είδος ζυμαρικού που το έφτιαχναν

οι νοικοκυρές στην αρχή του καλοκαι-

ριού σε μεγάλη ποσότητα για να έχουν

όλο το χειμώνα.

Υλικά: ½ κιλό σιμιγδάλι, 1 κιλό γάλα, 10

αυγά, ½ σακουλάκι αλάτι, αλεύρι

Εκτέλεση: Σε μια σκαφίδα (ξύλινη λε-

κάνη) βάζουμε το αλεύρι, το σιμιγδάλι

και το αλάτι. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε

το γάλα με τα αυγά. Με ένα δεματάκι

από φύλλα μουριάς ραντίζουμε με το

υγρό μείγμα το αλεύρι και το σιμιγδάλι.

Με κυκλικές κινήσεις δουλεύουμε το

παραπάνω υλικό μέχρι να σχηματι-

στούν μικροί σβόλοι. Τους ξεχωρίζουμε

και τους περνάμε από ένα ειδικό κό-

σκινο. Κρατάμε τους μεγάλους και τους

μικρούς τους  ρίχνουμε πάλι στη λεκάνη

και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικα-

σία.

Κουρμπάνι (Καψίδου Θεοδώρα, Βούλ-

κου Ελένη) (για το εστιατόριο ‘Όλυμ-

πος!)

Φαγητό που έφτιαχναν ανήμερα του

Αγίου Γεωργίου.

Υλικά: μισό κατσίκι ή αρνί, 3 κιλά ψωμί,

τα εντόσθια του ζώου (συκώτι, έντερα,

σκέπη), 1 φλιτζάνα γάλα, δυόσμος,

φρέσκα κρεμμυδάκια, λίγο βούτυρο

Εκτέλεση: Βάζουμε το κατσίκι ή το αρνί

σε ένα ταψί με αρκετό νερό για να ψηθεί

από την ανάποδη πλευρά. Κόβουμε σε

μικρά κομματάκια το συκώτι και τα εντε-

ράκια, και τα τσιγαρίζουμε με το κρεμ-

μυδάκι προσθέτοντας στο τέλος το

πιπέρι και το δυόσμο. Αφού το

μείγμα κρυώσει λίγο ρίχνουμε μια

φλιτζάνα γάλα. Σε μία μεγάλη λε-

κάνη κόβουμε σε μικρά κομματά-

κια το ψωμι και κατόπιν

τοποθετούμε το κρέας από την

πλευρά που δεν έχει ψηθεί ρί-

χνοντας  εδώ και εκεί λίγο βού-

τυρο. Καλύπτουμε το κρέας με τη

σκέπη πάνω στην οποία ρίχνουμε

λίγο κόκκινο πιπέρι. Τέλος το ψή-

νουμε μέχρι να ροδίσει (περίπου

μισή ώρα).

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ 

Μνημείον εκτελεσθέν-

των αγωνιστών Εθνι-

κής 

Αντίστασης από

Γερμανούς κατακτη-

τές 

1941-1944 

στο τόπο Κουρου-

τσεσμέ

Από το Διδυμότειχο μόνο

περάσαμε διότι έπρεπε να

επιστρέψουμε στις Φέρες.

Στην επιστροφή μας από

την Ορεστιάδα σταματή-

σαμε στο Μνημείο της

Εθνικής Αντίστασης. Σε

αυτό το μέρος οι Γερμανοί εκτελέ-

σανε ομαδικά τα παλικάρια του

ΕΛΑΣ. Καταθέσαμε δύο γλάστρες

με κόκκινα λουλούδια στη μνήμη

τους. Όπως καταλαβαίνεται δεν

υπήρχε μέλος της ομάδας μας

που δεν δάκρυσε διότι όλοι από

εμάς έχουμε χάσει συγγενείς

στην Εθνική Αντίσταση. Ένα

από τα τηλεοπτικά κανάλια

μας περίμενε εκεί και εμείς

μιλήσαμε με μεγάλη συγκί-

νηση για το τι σημαίνει για

μας αυτή η ευκαιρία που μας δό-

θηκε – μετά από τόσα χρόνια να τι-

μήσουμε τους ήρωες μας. Δύο

από αυτά τα παλικάρια ήταν δική

μου συγγενείς και συναγωνιστές

του πατέρα μου. Ευχαριστούμε το

σύντροφο Σταμάτη για τη βοήθεια

του να μπορέσουμε να τιμήσουμε

το μνημείο αυτό.

Ευχαριστούμε και τους συντρό-

φους του ΚΚΕ Φερών και της

Εθνικής Αντίστασης της Αλεξαν-

δρούπολης που ήρθανε να μας

επισκεφτούν στο ξενοδοχείο όπου

όλοι είχαμε μαζευτεί για να γνωριστούμε

και να συζητήσουμε τα δικά μας. Ο σ.

Σταμάτης μας μιλά για το μνημείο και ο

Παύλος μιλά στο τηλεοπτικό κανάλι.

Στο ξενοδοχείο με τους συντρόφους του

ΚΚΕ Φερών και της Εθνικής Αντίστασης

Αλεξανδρούπολης.
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Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη
Η Πλάκα - ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΚΕ.

Μερικοί από μας πήγαμε και στην εκδήλωση του

ΚΚΕ-Αλεξανδρούπολης στις 25 Αυγούστου όπου

τιμήσαμε τα παλικάρια του καπνομάγαζου και πήραμε

μέρος στην πορεία από την κεντρική πλατεία μέχρι το

καπνομάγαζο για να καταθέσουμε στεφάνια. Εκεί

ακούσαμε από έναν παλιό αγωνιστή του ΕΛΑΣ την

ιστορία αυτή. «30 Αυγούστου 1944 ελευθερώνεται ο

Έβρος από τους κατακτητές κάτω από τα χτυπήματα

του ηρωικού ΕΛΑΣ.

Στις αρχές του 1945 έρχονται τα εθνικά στρατεύματα.

Ο κόσμος  μαζεύτηκε για να πει τα δικά του κι εμείς τις

θέσεις μας ενάντια στη νέα κατοχή και αυτοί άρχισαν

να βάζουν στο ψαχνό και σκοτώνουν έναν νεαρό εδώ

στην Αλεξανδρούπολη. Βάζουν με τα πολυβόλα τους

στα γραφεία του ΚΚΕ κι αρχίζουν οι συλλήψεις. Συλ-

λάβανε πάρα πολλούς. Μας έκλεισαν στις φυλακές

της Αλεξανδρούπολης κι επειδή δε χωρούσαμε εδώ

στις φυλακές, μας έφεραν εδώ στο καπνομάγαζο, σ’

αυτό εδώ το οίκημα, εκατοντάδες σύντροφοι θα ήταν

σκοτωμένοι εάν κατέρρεε. Η αλήθεια είναι η εξής. Το

1945 ανοίξανε το καπνομάγαζο και το κάνανε κρατη-

τήρια γνωρίζοντας την ακαταλληλότητά του. Κι αργότερα στον εμφύλιο στοιβάζανε και γυναικόπαιδα σ’ αυτό το κτήριο

το ετοιμόρροπο. Αυτά έχω να πω σχετικά για την προσθήκη, να ξέρουμε ότι όταν απελευθερωθήκαμε από τους κατα-

κτητές στον Έβρο έγιναν εκλογές, Λαϊκή Αυτοδιοίκηση και δε μάτωσε μύτη. Μόλις ήρθαν αυτοί βάλανε στο ψαχνό κι άρ-

χισαν οι διωγμοί και έτσι οδηγηθήκαμε στον εμφύλιο.

Ευχαριστώ πολύ.»

Σ’ αυτή την εκδήλωση συναντήσαμε κι ένα συμπα-

τριώτη μας, τον Μ. Μυλτιάδη, ο οποίος επαναπατρί-

σθηκε από τη Ρουμανία στην Ελλάδα το 1985. Μας

είπε κάτι το ενδιαφέρον για τις αποστολές των παι-

διών από τον Έβρο στις Λαϊκές Δημοκρατίες. «Η

πρώτη αποστολή παιδιών δεν έγινε από την Ήπειρο

όπως έχει γραφτεί μέχρι τώρα, αλλά από τον Έβρο,

από τα χωριά Λευκίμη και Τριφύλλι, στις 1η Μαρτίου

1948, δηλαδή ένα μήνα και σαράντα μέρες μετά ξεκι-

νήσανε οι αποστολές από την Ήπειρο. Μετά συνέχι-

σαν οι αποστολές από τα Βρεσικά, Διδυμότειχο,

Κορνοφωλιά τον Απρίλη, Μάιο και η τρίτη αποστολή

τον Αύγουστο. Εγώ είμαι από την Λευκίμη. Έφυγα το

1947 από το χωριό και το 1948 συνόδεψα τα παιδιά

στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Έκανα παιδαγωγός στη

Βουλγαρία κι από κει πήγα στη Ρουμανία σε τεχνική

σχολή. Δούλεψα δέκα χρόνια στο Ρουμάνικο Κομ-

μουνιστικό Κόμμα, στο τμήμα Νεολαίας. Δύσκολα

ήταν τα χρόνια εκείνα διότι οι Ρουμανία είχε να κάνει με πολλούς τσιφλικάδες. Μετά πέρασα στο δικό μας Κόμμα και από

τότε μέχρι σήμερα δουλεύω για το δικό μας Κόμμα. Για πρώτη φορά ήρθα στην Ελλάδα το 1977, μετά το 1978 και το

1985 επαναπατρίσθηκα με την οικογένειά μου. Ο επαναπατρισμός ήταν αρκετά δύσκολος και προπαντός γι’ αυτούς που

ήταν απαιτητικοί στη ζωή. Αυτοί που ήρθαμε για να βοηθήσουμε το λαό μας, το Κόμμα μας, δεν ήταν τόσο δύσκολα τα

πράγματα διότι είχαμε στόχους. Στην αρχή το κράτος μας έδωσε 1.000 δραχμές κι από κει ψάχναμε δουλειά εδώ και

εκεί. Βρήκαμε δουλειά, δουλέψαμε, εγώ είμαι οικοδομικός υδραυλικός, και από τα 15 χρόνια στην Ελλάδα ζήτημα είναι

εάν δούλεψα σε κανονική δουλειά 5 χρόνια. Η γυναίκα μου δούλεψε εδώ 13 χρόνια και 30 χρόνια στη Ρουμανία. Σύν-

ταξη μας δώσανε πολύ αργά, μας λέγανε δήθεν η Ρουμανία δεν ήθελε να μας τη δώσει. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε.

Μετά από επεμβάσεις των Κομμάτων της Ρουμανίας και Ελλάδας, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφέρανε να

λύσουν κάπως αυτό το πρόβλημα των συντάξεων, με 4.500 ένσημα που πήραμε κι έτσι επιζήσαμε. Μόλις ήρθαμε στην

Ελλάδα συνδεθήκαμε με το Κόμμα μας και την Εθνική Αντίσταση και δουλέψαμε και δουλεύουμε ακόμα για το Κόμμα

μας. Με ρωτάς πως βλέπω την νεολαία στην Ελλάδα. Γενικά από την νεολαία εδώ δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά
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συμπεράσματα. Τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ είναι

αντικομμουνιστικά και παρασύρουν την νεολαία. Η δική

μας, όμως, νεολαία, η ΚΝΕ έχουνε καλή στάση όπως και

τα παιδιά των αγωνιστών μας. Θέλουν να μάθουν για τον

αγώνα μας, ενδιαφέρονται, ρωτάνε, διαβάζουνε κι αυτό

είναι καλό. Τα τελευταία χρόνια είμαστε υπερήφανοι για

την νεολαία μας, την ΚΝΕ και για τη δουλειά που κάνει το

Κόμμα μας με την νεολαία. Η δική μας κομματική οργά-

νωση του Έβρου είναι καλή ανάλογα μ’ αυτά που πέρασε

ο Έβρος κι αυτό μας κάνει να είμαστε πάντα κοντά στο

Κόμμα μας. Δεν πρέπει να βρίσκεις λάθη σε παιδιά που

δουλεύουνε. Εκεί που αδυνατήσαμε είναι η οργάνωση της

Εθνικής Αντίστασης διότι μετά από 60 χρόνια μας φύγανε

πάρα πολλοί σύντροφοι. Έχουνε μείνει λίγοι αντιστασια-

κοί, εμείς μείναμε τώρα, οι μικροί αντιστασιακοί, τα αετό-

πουλα. Και οι απόγονοι μας είναι καλοί, έχουμε περίπου

100 εγγεγραμμένους η οποίοι έρχονται στις εκδηλώσεις

μας, ρωτάνε για τον αγώνα μας, τον σέβονται, μαθαίνουν,

ακούνε τις ιστορίες μας με προσοχή. Ελπίζω ότι όλα θα

πάνε καλά.»
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Διδυμότειχο
Μετά αυτή την παρένθεση ας πάμε στο

Διδυμότειχο, το οποίο εμφανίζεται με

αυτό το όνομα τον 8ο ή 9ο αιώνα, (κά-

στρον Διδυμοτείχου, επιγραφή ορό-

σημο, τώρα

στο Αρχαιολο-

γικό Μουσείο

Σόφιας), που

σημαίνει τις

δύο απέναντι

ευρισκόμενες

οχυρωμένες

πόλεις, κάστρο

δ ιδυμάρ ικο .

(Δεν έχει να

κάνει τίποτα με

το Διδυμότειχο

Μ π λο υ ζ ! ! ! ) .

Απέχει 2.5

χλμ. Από τα

ελληνοτουρ-

κικά σύνορα,

δ ι α σ χ ί ζ ε τ α ι

από τον Ερυ-

θροπόταμο ,

παραποτάμιο

του Έβρου. Ο

πρώτος οικι-

σμός στην πε-

ριοχή του

Διδυμοτείχου

χρονολογείται στη 4η ή την 3η χιλιετία

π. Χ. Κατά την Εποχή του Σιδήρου

(10ος – 6ος αι. π. Χ.) δημιουργήθηκαν

δύο οικισμοί, ένα στο ύψωμα της Αγίας

Πέτρας και ο δεύτερος στο λόφο Βούβα.

Τον 5ο αιώνα π. Χ. οι κάτοικοι του οικι-

σμού ήταν πιστοί σύμμαχοι των Αθη-

ναίων. Τα επόμενα χρόνια όλη η

περιοχή περιήλθε στο βασίλειο των

Οδρυσών, ως τα χρόνια του Φιλίππου

Β’, οπότε και πέρασε στην κυριαρχία

των Μακεδόνων. Τον 2ο αι. μ. Χ. χτί-

στηκε κοντά στο Διδυμότειχο η ρωμαϊκή

πόλη Πλωτινούπολη που γνώρισε με-

γάλη ανάπτυξη ως το 6ο αι. μ. Χ., οπότε

και άρχισε να παρακμάζει. Για μεγαλύ-

τερη ασφάλεια, οι κάτοικοι της Πλωτι-

νούπολης, μετοίκησαν στη νέα πόλη,

που ιδρύθηκε τον 6ο αι. μ. Χ. και πήρε

το όνομα Διδυμότειχο. Τον 14ο αι. το Δι-

δυμότειχο διαδραμάτισε σημαντικό

ρόλο στις βυζαντινές έριδες. Συγκεκρι-

μένα, ο Ανδρόνικος Γ’ επαναστάτησε

εναντίον του νόμιμου αυτοκράτορα Αν-

δρόνικου Β’ Παλαιολόγου και ανακή-

ρυξε το Διδυμότειχο πρωτεύουσα του.

Επίσης στέφθηκε αυτοκράτορας ο

Ιωάννης Καντακουζηνός, ο οποίος από

εκεί ξεκίνησε την εκστρατεία του για να

κατακτήσει θρακικές και μακεδονικές

πόλεις και να τις προσαρτήσει στην επι-

κράτειά του. Το 1361 το Διδυμότειχο κα-

τακτήθηκε από τον σουλτάνο Μουράτ Α’

και έγινε η πρώτη πρωτεύουσα του

Οθωμανικού κράτους στην ευρωπαϊκή

ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της Τουρκο-

κρατίας υπεύθυνο για την οικονομική

ευμάρεια της πόλης ήταν κυρίως το ελ-

ληνικό στοιχείο, που είχε στα χέρια του

το εμπόριο της περιοχής. Το 19ο αι. η

πόλη γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη ανά-

πτυξη, καθώς αποτελούσε το κέντρο

της ευρύτερης περιοχής του βόρειου

Έβρου. Κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκα-

νικού Πολέμου το Διδυμότειχο καταλή-

φθηκε από τους Βούλγαρους, όμως το

1913 πέρασε και πάλι στα χέρια των

Τούρκων. Με τη μεσολάβηση του γερ-

μανού αυτοκράτορα αποδόθηκε και

πάλι στη Βουλγαρία το 1914, ως δώρο

για την έξοδο της Βουλγαρίας στον Α’

Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των

Κεντρικών Δυνάμεων. Το Διδυμότειχο

και όλη η Θράκη προσαρτήθηκαν στην

ελληνική επικράτεια το 1919. Το 1924-

25 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή περί-

που 9.000 πρόσφυγες, στο πλαίσιο της

ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλά-

δας και Τουρκίας. Τον Απρίλιο του 1941

όλη η περιοχή του Διδυμοτείχου κατα-

λήφθηκε από τα γερμανικά στρατεύ-

ματα, για να ανακαταληφθεί από τις

ελληνικές δυνάμεις το 1944. («Ανατο-

λική Μακεδονία και Θράκη», 2002). Στο

Διδυμότειχο υπάρχουν αρκετά αξιοθέ-

ατα και μουσεία: Λαογραφικό, Νέων

Ψαθάδων, Στρατιωτικό, κ.λπ.

Την 8η μέρα επισκεφτήκαμε το Τουρι-

στικό Κέντρο Φερών και είδαμε την

ταινία για το Δέλτα του Έβρου και μετά

πήγαμε στη Βρύση Γκοτζιά και στο

Υδραγωγείο. Στο βάθος της ρεματιάς

είναι ακόμη η περίφημη «Μεγάλη

Βρύση» (Κοτζά τσεσμές), που εξακο-

λουθεί να παρέχει το χωνευτικό νερό

της. Ο χείμαρρος του Κοτζά που δια-

σχίζει την πόλη

και τον αψίδω-

σαν οι Βυζαντι-

νοί για να

κ α τ α σ κ ε υ ά -

σουν τα υδρα-

γωγεία και τις

κρήνες της

Βήρας, συνδέε-

ται με τους

θρύλους της

πόλης των

Φερών. Ο

χώρος έχει

αναπλαστεί και

δ ιαμορφωθεί

σαν χώρος

αναψυχής. Το

Β υ ζ α ν τ ι ν ό

Υδραγωγείο με

τις δύο μεγαλο-

πρεπείς καμά-

ρες ύψους 5

μέτρων και

ανοίγματος 7

μέτρων είναι

χτισμένο πριν 800 χρόνια από πυρό-

λιθο με προσωπική επίβλεψη και φρον-

τίδα του Ισαάκιου Κομνηνού. Όλα τα

μέλη της ομάδας μας πίναμε από αυτό

το νερό που οι άνδρες μας φέρανε κάθε

πρωί. Μπορεί γι’ αυτό να είχαμε και

τόσο μεγάλη όρεξη και επιστρέψαμε

όλοι με δύο και τρία κιλά παραπάνω. Ε,

βέβαια φταίει και η εξαιρετική κουζίνα

της κυρίας Βούλας στα «Σκαλάκια» και

του κυρίου Κώστα στα «Αστέρια». 

Το πρόγραμμά μας είχε προβλέψει και

δύο μέρες και επισκέψεις συγγενών

μας. Εγώ δεν πίστευα ότι οι συγγενείς

μας θα κάνουν τον κόπο να μας επι-

σκεφτούν αλλά ο κόσμος ήρθε από τη

Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία, κ.α. Κι έτσι

γνωρίσαμε και άλλους συμπατριώτες

μας που κάποτε ζούσαν στην Τσεχοσ-

λοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία. Ήταν

και γι’ αυτούς μια ευκαιρία να γνωρί-

σουν τον Έβρο και τον φιλόξενο κόσμο

των Φερών. Η Αντωνία Μαυροπούλου

μας έφερε και το βιβλίο για το γένος της,

μιας Ποντιακής οικογένειας από το

Καρς.
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Η ιστορία μιας 

οικογένειας από

το ποντιακό Καρς

(αποσπάσματα)

Γιώργου Μαυρόπουλου

(Στη φωτογραφία η Αντωνία, 2η αρι-

στερά κόρη του Γ. Μαυρόπουλου, ο

σύντροφός της και το γιός της)

«Το 1922 αρχίζει όλη η προσφυγιά να

συγκεντρώνεται σε διάφορα στρατό-

πεδα στην Κριμαία και όπως συνήθιζαν

πάντοτε να βρίσκονται μαζί χωριανοί

και κοντοχωριανοί ώστε να έχουν τι να

λένε και τι να θυμούνται από τις ιστορίες

των παλαιοτέρων και να αλληλοβοη-

θούνται στην πορεία της ζωής μια και

τους το επέβαλε το παρελθόν με τις δυ-

σκολίες και τις κακουχίες τους. 

Με αυτές τις σκέψεις και προοπτική επι-

βιβάζονται στα βαπόρια που είχαν στα-

λεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, με

όλα τα υπάρχοντα που μπόρεσαν να

περισώσουν από την μαρτυρική πορεία

πολλών ετών του παρελθόντος. Πί-

στευαν πως είχαν τελειώσει τα βάσανα

τους σ’ αυτές τις μέρες πάνω στο πλοίο

και μέσα στη θάλασσα, εξαντλημένοι

από τις κακουχίες του παρελθόντος

πολλοί δεν άντεξαν το ταξίδι στη θά-

λασσα, κι έτσι για πολλές οικογένειες

δεν έμειναν καλές εντυπώσεις από το

ταξίδι στη θάλασσα. Έχουν χάσει τους

ανθρώπους τους και πολλούς μάλιστα.

Τακτικά έβλεπες ειδικό προσωπικό να

βάζει στα τσουβάλια τα πτώματα και να

τα ρίχνουν στη θάλασσα. Αυτές ήταν οι

αναμνήσεις τους από το ταξίδι αυτό, δεν

περίμεναν ποτέ να πατήσει το πόδι

τους στη στεριά κι ας γίνει ότι γίνει.

Άδικα όμως τρέ-

φανε τέτοια

σκέψη, τα πράγ-

ματα δεν ήταν και

τόσο απλά. 

Είχαν φανεί τα

βουνά της Χαλκι-

δικής και πλησία-

ζαν στο λιμάνι της

Θεσσαλον ίκης

και με αγωνία πε-

ρίμεναν την απο-

βίβασή τους.

Απογοητευμένοι

όμως, ξανάπια-

σαν τις γωνίες του καραβιού όταν έμα-

θαν την ανακοίνωση της εντολής του

λιμεναρχείου – επιστροφή του πλοίου,

υπάρχει κίνδυνος επιδημίας, χολέρας,

κ.λπ. Απαγορεύεται η αποβίβαση του

κόσμου. Έτσι απομακρύνεται το βαπόρι

με κατεύθυνση του Πειραιά. Έτσι το

μαρτύριο στη θάλασσα συνεχίζεται και

οι πολλές ελπίδες διαψεύδονται, βέβαια

δικαιολογημένες οι παρεξηγήσεις από

όλες τις πλευρές, όμως δεν ήταν και η

καρποφόρα λύση για τους ταλαίπω-

ρους της θάλασσας. Στο λιμάνι του Πει-

ραιά φυσικά δεν συνέβη το ίδιο

ευτυχώς. Αποβιβάστηκε ο μισός κό-

σμος και οι άλλοι τραβήξανε για την

Κρήτη. 

Επιτέλους πάτησαν στην ξηρά, αλλά

σκόρπισαν – άλλοι στην Κρήτη και

άλλοι στον Πειραιά σε στρατόπεδα

προσφύγων, και άλλοι στην ύπαιθρο

και άλλοι στα αντίσκηνα που τους προ-

μήθευσε το κράτος. Βρισκόμαστε πια

στην πατρίδα, αυτό πίστευαν όλοι, αλλά

οι ταλαιπωρίες ήταν οι ίδιες διότι το κρά-

τος δεν είχε τις δυνάμεις αυτές που

απαιτούσε η κατάσταση αυτή στην με-

ταπολεμική περίοδο που δεν επέτρεπε

την αξιοπρεπή υποδοχή και προνο-

μιακή εξυπηρέτηση στους χιλιάδες και

εκατομμύρια πρόσφυγες, οι οποίοι φτά-

νανε από παντού στην Ελλάδα. Τουλά-

χιστον δύο εκατομμύρια πρόσφυγες

ήρθαν τότε στην μικρή Ελλάδα. Μεγάλο

ήταν το βάρος για την εποχή εκείνη, η

οικονομία της χώρας δεν το άντεχε.

Τροφή, φάρμακα, καταυλισμούς και ερ-

γασία που είχαν ανάγκη δεν ήταν εύ-

κολο να βρεθούν. Έτσι ξανά αρχίζει το

μαρτύριο επιβίωσης – οι θάνατοι πάντα

είχαν προτεραιότητα.

Οι δικοί μας μαζί με άλλους συγχωρια-

νούς που έτυχε να βρεθούν μαζί εγκα-

ταστάθηκαν προσωρινά στην Άρτα

όπου και έζησαν γύρω στα δύο χρόνια

μέχρι το 1924. Οι πρόσφυγες με τα

προσωρινά μέτρα της Κυβέρνησης

βρήκαν μια ανακούφιση στα βασικά

τους προβλήματα επιβίωσης και καταυ-

λισμού. Ο κόσμος μετατράπηκε σε ερ-

γάτες, πράγμα ασυνήθιστο για αυτούς,

ήταν βλέπετε όλοι τους αγρότες νοικο-

κυραίοι, αγαπούσαν την ιδιοκτησία

τους, το χωράφι τους, τη γειτονιά τους,

τους συνανθρώπους τους που τους συ-

νέδεαν ιστορικές στιγμές, στιγμές φι-

λίας, συγγένειας και πολλές άλλες ανα-

μνήσεις ενώ τώρα έγιναν σκορποχώρι

σε όλη την Ελλάδα. Έτσι άρχισαν να

ψάχνουν ο ένας τον άλλον μέσω διά-

φορων οργανισμών ώστε να ανταμω-

θούν σε μία μόνιμη περιοχή όπως ήταν

κάποτε και στις ξεχασμένες πατρίδες

τους, στην περιοχή του μακρινού Καυ-

κάσου, του Καρς. Είχαν την ανάγκη ο

ένας του άλλου στην νέα ζωή, στα νέα

μέρη. Ήθελαν να χαρούν πάλι μαζί τις

μελλοντικές χαρές που θα τους έδινε ο

χρόνος – να θρηνήσουν τους εκλιπόν-

τες που η κάθε οικογένεια είχε περισ-

σότερα από τα επιζήσαντα μέλη. Ήταν

άγνωστος ο αριθμός των νεκρών τους

και μεγάλη η απορία τους το ποιος ζει,

ποιος πέθανε. Αυτό τους κέντριζε πε-

ρισσότερο από τα νέα της χαράς γιατί

δεν είχαν και τι να χαρούν ακόμα. Έτσι

πίστευαν πως θα ξεχνούσαν τον με-

γάλο πόνο που τους χάρισε το κακό πα-

ρελθόν και θα τους δώσει δύναμη για

καινούργιες επιτυχίες. Όλα αυτά τα

προβλήματα και πολλά άλλα τους ανάγ-

κασαν να επικοινωνήσουν και τελικά να

ξαναβρεθούν το 1924 το φθινόπωρο

στην Μακεδονία και συγκεκριμένα στον

νομό Φλωρίνης για μόνιμη εγκατά-

σταση των 250 οικογενειών. Αντιλή-

φθηκαν αμέσως τα δείνα που πέρασαν

– οι νεκροί ήταν περισσότεροι από τους

ζωντανούς, η αναλογία ηλικιών των πα-

ρόντων πια έδειχνε καθαρά όλη την ει-

κόνα της ιστορίας τους. Οι νέοι από 15

ετών μέχρι 25 αποτελούσαν το 90% του

πληθυσμού και από 50-60 ετών ήταν το

10%. Έτσι το νέο χωριό που επρόκειτο

να χτιστεί θα είχε μόνο νεολαία, νέα αν-

τρόγυνα, άπειρα για το νοικοκυριό.

Μόνο θέληση υπήρχε, αυτό τουλάχι-

στον ήταν ζωγραφισμένο σε κάθε νέο

και νέα, όλα τα κενά που τους δημιούρ-

γησε ο χρόνος θα καλυπτόταν και μάλι-

στα γρήγορα.

Έτσι στήσανε τα

αντίσκηνά τους

στο μέρος που

επρόκειτο να κτι-

στεί το νέο χωριό,

που και πολύ το

είχαν ανάγκη. Το

χωριό Νέος Καύ-

κασος. (από το

χειρόγραφο του

Γιώργου Μαυρό-

πουλου, 1926-

1996, με τη

συγκατάθεση της

κόρης του Αντωνία και τα εγγόνια του.

Θα συνεχίσουμε την ιστορία αυτή διότι

είναι η ιστορία πολλών συμπατριωτών

μας εδώ στην Τσεχία.)

Στον Άρδα ο Παύλος βρήκε τους συμ-
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πατριώτες μας επαναπατρισθέντες και

στις Φέρες η Τασούλα συνάντησε τον

αδερφό της που ήρθε από την Βουλγα-

ρία να την επισκεφτεί και όλους τους άλ-

λους μας συγγενείς επαναπατρισθέντες

στη Θεσσαλονίκη.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε την επί-

σκεψη μας στο ΚΑΠΗ των Φερών.

Ήταν μια πολύ συγκινητική συνάντηση.

Όπως και στις άλλες μας επισκέψεις

έτσι κι εδώ νιώσαμε τη μεγάλη φιλοξε-

νία και φιλότιμο του λαού του Έβρου.

Καθίσαμε μαζί τους, συζητήσαμε, ρω-

τούσανε για την Τσεχία και τον ελληνι-

σμό στην Τσεχοσλοβακία και Τσεχία,

μας δείξανε πολύ αγάπη και σεβασμό.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ μας είπε ότι το

ΚΑΠΗ ιδρύθηκε το 2000 αν και λειτουρ-

γούσε και πριν. Αλλά το κτήριο με υπη-

ρεσίες υγιεινής περίθαλψης, μία

νοσοκόμα οργανώθηκε το 2000. Το

ΚΑΠΗ έχει περίπου 1.300 μέλη μαζί με

την περιφέρεια των Φερών. Όλες οι

δραστηριότητες αφορούν τους πολίτες

της 3ης ηλικίας: διάφορες ιατρικές εξε-

τάσεις όπως χοληστερίνη, ζάχαρο,

κ.λπ. Εκτός την νοσοκόμα υπάρχει και

κοινωνικός λειτουργός που παρακο-

λουθεί τα μέλη του ΚΑΠΗ και προσφέ-

ρει βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν

ανάγκη. Κάνουν εκδρομές, επισκέψεις

σε γηροκομεία και οικογένειες που

έχουν ασθενείς

αυτής της ηλικίας.

Όλα τα μέλη έχουν

ταυτότητα με την

οποία δικαιούνται να

έχουν όλα τα δικαιώ-

ματα και υπηρεσίες

που προσφέρει το

ΚΑΠΗ, το οποίο έχει

χορηγήσεις από το

Δήμο των Φερών. Το

ΚΑΠΗ έχει τη δική

του χορωδία και χο-

ρευτικό συγκρότημα.

Νομίζω ότι κι εμείς

μπορούμε να ακο-

λουθήσουμε το πα-

ράδειγμα τους και να

οργανώσουμε χορωδία και χορευτικό

με τα μέλη της ομάδας μας της 3ης ηλι-

κίας! Τι λέτε;

Αλεξανδρούπολη

Η Αλεξανδρούπολη είναι η πρω-

τεύουσα του μεγαλύτερου σε έκταση

νομού, του Έβρου με περίπου 50.000

κατοίκους. Το 1850 περίπου δημιουρ-

γήθηκε στην σημερινή Αλεξανδρού-

πολη ο οικισμός Δεδε-Αγάτς. Στα 1878

πέρασε στα χέρια των Ρώσων με τη

Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Η πόλη

καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους το

1912 και παρέμεινε υπό βουλγάρικη κα-

τοχή μέχρι το

1920. Με την αν-

ταλλαγή των πλη-

θυσμών η

Αλεξανδρούπολη

δέχτηκε πολλούς

πρόσφυγες ενώ

κατά τη διάρκεια

του Β’ Παγκόσμιο

Πόλεμο καταλή-

φθηκε και πάλι

από τους Βουλγά-

ρους. Στην Αλε-

ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η

πήγαμε στη Λαϊκή

Αγορά και μας

άρεσε η ατμό-

σφαιρα. Ψωνί-

σαμε πολλά και

διάφορα. Μετά

καθίσαμε στην πλατεία κοντά στον πε-

ρίφημο Φάρο της Αλεξανδρούπολης και

απολαύσαμε τη θέα της θάλασσας και

του λιμανιού. Ο Φάρος χτίστηκε το 1880

ταυτόχρονα με το λιμάνι και τον σιδη-

ροδρομικό σταθμό. Έχει ύψος 27 μ και

εσωτερικά πέτρινα σκαλιά. Η ορατότητα

από το Φάρο φτάνει τα 23 μίλια όταν οι

καιρικές συνθήκες είναι καλές. Αλλά

αυτό που άρεσε σε όλη την ομάδα μας

ήταν τα μπάνια που κάναμε στην

όμορφη παραλία του ΕΟΤ στην Αλε-

ξανδρούπολη. Και εκεί τραγουδήσαμε

με μία παρέα της Αλεξανδρούπολης.

Δύο βδομάδες στον Έβρο. Δύο βδομά-

δες σε μία φιλόξενη ανθρώπινη ατμό-

σφαιρα. Δύο βδομάδες στις οποίες οι

οργανωτές του προγράμματος μας δώ-

σανε την ευκαιρία να διασχίσουμε τον

Έβρο και να απολαύσουμε τις φυσικές

του ομορφιές, τη ζεστή φιλοξενία των

ανθρώπων των Φερών και να γνωρί-

σουμε το λαό του Έβρου. Ευχαρι-

στούμε, Νίκο, Μάγδα και Μαρία!

Ευχαριστούμε, Μιρέλλα, Πανα-

γιώτη, κ.κ. Ανθή και Ελένη! Ευχα-

ριστούμε, κ. Βούλα και Κώστα!

Ευχαριστούμε, Φέρες!
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Κ: Νίκο, για μένα είναι μια

ευκαιρία να σε ευχαρι-

στήσω εσένα προσωπικά

και τους συναδέλφους σου

της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. για την

εξαιρετική σας φιλοξενία

και για το αξιόλογο και

πλούσιο πρόγραμμα φιλο-

ξενίας που μας προσφέ-

ρατε. Να σου πω την

αλήθεια κανείς από μας

δεν περίμενε να δει ένα

τόσο όμορφο νομό και μια

τόσο φιλόξενη πόλη όπως

είναι οι Φέρες. Πολλά μέλη

της ομάδας μας μπερ-

δεύανε τις Φέρες με Σέρ-

ρες ή ακόμα λέγανε και

Σφαίρες και πάντα με την

ερώτηση ‘που είναι αυτό;’.

Μας δώσατε την ευκαιρία

να γνωρίσουμε άλλα μέρη

της Ελλάδας από τον τόπο

καταγωγής μας. Εγώ είμαι

από εδώ αλλά είναι για

πρώτη φορά που επισκε-

φτούμε την πατρίδα των

γονιών μου και βέβαια δε

θα είναι η τελευταία. Πες

μας πως άρχισε αυτό το

πρόγραμμα φιλοξενίας.

Ν: Ναι, καταλαβαίνω ότι πε-

ριμένατε ‘μιζέρια’. Χαίρομαι

ότι είσαστε ευτυχισμένοι στις

Φέρες. Το πρόγραμμα ξεκί-

νησε το 2008 με την συνερ-

γασία με ένα Δήμο εδώ στην

Κομοτηνή που μας βοήθησε.

Κι από κει και πέρα ξεκινή-

σαμε με την ΕΕΤΑΑ και κά-

ναμε το πρώτο πρόγραμμα

με τη φιλοξενία του πρώτου

γκρουπ που ήρθε στις Φέρες

από την Ουγγαρία. Τα

πρώτα λόγια που ακούσαμε

από την ΕΕΤΑΑ και από τον

κόσμο ήταν πολύ θετικά. Και

γι’ αυτό η ΕΕΤΑΑ μας έδωσε

να κάνουμε και το δεύτερο

γκρουπ φιλοξενίας ομογε-

νών 3ης ηλικίας με το δικό

σας γκρουπ από 14 Αυγού-

στου μέχρι 29 Αυγούστου,

και το επόμενο γκρουπ που

θα έρθει από 5 Σεπτεμβρίου

με φιλοξενούμενους από τον

Καναδά, Γερμανία, Νότια

Αφρική και πάλι από την Τσε-

χία. Ο σκοπός αυτού του

προγράμματος (των Υπουρ-

γείων Εσωτερικών και Εξω-

τερικών, νομαρχιών και

δήμων, όπως και της

ΕΕΤΑΑ) είναι να γνωρίσουν

οι Έλληνες που φύγανε από

τη χώρα τους σε μικρή ηλικία

την πατρίδα τους και όχι

μόνο τον τόπο καταγωγής

τους αλλά και άλλα μέρη

στην Ελλάδα. Όλη η οργά-

νωση δεν ήταν και τόσο εύ-

κολη παρά την καλή μας

συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ.

Με απευθείας επαφές δε

μπορεί  να κλείσει το πρό-

γραμμα. Ίσως λείπει αυτός ο

συντονισμός των πρεσβειών

μας με την κεντρική διοίκηση

του Υπουργείου Εξωτερικών

για να μπορέσουμε να συν-

τονίσουμε τα πράγματα κα-

λύτερα. Κάπως αδυνατεί σ’

αυτό το πρόγραμμα και γι’

αυτό πρέπει να έχουμε καλύ-

τερες επαφές και με τον εκά-

στοτε Δήμο για να

μπορέσουμε να συντονι-

στούμε. Οι ομογενείς όπως

κι εμείς δεν έχουνε τις γνώ-

σεις και πρέπει κάποιος να

τους βοηθήσει. Γι’ αυτό και

θέλω το Υπουργείο Εξωτερι-

κών να προσέξει παραπάνω

αυτούς τους Έλληνες που

διαμένουν στο πρώην ανατο-

λικό μπλοκ και κρατάνε τις

Θερμοπύλες.

Κ: Γιατί επέλεξες πρώτα το

γκρουπ από την Ουγγαρία

και τώρα από την Τσεχία;

Ν: Να σας πω. Επειδή οι Έλ-

ληνες από τη Γερμανία, Κα-

ναδά, κ.λπ., είχαν πάντα τη

δυνατότητα να επισκέπτον-

ται τους τόπους καταγωγής

τους. Δεν είναι σαν τους πο-

λιτικούς πρόσφυγες στην

ανατολική Ευρώπη για τους

οποίους ήταν δύσκολο να έρ-

θουν στην Πατρίδα τους και

να την γνωρίσουν. Και γι’

αυτό επιλέξαμε αυτούς τους

ανθρώπους διότι πιστεύω σ’

αυτούς δίνουμε περισσότερη

χαρά παρά στους άλλους. 

Κ: Μας άρεσαν οι εκδρο-

μές σε όλο τον Έβρο. Πώς

επιλέξατε τις εκδρομές;

Ν: Το να κάνεις ένα πρό-

γραμμα φιλοξενίας δεν είναι

να δείξεις μόνο το Δήμο. Το

κάνεις για να γνωρίσουν την

ευρύτερη περιοχή, τον Νομό

μας. Έτσι κάναμε και πέρυσι

το πρόγραμμά μας, έτσι και

φέτος. Δεν κάναμε μεγάλες

αλλαγές. Βεβαίως το πρό-

γραμμα αναπροσαρμόζεται

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ., Νικόλαο Κανδύλη
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και ανάλογα με τις επιθυμίες

των ανθρώπων. Όταν σας

είπα για θάλασσα, είπατε όχι

και τόσο πολύ θάλασσα, θέ-

λουμε να δούμε τα αξιοθέατα

του Νομού. Νομίζω ότι το με-

τανιώσατε. Εγώ πιστεύω ότι

το πρόγραμμα είναι αρκετά

καλό, αλλά ίσως θα μας πείτε

κι εσείς. Εμείς θέλουμε να

ακούμε τις γνώμες των αν-

θρώπων που φιλοξενούμε.

Νομίζω ότι ο χρόνος είναι πε-

ριορισμένος και ο Έβρος

είναι ο μεγαλύτερος νομός

της Ελλάδας σε έκταση και

είναι δύσκολο να τον καλύ-

ψεις μέσα σ’ ένα χρονικό πε-

ριθώριο 15 ημερών. Και

περισσότερο καλύπτουμε τα

πρωινά διότι το μεσημέρι

όλοι θέλουν να ξεκουρα-

στούν. Γι’ αυτό επιλέξαμε τα

πιο σημαντικά σημεία του

Έβρου όπως το Δάσος της

Δαδιάς, το Δέλτα του Έβρου,

τη διαδρομή μέχρι τα όρια

του Νομού, την Ορεστιάδα.

Νομίζω με τους συνεργάτες

μου φτιάξαμε ένα πρό-

γραμμα που ήταν αρκετά

καλό για να ευχαριστήσουμε

τους ανθρώπους που συμ-

μετείχαν σ’ αυτό. Θέλω να

πω και κάτι άλλο. Με τους

ομογενείς από την Ουγγαρία

δεν είχαμε άλλες επαφές κι

όμως πρέπει να κρατούμε

αυτές τις επαφές και θα το

επιδιώξουμε με το δικό σας

γκρουπ που ειλικρινά και

χωρίς κολακείες εγώ είμαι

πολύ ευχαριστημένος από τη

συμπεριφορά όλου του

γκρουπ και ειδικά από εσάς.

Πιστεύω ότι γίναμε φίλοι και

δεν είμαστε πλέων αυτό το

τυπικό ‘οι προσκεκλημένοι’

ενός δήμου που θα κρατή-

σουμε ένα τυπικό χαρα-

κτήρα. Εδώ μιλάμε για

ανθρώπους που εγώ θεωρώ

σαν δικούς μου ανθρώπους,

σαν τους γονείς μου διότι δεν

απέχουν πολύ από την ηλι-

κία των γονέων μου. Γι’ αυτό

πρέπει να κρατήσει ένας δε-

σμός φιλίας, να αλληλοβοη-

θηθούμε σε οποιαδήποτε

θέματα. Κι εμείς θέλουμε τη

βοήθεια σας, να μαθαίνουμε

από ανθρώπους και ειδικά

από κάποιους ανθρώπους

που έχουν ταλαιπωρηθεί

πολύ στη ζωή τους. Κι αυτό

θα μας γίνει ένας καλός οδη-

γός για να γίνουμε καλύτερη

είτε αυτό είναι στην πολιτική

είτε στην προσωπική μας

ζωή.

Κ: Εμείς μείναμε πάρα

πολύ ευχαριστημένοι από

το πρόγραμμα και από τη

ζεστή φιλοξενία που μας

προσφέρατε κι όχι μόνο

εσείς αλλά και όλοι οι άν-

θρωποι της πόλης σας είτε

ήμασταν στην πλατεία, είτε

στα καφενεία, είτε στο ξε-

νοδοχείο. Κι εμείς πι-

στεύουμε και θέλουμε να

κρατήσουμε αυτό το δεσμό

φιλοξενίας. Η θάλασσα αν

και μας λείπει στην Τσεχία,

δεν ήταν το πιο βασικό.

Εμείς θέλαμε να γνωρί-

σουμε τον Έβρο, τον

κόσμο του. Σχεδόν όλες οι

κοινότητες στην Τσεχία

έχουν χορευτικά και θα θέ-

λαμε κι εσείς να τα γνωρί-

σετε…

Ν: Από ότι έχω δει οι Έλλη-

νες ομογενείς κρατάνε πε-

ρισσότερο τις παραδόσεις,

αυτό το είχα δει και στην Γερ-

μανία και στην Ιταλία, στην

Κάτω Σικελία που είναι η πα-

λαιά Ελλάδα.  Περνούσαμε

με την ελληνική σημαία (τυ-

χαίνει να είμαι παλιός χορευ-

τής) και μας φωνάζανε στα

ελληνικά, ο κόσμος έδειχνε

την αγάπη του και όχι μόνο

οι ομογενείς μετανάστες,

αλλά ακόμα και οι ξένοι. Πι-

στεύω ότι έχουμε ελληνισμό,

αυτοί οι Έλληνες είναι οι κα-

λύτεροι μας πρεσβευτές,

είναι οι Έλληνες ομογενείς

μας που κατακτούνε τα

πάντα στον κόσμο. Αυτό βε-

βαίως πρέπει να το εκμεταλ-

λευτεί το ελληνικό κράτος αν

και μέχρι τώρα δεν έχει κάνει

αρκετά γι’ αυτούς τους αν-

θρώπους που βρίσκονται

εκεί. Γι αυτό εγώ σας το λέω

από τώρα και το θεωρώ σαν

δέσμευση, υγεία πάνω από

όλα, θα ήθελα να έρθει ένα

χορευτικό από την Τσεχία

στα πλαίσια των εκδηλώ-

σεων που διοργανώνουμε

και να μας παρουσιάσει ένα

πρόγραμμα ελληνικών

χωρών κι αν γίνεται να είναι

θρακιώτικοι για να δουν και

οι ντόπιοι οι Έλληνες το

πόσο γερά κρατάν αυτοί οι

άνθρωποι τις παραδόσεις.

Μέσα από αυτή την συνέν-

τευξη, θα ακολουθήσουν και

επίσημες προτάσεις, σας

προσκαλώ για το 2010, τον

Αύγουστο. Και γι’ αυτό θα

απευθυνθούμε και στην Πρε-

σβεία μας στην Πράγα για να

σας βοηθήσουν για να γίνει

καλύτερη αυτή η οργάνωση. 

Κ: Κι εμείς θα θέλαμε να

έρθουν και τα δικά σας χο-

ρευτικά στην Πράγα.

Έμαθα ότι έχετε πάρα

πολύ καλά χορευτικά όταν

επισκέφτηκα το Σύλλογο

‘Αγία Σοφία’.

Ν: Βεβαίως υπάρχουν χο-
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ρευτικά του Δήμου εδώ που

μπορούν να ανταπεξέλθουν

επάξια σ’’ αυτή την πρό-

σκληση και μάλιστα έχουν

πάρει μέρος σε πολλά φεστι-

βάλ. Υπάρχουν πολλά ση-

μεία στα όποια μπορούμε να

συνεργαστούμε. Ένα από

αυτά είναι ανταλλαγές στον

τουρισμό για να επεκτα-

θούμε και λίγο παραπάνω.

Θα μπορούσαμε κάλλιστα να

ανοίξει μια μεγάλη πύλη από

την Τσεχία προς τον Έβρο

και γενικά προς τη Θράκη

διότι όταν ήμουν στο αερο-

δρόμιο της Θεσσαλονίκης

έβλεπα πολλά τσάρτερ να

έρχονται με Έλληνες και ξέ-

νους ακόμη. Νομίζω το αερο-

δρόμιο της

Αλεξανδρούπολης μπορεί να

εξυπηρετήσει  αυτή την κα-

τάσταση διότι τώρα έγινε και

διεθνές και θα μπορούσαμε

να κάνουμε κάτι ακόμα στο

θέμα του τουρισμού. Βέβαια

αυτό έχει μια άλλη διαδικα-

σία, θα πρέπει να συνεργα-

στούμε με ξενοδοχεία και με

άλλους φορείς εδώ στον

τόπο που ασχολούνται με

τουρισμό. Νομίζω εάν υπάρ-

χει όρεξη όλα γίνονται και βέ-

βαια εάν υπάρχει διάθεση

για δουλειά. Όσο αφορά το

εμπόριο, αυτή τη στιγμή τα

βασικά προϊόντα του Έβρου

είναι τα αγροτικά, συγκεκρι-

μένα η κτηνοτροφία. Έχει τη

μεγαλύτερη κτηνοτροφία

στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.

Έχουμε την καλύτερη ποι-

ότητα κρέατος. Δεν ξέρω εάν

το έχετε αισθανθεί. Κάποια

άλλα παραδοσιακά προϊόντα

είναι τα ζυμαρικά, τα κου-

σκούσια, ο τραχανάς. Το βα-

σικότερο όμως προϊόν είναι

το κρέας.

Κ: Πώς πάει η οικονομική

κατάσταση στον Έβρο;

Υπάρχουν προβλήματα;

Ν: Γενικά στην επαρχεία και

στον Έβρο η γενική κρίση

που χτύπησε όλες τις πόρτες

δεν έχει τόσο μεγάλο αντί-

κτυπο. Ο κόσμος εδώ είτε

είναι δημόσιοι υπάλληλοι είτε

έχουν μαγαζιά ασχολείται και

με άλλες δουλειές, με χωρά-

φια, με ζώα που συμπληρώ-

νουν το εισόδημά τους. Και

γι’ αυτό δεν πολύ φαίνεται το

οικονομικό πρόβλημα που

έχει χτυπήσει την Ελλάδα.

Αυτό φαίνεται στις μεγάλες

πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλο-

νίκη, εκεί που οι άνθρωποι

ζούνε μόνο με ένα μηνιάτικο

που λέμε. Εκεί σίγουρα

υπάρχει κρίση. Εδώ στον

Έβρο προς το παρών δεν

έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο

πρόβλημα.

Κ: Το κράτος βοηθάει στην

ανάπτυξη του Έβρου, στην

προώθηση του τουρισμού;

Ν: Μπορώ να πω ότι όχι. Ότι

κάνουμε το παλεύουμε μόνοι

μας, η Νομαρχία και κατά τό-

πους οι δήμοι. Το κράτος έχει

βοηθήσει φυσικά ως σ’ ένα

σημείο με το δρόμο της

Εγνατίας και την ανάπτυξη

και τον τουρισμό, αλλά όσο

αφορά τον τουριστικό τομέα

όχι. Εμείς προσπαθήσαμε να

ανοίξουμε μια τουριστική συ-

νεργασία με τα πρώην κράτη

της Σοβιετικής Ένωσης.

Φέτος είχε μια αρκετά καλή

κίνηση, ήρθαν κάπου 140

τουρίστες.  Στην αρχή ξεκινή-

σαμε με λίγα άτομα, τρία,

τέσσερα. Το ελληνικό κρά-

τος, δυστυχώς, δεν κάνει και

πολλά για τον Έβρο. Κι όμως

θα έπρεπε τον Έβρο να τον

προσέχει καλύτερα διότι

όπως ξέρετε, είναι η πρώτη

πύλη προς την Ευρωπαϊκή

Ένωση και είναι ο νομός,

που εκτός σαν κράτος, ενώ-

νει Ανατολή και Δύση.

Κ: Μια που μιλάμε γι’ αυτό

υπάρχει πρόβλημα με λα-

θρομετανάστες;

Ν: Αυτό είναι ένα πολύ ευαί-

σθητο θέμα. Υπάρχει σ’ ένα

πολύ μεγάλο βαθμό. Προ-

σπαθούν εδώ οι υπηρεσίες

της Αστυνομίας όσο γίνεται

καλύτερα να ελέγξει αυτό το

κομμάτι των λαθρομετανα-

στών, το οποίο, βέβαια, δεν

είναι μόνο θέμα της Ελλά-

δας, αλλά κι όλης της Ευρώ-

πης. Δεν ξέρω κατά πόσο

έχει αντίκτυπο αυτό το θέμα

στην Τσεχία, αλλά στην Αγ-

γλία, Γερμανία, Ολλανδία,

Ιταλία όπως κι εμείς έχουμε

νιώσει το πρόβλημα της με-

τανάστευσης. Είναι δύσκολο

να φυλάγονται τα σύνορα

εδώ με ένα ποτάμι μήκος

πολλών χιλιομέτρων, από

την Ορεστιάδα, από ένα

μέρος της Βουλγαρίας, μέχρι

την Αλεξανδρούπολη που

κατεβαίνει κάτω στην θά-

λασσα, είναι πάρα πολύ δύ-

σκολο. Ίσως πρέπει κάπως

να το δούμε με την ΕΕ συνο-

λικά αυτό το πρόβλημα. Για

την Ελλάδα είναι δύσκολο να

το λύσει από μόνη της. Και

στην τελική ανάλυση ίσως η

Ελλάδα έχει το μικρότερο

πρόβλημα διότι από εμάς

είναι η πύλη, περνάν και

φεύγουν. Γι’ αυτό η ΕΕ πρέ-

πει να το σκεφτεί καλά. Μόνο

το Πακιστάν έχει 150 εκατομ-

μύρια κατοίκους. Και το άλλο

το σκέλος του προβλήματος

είναι η Τουρκία που βοηθάει

αυτό το πρόβλημα να γίνει

μεγαλύτερο και στην Ελλάδα

και στην Ευρώπη γενικά διότι

όλα αυτά τα κράτη Αφγανι-

στάν, Ιράν, κ.λπ., έχουν την

είσοδό τους από την Τουρ-

κία. Το πρόβλημα πρέπει να

χτυπηθεί εκεί κι όχι εδώ. Η

Τουρκία, όμως, δεν το κάνει

και για δικούς της λόγους και

οικονομικούς και ίσως διότι

κάπως θέλει να πιέσει την

ΕΕ για την ένταξη της στην

ΕΕ. Και γ’ αυτό η ΕΕ πρέπει

να πιέσει την Τουρκία να συ-

νεργαστεί πλέων στο θέμα

της λαθρομετανάστευσης. 

Κ: Ποιες είναι οι σχέσεις

του νομού σας με τους κα-

τοίκους τούρκους;

Ν: Σας πληροφορώ ότι οι κά-

τοικοι Έλληνες και Τούρκοι

δεν έχουν κανένα πρόβλημα.

Τα προβλήματα δημιουρ-

γούνται είτε από τις στρατιω-

τικές ηγεσίες είτα από τις

πολιτικές ηγεσίες. Εδώ με-

ταξύ μας δεν έχουμε κανένα,

μα κανένα πρόβλημα. Κάθε

Σαββατοκύριακο έρχονται οι

Τούρκοι εδώ στο παζάρι. Κι

Έλληνες πηγαίνουν εκεί. Άλ-

λωστε εδώ έχουμε κι Έλλη-

νες μουσουλμάνοι που

βέβαια αυτοί θέλουνε να χα-

ρακτηρίζονται Τούρκοι. Σε

καμιά περίπτωση δεν είναι

Τούρκοι, είναι Έλληνες με ελ-

ληνική υπηκοότητα. Η μόνη

διαφορά είναι το θρήσκευμα.

Και είναι μουσουλμανική μει-

ονότητα κι όχι τουρκική μει-

ονότητα. Οι Πομάκοι είναι

ένα άλλο πονεμένο κεφάλαιο

της ελληνικής ιστορίας, το

οποίο το χάσαμε μέσα από

τα χέρια μας διότι όλοι το ξέ-

ρουμε ότι οι Πομάκοι ήταν οι

πιο φανατικοί Χριστιανοί. Κι

επειδή τους είχε εγκαταλείψει

το ελληνικό κράτος, τώρα

έχουν γίνει οι πιο φανατικοί

μουσουλμάνοι. Έχει μεγάλη

ευθύνη το ελληνικό κράτος

από πολύ παλιά κι ακόμα

συνεχίζεται αυτό το κακό και

γι’ αυτό πρέπει οι πολιτικοί

μας να δουν πολύ σοβαρά

κάποια θέματα. Και οι Βούλ-

γαροι έχουν το ίδιο πρό-

βλημα. Χωριάτες που μας

έρχονται δήθεν ευρωπαϊκοί

πολίτες, μουσουλμάνοι κι

αυτοί στην κυριολεξία είναι

χειρότεροι από τους Τούρ-

κους. Τελικά πρέπει να προ-

σέξουμε πολλά πράγματα

πάνω σ’ αυτό το θέμα. Όταν

ανοίγουμε τα σύνορά μας,

πρέπει να προσέχουμε. 

Κ: Ποιο είναι το μήνυμά

σας για τον Ελληνισμό

στην Τσεχία;

Ν: Το μήνυμα που θέλω να

στείλω είναι αυτή η συνεργα-

σία που ξεκίνησε με αυτούς

τους ανθρώπους όπως σας

είπα και πριν, τους θαυμάζω

που βρίσκονται τόσο μακριά

κι όμως κρατήσανε τον Ελ-

ληνισμό σ’ αυτά τα κράτη,

αυτή η συνεργασία να συνε-

χιστεί κι εύχομαι το επόμενο

πρόγραμμα του 2010 που θα

κάνουμε σαν Δήμος Φερών

να μπορέσουμε να τους φι-

λοξενήσουμε ξανά, να φιλο-

ξενήσουμε μια ομάδα από

την Τσεχία κι όποιοι θέλουνε

ακόμα κι από τώρα να συ-

νεννοηθούμε για την επό-

μενη φιλοξενία. Τους εύχομαι

από όλη μου την καρδιά

υγεία, να είναι γεροί κι ότι

χρειαστούν και δε μιλώ για

την Ελλάδα διότι η Ελλάδα

είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ο

Δήμος Φέρων θα είναι δικός 

τους.
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Το Εθνικό Πάρκο Δά-

σους Δαδιάς–Λευκίμης–

Σουφλίου βρίσκεται στο

νοτιοανατολικό άκρο

της οροσειράς της Ρο-

δόπης στο Νομό

Έβρου, στο σταυρο-

δρόμι δύο ηπείρων και

αποτελεί τον γεωφυσικό

χώρο όπου ευδοκιμούν

συγκεντρωμένα πολλά

είδη χλωρίδας και πανί-

δας της Βαλκανικής χερ-

σονήσου, της Ασίας και

της Ευρώπης.

Η θέση του Δάσους κατά

μήκος ενός από τους ση-

μαντικότερους διαδρό-

μους αποδημίας των

πτηνών της Δυτικής Πα-

λαιαρκτικής (γεωγραφική

ζώνη που περιλαμβάνει

την Ευρώπη από τον αρ-

κτικό κύκλο και τον Ατλαν-

τικό μέχρι την Κασπία

Θάλασσα και τα Ουράλια,

καθώς επίσης τη Μέση

Ανατολή και τις χώρες τις

Βόρειας Αφρικής) το καθι-

στά μια από τις ελάχιστες

περιοχές της Ευρώπης

στην οποία συμβιώνουν

τόσα διαφορετικά είδη αρ-

πακτικών πουλιών και

όπου ταυτόχρονα απαν-

τώνται τρία από τα τέσ-

σερα είδη γυπών

(μαυρόγυπας, όρνιο,

ασπροπάρης) της Ευρώ-

πης.

Τα μεγάλης ηλικίας δάση,

οι βραχώδεις εξάρσεις, τα

λιβάδια και οι αγροί διά-

σπαρτα μέσα στο δάσος

και τα πολλά ρέματα με

την πλούσια παρόχθια

βλάστηση προσφέρουν

πλήθος κατάλληλων βιο-

τόπων για το φώλιασμα

και την εξεύρεση τροφής

πολλών και διαφορετικών

ειδών.

Το πλούσιο μωσαϊκό το-

πίων που προκύπτει από

τα παραπάνω χαρακτηρι-

στικά, αποτελεί τον ιδα-

νικό βιότοπο για τη

δ ι α β ί ω σ η

των αρπα-

κτικών που-

λιών, αλλά

και πλήθος

άλλων ειδών

της πανίδας,

από θηλα-

στικά και ερ-

πετά μέχρι

έντομα και

μύκητες.

Το Δέλτα

του Έβρου

είναι ένας

σημαντικός

υγρότοπος

σε εθνικό,

ευρωπαϊκό

και διεθνές

ε π ί π ε δ ο .

Είναι εδώ και πολλά

χρόνια Προστατευόμενη

Περιοχή, καθώς έχει

πολύ μεγάλη αξία για

την άγρια ζωή και τον

άνθρωπο.

Στο Δέλτα του Έβρου βρί-

σκουν καταφύγιο και

τροφή χιλιάδες πουλιά

όλες τις εποχές του χρό-

νου, ενώ αυτό αποτελεί

ένα πολύ σημαντικό πόρο

για την τοπική κοινωνία,

αλλά και όλη την ανθρω-

πότητα, λόγω της αξίας

που έχει για την αλιεία,

την κτηνοτροφία, τη γε-

ωργία, το κλίμα, την προ-

στασία από τις

πλημμύρες, την εκπαί-

δευση, την αναψυχή, τις

επιστήμες.

Σήμερα, η μισή περίπου

έκταση του υγροτόπου

αποτελεί την Προστατευό-

μενη Περιοχή, ενώ πάνω

από 100 χιλιάδες στρέμ-

ματα έχουν αποξηρανθεί.

Πολύ σημαντικές περιοχές

έχουν αποδοθεί στην καλ-

λιέργεια με αποτέλεσμα η

αξία του υγροτόπου να

έχει μειωθεί, ιδιαίτερα για

την αναπαραγωγή των

άγριων ζώων. Οι διηγή-

σεις για τα αναρίθμητα

πουλιά που αναπαραγό-

ταν στο Δέλτα του Έβρου

(χήνες, ερωδιοί, πελεκά-

νοι, κύκνοι), τα ψάρια που

άφθονα συλλεγόταν στα

δίχτυα των ψαράδων και

των άγριων θηλαστικών

που πολυάριθμα τριγυρ-

νούσαν τον υγρότοπο

αποτελούν πλέον μόνο

μακρινή ανάμνηση και νο-

σταλγία. Παρόλη την υπο-

βάθμιση η αξία του Δέλτα

του Έβρου για την άγρια

ζωή είναι μεγάλη, ιδιαίτερα

για τα πουλιά, τα οποία

αποτελούν πόλο έλξης για

πολλούς επισκέπτες, μα-

θητές, επιστήμονες, πα-

ρατηρητές.



Έβρος
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Αξέχαστοι για πάντα
στην Τσεχοσλοβακία

Στο βιβλίο του Πολυχρόνη Χαρατσίδη, Πράγα
1982, «Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβα-

κία»  στο κεφάλαιο «Αξέχαστοι για πάντα στην
Τσεχοσλοβακία» δημοσιεύονται πάνω από 2.000
ονόματα συμπατριωτών μας που άφησαν την τε-
λευταία τους πνοή στην Τσεχοσλοβακία από την
άφιξη τους το 1949 μέχρι το 1982. Αρκετοί ανα-

γνώστες μας, μας γραφούν για να βρουν στοιχεία
για τους δικούς τους. Εμείς θα αρχίσουμε τη δημο-

σίευση των ονομάτων αυτών, ελπίζοντας ότι τα
στοιχεία που μας δίνει ο Π. Χαρατσίδης είναι

σωστά. 

ΑΞΕΧΑΣΤΟΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Σελ. 305 – 409

Αρκετοί από μας που βρήκαν πολιτικό άσυλο στη σοσιαλιστική
Τσεχοσλοβακία θα μείνουν για πάντα αξέχαστοι σ’ αυτήν την
φιλόξενη χώρα. Για όλους αυτούς που αναπαύονται στις διάφο-
ρες παροικίες, το λαϊκό κράτος έστησε συμβολικά μνημείο στο
Τέχονιν, πρώην γηροκομείο, όπου θάφθηκαν οι πρώτοι νεκροί.

Στους συναγωνιστές,
Που πολέμησαν ενάντια στις μουσολινικές ορδές, αγνίσθηκαν με
αυταπάρνηση στην μεγαλειώδη Εθνική Αντίσταση του ΕΑΜ, μά-
τωσαν από τις τάξεις του θρυλικού ΕΛΑΣ τους βάρβαρους φασί-
στες καταχτητές και αντιστάθηκαν αποφασιστικά στην
αγγλοαμερικανική επέμβαση, για τη λευτεριά, τη δημοκρατία
και την προκοπή της Πατρίδας.

Στους συντρόφους μας, 
Που δούλεψαν με όλη τη ψυχή τους για την ανοικοδόμηση της
νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας στην Τσεχοσλοβακία και πάλε-
ψαν ανυποχώρητα να γυρίσουν στην Πατρίδα.

Στ’ αδέρφια μας, 
Που δεν πρόλαβαν να ατενίσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, να
ταφούν σ’ ένα μέτρο γης, γιατί τους το αρνήθηκε η μισαλλόδοξη
δεξιά και στα παιδιά και τους νέους που δεν πρόλαβαν να γνω-
ρίσουν την Πατρίδα που λαχταρούσαν.
Σ’ όλους αυτούς που θα μείνει αιώνια η μνήμη τους αφιερώνεται
αυτό το έργο. Προσπαθήσαμε να μνημονεύσομε όλους στο προ-
σκλητήριο που παραθέτομε σαν παράρτημα. Μα τη μοίρα τους
ακολουθούν κι άλλοι και ο κατάλογος θα μείνει ασυμπλήρωτος.
Αν κανένας ως τώρα μας διέφυγε, ακόμη και για τα αθέλητα
λειψά ή ανακριβή στοιχεία που θα’ χομε, ζητάμε συγνώμη από
τους δικούς τους και όλους τους αγωνιστές.

Τ
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Τοπαλίδης Μιχάλης, γεν. 1910, πεθ. 22.4.1980, Τρίνετς
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Κιλκίς, πεθ. 28.5.1976, Τσεχοσλοβακία
Τράντου Στεριανή, γεν. 1897, 
Περιστέρι, Φλωρίνης, πεθ. 19.7.1966, Τσεχοσλοβακία
Τραπεζανίδης Νικόλαος, γεν. 1900, πεθ. 24.4.1973,
Τσεχοσλοβακία
Τραπεζανίδου Μάγδα, γεν. 1920, Σκοπό, 
Φλωρίνης, πεθ. 24.5.1974, Τσεχοσλοβακία 
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Τσεχοσλοβακία
Τρέντου Χριστίνα, γεν. 1934, Μακροχώρι, Καστοριάς, 
πεθ. 22.2.1953, Τσεχοσλοβακία
Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, γεν. 1944, Αετόλοφο, Κομοτηνής,
πεθ. 1963, Τσεχοσλοβακία
Τριαντάφυλλος Θεόφιλος, γεν. 1880, πεθ. 1.2.1959, 
γηροκομείο Τέχονιν
Τρανταφυλλίδης Αθανάσιος, γεν. 1900, πεθ. 10.7.1972, Οστράβα
Τριανταφυλλίδου Αναστασία, γεν. 1913, Πετρίτσι, Σερρών, 
πεθ. 1973, Τσεχοσλοβακία
Τριανταφυλλίδου Αποστολιά, γεν. 1904, Χιονάδες, Εβρου, 
πεθ. 26.7.1972, Τσεχοσλοβακία
Τριανταφυλλίδου σοφία, γεν. 1884, πεθ. 28.12.1979, Κρνοβ
Τριανταφύλλου Χριστόφορς, γεν. 1924, Γέρμα, Καστοριάς, 
πεθ. 4.2.1971, Κρνοβ
Τριανταφύλλου Ηλίας, γεν. 1913, Κότα, 
Καστοριάς, πεθ. 1975, Τσεχοσλοβακία
Τριανταφύλλου Μάρθα, γεν. 1910, πεθ. 3.4.1977, Οστράβα
Τσατσόφσκυ Γιάννης, γεν. 1930, πεθ. Σεπτέμβρη, 1957, 
Τσεχοσλοβακία
Τρυφωνίδου Θωμαή, γεν. 1878, Πουστέτσι, Αλβανίας, 
πεθ. …, Κρνοβ
Τρίχα Ευγενία, γεν. 1943, Μεταξάδες, Εβρου, πεθ. …, Μπόχουμιν
Τρίχα Χάιδω, γεν. 1920, Αιμιλιανό, Γρεβενών, πεθ. 1955, 
Ρουντόλτιτσε, Μπρούνταλ
Τρουμπουκίδου Αθηνά, γεν. 1909, Κυδωνιές, Βοΐου, 
πεθ. 12.3.1972, Κρνοβ
Τουχολιώτης Κώστας, γεν. 1878, πεθ. 28.4.1956,
γηροκομείο Τέχονιν
Τούςη Ναταλία, γεν. 1890, πεθ. 12.1.1973, Τσεχοσλοβακία
Τούσης Στέφανος, γεν. 1886, Λαγγαδιά, 
πεθ. 1955, Τσεχοσλοβακία
Ταχτσόγλου Σοφία, γεν. 1900, πεθ. 1.9.1976, Κρνοβ
Ταχίρ Μπέκου, γεν. 1898, πεθ. 9.10.1978, Χλίνκα
Ταχίρ Κιαμήλης, γεν. 1880, πεθ. 26.2.1966, Τσεχοσλοβακία
Ταχίρ Βεής, γεν. 1938, πεθ. 16.5.1965, Τσεχοσλοβακία
Ταχματζίδης Δημοσθένης, γεν. 1898, πεθ. 1961, Τσεχοσλοβακία
Ταχτατζής Αγγελος, γεν. 1919, πεθ. 25.8.1969, Τσεχοσλοβακία
Τάκα Αγορίτσα, γεν. 1916, Σαμαρίνα, Γρεβενων, 
πεθ. 26.3.1965, Τσεχοσλοβακία
Ταμπουρατζίδης Γιάννης, γεν. 1888, 
πεθ. 13.31955, Τσεχοσλοβακία
Τάγκος Πέτρος, γεν. 1878, Δενδροχώρι, Καστοριάς, 
πεθ. 12.1.1961, Τσεχοσλοβακία
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Τανόπουλος δημήτριος, γεν. 1886, Ασπρόγια, Φλωρίνης, πεθ.
5.4.1965, Τσεχοσλοβακία
Τανοπούλου Ελένη, γεν. 1890, πεθ. 19.5.1957, Τσεχοσλοβακία
Τασιάκος Χρήστος, γεν. 1901, Παζαράκι, Καρδίτσας, πεθ.
16.7.1976, Μποχούμιν
Τάσου Χρήστος, γεν. 1888, πεθ. 18.1.1969, Τσεχοσλοβακία
Τάσου Καλλιόπη, γεν. 1897, πεθ. 4.3.1955, γηροκομείο Τέχονιν
Τάσου Στεφανία, γεν. 1895, Σκήτρο, Καστοριάς, πεθ. 19.10.1958,
Τσεχοσλοβακία
Τάσου Θεοδώρα, γεν. 1888, Σιδηροχώρι, Καστοριάς, πεθ.
25.8.1973, Τσεχοσλοβακία
Ταβαντζή αναστασία, γεν. 1896, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ.
19.1.1969, Τσεχοσλοβακία
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Ταβαντζής Δημήτριος, γεν. 1898, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ.
6.4.1967, Τσεχοσλοβακία
Ταβαντζής Βασίλης, γεν. 1900, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ.
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Τσιάρα Δέσποινα, γεν. 1885, Μορφή, Κοζάνης, πεθ. 28.5.1966,
Ντίφτσι Χραντ, Μπρούνταλ
Τσιάρα Ουρανία, γεν. 1884, πεθ. 14.10.1951, Ντίφτσι Χραντ,
Μπρούνταλ
Τσιάρας Δημήτριος, γεν. 1880, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ.
7.3.1968, Ντίφτσι Χραντ, Μρούνταλ
Τσιάρας Χρήστος, γεν. 1900, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ.
15.1.1976, Ντίφτσι Χραντ, Μπρούνταλ
Τσιάρας Μιχάλης, γεν. 1882, Πρόσβορο, Γρεβενων, πεθ.
4.4.1966, Ντίφτσι χραντ, Μπρούνταλ
Τσαρδακλίδης Ματθαίος, γεν. 1912, πεθ. 14.10.1971, Κρνοβ
Τσαούς Νουρή, γεν. 1892, πεθ. 17.9.1961, Σούμπερκ
Τσαουσίδου Ολγα, γεν. 1898, πεθ. …, Κάρβινα
Τσαβαχίδου Θίτσα, γεν. 1951, πεθ. 1951, Κρνοβ
Τσεκούρας Κώστας, γεν. 1920, πεθ. 28.10.1954, 
Ούστι ναντ Ορλιτσί
Τσελίδης Κυριάκος, γεν. 1896, Νέο Καύκασο, Φλωρίνης, πεθ.
6.7.1971, Οστράβα
Τσελίδης Βασίλης, γεν. 1874, πεθ. 15.1.1950, Τσεχοσλοβακία
Τσιτσιλάκη Θεοδώρα, γεν. 1880, πεθ. 15.2.1963, Βρμπνο
Τσιτσιμπή Αγάπη, γεν…, πεθ. 1955, Τσεχοσλοβακία
Τστσιμπής Χρυσάφης, γεν. 1879, πεθ. 18.12.1965, 
γηροκομείο συροβίτσε
Τσιτσιμής Χριστόφιλος, γεν. 1913, πεθ. 3.6.1960, Σούμπερκ
Τσιγαράς Παναγιώτης, γεν. 1900, Χρυσή, Καστοριάς, πεθ. 1972,
Ζλάτε Χόρυ
Τσίκρικα Πανάγιω, γεν. 1892, Λάγκα, Καστοριάς, πεθ.
17.10.1978, Οστράβα
Τσιλιγγαρίδου Ευανθία, γεν. 1899, πεθ. 17.12.1963, 
Χόρνι Ούντολι
Τσιλιγγαρίδου Κυριακή, γεεν. 1904, πεθ. 10.5.1967, Ζλάτε Χόρυ
Τσιτσίνης Νικόλαος, γεν. 1908, Πετράδες, Εβρου, πεθ. 11.6.1967,
Βρμπνο
Τσιμπιρίδης Ζαχαρίας, γεν. 1887, πεθ. 1960, Αλμπρεχτίτσε,
Μπρούνταλ
Τσιμούδη Θωμαή, γεν. 1933, Μπούφι, Φλωρίνης, πεθ. 1.8.1976,
Κρνοβ
Τσινάρα Παρασκευή, γεν. 1880, πεθ. 15.6.1951, Γέσενικ
Τσιντίδης Διαμαντής, γεν. 1900, πεθ. 24.1.1957, Μπέροουν
Τσιντίδου Χριστίνα, γεν. 1928, Δενδροχώρι, Καστοριάς, πεθ.
10.11.1976, Μποχούμιν
Τσιόλα Δέσποινα, γεν. 1906, πεθ. 2.1.1951, Τσεχοσλοβακία
Τσιπάκη Αναστασία, γεν. 1900, πεθ. 9.2.1962, Κρνοβ
Τσιραμπίδης Αλέκος, γεν. 1902, Δροσάτο, Κιλκίς, πεθ.
30.11.1956, Κρνοβ
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Τσιρλίδης Αχιλλέας, γεν. 1891, πεθ. 4.10.1970, Ντίφτσι Χραντ,
Μπρούνταλ
Τσιρλίδης Μανώλης, γεν. 1900, Δάφνη, Νιγρίτας, πεθ. 3.4.1978,
Κρνοβ
Τσιρλίδου Ελευθερία, γεν. 1944, Δάφνη, Νιγρίτας, πεθ.
29.1.1961, Κρνοβ
Τσιρώνης Μανώλης, γεν. 1897, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ.
24.12.1976, Ζλάτε Χόρυ
Τσίου Ελένη, γεν. 1936, Λυκόραχη, Κονίτσης, πεπθ. 14.6.1969,
Γίντριχοβ, Μπρούνταλ
Τσομπανάκης Μιχάλης, γεν. 1903, πεθ. 28.6.1975, Μπρούνταλ
Τσομπανέλης Γεώργιος, γεν. 1884, πεθ. 8.11.1958, Τσέσκα Βες
Τσομπανίδης Βασίλης, γεν. 1875, πεθ. 1969, Σούμπερκ
Τσομπάνος Χρήστος, γεν. 1894, Μογκρένι, Καστοριάς, πεθ.
28.9.1971, Μπουρκαρτίτσε, Μπρούνταλ
Τσότσιου Δέσποινα, γεν. 1909, πεθ. 28.12.1950, Τσεχοσλοβακία
Τσόγιας Χρήστος, γεν. 1882, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. … , 
Τσεχοσλοβακία
Τσόγια σουλτάνα, γεν. 1886, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 7.2.1972,
Κρνοβ
Τσόγιας Κώστας, γεν. 1880, Ζιάκα Γρεβενών, πεθ. 3.5.1964,
Κρνοβ
Τσιόλα Βαγγελία, γεν. 1912, Χρυσή, Καστοριάς, πεθ. 18.8.1973,
Μπερναρτίτσε
Τσοκλάκη Βάγια, γεν. 1924, Ζέρμα, Κονίτσης, πεθ. 4.3.1974,
Μπρνο
Τσολάκης Βασίλης, γεν. 1884, πεθ. 25.5.1955, Τσεχοσλοβακία
Τσιόλας Δημήτριος, γεν. 1887, Πεύκο, Καστοριάς, 6.1.1964,
Μπερναρτίτσε, Σούμπερκ
Τσιόλας Γιάννης, γεν. 1904, Πεύκο, Καστοριας, πεθ. 1.3.1972, 
Γέσενικ
Τσιονέφσκυ Νίκος, γεν. 1965, πεθ. 1965, Κρνοβ
Τσόγκας Στέφανος, γεν. 1897, πεθ. 25.2.1954, Τσεχοσλοβακία
Τσόντης Στέφανος, γεν. 1897, πεθ. 1952, Τσεχοσλοβακία
Τσιόπα Χαρίκεια, γεν. 1887, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 6.1.1975,
Κρνοβ
Τσοπανίδης Γιάννης, γεν. 1939, Πιππεριά, Πέλλης, πεθ. 9.8.1969,
Τρίνετς
Τσοπανίδου Ελένη, γεν. 1889, πεθ. 18.6.1966, Σούμπερκ
Τσιόπας Γιάννης, γεν. 1904, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 1971, 
Αλμπρεχτίτσε, Μπρούνταλ
Τζουμαροπούλου Θεοδώρα, γεν…., πεθ….., Τσεχοσλοβακία
Τσιόπας Ζήσης, γεν. 1884, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 24.9.1967, 
Πίσκοροβ, Μπρούνταλ
Τσοποζίδης Γιάννης, γεν. 1915, πεθ. 21.12.1970, Οστράβα
Τσορακίδου Ανάστα, γεν. 1890, πεθ. 15.8.1977, Αλμπρεχτίτσε
Τσορπατσόγλου Ελένη, γεν. 1973, πεθ. 1973, Μποχούμιν
Τσορπατσόγλου Αγγελος γεν. 1884, πεθ. 1957, Ρούσιν, 
Μπρούνταλ
Τσιότρας Γεώργιος, γεν. 1892, πεθ. 20.2.1971, 
γηροκομείο συροβίτσε
Τσιοτουλίδης Θωμάς, γεν. 1888, πεθ. 20.8.1962, Κρνοβ
Τσπυτσούρης Ευάγγελος, γεν. 1897, πεθ. 29.11.1969, 
Χανουσοβίτσε
Τσούλφας Αριστοτέλης, γεν. 1899, πεθ. 18.6.1974, Οστράβα
Τσουμάνης Βασίλης, γεν. 1895, πεθ. 2.12.19521, Κρνοβ
Τσιούρης Γιάννης, γεν. 1869, πεθ. 25.2.1951, Τσεχοσλοβακία
Τσουρνάς Χριστόφορος, γεν. 1926, Σιτοχώρι, Σερρών, πεθ.
21.5.1976, Οστράβα
Τσουρνάς Πάυλος, γεν. 1864, πεθ. 1.4.1953, Τσεχοσλοβακία
Τσφέκτος Αθανάσιος, γεν. 1894, Σιδηροχώρι, Καστοριάς, πεθ.
26.5.1962, Σούμπερκ
Τζανή Θεοδοσία, γεν. 1890, πεθ. 31.8.1976, Γιάμπλονετς
Τζανής Βασίλης, γεν. 1876, πεθ. 2.2.1955, Τσεχοσλοβακία
Τζήμα Αλεξάνδρα, γεν. 1901, Πεύκο, Καστοριάς, 12.5.1974, 
Γέσενικ
Τζήμα Αικατερίνη, γεν. 1892, Λάγκα, Καστοριάς, πεθ. 30.9.1967,
Χόρνι Ούντολι
Τζήμα Γιαννούλα, γεν. 1880, Ζούζουλη, Καστοριάς, 13.4.1967,

Ζλάτε Χόρυ
Τζήμα Ολυμπία, γεν. 1908, Ιτιά, Γρεβενών, πεθ. 9.3.1976, 
Χύντσιτσε, Μπρούνταλ
Τζήμα Στεριανή, γεν. 1894, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ.
14.3.1965, Γιάβορνικ
Τζήμας Ανδρέας, γεν. 1909, Καστοριά, πεθ. 1.12.1972, Πράγα
Τζήμας Γεώργιος, γεν…., Καστοριά, πεθ. 1981, Πράγα
Τζήμα Σοφία, γεν. 1921, πεθ. 18.9.1950, Αλμπρεχτίτσε
Τζήμας Γεώργιος, γεν. 1889, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ.
4.6.1962, Κάρβινα
Τζήμας Κώστας, γεν. 1890, Μέγαρα, Γρεβενών, πεθ. 1958, 
Χοστιαλκοβίτσε, Κρνοβ
Τζήμας Πασχάλης, γεν. 1901, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ.
10.11.1968, Μπερναρτίτσε
Τζιβής Παύλος, γεν. 1878, Μεσολούρι, Γρεβενών, πεθ. …,
Τσεχοσλοβακία
Τζόλας Πέτρος, γεν. 1889, Πολυνέρι, Γρεβενών, πεθ. 23.12.1973,
Παυλοβίτσε, Μπρούνταλ
Τζιούφα Παρασκευούλα, γεν. 1904, πεθ. 6.3.1950, Οπάβα
Τζούφας Παναγιώτης, γεν.1897, Δίλοφο, Κοζάνης, πεθ.
22.8.1962, Οστράβα
Τζούφα Χάιδω, γεν…, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ. 17.7.1976,
Ζλάτε Χόρυ
Τζιούφας Στέργιος, γεν. 1882, Περιστέρι, Καστοριάς, πεθ….,
Ζλάτε Χόρυ
Τζιουβάρα Πανάγιω, γεν. 1890, Φιλιππαίους, Γρεβενών, πεθ.
19.1.1967, Πουρκαρτίτσε, Μπρούνταλ
Τζιουβάρα Σιδέρα, γεν. 1880, Φτελιά, Καστοριάς, πεθ. 1963,
Μλάντα Μπολέσλαβ
Τοπαλίδης Θεόδωρος, γεν. 1904, Ιδα, Πέλλης, πεθ. Αύγουστο
1977, Κρνοβ
Τσανακλής Κώστας, γεν. 1906, Σύμανδρο, Κοζάνης, πεθ…, 
Γίντριχοβ, Μπρούνταλ
Τσιαπράζης Μόσχος, γεν. 1905, Βρυσικά, Εβρου, πεθ. 4.10.1977,
γηροκομείο Συροβίτσε 
Τσόνας Κώστας, γεν. 1929, Λάρισα, πεθ. …., Μπρνο
Τσαφαρίδης Ηρακλής, γεν. 1913, Κάτω Θοδωράκι, Κιλκίς, πεθ.
Ιούνη, 1970, Κρνοβ
Τσακοστάρα Ελευθερία, γεν. 1942, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ….,
Παυλοβίτσε, Μπρουνταλ
Τζαμαλούκας Νικόλαος, γεν. 1897, Αθήνα, πεθ. …, 
Τσεχοσλοβακία
Ταβλαρίδου Χαρίκλεια, γεν. 1931, Μεσόκαμπο, Φλωρίνης, πεθ.
Αύγουστο 1957, Γέσενικ
Τσιάρας Νικόλαος, γεν…, πεθ. 1981, Τσεχοσλοβακία
Τσακνάκη Ρόιδω, γεν…., πεθ. 1981, Κράσνα Λόουτσνα
Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος, γεν…, πεθ. 1981, Τρίνετς
Τασούδης Σωτήρης, γεν…, πεθ. 1981, Μπένεσοβ
Τίχιος Νίκος, γεν…, πεθ. 1981, Φρύντεκ Μίστεκ
Τσαμπαζάκης Νίκος, γεν…, Νέα Δήμητρα, Κιλκίς, πεθ. 1982, 
Μπέροουν
Τοπτζή Χριστίνα, γεν. 1936, Ψαράδες, Φλωρίνης, πεθ. 1982,
Μπρνο
Τσιάρας Νικόλαος, γεν. 1908, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ.
4.11.1982, Ντίφτσι Χραντ, Κρνοβ
Τσορακίδου Μαρία, γεν. …, Αριδαία, Πέλλης, πεθ. Μάρτη, 1983,
Πράγα

Υ
Υφαντής Σπύρος, γεν. 1920, Κωνί Φθιώτιδος, πεθ. 1964, Τρίνετς
Υφαντίδης Θεόδωρος, γεν. 1900, πεθ. 12.8. 1974, Γίρικοβ 

Φ
Φαρσόλας Βασίλης, γεν. 1932, Σλίμνιτσα, Καστοριάς, πεθ.
22.5.1971, Κοτσλίροβ
Φέκας Δημήτριος, γεν. 1897, Εφταχώρι, Καστοριάς, πεθ.
21.12.1973, Κρνοβ
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Φεράτ Φεράτης, γεν. 1890, Πεύκο, Καστοριάς, , πεθ. …, 
Τσεχοσλοβακία
Φερφέλη Μαρία, γεν. 1901, πεθ. 2.5.1961, Ντβουρ Κράλοβε
Φιτσίλης Δημήτριος, γεν. 1898, Σεκλίτσα, Καρδίτσας, πεθ.
19.5.1960, γηροκομείο Τέχονιν
Φείδα Αγγελική, γεν…, πεθ. 1950, Κρνοβ
Φείδα Μαρία, γεν. 1910, Ζιάκα, Γρεβενων, πεθ. 23.8.1966, 
Αλμπρεχτίτσε
Φείδας Ανδρέας, γεν. 1883, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 8.11.1964,
Κρνοβ
Φείδας Νικόλαος, γεν. 1884, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 1960, 
Πίσκοροβ, Μπρούνταλ
Φείδας Σωτήρης, γεν. 1935, πεθ. 28.9.1951, Πράγα
Φυραρίδης Γεώργιος, γεν. 1908, πεθ. Οχτώβρη, 1967, 
Μπαρτσοβίτσε
Φυραρίδης Ομηρος, γεν. 1944, Καβαλάρι, Κιλκίς, πεθ. 24.2.1975,
Παρούμπιτσε
Φόρα Μαρίκα, γεν. 1920, πεθ. 7.3.1954, Τσεχοσλοβακία
Φωτιάδης Φώτης, γεν. 1887, πεθ. 10.4.1958, Γέσενικ
Φωτιάδης Φώτης, Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς, γεν. 1888, πεθ.
30.8.1950, Πετροβίτσε
Φωτιάδης Κώστας, γεν. 1910, Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς, πεθ.
16.10.1955, Λιμπίνα, Σούμπερκ
Φωτιάδης Μιλτιάδης, γεν. 1931, πεθ. 26.10.1951, Μπρούνταλ
Φωτιάδου Ελένη, γεν. 1890, πεθ. 7.12.1963, Μπρνο
Φωτίου Αγόρω, γεν. 1885, Πεντάβρυσο, Καστοριάς, πεθ.
1.3.1969, Γιάβορνικ
Φωτόπουλος Κώστας, γεν. 1882, πεθ. 10.9.1950, Μικούλοβ
Φωτόπουλος Παύλος, γεν. 1900, Χρυσή, Καστοριάς, πεθ.
3.10.1974, Κάρβινα
Φωτοπούλου Γιαννούλα, γεν. 1900, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ.
27.6.1978, Στονάβα
Φωτοπούλου Κατερίνη, γεν. 1955, πεθ. 2.9.1972, Ζλάτε Χόρυ
Φράγκος Γεώργιος, γεν. 1923, Χουμενικό, Νιγρίτας, πεθ.
12.8.1978, Κρνοβ
Φράγκου Καλλιόπη, γεν. 1928, Χουμενικό, Νιγρίτας, πεθ.
26.3.1976, Κρνοβ
Φραγγούλης Χαράλαμπος, γεν. 1916, πεθ. 10.9.1952, 
Τσεχοσλοβακία
Φραγκοζίδης Κυριάκος, γεν. 1904, Γερακαριό, Κιλκίς, πεθ.
7.10.1969, Γέσενικ
Φουντανέλας Χρήστος, γεν. 1885, Ελληνοχώρι, Εβρου, πεθ.
21.11.1975, Σούμπερκ
Φουντουκίδου Ειρήνη, γεν. 1916, Καβάλα, πεθ. 16.3.1976,
Μπχούμιν
Φουστανελάκης Γεώργιος, γεν. 1898, Ρέθυμνο, Κρήτης, πεθ.
19.1.1971, γηροκομείο Συροβίτσε
Φαχαντίδου Ελισσάβετ, γεν. 1901, πεθ. 2.5.1963, Βίνο, 
Μπρούνταλ
Φαχουρίδης Θεόδωρος, Κιλκίς, γεν. 1926, πεθ. 28.11.1969, 
Φρενστάτ
Φαφέσας Στρατής, γεν. 1926, πεθ. 2.6.1976, γηροκομείο 
Συροβίτσε

Χ
Χάτσιος Αθανάσιοςγεν. 1907, Κωστοράζι, Καστοριάς, πεθ.
13.6.1976, Κρνοβ
Χάτσιου Λαμπρινή, γεν. 1912, Κωστοράζι, Καστοριάς, πεθ.
13.6.1969, Κρνοβ
Χατζή Αλεξάνδρα, γεν. 1898, Νεστόρι, Καστοριάς, πεθ.
11.2.1978, Μοχελνίτσε
Χατζηαντωνίου Απόστολος, γεν. 1920, γιαννιτσά, πεθ.
21.5.1971, Οστράβα
Χατζητζίβα Μανούκα, γεν. 1877, πεθ. 24.5.1963, Τρίνετς
Χατζητζίβα Πετρίτσα, γεν. 1905, πεθ. 9.5.1976, Μποχούμιν
Χατζηελευθεριάδης Λάζαρος, γεν. 1897, Νιγρίτα, πεθ.
17.10.1971, Ζλάτε Χόρυ
Χατζηηλιάδης Ανέστης, γεν. 1910, πεθ. 14.5.1969, Οστράβα

Χατζηγιαννίδης Ιωσήφ, γεν. 1890, πεθ. 1957, Τρίνετς
Χατζηϊωάννου Ασπασία, γεν. 1893, πεθ. 4.10.1972, Γέσενικ
Χατζηκίδου Φανή, γεν. 1910, Σκόπελο, Θράκης, πεθ. 19.5.1975,
Γέλενι, Μπρούνταλ
Χατζηκωνσταντίνου Μαρία, γεν. 1903, πεθ. 3.6.1978, Οστράβα
Χατζηλαζάρου Σολομών, γεν. 1931, Λαζοχώρι, Βέροιας, πεθ.
19.8.1977, ΟΟστράβα
Χατζμιχάλης Παύλος, γεν. 1939, Πιππεριά, Πέλλης, πεθ. 2.9.1964,
Μπερόουν
Χατζής Βασίλης, γεν. 1924, πεθ. 15.7.1950, Ροουσίνοβ
Χατζημιχαηλίδης Γιάννης, γεν. 1906, πεθ. 17.12.1968, Μπερόουν
Χατζησταμάτη Ελένη, γεν. 1869, πεθ. 11.12.1959, γηροκομείο
Τέχονιν
Χατζήβας Δημήτριος, γεν…., πεθ. 27.1.1950, Κύγιοβ
Χατζηβασιλείου Αθανάσιος, γεν. 1900, Κιουπλί, έβρου, πεθ.
1970, Πόπραντ
Χατζηβασιλείου Αναστασία, γεν. 1887, πεθ. 19.10.1960, 
σούμπερκ
Χατζηβασιλείου Αθηνά, γεν. 1893, Μπάνια, Βοΐου, πεθ.
3.10.1952, Τσεχοσλοβακία
Χατζόπουλος Γεώργιος, γεν. 1879, πεθ. 10.8.1951, 
Τσεχοσλοβακία
Χατζόπουλος Χρήστος, γεν. 1945, πεθ. 2.12.1953, Οστράβα
Χαλάτση Ειρήνη, γεν. 1921, Πεντάβρυση, Φλωρίνης, πεθ.
2.8.1974, Ζλάτε Χόρυ
Χαλιμανίδου Αγγελική, γεν. 1915, Νιγρίτα, πεθ. 11.1.1968,
Οστράβα
Χαλκίδης Μιχάλης, γεν. 1930, πεθ. 8.9.1951, Κρνοβ
Χαμαλίδης Δημήτριος, γεν. 1870, πεθ. 29.3.1954, Τσεχοσλοβακία
Χαμαλίδης Στυλιανός, γεν. …, Μελίσσι, Γρεβενών, πεθ.
29.12.1978, Κρνοβ
Χαλιμανίδου Σόνια, γεν. 1882, πεθ. 9.3.1952, Κρνοβ
Χαρατσίδης Δημήτριος, γεν. 1894, Αμάραντα, Κιλκίς, πεθ.
10.6.1953, Γέσενικ
Χαρατσίδου Βαρβάρα, γεν. 1884, Αμάραντα, Κιλκίς, πεθ.
21.6.1973, Κρνοβ
Χαραλαμπίδης Αλέκος, γεν. 1901, Κάτω Κλεινές, Φλωρίνης, πεθ.
6.11.1971, Κρνοβ
Χαραλαμπίδης Αντώνης, γεν. 1934, Μαντάλοβο, Γιαννιτσών,
πεθ. 16.4.1974, Οστρράβα
Χαραλαμπίδης Αθανάσιος, γεν. 1882, πεθ. 2.11.1958, Μπρνο
Χαραλαμπίδης Αβραάμ, γεν.. 1888, πεθ. 5.9.1972, Ρούσιν,
Μπρούνταλ
Χαραλαμπίδης Ιορδάνης, γεν. 1887, πεθ. 17.9.1970, Γίντριχοβ,
Μπρούνταλ
Χαραλαμπίδης Κώστας, γεν. 1913, πεθ…., Σούμπερκ
Χαραλαμπίδης Σταύρος, γεν. 1874, πεθ. 22.1.1951, γηροκομείο
Τέχονιν 
Χαραλαμπίδου Μαρία, γεν. 1892, πεθ. 7.4.1976, Μίχνοβ,
Μπρούνταλ
Χαραλαμπίδου Ελπίδα, γεν. 1902, πεθ. 12.12.1979, Κρνοβ
Χαραλαμπίδου Μαρίκα, γεν. 1915, πεθ. 9.11.1977, Σούμπερκ
Χαραλαμπίδου Μάρθα, γεν. 1925, Καρπερό, Κοζάνης, πεθ.
21.1.1973, Γίντριχοβ, Μπρούνταλ
Χαρίση Μαρία, γεν. 1883, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 20.9.1966,
Κρνοβ
Χαρίσης Στέργιος, γεν. 1880, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 6.12.1952,
Πίσκοροβ, Μπρούνταλ
Χαριζοπούλου Ανθούλα, γεν. 1911, Δασίλιο, Γρεβενών, 
πεθ. Ιούλιο 1959, Κρνοβ
Χαρισοπούλου Κυριακή, γεν. 1885, Αιμιλιανό, Γρεβενών, πεθ.
21.4.1965, Ντίφτσι Χραντ, Μπρούνταλ
Χαρπαντίδου Παρθένα, γεν. 1855, πεθ. 9.9.1953, Τσεχοσλοβακία
Χαρτοματσίδης Γιάννης, γεν. 1912, πεθ. 19.4.1974, Τρίνετς
Χασεκίδης Μιχάλης, γεν. 1912, Μεγάλη Βρύση, Κιλκίς, πεθ.
8.8.1972, Αλμπρεχτίτσε, Μπρούνταλ
Χάσιου Αλεξάνδρα, γεν. 1899, πεθ. 8.1.1970, Μπρνο
Χοροζίδου Παρασκευή, γεν. 1885, πεθ. Πεθ. 13.2.1976,
γηροκομείο Συροβίτσε
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Χρυσοχοΐδης Γεώργιος, γεν. 1898, πεθ. 4.2.1951, Γιάβορνικ
Χρυσοστομίδης Χρυσόστομος, γεν. 1910, πεθ. 1973, Μπρνο
Χριστιανοπούλου Στεφανία, γεν.. 1913, Βροντερό, Φλωρίνης,
πεθ. 8.6.1966, Γέσενικ
Χριστίδης Παντελής, γεν. 1900, Βροντερό, Φλωρίνης, πεθ.
14.8.1978, Κάρβινα
Χριστοδουλοπούλου Τριανταφυλλιά, γεν. 1933, Περιστερά, 
Καστοριάς, πεθ. 6.8.1973, Ζλάτε Χόρυ
Χριστοδούλου Γεώργιος, γεν. 1883, πεθ. 16.11.1971, Γέσενικ
Χριστοδούλου Κώστας, γεν.1919, Λαμία, πεθ. 13.10.1958, 
Ζούλοβα, Γέσενικ
Χριστοφορίδης Αβραάμ, γεν. 1905, πεθ.7.2.1960, Μπρνο
Χριστοφορίδης Βασίλης, γεν. 1894, πεθ. 1973, Μπρνο
Χριστοφορίδου Ευθυμία, γεν. 1900, πεθ. 4.3.1978, Μπρνο
Χριστοφορίδου Κυριακή, γεν. 1887, πεθ. 9.8.1963, Γίντριχοβ,
Μπρούνταλ
Χρήστου Αθηνά, γεν. 1878, Κεφαλάρι, Καστοριάς, πεθ.
20.5.1953, Τσεχοσλοβακία
Χρήστου Δημητρούλα, γεν. 1900, Χιονάδες, Κονίτσης, πεθ.
23.8.1972, Αλμπρεχτίτσε
Χρήστου Ελένη, γεν. 1883, Κεφαλάρι, Καστοριάς, πεθ. 1963,
Τρούτνοβ
Χρήστου Χρήστος, γεν. 1897, Χιονάδες, Κονίτσης, πεθ. 19.9.1973,
Αλμπρεχτίτσε
Χρήστου Νίκη, γεν. 1934, πεθ. 26.10.1948, Νόβυ Γίτσιν
Χουρουζίδης Λεωνίδας, γεν. 1893, Κάτω Κλεινές, Φλωρίνης, πεθ.
4.1.1967, κρνοβ
Χουρουζίδου Νίκη, γεν. 1951, πεθ. 17.8.1951, Σούμπερκ
Χρυσίδης Διονύσης, γεν…, Ζιζοχώρι, Πέλλης, πεθ…., 
Τσεχοσλοβακία
Χατζηνάκος Νίκος, γεν. 1897, Κιλκίς, πεθ. Μάρτη, 1972, Μπρνο
Χατζόπουλος Βασίλης, γεν…, νομό Πέλλης, πεθ. 1981, Πράγα
Χαραλαμπίδου Σοφία, γεν…., πεθ. 1981, Βρμπνο

Ψ
Ψαθούρα Ελένη, γεν…., πεθ. 1981, Κρνοβ
Ψαράς Κώστας, γεν.1889, ροδιανή, Γρεβενών, πεθ. 1.12.1965,
Κρνοβ
Ψαρόπουλος Παναγιώτης, γεν. 1915, Αδριανούπολη, πεθ.
5.10.1963, Τσεχοσλοβακία
Ψαθούρας Στυλιανός, γεν. 1883, πεθ. 7.7.1968, Κρνοβ
Ψύλος Κυριάκος, γεν. 1910, Κορνοφωλιά, Εβρου, πεθ. 1973, 
Τσεχοσλοβακία

Ο Παύλος Παπαβασιλείου από το Haje 594, 756 23
Jablunka nad Becvou μας έστειλε κι άλλα ονόματα,

τα οποία συμπληρώνουμε σ’ αυτό το τεύχος.
Παπαβασειλίου Νίκος, γεν. 1905, Καστανόφυτο,

Καστοριάς, πεθ. 13.5.1982, Κάρβινα
Παπαβασιλείου Ζωή, γεν. 1910, Καστανόφυτο, Κα-

στοριάς, πεθ. 13.5. 1982, Κάρβινα
Παπαβασιλείου Σωτήρης (Παπαωασιλεωσκυ

Σωτηρ), γεν. 1942, Καστανόφυτο, Καστοριάς, πεθ.
1. 12. ;;;(έτος;) Κάρβινα

Παπαβασειλίου Μελπομένη (Παπαωασιλεφσκα
Μενκα), γεν. 1937, Βροντερό, Φλώρινας, πεθ.

8.4.1984, Κάρβινα
Πρώκου Θεοδώρα, γεν. 1908, Βροντερό, Φλώρινας,

πεθ. 1.11.1975, Κάρβινα
Ζίας Αργύρης, γεν. 1902, Καστανόφυτο, Καστοριάς,

πεθ. 2.4.1978, Κάρβινα
Ζία Αναστασία, γεν. 1906, Καστανόφυτο, Καστο-

ριάς, πεθ. 27.2.2000, Κάρβινα
Ζίας Χρήστος (Ζιοφσκυ Ρίστο), γεν. 1932, Καστανό-

φυτο, Καστοριάς, πεθ. 13.5.2009, Κάρβινα

Σημειώνουμε και άλλα ονόματα συμπατριωτών
μας που μας τα έστειλε η Ερμιόνη Σπάλα:

Καρανίκου Ειρήνη, γεν. 3. 4. 1921, Δίλοφο, Κοζά-
νης, πεθ. 10.3.2006, Πράγα

Καλαϊτζίδης Γερβάσιο, γεν. 28.8. 1926, Νεοχώρι,
Αριδαίας, πεθ. 18.8. 2002, Πράγα

Ματσερίδης Γεώργιος, γεν. 18.12.1926, Μεσόβουνο,
Κοζάνης, πεθ. 3.6.2005, Πράγα

Σπάλας Νικόλαος, γεν. 15.10.1933, Δίλοφο, Κοζά-
νης, πεθ. 9.4.2005, Πράγα
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