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Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας με θέμα «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο» που
διοργανώθηκε από τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης σε συν-διοργάνωση με το Δήμο Ορεστιάδας. Το συνέδριο
πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Οκτωβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης στη Νέα Ορεστιάδα. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν σαράντα επτά
εργασίες που ταξινομήθηκαν σε έντεκα διαφορετικές ενότητες.
Ο παρών τόμος περιέχει τις τριάντα οκτώ εργασίες που υποβλήθηκαν εγγράφως. Οι τριάντα
οκτώ εργασίες είναι ταξινομημένες σε οκτώ ενότητες, και συγκεκριμένα: «ΙστορίαΑρχαιολογία», «Μεγάλες Προσωπικότητες», «Εμπόριο-Οικονομία», «Εκπαίδευση», «ΈθιμαΜουσικοχορευτικές Παραδόσεις-Θέατρο», «Γεωργία-Κτηνοτροφία», «Αστικό Πράσινο»,
«Δάση-Δασοπονία».
Ευχαριστώ θερμά όλους τους κριτές που αξιολόγησαν τις εργασίες του τόμου. Επίσης,
ευχαριστώ θερμά όλους τους συγγραφείς για τα κείμενά τους αλλά και για τη συνεργασία
τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της έκδοσης.
Το Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας θα διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.
Εύχομαι το συνέδριο αυτό να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα ανταλλαγής απόψεων για την
πρόοδο αυτού του τόπου.
Ευάγγελος Μανωλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νέα Ορεστιάδα, Νοέμβριος 2016
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Φώτιος Μάρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Σεβασμιότατε, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Κοσμήτορα, Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε της
Οργανωτικής Επιτροπής, Αγαπητοί Φοιτητές - Φοιτήτριες, Αγαπητοί Συμπολίτες, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης περισσότερα από 15 χρόνια πλέον έχει ξεκινήσει και
δραστηριοποιείται στην πόλη της Ορεστιάδας, την τέταρτη έδρα του. Τα χρόνια που πέρασαν
δραστηριοποιήθηκε καταρχήν στους δυο πρώτους πυλώνες του έργου του, στο εκπαιδευτικό
και στο ερευνητικό. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια
από πολλούς συναδέλφους μας, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας και στα Τμήματά μας, μια
προσπάθεια διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία. Από τη στιγμή που το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο της Θράκης επέλεξε και αναπτύχθηκε σε αυτή την πόλη είμαστε αναπόσπαστο
κομμάτι της ιστορίας της, για αυτό ακριβώς το λόγο και σήμερα με ιδιαίτερη χαρά φτάνουμε
στη χρονική στιγμή να ξεκινάμε το πρώτο συνέδριο που αφορά την ιστορία αυτής της πόλης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι σοβαροί λόγοι δεν επέτρεψαν στον Πρύτανη να είναι
σήμερα μαζί μας αλλά είναι σίγουρο ότι θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και θα την
υποστηρίζει συνεχώς. Το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε πολλά μέλη της τοπικής κοινωνίας
να παρουσιάσουν το έργο τους, να φωτίσουν την ιστορία αυτού του τόπου. Για αυτό ακριβώς
το λόγο, το συνέδριο αυτό είναι μια αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλα. Κλείνοντας θα ήθελα
να συγχαρώ ιδιαίτερα τον αγαπητό συνάδελφο και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον
κ. Μανωλά, ο οποίος έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια, οι συνάδελφοι το γνωρίζουν,
καιρός να το γνωρίσει και ο πολίτης στην περιοχή και νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή
αποτελεί προσπάθεια προς μίμηση έτσι ώστε να ακολουθήσουν και άλλες. Θα ήθελα σε αυτή
την αίθουσα να υπάρχουν περισσότερα άτομα αλλά έχουμε το χρόνο και θα προσπαθήσουμε
όλοι μαζί να το πετύχουμε στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα να καλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνό να έρθει στο βήμα.
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Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός
«Με ιδιαίτερη χαρά και βαθειά ικανοποίηση ανταποκρινόμενος στην ευγενή και φιλόφρονα
πρόσκλησή σας παρίσταμαι στην έναρξη του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας και
Πολιτισμού της Ορεστιάδος, που διοργανώνει η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με συνδιοργανωτή τον Δήμο
Ορεστιάδας και με θέμα· «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο χρόνο».
Η ευρύτερη περιοχή της σύγχρονης Ορεστιάδας βρίσκεται σ’ ένα σταυροδρόμι ηπείρων,
πολιτισμών, λαών και θρησκειών. Η διαχρονική ιστορία και ο θαυμαστός πολιτισμός της
απετέλεσαν πολλάκις αντικείμενο ερεύνης και μελέτης. Η τοπική μας Εκκλησία με διάφορες
πρωτοβουλίες της, με Ημερίδες και εκδόσεις, ιδιαιτέρως της ετήσιας Επετηρίδος της με τίτλο
«ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ» θεωρεί αναγκαία και επιβεβλημένη την προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου μας, μιας και αυτή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πίστης των
προγόνων μας αλλά και των σύγχρονων κατοίκων της περιοχής. Γι’ αυτό κατά καιρούς
προβάλλονται από την τοπική μας Εκκλησία θέματα θρακολογικού και θρησκευτικού
ενδιαφέροντος παρέχουσα με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στους φιλίστορες να
παρουσιάσουν τις διατριβές τους αναδεικνύοντας παράλληλα την εκκλησιαστική ιστορία, τον
πολιτισμό, τα μνημεία και τους αγώνες των προγόνων μας για να διατηρήσουν ανόθευτη την
πίστη και την παράδοση του Γένους.
Αν ένα έθνος επιθυμεί πραγματικά να ζήσει και να συνεχίσει την ιστορική του πορεία οφείλει
η μνήμη του να έχει την δύναμη να εκμηδενίσει τους μηχανισμούς της λήθης. Διότι οι λέξεις
«αλήθεια» και «λήθη» έχουν την ετυμολογική τους ρίζα κοινή. Η α-λήθεια είναι η έλλειψη
της λήθης. Και όσο ένα έθνος γνωρίζει και έχει συνείδηση της αλήθειας της ιστορίας του, του
πολιτισμού και της ταυτότητας του, τόσο πιο αισιόδοξα μπορεί και δικαιούται να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Γι αυτό ως τοπική Εκκλησία, που διακονεί στον
ακριτικό Έβρο, που συμπορεύεται και συναγωνίζεται με το Γένος να ενώσει τις δυνάμεις της
με αυτό για να διαφυλαχθεί στο κάστρο της μνήμης του, απαραχάρακτη και χωρίς
πλαστογραφήσεις, η ιστορία του, ώστε επιτέλους να νιώσει δικαιωμένος ο θρακικός
Ελληνισμός.
Η όμορφη αυτή πόλη που βρισκόμεθα γεννήθηκε την επαύριον της μεγάλης καταστροφής του
1922 και της εξόδου των Θρακών από τη γενέθλια γη της Παλαιάς Ορεστιάδας, της
Αδριανούπολης, του Κάραγατς και των άλλων ιστορικών πόλεων και χωρίων της Ανατολικής
Θράκης, που παραχωρήθηκαν στην Τουρκία με τη Συνθήκη της Λωζάνης για να σωθεί η
Ελλάδα. Γι’ αυτό και το έμβλημα της πόλης αυτής είναι η Ιφιγένεια, η ηρωίδα που
θυσιάσθηκε για να αποπλεύσουν τα πλοία των Ελλήνων προς την Τροία.
Η πόλη αυτή ανδρώθηκε και μεγάλωσε με το αίμα και με τον ιδρώτα των προσφύγων της
ιστορικής μας πατρίδας, της Ανατολικής Θράκης, που άφησαν τις εστίες τους, τούς τάφους
των προγόνων τους και με τις μνήμες νωπές εγκαταστάθηκαν εδώ. Θυσιάσθηκαν για να
συνεχίσει να ακτινοβολεί μέχρι σήμερα ο Φάρος της Ορθοδοξίας στο Φανάρι. Γιατί ένας από
τούς όρους που τέθηκαν από την γείτονα στην Συνθήκη της Λωζάννης ήταν η απομάκρυνση
του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι 900 περίπου οικογένειες
από την Αδριανούπολη και το Κάραγατς αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν και έφυγαν για να
συνεχίζουν να ζήσουν εδώ, όπως συμβαίνει πάντοτε μετά τις αποφάσεις των ισχυρών της γης,
που εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους αγνοούν την βούληση των λαών και τις ειρηνικές
ανάγκες των ανθρώπων.
Συμπληρώθηκαν πριν λίγους μήνες ενενήντα δύο χρόνια από την 12η Αυγούστου 1923, όταν
έγιναν τα εγκαίνια της νέας πόλης που ονομάστηκε Νέα Ορεστιάδα για να θυμίζει την
Παλαιά Ορεστιάδα, για να υπάρχει η συνέχεια με την πατρίδα που εγκαταλείφθηκε τόσο
άδοξα και τόσο άδικα.
Όμως παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις δοκιμασίες, η θλίψη δεν μπόρεσε να νικήσει τη
χαρά της δημιουργίας, της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Όπως ακριβώς γράφει ένας
σύγχρονος άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο
επίσκοπος Αχρίδος, «αισιόδοξος είναι ο άνθρωπος που εργάζεται έχοντας πίστη και ελπίδα».
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Και έχοντας πίστη και ελπίδα στο Θεό, έχοντας τα Άγια των Αγίων που έφεραν μαζί τους από
την πατρίδα, οι πρόγονοί μας κατόρθωσαν και έφτιαξαν εκκλησίες και σχολειά,
δημιούργησαν μία νέα πατρίδα ατενίζοντας την παλιά.
Μέσα στο μεγάλο διωγμό και την απόγνωση, ηυμοίρησε ο λαός αυτός τις δύσκολες εκείνες
μέρες να έχει ηγέτη πνευματικό μία εξαιρετικής σημασίας εκκλησιαστική και εθνική
προσωπικότητα· το Μητροπολίτη Πολύκαρπο Βαρβάκη, ο οποίος αφού λειτούργησε στις 12
Οκτωβρίου 1922 για τελευταία φορά στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Αδριανούπολη, σαν άλλος Μωυσής οδήγησε τον λαό του στο Κάραγατς και από εκεί το
επόμενο έτος, για δεύτερη φορά πρόσφυγες, στη Νέα Ορεστιάδα.
Έδωσε γη στους ξεριζωμένους Αδριανουπολίτες, Καραγατσιανούς και λοιπούς
Ανατολικοθρακιώτες, για να ριζώσουν και ρίζωσαν γερά. Ήταν εκείνος που έκανε τον
αγιασμό και που στη συνέχεια έθεσε το θεμέλιο λίθο της νέας πόλης. Ήταν αυτός που έκανε
την πρώτη βάπτιση του πρώτου παιδιού που γεννήθηκε στη Νέα Ορεστιάδα, δίνοντάς του το
όνομα Ορέστης. Για να υπάρχει συνέχεια της νέας πόλης με την παλιά. Ήταν εκείνος που
διεποίμανε την προσωρινή Μητρόπολη Νέας Ορεστιάδος, που ιδρύθηκε, προνοίᾳ του
Οικουμενικού θρόνου, για την τακτοποίηση των εμπερίστατων Αρχιερέων, από το 1924 έως
το 1931, ως Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως και Νέας Ορεστιάδος, μιας και ένα μέρος της
άλλοτε επαρχίας Αδριανουπόλεως περιλαμβανόταν στα όρια της νεοϊδρυθείσης τότε
Μητροπόλεως Νέας Ορεστιάδος. Η Νέα Ορεστιάδα γίνεται η πνευματική συνέχεια της
Αδριανουπόλεως, που από τον 4ο αιώνα διαδραματίζει στην ιστορική πορεία του Βυζαντίου
ένα ξεχωριστό ρόλο. Αναμφίβολα αυτή η πορεία σφραγίζεται στις 18 Απριλίου του 1821 με
τη θυσία του Μαρτυρικού Πατριάρχη Κυρίλλου του ΣΤ’, που απαγχονίζεται και που στη
συνέχεια η σωρός του ρίχνεται στα κρύα νερά της Μαρίτσας για να την εκβράσουν στο
Πύθιο.
Η καταγωγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων, που κατοικούν σήμερα στην πόλη
αυτή, κατάγεται από τα άγια χώματα της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Εδώ στην Ορεστιάδα η Ρωμιοσύνη των αλησμόνητων πατρίδων ρίζωσε, επιβίωσε και άντεξε,
χάρις στην ψυχή και το φρόνημα τού Ρωμηού. Και όχι μόνο άντεξε, αλλά μεγαλουργεί και
προσφέρει. Λαμπρό παράδειγμα και άξιο παντός επαίνου το Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο της πόλης, που διαφυλάσσει ζωντανή τη μνήμη της προσφυγιάς, η Βιβλιοθήκη του
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, στην οποία διασώζεται ένα μεγάλο μέρος από
την πνευματική της κληρονομιά και σειρά πολιτιστικών και μορφωτικών συλλόγων στην
πόλη και τα χωριά μας, που διατηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων
μας.
Επιτρέψτε μου να κλείσω την προσφώνησή μου αυτή με ένα κείμενο της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα
εξής: «Αυτό που χαρακτηρίζει και το χθες και το σήμερα, και το τότε και το τώρα, είναι η
εμμονή μας εις τα πάτρια, είναι η ευλάβειά μας για το ότι ανήκουμε στην πονεμένη
Ρωμιοσύνη…… μίλησα για την μεγαλοσύνη της Ρωμιοσύνης και πράγματι αυτή έχει το δικό
της μεγαλείο, τη δική της αρχοντιά και τη δική της αξιοπρέπεια, όσο και αν πόνεσε, όσο
ολίγοι, στο πέρασμα του χρόνου. Πετροβοληθήκαμε, αλλά όταν μας πετροβολούν εμείς τί
κάναμε; Μαζεύουμε τις πέτρες όχι για να πετροβολήσουμε κι εμείς αλλά για να κτίσουμε
πολιτισμό. Παρ’ όλα αυτά δεν γογγύσαμε, δεν μισήσαμε, δεν πετροβολήσαμε.
Επαναλαμβάνω, κτίσαμε και κτίζουμε πολιτισμό… Όσα μνημεία απέμειναν, είναι ικανά για
να μαρτυρήσουν το μέγεθος και το ύψος του πολιτισμού, τον οποίον εδημιούργησε το Γένος
μας και εδώ και παντού όπου ερρίζωσε, διότι η Ρωμιοσύνη είναι ένα μέγεθος οικουμενικό. Η
φλόγα της Ρωμιοσύνης δεν πρόκειται να σβήσει. Η πονεμένη ρωμιοσύνη θα επιβιώσει και θα
αντέξει».
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητή Ευ. Μανωλά και
στα μέλη της, στους εισηγητές, στο Δήμο Ορεστιάδος και όλους τους παράγοντες που με
κόπο και μόχθο συνέβαλαν στη διοργάνωση του παρόντος Συνεδρίου. Καλή επιτυχία. Ο Θεός
μαζί σας».
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Βασίλειος Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας
Κυρίες και κύριοι,
Με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω τις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και
Πολιτισμού με θέμα «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο». Είναι ιδιαίτερη τιμή όλων μας να
παρακολουθήσουμε την πλούσια θεματολογία του συνεδρίου και να γίνουμε κοινωνοί της
ιστορικής και λαογραφικής παράδοσης του τόπου μας.
Οι συνολικά 11 θεματικές ενότητες που αφορούν στην ιστορία, την αρχαιολογία, τις μεγάλες
προσωπικότητες, τη μετανάστευση, την εκπαίδευση, τα έθιμα στην περιοχή κ.ά., η
συμμετοχή επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες- διαφορετικούς επιστημονικούς
κλάδους και πεδία ενδιαφέροντος, καθώς επίσης η παρουσία εκλεκτών συνέδρων, εγγυώνται
την απρόσκοπτη και επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Θα ήθελα, αφού εκφράσω την υπερηφάνεια μου που υπηρετώ αυτόν τον τόπο, να σας
συστήσω την φιλόξενη πόλη μας. Η Ορεστιάδα είναι μια σύγχρονη πόλη που βρίσκεται στο
μέσο μιας εύφορης αγροτικής περιοχής με ένα εκατομμύριο καλλιεργήσιμα στρέμματα και
άφθονα νερά από τους ποταμούς Έβρο, Άρδα και Ερυθροπόταμο, καθιστώντας την ένα μέρος
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Αποτελεί επίσης μία από τις νεότερες πόλεις της Ελλάδας,
καθώς ιδρύθηκε από 6000 περίπου Έλληνες, που αναγκάστηκαν το 1923, μετά την υπογραφή
της Συνθήκης της Λωζάννης, να εγκαταλείψουν την πόλη τους, την Αδριανούπολη και
κυρίως το προάστιό της το Καραγάτς και να αναζητήσουν μια νέα περιοχή για να στεγάσουν
τις ζωές και τα όνειρά τους. Η περιοχή που επέλεξαν και ίδρυσαν τη Νέα Ορεστιάδα απέχει
μόλις 18 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά τους. Λόγω του ότι κτίστηκε από την αρχή η
Ορεστιάδα έχει εξαιρετική ρυμοτομία, με κάθετους δρόμους, πλατείες και χώρους πρασίνου.
Η Ορεστιάδα αποτελεί μία πόλη με ταυτότητα, πλούσια παράδοση και κουλτούρα. Είναι μία
πόλη με έντονη πολιτιστική δράση και κατοίκους που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, τα
ήθη και τα έθιμα. Θα το διαπιστώσετε όσοι μας επισκέπτεστε για πρώτη φορά και το
γνωρίζετε ήδη όσοι έρχεστε ξανά και ξανά.
Ωστόσο δεν είμαστε περήφανοι μόνο για όσα μας χάρισε η φύση και μας κληροδότησε το
παρελθόν. Είμαστε περήφανοι και για το σύγχρονο δυναμικό παρόν της περιοχής μας, που
δημιουργεί αισιοδοξία για το ελπιδοφόρο μέλλον της.
Το συνέδριο αυτό λοιπόν, είναι για όλους μας μία ευκαιρία τόσο για την επανασύνδεσή μας
με την ιστορία και τις μνήμες της, όσο και για αναστοχασμό πάνω στην πορεία του τόπου μας
και τις προοπτικές του.
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές - διοργανωτές του Συνεδρίου για τη
σημαντική συνεισφορά τους και συγκεκριμένα τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος
Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων του Δ.Π.Θ, κύριο Ευάγγελο
Μανωλά αλλά και τους φοιτητές του πανεπιστημίου και να ευχαριστήσω θερμά εσάς, κυρίες
και κύριοι Σύνεδροι, που μας τιμήσατε με την εποικοδομητική παρουσία σας, χωρίς την
οποία αυτό το Συνέδριο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Θα ήθελα να γνωρίζετε πως ο Δήμος και οι υπηρεσίες του είναι πάντα διαθέσιμοι για
συνεργασία και ελπίζω οι προσπάθειες όλων μας, να ευοδωθούν, ώστε μαζί να καταφέρουμε
πολλά και σπουδαία πράγματα προς όφελος της πόλης μας και του ανεκτίμητου ιστορικούπολιτιστικού φορτίου της.
Εύχομαι από καρδίας καλή επιτυχία!
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Σπυρίδων Κουτρούμπας, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας &
Δασολογίας Δ.Π.Θ.
Με ιδιαίτερη χαρά παραβρίσκομαι σήμερα στην έναρξη των εργασιών του 1ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας με θέμα: «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο
Xρόνο». Μιας προσπάθειας που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για την πόλη της Ορεστιάδας και
να αναδείξει την ιστορική της διαδρομή, τον πολιτισμό και την παράδοσή της. Μιας πόλης
που στάθηκε ιδιαίτερα φιλόξενη για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το έτος 1999 που άρχισε την λειτουργία του στην
Ορεστιάδα.
Επίσης, είμαι χαρούμενος γιατί στην προσπάθεια αυτή πρωτοστατεί η Σχολή Επιστημών
Γεωπονίας & Δασολογίας του ΔΠΘ, το ανθρώπινο δυναμικό της οποίας, πέραν της συμβολής
του σε αμιγώς επιστημονικά και ακαδημαϊκά θέματα, επιδιώκει να έχει ενεργή συμμετοχή
στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
Θέλω να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές του συνεδρίου, αλλά και
να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον συνάδελφο κ. Ευάγγελο Μανωλά, Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ο οποίος
συνέλαβε την ιδέα της διοργάνωσης του συνεδρίου και έδωσε όλες τις δυνάμεις του για την
υλοποίησή του.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.

Λάζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.
Το επιστημονικό αυτό συνέδριο, στοχεύει στην περαιτέρω ανασύσταση της ιστορίας της
Νέας Ορεστιάδας, μιας πόλης που ιδρύθηκε 93 χρόνια πριν σαν συνέπεια της άδικης
παράδοσης του Καραγάτς στους Τούρκους μέσω της συνθήκης της Λωζάνης.
Μετά από πρόταση του Γάλλου στρατηγού Μαυρίκου Πελλέ οι «σύμμαχοί» μας υποκύπτουν
στις απαιτήσεις του ηττημένου Ισμέτ πασά και αναγκάζουν τις 900 οικογένειες των Ελλήνων
να εγκαταλείψουν το Καραγάτς και να ιδρύσουν μέσα στα όρια της Ελλάδος την Νέα
Ορεστιάδα.
Η πόλη αυτή είναι συνδεδεμένη με τον μύθο των Ατρειδών. Στη συμβολή του Έβρου με τους
παραπόταμους Άρδα και Τούντζα (κατά τον θρύλο) ο Ορέστης εξαγνίστηκε από τον φόνο της
Κλυταιμνήστρας. Εδώ κατά τον αρχαίο μύθο ήταν η κατοικία των Ορεστιάδων νυμφών.
Σε αυτήν την πόλη όπου ο αρχαίος θρύλος συναντά την ιστορία του νεώτερου Ελληνισμού,
λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος κ. Ευάγγελος Μανωλάς, ο οποίος μας εμπνέει και μας ξαφνιάζει συνεχώς με την
αστείρευτη διάθεσή του για προσφορά σε διάφορα επίπεδα, συνέλαβε την ιδέα αυτού του
επιστημονικού συνεδρίου και το κυριότερο την διοργάνωσή του. Στόχος η σύνδεση του
Τμήματος με την κοινωνία της πόλης και με τον πνευματικό της κόσμο. Ο αγαπητός και
εξαίρετος συνάδελφος κύριος Μανωλάς, έδωσε το έναυσμα τόσο στην κοινωνία της πόλης,
όσο και σε εμάς τους Πανεπιστημιακούς δασκάλους να ψάξουμε αλλά και να ακούσουμε και
να βιώσουμε άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας. Η υπόσχεσή του για συνέχιση της
προσπάθειας μας δίνει ενθουσιασμό. Χρωστάμε στις επόμενες γενεές αλλά και στην πατρίδα
μας γενικότερα, την ανασύσταση αλλά και την διαφύλαξη της τοπικής ιστορίας. Μόνο η
εμπέδωση του λαμπρού πολιτισμού μας και η βαθειά γνώση της ιστορίας μας, μπορεί να μας
οδηγήσει με ασφάλεια στο μέλλον, σαν αλάνθαστη πυξίδα, ακόμα και σε αυτούς τους
ιδιαίτερα χαλεπούς καιρούς.
Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Ευάγγελε για την πρωτοβουλία σου και για την προσπάθειά
σου.
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ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

1ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
«Οξεζηηάδα: Γηαδξνκέο ζην Υξόλν», Νέα Οξεζηηάδα, 16-18 Οθησβξίνπ 2015, ζει. 17-27

ΣΟ ΟΡΜΔΝΗΟ Χ ΣΟΠΟ ΤΓΚΡΟΤΖ ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ
ΚΑΗ ΜΧΑΜΔΘΑΝΧΝ: Ζ ΜΑΥΖ ΣΟΤ ΣΕΔΡΝΟΜΗΑΝΟΤ (1371)
Ηωάννερ Μ. Κούδαρ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ εκθχιηα δηακάρε ηνπ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ θαη ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνχ γηα ηε λνκή
ηεο εμνπζίαο αλέδεημε ηελ αδπλακία ηνπ Βπδαληίνπ λα ππεξαζπηζηεί ηα εδάθε ηνπ θαη
εκθαλίζηεθαλ σο δηεθδηθεηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο νη έξβνη θαη νη Σνχξθνη. Οη Σνχξθνη
θαηέιαβαλ ηελ Καιιίπνιε ην 1354 θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε ην 1368/69, ηελ νπνία έθαλαλ
πξσηεχνπζα ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο. Ζ θαηάιεςε ηεο Αδξηαλνχπνιεο, πνπ ήηαλ ε πην
ζεκαληηθή πφιε κεηά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζνξχβεζε ηνπο άιινπο δηεθδηθεηέο ηεο Πφιεο
θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ γηα θπξηαξρία επί βπδαληηλψλ εδαθψλ ζπλήθζε ε
κάρε ζην Σδεξλνκηάλν.
Ζ κάρε έγηλε ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1371, ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ Έβξνπ πνηακνχ, θνληά ζην
ζεκεξηλφ Οξκέλην θαη ε κνλαδηθή πεξηγξαθή γη’ απηή γίλεηαη απφ ηνλ Λαφληθν
Υαιθνθνλδχιε. ’ απηή ζπγθξνχζηεθε ν ελσκέλνο ρξηζηηαληθφο ζηξαηφο ησλ έξβσλΟχγγξσλ θαη κηθξφηεξσλ δπλάκεσλ Ναπνιηηάλσλ θαη Βιάρσλ κε ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα.
ηε κάρε ζθνηψζεθαλ νη δχν εγέηεο ησλ έξβσλ, Οχγγιεζεο (Ugliesha) θαη Βνπθαζίλ
(Vukashin), ελψ ζψζεθε ν βαζηιηάο ησλ Οχγγξσλ Λνπδνβίθνο Α΄ ηνπ Αλδνχ. Ο ζηξαηφο
ηνπο (70.000) εμνινζξεχηεθε νινθιεξσηηθά θαη ε ηνπξθηθή ηζηνξία θαηέγξαςε ηε κάρε απηή
σο «θαηαηξφπσζε ησλ έξβσλ».
Ζ ζεκαζία ηεο κάρεο ηνπ Σδεξλνκηάλνπ ήηαλ κεγάιε γηα ηνπο Σνχξθνπο, γηαηί απφ ηελ
πξψηε εγθαηάζηαζή ηνπο ζην επξσπατθφ έδαθνο, ην 1354, δελ πέξαζαλ παξά 17 ρξφληα θαη
ην 1371 θαηάθεξαλ λα έρνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο κε θφξνπ ππνηέιεηα ηηο ηξεηο παιηέο
απηνθξαηνξίεο: ηε Βπδαληηλή, ηε Βνπιγαξηθή θαη ηε εξβηθή.
Λέξειρ κλειδιά: Οξκέλην, Σδεξλνκηάλν, Μσακεζαλνί, έξβνη, Λαόληθνο Υαιθνθνλδύιεο,
Ισάλλεο Δ΄ Παιαηνιόγνο, Ισάλλεο Καληαθνπδελόο, Ούγγιεζεο (Ugliesha), Βνπθαζίλ
(Vukashin), Λνπδνβίθνο Α΄ ηνπ Αλδνύ, Μνπξάη Α΄
Διζαγωγή
ην πξψην ήκηζπ ηνπ 14νπ αηψλα ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία πεξηέπεζε ζε κηα λέα1 εκθχιηα
δηακάρε, ζηελ νπνία νη αληηκαρφκελνη επεδίσθαλ ηελ θαηνρή θαη ηε λνκή ηεο εμνπζίαο. Σν
1341 πέζαλε ν Αλδξφληθνο Γ΄ Παιαηνιφγνο ρσξίο λα ζηέςεη απηνθξάηνξα ηνλ ελληάρξνλν
πξσηφηνθν γην ηνπ Ησάλλε, πνπ ήηαλ λφκηκνο δηάδνρνο. Σελ αληηβαζηιεία δηεθδίθεζε ν
ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄ Παιαηνιφγνπ, ν Ησάλλεο Καληαθνπδελφο. Ζ
βαζηινκήησξ Άλλα ηεο αβνΐαο, φκσο, κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο δελ ηνλ εκπηζηεχνληαλ θαη
αληέδξαζαλ ζην λα νξηζηεί ν Καληαθνπδελφο αληηβαζηιέαο. Έηζη, νξίζηεθε αληηβαζηιεία απφ
ηνπο ίδηνπο, πνπ ηελ απνηέιεζαλ ε Απηνθξάηεηξα Άλλα ηεο αβνΐαο, ν Παηξηάξρεο Ησάλλεο
Καιέθαο θαη ν ζηξαηεγφο Αιέμηνο Απφθαπθνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ππνζηεξηθηέο ηνπ
Καληαθνπδελνχ (ζηξαηφο θαη πινχζηνη γαηνθηήκνλεο) ηνλ ζεσξνχζαλ σο ηνλ κφλνλ ηθαλφ λα
αλαιάβεη ηελ εγεζία ηεο απηνθξαηνξίαο εθείλε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζην
Γηδπκφηεηρν ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1341 αλαθεξχρηεθε απφ ηνλ ζηξαηφ ηνπ απηνθξάηνξαο
ρσξίο βέβαηα λα αθνινπζήζεη ζηέςε (Αξεηαίνο 2004).
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Απηή ήηαλ ε αξρή ηνπ λένπ εκθπιίνπ, πνπ νη ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηελ απηνθξαηνξία
πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην.
Υαξαθηεξηζκφο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 1341-1347 απφ ηνλ Ησάλλε Καληαθνπδελφ:
«Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Αλδξνλίθνπ ηνπ λένπ αλαζεξκάλζεθε ν πην νιέζξηνο από ηνπο εκθπιίνπο
πνιέκνπο πνπ κλεκνλεύνληαη αλάκεζα ζηνπο Ρσκαίνπο θαη ζρεδόλ όια ζε ιίγν δηάζηεκα
αλαηξάπεθαλ θαη θαηαζηξάθεθαλ θαη θαηάληεζε ην αθκαίν θαη κεγάιν βαζίιεην ησλ Ρσκαίσλ
εληειώο αλίζρπξν θαη ζαλ είδσιν ηνπ παιαηνύ εαπηνύ ηνπ. Γη’ απηό ζεώξεζα αλαγθαίν λα
αθεγεζώ όζα ζπλέβεζαλ θαηά ηνλ πόιεκν απηόλ, γηα λα γλσξίζνπλ νη κεηαγελέζηεξνη πόζσλ
θαθώλ αίηηνο κπνξεί λα γίλεη ν θζόλνο, πνπ θαηαζηξέθεη όρη κόλν απηνύο ελαληίνλ ησλ νπνίσλ
ζηξέθεηαη, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θζνλνύληεο, όπσο αθξηβώο θζείξεη ην ζίδεξν ε ζθνπξηά
ηνπ» (Νεξάληδε-Βαξκάδε ρ.ρ.)
Οι διεκδικεηέρ ηερ Βςδανηινήρ Αςηοκπαηοπίαρ
’ απηή ηελ εκθχιηα δηακάρε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1340, ε Αληηβαζηιεία ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο
ζπκκάρνπο ηεο έξβνπο θαη ε αληίπαιε παξάηαμε ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνχ ηνπο
ζπκκάρνπο ηεο Σνχξθνπο, πξνθεηκέλνπ ε θάζε κία παξάηαμε λα επηθξαηήζεη ζε βάξνο ηεο
άιιεο.
Σν 1331 ν ηέθαλνο Γνπζάλ «αλέηξεςε ηνλ παηέξα ηνπ θαη πήξε ην ζηέκκα κε ηε βνήζεηα
ησλ ηζρπξψλ θενπδαξρψλ ηνπ εξβηθνχ θξάηνπο. Ωο βαζηθφ ζηφρν ηεο εμσηεξηθήο ηνπ
πνιηηηθήο έζεζε ηε δεκηνπξγία ζεξβηθήο απηνθξαηνξίαο κε πξσηεχνπζα ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηνλ ίδην σο απηνθξάηνξα» (Νηθνινχδεο 1997). Ζ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηνχζε ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία ηνλ δηεπθφιπλε, γηαηί απηή είρε πεξηέιζεη ζηελ
εζσηεξηθή δηακάρε ησλ Παιαηνιφγσλ. Ο πξψηνο εκθχιηνο έγηλε απφ ην 1321 έσο ην 1328
κεηαμχ Αλδξνλίθνπ Β΄ Παιαηνιφγνπ θαη λεφηεξνπ Αλδξνλίθνπ -κεηέπεηηα Αλδξνλίθνπ Γ΄
Παιαηνιφγνπ- θαη ν δεχηεξνο απφ ην 1341 έσο ην 1347 κεηαμχ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ θαη
Ησάλλε Καληαθνπδελνχ) (Αξεηαίνο 2004).
Ζ ζπκκεηνρή ησλ δχν ζπκκάρσλ ζην πιεπξφ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο αληηκαρφκελεο βπδαληηλήο
παξάηαμεο ήηαλ πξνζρεκαηηθή, γηαηί ηφζν νη έξβνη ηνπ ηεθάλνπ Γνπζάλ (1331-1355), φζν
θαη νη Σνχξθνη απέβιεπαλ ζηελ ππνθαηάζηαζε ηεο Βπδαληηλήο εμνπζίαο απφ ηνπο ίδηνπο. Ο
κεγαιντδεαηηζκφο ηνπ Γνπζάλ ήηαλ εκθαλήο θαη γη’ απηφ, φηαλ ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία,
ηαζζφηαλ ζην πιεπξφ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο βπδαληηλήο παξάηαμεο κε ζηφρν ηελ
ηζρπξνπνίεζε ηνπ ηδίνπ θαη ηελ θαηάιεςε ελ ηέιεη ηεο ίδηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
ηα αλππεξάζπηζηα εδάθε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ν Γνπζάλ θαηέιαβε ηηο έξξεο θαη
άιιεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο (εθηφο απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Καβάια). Πξνήιαζε ζην
λφην ηεο Βαιθαληθήο θαη ην 1346 ζηέθζεθε ηζάξνο (απηνθξάηνξαο) ηεο εξβίαο θαη ηεο
Ρσκαλίαο. Απηνραξαθηεξίδνληαλ σο «fere totius Imperii Romani dominus» (ζρεδφλ
νινθιεξσηηθά θπξίαξρνο ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο) (Ostrogorsky 1981). Απέθηεζε, έηζη,
λνκηθφ έξεηζκα γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο Ησάλλεο Καληαθνπδελφο κε
ζπκκαρηθέο κηζζνθνξηθέο δπλάκεηο απφ ηα εκηξάηα ηνπ Οξράλ, ηνπ Ατδηλίνπ (Aydin) -ή
εκηξάηνπ ηνπ Οκνχξ- θαη πηζαλφλ απφ ην εκηξάην ηνπ Καξεζί ή αξνπράλ (Saruhan)
(Βνγηαηδήο 1990, Νεξάληδε-Βαξκάδε ρ.ρ.) αλαθαηέιαβε εδάθε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ
ηνπο έξβνπο. Σν 1350 ν Γνπζάλ δέρζεθε λα «πεξηνξηζηεί ζηελ θαηνρή νξηζκέλσλ κφλν
βπδαληηλψλ πφιεσλ … ππφ ηελ απεηιή φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα βξηζθφηαλ αληηκέησπνο
κε ηνπο Σνχξθνπο κηζζνθφξνπο ηνπ Καληαθνπδελνχ - ε αγξηφηεηα ησλ νπνίσλ είρε γίλεη
δηαβφεηε ζηε Μαθεδνλία, ζηε Θξάθε θαη ζηε εξβία» (Νηθνινχδεο 1997).
Σν 1350 ε ζεξβηθή απηνθξαηνξία ήηαλ ην κεγαιχηεξν θξάηνο ησλ Βαιθαλίσλ κε εδάθε απφ
ηνλ Γνχλαβε έσο ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη απφ ηελ Αδξηαηηθή κέρξη ηνλ Νέζην
(Νηθνινχδεο 1997).
Οη ζεξβηθέο θαη νη ειιεληθέο γεσπνιηηηθέο επηδηψμεηο δελ ήηαλ πνηέ ηαπηφζεκεο θαη
δεδνκέλεο. Οη κελ έξβνη επεδίσθαλ πάληα (απφ ηνλ 6ν αηψλα) «δηέμνδν πξνο ηελ ζάιαζζα,
είηε πξνο ηελ πιεπξά ηεο Αδξηαηηθήο, είηε πξνο ην Αηγαίν, κέζσ ησλ θνηιάδσλ ηνπ Μνξάβα
θαη ηνπ Αμηνχ πνηακνχ» (Νηθνινχδεο 1997), νη δε Έιιελεο επεδίσθαλ ηνλ «έιεγρν φζν ην
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δπλαηφ κεγαιχηεξνπ βάζνπο ζηελ ελδνρψξα ηεο λφηηαο Βαιθαληθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε πξνζηαζία ηνπ άμνλα πνπ ζπλέδεε ηηο δχν πεξηνρέο κεγαιχηεξεο ππθλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ
ζηνηρείνπ, δειαδή ηελ θπξίσο Διιάδα θαη ηε δπηηθή Μ. Αζία - αλαηνιηθή Θξάθε»
(Νηθνινχδεο 1997).
Οη Σνχξθνη κε ηελ έιεπζή ηνπο ζηα επξσπατθά εδάθε αληηιήθζεθαλ ηελ πιήξε ζηξαηησηηθή
αδπλακία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Δπηπιένλ, θαηάιαβαλ πσο νη έξβνη δελ
κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ πην νπζηαζηηθφ ξφιν ζε ππεξηνπηθφ επίπεδν, παξ’ φιεο
ηηο θηινδνμίεο ηνπο. Γη’ απηφ, φζν ζπκκεηείραλ ζε επηρεηξήζεηο θαηά Βπδαληηλψλ θαη άιισλ
Βαιθαληθψλ δπλάκεσλ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη κπνξνχζαλ νη ίδηνη φρη
κφλν λα θαηαιάβνπλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ζε
φιε ηε Βαιθαληθή, ειιείςεη άιιεο ηθαλήο αληίπαιεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο (Castellan 1991).

Υάξηεο κε ηα φξηα ηνπ εξβηθνχ θξάηνπο ην 1355.
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Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Πξνχζαο (1326), ηεο Νίθαηαο θαη ηεο Νηθνκήδεηαο, θαηέζηεζαλ
θπξίαξρνη ζηε Μηθξά Αζία (1338). Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα είραλ θαηαιάβεη
ζρεδφλ φιε ηε Μηθξά Αζία κε εμαίξεζε νξηζκέλεο πφιεηο θαη ιηκάληα.
Σν 1346 ν Η. Καληαθνπδελφο πάληξεςε ηε δεπηεξφηνθε θφξε ηνπ Θενδψξα κε ηνλ Οζσκαλφ
εκίξε Οξράλ θαη έθηνηε ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζχκκαρνη ηνπ Η.
Καληαθνπδελνχ ζηελ εκθχιηα δηακάρε ηνπ γηα επηθξάηεζε ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν
(Νεξάληδε-Βαξκάδε ρ.ρ.). Σν έηνο 1346 ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηε κεηέπεηηα ηχρε ηεο
Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, γηαηί νη Σνχξθνη πξνζθιήζεθαλ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ζηελ
Δπξσπατθή Ήπεηξν (Castellan 1991). Καηά ηνλ Castellan «Σν Βπδάληην άθεζε λα πεξάζνπλ
νη γαδήδεο, πνπ ξίρηεθαλ ζηε κεγάιε ιεσθφξν πξνο ηε φθηα, ηε Νατζφ (Νηο) θαη ην
Βειηγξάδη» (Castellan 1991).
«Ζ ζπλερήο δξάζε ηνπξθφθσλσλ πνιεκηζηψλ πνηθίιεο πξνέιεπζεο ζηε Θξάθε θαη ζηε
Μαθεδνλία ηνπο είρε ζηαδηαθά εμνηθεηψζεη κε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη απηφ ην ζηνηρείν εμεγεί
ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ε βφξεηα Διιάδα ππέθπςε ιίγα
ρξφληα αξγφηεξα ζηελ νζσκαληθή πξνέιαζε» (Νηθνινχδεο ρ.ρ.). «Ζ πείξα πνπ απφθηεζαλ
ζρεηηθά κε ηηο ζπγθνηλσληαθέο αξηεξίεο ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα
δηεπθφιπλαλ ηε κεηέπεηηα θαηάθηεζε ηεο ηειεπηαίαο Βπδαληηλήο επαξρίαο....» (Βνγηαηδήο
1990).

Σν Βπδαληηλφ θξάηνο ην 1355. Πεγή: Shepherd 1911.
Σν 1352 ν ηέθαλνο Γνπζάλ έζηεηιε έλα εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Γηδπκνηείρνπ, γηα λα βνεζήζεη ηνλ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγν λα αλαθαηαιάβεη ην Δκπχζην
(Soustal 1991) θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε (Soustal 1991) πνπ ηα θαηείρε ν Ησάλλεο
Καληαθνπδελφο. Οη δχν ηζηνξηνγξάθνη πνπ κηινχλ γηα ηε κάρε πνπ έγηλε θνληά ζην Δκπχζην
είλαη ν Ησάλλεο Καληαθνπδελφο θαη ν Νηθεθφξνο Γξεγνξάο θαη ζπλήθζε αλάκεζα ζηηο
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δπλάκεηο ηνπ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ, πνπ ηηο απνηεινχζαλ Βπδαληηλνί, έξβνη θαη
Βνχιγαξνη, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά δπλάκεηο, πνπ ηηο απνηεινχζε έλα κηζζνθνξηθφ
εθζηξαηεπηηθφ ζψκα Σνχξθσλ, ζπκκάρσλ ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνχ. Οη ελσκέλεο
δπλάκεηο ηνπ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζηνπο 4.000 έξβνπο ηππείο, ελψ
νη Σνχξθνη, ζχκκαρνη ηνπ Καληαθνπδελνχ, ήηαλ 10.000 ηππείο. Ζ ηξνκαγκέλε άηαθηε
ππνρψξεζε ησλ Βνπιγάξσλ, ζπκκάρσλ ηνπ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ, πξνο ην Γηδπκφηεηρν,
γηα λα ζσζνχλ, άθεζε κφλνπο ηνπο πνιχ ιηγφηεξνπο αξηζκεηηθά έξβνπο θαη Βπδαληηλνχο.
ηε κάρε, πνπ αθνινχζεζε, ην αλψηεξν θαη ηζρπξφηεξν ηππηθφ ησλ Σνχξθσλ εμνιφζξεπζε
εχθνια ηηο δπλάκεηο ηνπ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ. «Ζ λίθε ησλ νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ
ζην Δκπχζηνλ δελ άζθεζε απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ δπλαζηηθψλ
ζπγθξνχζεσλ» (Νηθνινχδεο ρ.ρ). Ήηαλ φκσο ε πξψηε ζχγθξνπζε ησλ Οζσκαλψλ κε ηνλ
ζεξβηθφ ζηξαηφ, πνπ κέρξη ηφηε εζεσξείην αήηηεηνο θαη έδεημε φηη νη Οζσκαλνί ζα ήηαλ ε
αλεξρφκελε δχλακε ηεο επνρήο, πνπ ζα άιιαδε ηνλ ράξηε ηεο ΝΑ Δπξψπεο (Νηθνινχδεο
1994).
Γχν ρξφληα κεηά ηε ζχγθξνπζε ζην Δκπχζην, ην 1354, νη Σνχξθνη θαηέιαβαλ ηελ Καιιίπνιε
θαη έθαλαλ ηελ πξψηε εκθάληζε κε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο έμσ απφ ηα ηείρε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1359. Υξεζηκνπνηψληαο σο νξκεηήξην ηελ Καιιίπνιε θαηέιαβαλ ην
Γηδπκφηεηρν (ην 1361 πξνζσξηλά - ην 1363 νξηζηηθά) θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε (ην 1368/69),
κεηνλνκάδνληάο ηελ Δληίξλε (Edirne)2, «ε νπνία έθηνηε έγηλε ε δεχηεξε νζσκαληθή
πξσηεχνπζα αληηθαζηζηψληαο ηε κηθξαζηαηηθή Πξνχζα» (Νηθνινχδεο ρ.ρ.).
Ο Γνπζάλ πέζαλε μαθληθά ην 1355 θαη ε ζεξβηθή απηνθξαηνξία θαηαθεξκαηίζηεθε. Σν
ηζρπξφηεξν θξάηνο ήηαλ ην Γεζπνηάην ησλ εξξψλ κε πξσηεχνπζα ηηο έξξεο θαη κε έθηαζε
πνπ έθηαλε δπηηθά κέρξη ηνλ Αμηφ, αλαηνιηθά κέρξη ην Πφξην Λάγνο θαη βφξεηα κέρξη ηε
ηξψκληηζα θαη ην Μειέληθν.
Μεηά ηελ ήηηα ζην Δκπχζην νη έξβνη απνκνλψλνληαη σο πξνο ηε δξάζε ηνπο ζηηο πεξηνρέο
δπηηθά ηνπ Νέζηνπ πνηακνχ. Σελ πεξίνδν κάιηζηα κεηά ην ζάλαην ηνπ Γνπζάλ νη Βπδαληηλνί
αλαθαηέιαβαλ πεξηνρέο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία κέρξη ηνλ ηξπκφλα. Ζ δηνίθεζε ηνπ
εξβηθνχ θξάηνπο κεηά ην ζάλαην ηνπ Γνπζάλ πέξαζε ζηα ρέξηα δχν αδειθψλ, ηνπ
Οχγγιεζε (Ugliesha) θαη ηνπ Βνπθαζίλ (Vukashin). Ο Βνπθαζίλ ήηαλ επίηξνπνο ηνπ
αλήιηθνπ βαζηιηά ηεο εξβίαο θαη πξαγκαηηθφο θπβεξλήηεο φινπ ηνπ βαζηιείνπ. Ο
Οχγγιεζεο θπβεξλνχζε ηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ θαη είρε θαηαθέξεη λα επεθηείλεη ηελ
θπξηαξρία ηνπ ζε βάξνο ησλ Βπδαληηλψλ κέρξη ηελ ιηκλνζάιαζζα ηνπ Πφξην Λάγνο.
Ωζηφζν, ν ίδηνο έβιεπε ζεηηθά κηα πξνζέγγηζε εξβίαο θαη Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο
κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ησλ αλεξρφκελσλ Οζσκαλψλ, αιιά απηή δελ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί
ιφγσ ηεο κεγάιεο δπζπηζηίαο πνπ επηθξαηνχζε αλάκεζα ζε έξβνπο θαη Βπδαληηλνχο απφ
ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (Νηθνινχδεο ρ.ρ.).
Δπί ηεο δεζπνηείαο ηνπ Ησάλλε Οχγγιεζε (1366-1371) ην εξβηθφ θξάηνο είρε ηε
κεγαιχηεξε αθκή ηνπ κε θπβεξλήηε ηνλ ίδην ζην πξναλαθεξφκελν λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ. Ο
αδειθφο ηνπ Βνπθαζίλ ήηαλ θξάιεο (βαζηιηάο) ζε κηα πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο
Βνξεηναλαηνιηθήο Αιβαλίαο θαη ηεο FYROM. Ο Οχγγιεζεο δήηεζε βνήζεηα απφ ηνλ αδειθφ
ηνπ Βνπθαζίλ γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο Σνχξθνπο.
Ζ αξία ηων παπέβπιων οσςπών ζηεν άμςνα ηερ Κωνζηανηινούπολερ
Πεξηνξηδφκελνη ζηα παξφρζηα εδάθε ηνπ Έβξνπ πνηακνχ δηαπηζηψλνπκε πσο ε πεξηνρή ηνλ
14ν αηψλα δηαηεξνχζε κηα ζεηξά απφ νρπξσκαηηθά έξγα, πνπ ε αμία ηνπο δελ ήηαλ κφλνλ
ζηξαηησηηθή. Σα θξνχξηα απηά δηαζθάιηδαλ παξάιιεια ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ,
παξείραλ αζθάιεηα ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ήηαλ ρξήζηκα γηα παξαηήξεζε θαη επηηήξεζε.
Όια βξίζθνληαλ θαηά κήθνο ηνπ Έβξνπ πνηακνχ ή πνιχ θνληά ζ’ απηφλ. Απφ ηηο εθβνιέο
ηνπ πνηακνχ κε θαηεχζπλζε πξνο ηα βφξεηα απηά βξίζθνληαλ ζηελ Αίλν, Βήξα (Φέξεο),
Κχςειια (Ύςαια), Γηδπκφηεηρν, Πχζην, Αδξηαλνχπνιε θαη Σδεξλνκηάλν3 (Οξκέλην). Αθφκε
θαη ην θξνχξην ζην Ακκφβνπλν ήηαλ θηηζκέλν ζε παξαπφηακν ηνπ Έβξνπ, ζηνλ Άξδα
πνηακφ (ρέδην νρπξψζεσλ ζηνλ Έβξν).
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Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ησλ Σνχξθσλ, πνπ ήηαλ ε θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο,
πεξλνχζε κέζα απφ ηελ θαηάιεςε ησλ ηζρπξψλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ γχξσ απφ απηήλ θαη
έηζη αξγά ή γξήγνξα, κε δεδνκέλε ηελ αδπλακία ησλ Βπδαληηλψλ, φια ηα παξέβξηα θξνχξηα
θαηαιήθζεθαλ απφ απηνχο. Πφηε πεξηήιζαλ απηά ζηελ θπξηφηεηά ηνπο δελ είλαη γλσζηφ. Σν
πην πηζαλφ είλαη λα θαηαιήθζεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1359 θαη 1365. Σν Πχζην εθηηκάηαη φηη
θαηαιήθζεθε ην 1359 ή ην 1360. Σν πην ηζρπξφ απφ φια ήηαλ ην θξνχξην ηνπ Γηδπκνηείρνπ.
Θεσξνχληαλ σο πξνο ηελ άκπλά ηνπ εθάκηιιν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ιφγσ ηεο
κνξθνινγίαο ηνπ ήηαλ ζρεδφλ απφξζεην. Ζ κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ησλ Οζσκαλψλ ζηελ
Αδξηαλνχπνιε ην 1368/69 (Νηθνινχδεο ρ.ρ., Μπατξαθηάξεο ρ.ρ., αθθάο 2011) δειψλεη πσο
ε επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ απηήλ ειέγρνληαλ πιήξσο απφ ηνπο ίδηνπο θαη φηη ηα παξέβξηα
θξνχξηα είραλ ήδε θαηαιεθζεί. Δμαίξεζε απνηέιεζε ην θξνχξην ηεο Αίλνπ, πνπ ην θαηείραλ
νη Γελνπάηεο θαη θαηαιήθζεθε κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην έηνο 1456.

Οη νρπξψζεηο ζηνλ Έβξν θαηά ηνλ 14ν αηψλα.
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Ζ μάσε ηος Σδεπνομιάνος (1371)
Ζ θαηάιεςε ηεο Αδξηαλνχπνιεο ζνξχβεζε ηνπο άιινπο δηεθδηθεηέο ηεο Πφιεο θαη κέζα ζηα
πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ γηα θπξηαξρία επί βπδαληηλψλ εδαθψλ ζπλήθζε ε κάρε ζην
Σδεξλνκηάλν (1371). Σν θξνχξην Σδεξλνκηάλν βξηζθφηαλ αθξηβψο ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ
Οξκελίνπ. Σν βπδαληηλφ φλνκα ήηαλ Σδεξλνκηάλνλ (Soustal 1991). ηελ αξραηφηεηα
νλνκαδφηαλ Εεηξελία (ακνζξάθεο 1963), ελψ νη Βπδαληηλνί απνθαινχζαλ ηνλ νηθηζκφ θαη
«Σδεξλνκηάλνπ πφιηο» (ακνζξάθεο 1963). «ηελ αξρή ήηαλ κηα ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή
εγθαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ππξήλαο ελφο κηθξνχ νηθηζκνχ. Θεκέιηα θαη αζήκαληα
ιείςαλα ζψζεθαλ απφ ην θάζηξν απηφ, πνπ πςσλφηαλ, φπσο αθξηβψο θαη ην θάζηξν ηνπ
Ππζίνπ, ζηελ άθξε ελφο πςψκαηνο πάλσ ζηελ πεδηάδα» (Σζνπξήο & Μπξίθαο 2002).

Ζ πεδηάδα Β ηνπ Οξκελίνπ. Φσηνγξαθία απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ.
Λήςε Γξεγφξε Αδνξίδε ην 2009.
Ζ κάρε ζην Σδεξλνκηάλν έγηλε ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1371, ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ Έβξνπ
πνηακνχ (Νηθνινχδεο ρ.ρ.), θνληά ζην ζεκεξηλφ Οξκέλην θαη ε κνλαδηθή πεξηγξαθή γη’ απηή
γίλεηαη απφ ηνλ Λαφληθν Υαιθνθνλδχιε.
’ απηή ζπγθξνχζηεθε ν ελσκέλνο ρξηζηηαληθφο ζηξαηφο ησλ έξβσλ-Οχγγξσλ θαη
κηθξφηεξσλ δπλάκεσλ Ναπνιηηάλσλ θαη Βιάρσλ κε ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα. Οη έξβνη
αλεζπρψληαο γηα ηελ εμάπισζε ησλ Σνχξθσλ ζηελ Βαιθαληθή εμαπέιπζαλ επίζεζε θαηά
ησλ Σνχξθσλ επηδηψθνληαο ηελ θαηάιεςε ηεο Αδξηαλνχπνιεο. Απφ ηε κηα πιεπξά
επηθεθαιήο ησλ έξβσλ ήηαλ ν Οχγγιεζεο θαη ν Βνπθαζίλ θαη επηθεθαιήο ησλ Οχγγξσλ ν
βαζηιηάο ηνπο, Λνπδνβίθνο Α΄ ηνπ Αλδνχ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη δχν αληίπαινη
νδεγήζεθαλ ζ’ απηή ηε ζχγθξνπζε δελ αλαθέξνληαη απφ ηνλ Υαιθνθνλδχιε. Γη’ απηφ
εθηηκνχκε φηη απηή εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ηειεπηαίαο επαξρίαο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (Θξάθε), πνπ κνηξαία ζα νδεγνχζε θαη ζηελ
πηψζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο.
Οη ζηξαηησηηθέο ελσκέλεο δπλάκεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Υαιθνθνλδχιε, ππνινγίδνληαη ζε
60.000-70.000. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Σνχξθνη είραλ επηθεθαιήο ηνπο Λάια αρίλ θαη
Υαηδή Ηικπέε δηαζέηνληαο πεξίπνπ 4.000 άλδξεο (Νηθνινχδεο 1994). Οη ζπλζήθεο θάησ απφ
ηηο νπνίεο έγηλε ε κάρε δελ είλαη γλσζηέο. Ο Υαιθνθνλδχιεο αλαθέξεη πσο νη έξβνη ήηαλ
ζηξαηνπεδεπκέλνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Σδεξλνκηάλνπ θαη νη Σνχξθνη, αθήλνληαο ηελ πνιηνξθία
ελφο γεηηνληθνχ θξνπξίνπ, κε κηα παξάηνικε νινλχθηηα επηρείξεζε ηνπο αηθληδίαζαλ ην
πξσί. Άιινη απνδίδνπλ ηε λίθε ησλ Σνχξθσλ ζε ειηγκφ ηχπνπ ελέδξαο ζηελ φρζε ηνπ Έβξνπ
πνηακνχ θαη άιινη φηη δελ βνεζήζεθαλ νη ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο απφ ηνπο ληφπηνπο κπέεδεο
(Castellan 1991). Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά πσο νη ελσκέλεο ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο είραλ
επηδνζεί ζε νινλχθηηα νηλνπνζία θαη δελ είραλ ηεξήζεη θαλέλα θαλφλα επαγξχπλεζεο θαη
αζθαιείαο. ηε κάρε ζθνηψζεθαλ θαη νη δχν εγέηεο ησλ έξβσλ, ελψ ζψζεθε ν Λνπδνβίθνο
Α΄ ηνπ Αλδνχ (Castellan 1991). Ο ζηξαηφο ηνπο εμνινζξεχηεθε νινθιεξσηηθά. Ζ ηνπξθηθή
ηζηνξία θαηέγξαςε ηε κάρε απηή σο «θαηαηξφπσζε ησλ έξβσλ» (Castellan 1991,
Liakopoulos 2002). ε αληάιιαγκα ηεο λίθεο πνπ πέηπρε ν Λάια αρίλ (Lala Sahin Pasha)
έγηλε ν πξψηνο θπβεξλήηεο (beylerbey) ηεο επαξρίαο ηεο Δπξψπεο.
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«Οὔγγιεζεο κέλ νὖλ ὤξκεην ἀπό Φεξξῶλ ἐπί ηνύο Σνύξθνπο, ἐλ αἷο ηά βαζίιεηα ἦλ αὐηῷ·
Κξάιεο ηε ἅκα αὐηῷ ὁ ἀδειθόο ζηξάηεπκα ἔρσλ ἀπό ηο κεζνγαίνπ ηο Θξάθεο ζπλῄεη ηῷ
ἀδειθῷ ὡο ζηαξαηεπζόκελνη ἃκα ηνύο Σνύξθνπο. Ὁ κέλ νὖλ νπιαηκάλεο ἔηπρε πνιηνξθῶλ
πόιηζκα ηό παξά Σαίαξνλ πνηακόλ, δηέρνλ ἀπό Ἀδξηαλνππόιεσο ζηαδίνπο ὡζεί ἑβδνκήθνληα·
θαί ζθελάο κέλ αὐηνῦ νὐθ ὀιίγαο ἀπό πίισλ ἄγσλ ἐπήμαην, ἐλ αἷο δή νἱ θαηά ηήλ Ἀζίαλ θύζαη
ηε νἱ Ννκάδεο θαί Σνύξθσλ νἱ πξόο ηόλδε ηόλ βίνλ ηεηξακκέλνη δῃνῦλ εἰώζαζη· θαί ἐπνιηόξθεη
ηό ρσξίνλ ἐληεηακέλσο· δηαηξίβνληα δέ αὐηόλ ιέγεηαη, ὡο ηάρηζηα ἐπύζεην ἐπηόληαο νἱ ηνύο
πνιεκίνπο, ιαβεῖλ ηε ἐπηιεμάκελνλ ἄλδξαο ἐο ὀθηαθνζίνπο ηῶλ ἀκθ’ αὐηόλ ἀξίζησλ, θαί λπθηόο
ἐπειάζαληα ἐο ηό πνιεκίσλ ζηξαηόπεδνλ θαηαδῃνύκελνλ, ὡο ἤδε ἡ ἡώο ὑπέθαηλε, θαί νὔηε
θπιαθάο ἔρνληαο ηνύο πνιεκίνπο ἑώξα αὐηνύο ηε ηά πνιιά παξά Σαίαξνλ πνηακόλ, ὅο ὕδσξ
θάιιηζηόλ ηε παξέρεηαη πηεῖλ, θαί ὑγηεηλόηαηνλ· ζέξνπο δέ ἦλ ὥξα, ὀιηγώξσο ηε ηῶλ ὅπισλ
ζθίζηλ αὐηνῖο θαί ηῶλ ἵππσλ ἔρνληαο, νἷα ηνύο πνιεκίνπο ἐλ νὐδελί ιόγῳ πνηνπκέλνπο, ἐπί
ῥαζηώλελ ηεηξακκέλνπο, θαηά Κεξκηαλόλ ρῶξνλ ἐπεηζπεζεῖλ ηε ἄθλσ ζύλ ηνῖο ὀθηαθνζίνηο, θαί
δηαθζεῖξαη ζύκπαληα ηόλ ζηξαηόλ θηείλνληαο ἀθεηδέζηαηα· ὥζηε ηνύο πιείνλαο αὐηῶλ πεζεῖλ ἐο
ηόλ πνηακόλ, θαί ἐλ ἀπνξία εἶρνλ ὅπνη ηξέπσληαη γελόκελνη, θαί ηαύηῃ δηαθζαξλαη· ἔλζα ὅ ηε
Οὔγγιεζεο ἀπώιεην, θαί ὁ Κξάιεο, ὁ ἀδειθόο αὐηνῦ ἐλ ηαύηῃ ηῆ κάρῃ. Ὅησ δ’ ἄλ ηξόπῳ
δηεθζάξε, νὔθ ᾒδεη νὐδείο, ὥζηε νἴεζζαη ηνύο πξνζήθνληαο αὐηῷ πεξηεῖλαη ἔηη αὐηόλ ἐπί πνιύλ
ηηλα ρξόλνλ. Ὡο νὖλ ηαύηελ ηήλ λίθελ εὐθιε θαί πεξηθαλ ἀλείιεην νπιαηκάλεο, ηό ηε
πόιηζκα ὅ ἐπνιηόξθεη πξόηεξνλ παξεζηήζαην, θαί Ὀξεζηηάδα ηήλ Ἀδξηαλνύπνιηλ θαινπκέλελ
ἐιαύλσλ ἐπνιηόξθεη».4
Λαφληθνπ Υαιθνθνλδχινπ Αζελαίνπ, Απφδεημηο Ηζηνξηψλ πξψηε, 15-16.
«Σελ ίδηα πεξίνδν ν νπιεϋκάλ έηπρε λα πνιηνξθεί κία θσκόπνιε πάλσ ζηνλ Σέαξν (Έβξν),
πεξίπνπ 70 ζηάδηα από ηελ Αδξηαλνύπνιε. Δίρε ζηήζεη πνιιέο ζθελέο από δέξκαηα θαηζίθαο κε
ηνλ ηξόπν ησλ θπζώλ λνκάδσλ ηεο Αζίαο θαη όζσλ Σνύξθσλ αθνινπζνύλ ηνλ ίδην ηξόπν
δσήο θαη πνιηνξθνύζε ηελ θσκόπνιε κε κεγάιε πξνζνρή. Λέγεηαη όηη ήηαλ ζηξαηνπεδεπκέλνο
εθεί, όηαλ έκαζε όηη ν ερζξόο θαηεπζπλόηαλ ελαληίνλ ηνπ κε ηαρύηεηα. Σόηε δηάιεμε 800 από
ηνπο θαιύηεξνπο άλδξεο ηνπ θαη κεηά από νινλύθηηα πνξεία επηηέζεθε ζην ερζξηθό ζηξαηόπεδν
κε ην ράξακα ηεο απγήο. Παξαηήξεζε όηη ν ερζξόο δελ είρε βάιεη αξθεηνύο ζθνπνύο θνληά ζηνλ
πνηακό Σέαξν, ηνπ νπνίνπ ην λεξό είλαη πνιύ θαιό ζηελ πόζε θαη πνιύ πγηεηλό. Ήηαλ
θαινθαίξη θαη δελ πξόζεραλ πνιύ ηα όπια θαη ηα άινγά ηνπο, έρνληαο ηελ εληύπσζε όηη δελ
ρξεηαδόηαλ λα αλεζπρνύλ γηα ηνλ ερζξό. Είχαν ζηπαηοπεδεύζει ξένοιαζηα ζηην πεπιοχή ηου
Τζεπνομιανού, όηαλ ν νπιεϋκάλ κε ηνπο 800 άλδξεο ηνπ ηνπο επηηέζεθαλ αηθληδηαζηηθά θαη
θαηέζηξεςαλ όιν ηνλ ζηξαηό ηνπο ζθνηώλνληάο ηνπο αδηάθξηηα. Οη πεξηζζόηεξνη Σξηβαιινί κελ
μέξνληαο πξνο ηα πνύ λα ζηξαθνύλ έπεζαλ ζην πνηάκη θαη ράζεθαλ. ’ απηή ηε κάρε
ζθνηώζεθε θαη ν Οπγγιέζεο θαη ν αδειθόο ηνπ, ν Κξάιεο. Καλείο δελ μέξεη όκσο κε πνηνλ
ηξόπν πέζαλε, κε απνηέιεζκα νη αμησκαηνύρνη ηνπ λα πηζηεύνπλ όηη είρε επηβηώζεη γηα πνιύ
πεξηζζόηεξν ρξόλν» (Νηθνινχδεο 1994).
Ζ ζεμαζία ηερ μάσερ ηος Σδεπνομιάνος (1371)
Ζ ζεκαζία ηεο κάρεο ηνπ Σδεξλνκηάλνπ ήηαλ κεγάιε γηα ηνπο Σνχξθνπο, γηαηί εδξαηψζεθε ε
εμνπζία ηνπ Μνπξάη Α΄ (1362-1389) έλαληη ησλ άιισλ Σνχξθσλ εγεκφλσλ θαη απφ εκίξεο
αλαγλσξίζηεθε, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζνπιηάλνο.
Ζ κάρε φκσο ήηαλ θαηαζηξνθηθή φρη κφλνλ γηα ηνπο Βπδαληηλνχο αιιά θαη γηα φιεο ηηο
εζλφηεηεο ζηε Βαιθαληθή. Ο Ησάλλεο Δ΄ Παιαηνιφγνο θαηέζηε ακέζσο θφξνπ ππνηειήο θαη
ππνρξεψζεθε λα δηακειίζεη ηελ ήδε παξεθκαζκέλε Απηνθξαηνξία ζηνπο ζπγγελείο ηνπ,
ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αδχλακνο. ρεδφλ ακέζσο νη Βνχιγαξνη θαη νη έξβνη
αλαγθάζηεθαλ λα δειψζνπλ θαη απηνί ππνηαγή θαη λα αθνινπζνχλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ
Μνπξάη ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ (Castellan 1991, Jirecek 1967). Ο γηνο ηνπ Βνπθαζίλ, Μάξθνο
Κξάιηεβηηο (Marko Kralyevich), πξνεγήζεθε ζηε δήισζε ππνηαγήο θαη ν Βνχιγαξνο
Ησάλλεο ηζκάλ, ηζάξνο ηνπ Σίξλνβνπ, εθηφο απφ φξθν ππνηαγήο, έδσζε ηελ αδειθή ηνπ
Σακάξα (Maria Thamara Hatun, ηελ επνλνκαδφκελε θαη Desislava) ζε γάκν κε ηνλ ζνπιηάλν
Μνπξάη. Απφ ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ζην επξσπατθφ έδαθνο, ην 1354, δελ
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πέξαζαλ παξά 17 ρξφληα θαη νη Σνχξθνη ην 1371 θαηάθεξαλ5 λα έρνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο
κε θφξνπ ππνηέιεηα ηηο ηξεηο παιηέο Απηνθξαηνξίεο: ηε Βπδαληηλή, ηε Βνπιγαξηθή θαη ηε
εξβηθή (Dvornik 1962, Castellan 1991).

Ζ πεδηάδα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Οξκελίνπ. ην βάζνο κε ηα δέλδξα ν Έβξνο πνηακφο.
Λήςε Γξεγφξε Αδνξίδε ην 2009.
ήκεξα ην Οξκέλην απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ηφπνπο ζην λνκφ Έβξν, αθνχ είλαη
δσληαλφ ηεθκήξην ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ. Σν Οξκέλην, θηηζκέλν πάλσ ζε ιφθν, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ παξαηεξεηή λα ζαπκάζεη νιφγπξά ηνπ ηελ πεδηάδα ζηα ζχλνξα ηξηψλ
ρσξψλ θαη ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, ζηελ ειιεληθή πιεπξά ηεο νπνίαο πηζηεχεηαη φηη
έγηλε ε νκψλπκε κάρε.
εμειώζειρ
1. Ο πξψηνο εκθχιηνο, θαηά ηνλ 14ν αηψλα, δηεμήρζε κεηαμχ ηνπ απηνθξάηνξα Αλδξνλίθνπ
Β΄ Παιαηνιφγνπ θαη ηνπ εγγνλνχ ηνπ, κεηέπεηηα απηνθξάηνξα, Αλδξνλίθνπ Γ΄ Παιαηνιφγνπ.
«Κξάηεζε επηά ρξφληα, απφ ηηο 19 Απξηιίνπ 1321 έσο ηηο 24 Μαΐνπ 1328, νπφηε ν λεαξφο
Αλδξφληθνο εηζήιζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έγηλε θχξηνο ηεο πφιεο. Ο Αλδξφληθνο Β΄
παξαηηήζεθε...» (ηαπξίδνπ-Εαθξάθα ρ.ρ.).
2. Τπάξρεη κηα δηρνγλσκία φζνλ αθνξά ην έηνο θαηάιεςεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο θαη ην έηνο
θαηά ην νπνίν απηή θαηέζηε πξσηεχνπζα. Ο G. Ostrogorsky δέρεηαη ην 1365 σο έηνο θαηά ην
νπνίν απηή έγηλε πξσηεχνπζα (Ostrogorsky 1981). Καηά ηνλ G. Castellan, ε Αδξηαλνχπνιε
θαηαιήθζεθε ην 1362 θαη έγηλε πξσηεχνπζα ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1365, απφ ηνλ Μνπξάη
Α΄ (Castellan 1991) Σελ ίδηα ρξνλνιφγεζε δέρεηαη θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο (http://www.kultur.gov.tr/EN,31681/2nd-capitaledirne.html). Γηα λεφηεξνπο φκσο Έιιελεο Ηζηνξηθνχο θαη εξεπλεηέο ε Αδξηαλνχπνιε
θαηαιήθζεθε θαη έγηλε πξσηεχνπζα ην 1368/69 (Νηθνινχδεο ρ.ρ., Μπατξαθηάξεο ρ.ρ.,
αθθάο 2011).
3. Ο Λαφληθνο Υαιθνθνλδχιεο ζην έξγν ηνπ δελ αλαθέξεη ην Σδεξλνκηάλν. Σν αλαθέξεη
φκσο ν Ησάλλεο Καληαθνπδελφο. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Οἱ κέληνη ἐθ Σδεπνομιάνος
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θξνπξίνπ ηηλφο νὐ πφῤῥσ Γηδπκνηείρνπ θαηῳθηζκέλνπ...». Δπίζεο: «Ἱέξαθη κέλ αὖζηο ηῆο
Σδεπνομιάνος παξείρεην ἡγεκνλίαλ...» θαη «ηφλ ἐθ Σδεπνομιάνος ιφρνλ ἂγσλ...»
(Καληαθνπδελφο 1831, Vol. II, Βηβιίν Γ΄). ηα ηνπξθηθά νλνκάδεηαη Çirmen θαη νη έξβνη ην
αλαθέξνπλ σο Cernomen ή Cirmen.
4. Ο Λ. Υαιθνθνλδχιεο έγξαςε ην ηζηνξηθφ ηνπ έξγν 100 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηε κάρε ηνπ
Οξκελίνπ θαη γη’ απηφ «πεξηέρεη νξηζκέλεο αλαθξίβεηεο». Ζ Αδξηαλνχπνιε είρε ήδε
θαηαιεθζεί θαη επνκέλσο είλαη ιάζνο ε πιεξνθνξία φηη ν ληθεηήο ηνπ Οξκελίνπ πξνήιαζε
πξνο πνιηνξθία απηήο. Δπίζεο, επηθεθαιήο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηεχκαηνο, πνπ έθαλε ηελ
επηρείξεζε ζην Οξκέλην, δελ ήηαλ ν νπιευκάλ, αιιά ν Λάια αρίλ (Νηθνινχδεο ρ.ρ.).
Σνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα ηε ζπγγξαθή ησλ «Ηζηνξηψλ» ν Υαιθνθνλδχιεο
ζηεξίρηεθε θαη ζε πξνθνξηθέο πεγέο (Kaldellis 2012).
5. Ζ ξαγδαία απηή επέθηαζε ησλ Σνχξθσλ νθείιεηαη βέβαηα ζηελ παξαθκή ηεο Βπδαληηλήο
Απηνθξαηνξίαο ιφγσ ησλ εκθπιίσλ πνιέκσλ, αιιά δελ παξαγλσξίδεηαη θαη ε δηθή ηνπο
ηθαλφηεηα, πνπ ζηελ πξψηε επνρή εθθξάδεηαη δηά ησλ πνιεκηζηψλ ηνπο γαδήδσλ, δειαδή
ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο πίζηεο (ηεξγάηνπ 2005, Castellan 1991).
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 28-32

ΝΕΑ ΟΡΕΣΙΑΔΑ - ΑΔΡΙΑΝΟΤΠΟΛΗ:
Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΠΟΛΕΩΝ
Σοφία Βισκαδούρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ηελ εξγαζία θαηαγξάθεηαη ε ηζηνξία ηεο Αδξηαλνύπνιεο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ηηο
κέξεο καο. Ζ Νέα Οξεζηηάδα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δεηλώλ πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο
θάηνηθνη ηεο Αδξηαλνππόιεο θαη ηνπ πξναζηίνπ ηεο Καξαγάηο κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή ιόγσ ηεο εθδίσμεο ηνπο από ηελ πεξηνρή θαη ηελ αλάγθε ηνπο λα βξνπλ κηα λέα
παηξίδα. Οη δπν πόιεηο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε δεζκνύο πνπ θηάλνπλ εθαηνληάδεο
ρξόληα πξηλ.
Λέξειρ κλειδιά: Νέα Ορεζηιάδα, Αδριανούπολη, ιζηορία
«Αγαπηηή Ληηώ,
Ούηε π βέβαηα εθαληάδεζν νύηε εγώ ήιπηδα πσο ηελ επηζηνιή ζνπ ζα ηε δηάβαδα κέζα ζε
ζθελή θαη κε ην θσο ζπαξκαηζέηνπ!... θέςνπ κηα πόιη κε 10.000 θαηνίθνπο λα θεύγεη
ζύζζσκε, αθνύ πάξε θαη ην ηειεπηαίν θαξθί θαη ζαλίδη από ην ζπίηη ηεο θαη λα έξρεηαη ζ'
έλα εθηεηακέλν κέξνο λα εγθαζίζηαηαη ζε ζθελάο... Παξνπζηάδεη δε ε θαηλνύξγηα απηή πόιηο
ην πην ηδηόκνξθν ζέακα κα θαη ην πην ζιηβεξό ζπλάκα... Δμ’ άιινπ ην παιηό Καξαγάηο
θαίλεηαη από εδώ θαζαξά κε θόλην όιε ηελ Αδξηαλνύπνιη...».
Μανώλης, 04.09.1923
(Μαπξίδεο, 2008)
Αδπιανούπολη
Ζ Αδξηαλνύπνιε είλαη κηα ηζηνξηθή πόιε κε κεγάιε πνιηηηζηηθή αμία γηα ηελ Σνπξθία.
Δπηπιένλ είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε ζε ζπνπδαηόηεηα θαη κέγεζνο πόιε κεηά ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε κηαο θαη ν πιεζπζκόο ηεο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2014
ππνινγίδεηαη ζηνπο 165.979 κόληκνπο θαηνίθνπο. Δδξεύεη ζην επξσπατθό ηκήκα ηεο ρώξαο
θαη απέρεη 5ρικ. από ηα ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα. Βξίζθεηαη θνληά ζηελ ζπκβνιή ησλ ηξηώλ
πνηακώλ Έβξνπ, Άξδα θαη Σνύληδα. ήκεξα έρεη αλεπηπγκέλε γεσξγία, κηαο θαη ε πεξηνρή
είλαη κηα εύθνξε πεδηάδα θαη παξάγεη θξνύηα θαη ακπέιηα πνπ πξνσζνύλ ηελ παξαγσγή
θξαζηνύ. Παξάιιεια ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε είλαη θαη ε θηελνηξνθία, ελώ ππάξρεη θαη
έληνλε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ ζηελ Αδξηαλνύπνιε εδξεύεη παλεπηζηήκην (Trakya
Üniversitesi) κε πάλσ από 40.000 θνηηεηέο ιόγσ ηνπ κηθξνύ θόζηνπο ζπνπδώλ θαη
δηαβίσζεο, νη νπνίνη εληζρύνπλ έηζη ηελ νηθνλνκία ηεο πόιεο.
Ζ πνιηηηζηηθή αμία ηεο Αδξηαλνύπνιεο είλαη πνιύ κεγάιε, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ηα
ζεκαληηθά κλεκεία πνπ ηελ θνζκνύλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην Selimiye Camii
ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ, πνπ ζεσξείηαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ζηελ ηζιακηθή
αξρηηεθηνληθή. Δπηπξόζζεηα, ε Αδξηαλνύπνιε θεκίδεηαη γηα ην Μλεκείν Πεζόλησλ ησλ
Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ αιιά θαη γηα ηα δηάθνξα παιάηηα ηεο, πνπ εμππεξεηνύζαλ σο
θαινθαηξηλέο θαηνηθίεο ζνπιηάλσλ. Σέινο, ηελ πόιε ζηνιίδνπλ πνιιέο ηζηνξηθέο ηνμσηέο
γέθπξεο πάλσ από ηνπο πνηακνύο Έβξν θαη Σνύληζα, πνπ ξένπλ γύξσ από ηελ πόιε
(Αδξηαλνύπνιε 2015), (Trakya Üniversitesi 2013).
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Απσαιόηηηα
Σν όλνκά ηεο δελ ήηαλ εμ αξρήο απηό, αιιά έρεη αιιάμεη αξθεηέο θνξέο θαηά ηελ πάξνδν ησλ
αηώλσλ. ύκθσλα κε θάπνηνπο βπδαληηλνύο ηζηνξηθνύο νλνκαδόηαλ Οξέζηεηα ή Οξεζηηάο,
από ηνλ Οξέζηε, πηό ηνπ Αγακέκλνλα βαζηιηά ησλ Μπθελώλ θαη ηεο Κιπηαηκλήζηξαο, ν
νπνίνο θαηαδησθόκελνο από ηηο Δξηλύεο θαη ππό ηελ ππόδεημε ηνπ καληείνπ ησλ Γειθώλ
θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ πεξηνρή απηή γηα λα ινπζηεί ζηε ζπκβνιή ησλ ηξηώλ πνηακώλ,
Έβξνπ, Άξδα θαη Σνύληδα, θαη έηζη λα μεπιπζεί από ην θόλν ηεο κεηέξαο ηνπ. Δθεί, αθνύ
ινύζηεθε θαη ζεξαπεύηεθε από ην ακάξηεκα πνπ ηνλ θαηαδίσθε, έρηηζε λανύο θαη ίδξπζε κηα
πόιε, ζηελ νπνία έδσζε ην όλνκά ηνπ. Ζ Οξεζηηάδα κεγάισζε θαη απνηέιεζε έδξα ησλ
ζπνπδαηόηεξσλ Θξαθώλ Βαζηιείσλ, ησλ Βεζζώλ θαη ησλ Οδξπζζώλ. Απηνί θαηά ηελ
βαζηιεία ηνπ Ακάδνθνπ ή Μεδόθνπ (415- 391 π.Υ.) είραλ νλνκάζεη ηελ πόιε Οπζθνπδάκα,
ήηαλ νρπξσκέλε κε ηείρε θαη είρε αθκάζεη κεηαμύ ησλ Πεξζηθώλ θαη ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ
πνιέκνπ. Αλ δελ ιεθζνύλ ππόςε νη ζξύινη αιιά κόλν ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, θαίλεηαη πσο
δελ ππάξρεη ηζηνξηθή απόδεημε πεξί ηεο νλνκαζίαο ηεο πόιεο σο Οξέζηεηα. (Κηεγκάο &
Ρπδηώηεο 2010).
Ζ πόιε επαληδξύζεθε ην 127 κ.Υ. από ηνλ Ρσκαίν Απηνθξάηνξα Αηόιην Πόπιην Αδξηαλό
(117-138 κ.Υ.) πνπ ηεο έδσζε ην όλνκα ηνπ, Αηιία ή Αδξηαλνύπνιε, κε ηε δεύηεξε
νλνκαζία λα επηθξαηεί. Σν όλνκα απηό θαζηεξώζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα
αθόκε θαη από ηνπο Σνύξθνπο, έζησ θάπσο παξαιιαγκέλν (Edirne). ηα ρξόληα ηνπ
Αδξηαλνύ ε πόιε άθκαζε ζε ζεκείν λα γίλεη πξσηεύνπζα ηεο ξσκατθήο επαξρίαο ηνπ
Αηκηκόληνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ξσκατθώλ ρξόλσλ γλώξηζε κεγάιε αλάπηπμε ηόζν ιόγσ
ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ όζν θαη ησλ δηάθνξσλ νηθνδνκεκάησλ πνπ
αλνξζώζεθαλ. Ήηαλ θέληξν ζπγθνηλσληώλ θαη ζηαπξνδξόκη ησλ εκπόξσλ κεηαμύ ησλ δπν
ρσξώλ, Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Παξάιιεια κε δαπάλεο ηνπ Αδξηαλνύ εμσξαΐζηεθε θαη
αλαθαηλίζηεθε πιήξσο. Σα ζεκαληηθόηεξα έξγα κε ζπνπδαία αξρηηεθηνληθή ζεκαζία ήηαλ ε
αγνξά, ηα πδξαγσγεία θαη ηα ινπηξά ηεο πόιεο (Μεηξνπ. Αζελαγόξαο 1928).
Οη Έιιελεο θάηνηθνί ηεο αζθνύζαλ θάζε γλσζηό επάγγεικα. Άιινη ήηαλ έκπνξνη θαη
θαηαζηεκαηάξρεο εηδώλ δηαηξνθήο, έλδπζεο, ππόδεζεο θαη ζπζθεπώλ νηθηαθήο ρξήζεο,
άιινη βηνηέρλεο θαη εξγάηεο παξαγσγήο απηώλ ησλ εηδώλ, άιινη επηρεηξεκαηίεο, ρξεκαηηζηέο,
ηξαπεδίηεο θαη αληηπξόζσπνη μέλσλ εηαηξηώλ. Πνιινί, βέβαηα, θάηνηθνη ησλ γύξσ πεξηνρώλ
θαη ησλ πξναζηίσλ ήηαλ γεσξγνί θαη θηελνηξόθνη (Λακπνπζηάδεο 1938).
Δπηπξνζζέησο, ε Αδξηαλνύπνιε ήηαλ ην ζηξαηησηηθό πξνπύξγην αιιά θαη νξκεηήξην ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο. ην θάκπν ηεο έιαβαλ ρώξα αηκαηεξόηαηεο κάρεο θαη πάληα εύθνια ή
δύζθνια νη Έιιελεο θάηνηθνί ηεο θαηάθεξλαλ λα ληθήζνπλ.
Ζ Αδξηαλνύπνιε, ήηαλ αλέθαζελ ζην πξνζθήλην θαη ηδηαίηεξα θαηά ηηο πεξηόδνπο πνιέκσλ
ιόγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο. Πνιιέο από ηηο πην θαζνξηζηηθέο κάρεο ηεο ηζηνξίαο έρνπλ
δνζεί εθεί. Κάπνηεο από απηέο είλαη κεηαμύ ησλ Ρσκαίσλ θαη Γόηζσλ ην 551 κ.Υ., κεηαμύ
ιάβσλ θαη βπδαληηλώλ ην 568 κ.Υ. αιιά θαη πνιηνξθία ηεο από ηνπο Αβάξνπο. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ επηδείθλπε πάληα ε Βνπιγαξία ε νπνία έρεη πξνζπαζήζεη πάξα πνιιέο θνξέο λα
θαηαθηήζεη ηελ Αδξηαλνύπνιε, δύν θνξέο ην 813 θαη ην 1913 κε επηηπρία, ρσξίο όκσο απηό
λα θξαηήζεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Β΄ ηαπξνθνξηώλ θαη
ηδηαίηεξα ην 1147 κ.Υ. ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα πξνθάιεζαλ ζθνδξέο θαηαζηξνθέο ζηελ
πόιε. Σέινο κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Γ΄
ηαπξνθνξηώλ ε Αδξηαλνύπνιε πέξαζε ζηελ εμνπζία ηνπ Δξξίθνπ Γάλδνινπ, δόγε ηεο
Βελεηίαο (Κηεγκάο & Ρπδηώηεο 2010).
Νεόηεπη Ιζηοπία
Σν 1361, ε Αδξηαλνύπνιε, δελ άληεμε ζηελ πίεζε ησλ Οζσκαλώλ Σνύξθσλ, θαηαιήθζεθε
θαη απνηέιεζε ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ησλ Οζσκαλώλ ζηελ Δπξώπε. Απηό δηάξθεζε γηα 90
ρξόληα κέρξη θαη ην 1453, ώζπνπ ν Μσάκεζ Β΄ όξηζε πξσηεύνπζα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
Δπεηδή ε Αδξηαλνύπνιε ήηαλ ε έδξα ησλ Οζσκαλώλ, δελ θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο νύηε
εμνινζξεύηεθε ν ρξηζηηαληθόο πιεζπζκόο ηεο. Αληηζέησο, νη ρξηζηηαλνί θάηνηθνη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε γεσξγηθώλ εξγαζηώλ. Πνιινί από ηνπο θαηνίθνπο
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αληηζηάζεθαλ ζηνλ εμηζιακηζκό θαη είηε αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεύζνπλ ή εμνληώζεθαλ
(Βαθαιόπνπινο 1990).
Όηαλ ην 1829 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηεο Αδξηαλνππόιεσο ε Αδξηαλνύπνιε θαη γεληθόηεξα
ε Θξάθε δελ ειεπζεξώζεθε όπσο ε ππόινηπε Διιάδα, αιιά νύηε θαη ην 1832 όπνηε
ξπζκίζηεθε ην ειιεληθό δήηεκα.
Σέινο, θαηά ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο βξέζεθε ππό ηελ πνιηνξθία ηνπ βνπιγαξηθνύ
ζηξαηνύ θαη κεηά από κήλεο πνιηνξθίαο, ζηηο 13 Μαξηίνπ 1913 θαηαιήθζεθε. ηηο 9 Ηνπιίνπ
1913 αλαθαηαιήθζεθε από ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο.
Σν 1915 ε Γεξκαλία σο δώξν γηα ηελ βνήζεηα πνπ ηεο πξνζέθεξε ε Βνπιγαξία θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηεο έδσζε ηελ πόιε απηή. Πξηλ ιήμεη όκσο απηόο
(1917), θαη κε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, ε Αδξηαλνύπνιε δόζεθε θαη πάιη
ζηνπο πκκάρνπο. Οη ύκκαρνη κε ηελ ζεηξά ηνπο, έδσζαλ ηελ άδεηα ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό,
ην 1920, λα ειεπζεξώζεη όιε ηελ δπηηθή Θξάθε θαη ηελ Αδξηαλνύπνιε. Ζ Αδξηαλνύπνιε
απνδόζεθε ηειηθά ζηνπο Έιιελεο κε ηε πλζήθε ησλ εβξώλ (10-08-1920) όπσο θαη όιε ε
αλαηνιηθή Θξάθε πιελ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο πνπ έκεηλε ππό πκκαρηθή επίβιεςε.
ύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία δεκηνπξγήζεθε έλαο δηνηθεηηθόο νξγαληζκόο ν νπνίνο
άξρηζε ακέζσο λα ιεηηνπξγεί ζηελ Αδξηαλνύπνιε αιιά θαη ζηελ γύξσ πεξηνρή. (Κηεγκάο &
Ρπδηώηεο 2010).
Ξεπιζωμόρ
Λόγσ ηεο ειεπζεξίαο πνπ είραλ απνθηήζεη ε Έιιελεο ζην κέξνο απηό ε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή ην 1922 ζεσξήζεθε κεγάιν πιήγκα γηα απηνύο. Ζ Γύζε αλάγθαζε ηνπο Έιιελεο
ηεο πόιεο αιιά θαη ηνλ ειιεληθό ηεο ζηξαηό λα ηελ εγθαηαιείςεη κέζα ζε έλα δηάζηεκα 15
εκεξώλ. Ο πιεζπζκόο απηόο, πέξαζε ην ειιελνηνπξθηθό ζύλνξν, ηνλ Έβξν, θαη
εγθαηαζηάζεθε όπσο είρε ελλνεζεί από ηεο ειιεληθέο αξρέο, πξνζσξηλά ζηε δπηηθή όρζε ηνπ
πνηακνύ. Σν πξνάζηην απηό πνπ νλνκαδόηαλ Καξαγάηο θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί πιήξσο,
έρνληαο νξζόδνμεο εθθιεζίεο θαη ειιεληθά ζρνιεία. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ησλ
εβξώλ ζηηο 10 Απγνύζηνπ 1920 νη ηνπηθέο ειιεληθέο αξρέο απνθάζηζαλ λα κεηνλνκάζνπλ
ην Καξαγάηο ζε Οξεζηηάδα.
Σν Καξαγάηο ζεκείσζε κεγάιε αλάπηπμε κε ηελ εγθαηάζηαζε ζε απηό, ην 1872, ηνπ
ηδεξνδξνκηθόπ ηαζκνύ ηεο γξακκήο Κσλζηαληηλνύπνιεο-Βηέλλεο. Δπίζεο, ε πόιε, δηέζεηε
ζεκαληηθό αξηζκό εθθιεζηώλ θαη ζρνιείσλ. Δθηόο από ηηο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο ππήξρε κηα
θαζνιηθή ελώ ην πξώην ηνπξθηθό ηδακί ρηίζηεθε ην 1923. Από κεξηάο ζρνιείσλ ππήξραλ ηξία
ειιεληθά, ηξία γαιιηθά θαη δπν γεξκαληθά. ρνιεία δηαηεξνύζαλ θαη ε Αξκέληθε θαη ε
Δβξατθή θνηλόηεηα (Γεσξγνύιεο 1996).
Με ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο όκσο ζηηο 14 Ηνπιίνπ 1923, κεηά ην ηέινο ηνπ Πξώηνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηηο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, νη θάηνηθνη ηεο Οξεζηηάδαο
έραζαλ θάζε ειπίδα όηη ζα γύξηδαλ ζηνλ ηόπν ηνπο. Ζ ειιεληθή πιεπξά απνθάζηζε λα
ζπζηάζεη έλα θνκκάηη ηεο ρώξαο ώζηε λα επηηεπρζεί εηξήλε θαη λα κελ ρξεηαζηεί λα δνζνύλ
ζηελ Σνπξθία πνιεκηθέο απνδεκηώζεηο, έλα νηθνλνκηθό βάξνο πνπ δύζθνια ζα κπνξνύζε λα
μεπεξαζηεί. Σν βαζηθό πξόζρεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηεο ηνπξθηθέο αξρέο ήηαλ πσο ν
ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηελ Σνπξθία.
Με απηό ηνλ ηξόπν, νη 6 ρηιηάδεο από 900 νηθνγέλεηεο Έιιελεο θάηνηθνη ηνπ Καξαγάηο πήξαλ
θάπνηα από ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, εγθαηέιεηςαλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο θαη κεηαθέξζεθαλ
ζε κηα λέα πεξηνρή όπνπ θαη εγθαηλίαζαλ ηελ Νέα Οξεζηηάδα ζηηο 12 Απγνύζηνπ 1923. Σν
ηαμίδη απηό έγηλε κέζσ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ, κε άκαμεο αιιά θαη από πνιινύο πνπ
έθαλαλ ηελ δηαδξνκή πεδνί. Ζ πεξηνρή είρε επηιερζεί από κηα επηηξνπή ησλ θαηνίθσλ ηνπ
Κάξαγαηο θαη ιεγόηαλ Κνπκ Σζηθιίθη, πνπ ήηαλ κηα κεγάιε ηδηόθηεηε έθηαζε γεο
(=ηζηθιίθη) κε ακκώδεο έδαθνο (=θνπκ, ε άκκνο ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα). ε αληίζεζε κε
ηνπο ππόινηπνπο πξόζθπγεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, απηνί ηνπ Κάξαγαηο, επέιεμαλ
κηα αθαηνίθεηε πεξηνρή γηα λα ηδξύζνπλ ηελ πόιε ηνπο αληί λα εγθαηαζηαζνύλ ζε είδε
ππάξρνληα ρσξηά, εγθαηαιειεηκκέλα ή κε. Απηή ήηαλ κηα πνιύ δύζθνιε απόθαζε αλ
αλαινγηζηεί θαλείο ηα πεληρξά κέζα πνπ δηέζεηαλ. Ζ πεξηνρή επηιέρηεθε επεηδή: α) ε έθηαζε
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ήηαλ κεγάιε άξα θαη εύθνια ζα δηαλεκόηαλ, β) πεξλνύζε θνληά από ηε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή, γ) ππήξρε θνληά πεγάδη κε λεξό, δ) ζε κηθξή απόζηαζε έξεε ν Έβξνο πνηακόο θαη ε)
ήηαλ ζρεηηθά θνληά ζηελ παιηά ηνπο πόιε (Κηεγκάο & Ρπδηώηεο 2010, Σζνλίδεο 1980).
Ίδπςζη Νέαρ Οπεζηιάδαρ
Ζ Νέα Οξεζηηάδα άξρηζε λα θηίδεηαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1923 από ηελ 11ε Γηινρία Μεραληθνύ
ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ πνπ βνήζεζε θπξίσο ζηελ ράξαμε ησλ δξόκσλ θαη ζηελ θαηαζθεπή
ησλ πξώησλ θηηζκάησλ. Ζ δνπιεία πνπ έθαλαλ ήηαλ πνιύ γξήγνξε θαη αθξηβήο. Σν
ηνπνγξαθηθό ζρέδην αλέιαβε ν Γεώξγηνο Μαγθιήο ππό ηελ εληνιή ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηή
Θξάθεο πύξνπ Γάζηνπ. Όξακα απηό ήηαλ ε Νέα Οξεζηηάδα λα θαηαζηεί λέα
Αδξηαλνύπνιε. Λόγσ απηήο ηνπ ηεο ηδενινγίαο ην ζρέδην ηεο πόιεο είρε ππνδεηγκαηηθή
ξπκνηνκία, θαξδείο δξόκνπο θαη κεγάιεο πιαηείεο. Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ νηθήκαηα
γηα δηάθνξεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, όπσο ήηαλ ην δεκαξρείν, ε αζηπλνκία, ε εθνξία, ην
ηαρπδξνκείν, ην ηειεθσλείν, πνπ ζηελ αξρή ζηεγάδνληαλ ζε παξάγθεο ή ζθελέο. Πξνο ηηκή
ηεο κεγάιεο βνήζεηαο πνπ παξείρε ν πύξνο Γάζηνο γηα ηελ νπζηαζηηθή δεκηνπξγία ηεο
πόιεο, νη θάηνηθνη ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο από επγλσκνζύλε ηνλ αλαθήξπμαλ επίηηκν δεκόηε
θαη έδσζαλ ην όλνκά ηνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία. (Γεσξγνύιεο 1996).
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ αξρή ήηαλ πνιιά. Αξρηθά έπξεπε λα επηιύζνπλ πέξαλ
ηεο ζηέγαζεο θαη άιια πξαθηηθά πξνβιήκαηα, όπσο ε αληηκεηώπηζε ησλ θπζηθώλ
θαηλνκέλσλ. Μεγάιν πξόβιεκα ήηαλ δηάθνξεο αξξώζηηεο, απνηειέζκαηα θπξίσο ηεο
νπζηαζηηθήο απνπζίαο ηνπ λεξνύ αιιά θαη ηεο αλεπαξθνύο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Ζ εινλνζία
πνπ ήηαλ κέρξη ηόηε άγλσζηε ζηηο κεηαπνιεκηθέο γεληέο εμάληιεζε αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπο
Έιιελεο πξόζθπγεο. Άιιν έλα πξαθηηθό ζέκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ εθείλν ηεο ζίηηζεο. Αξρηθά
νη αλάγθεο ηθαλνπνηνύηαλ κε ςσκί πνπ παξαγόηαλ από ηνπο γεσξγνύο ηεο πόιεο, ελώ έλα
κέξνο ηεο δήηεζεο θάιππηαλ νη θνύξλνη ηνπ Γηδπκνηείρνπ. Όηαλ άλνημαλ ηα πξώηα
παληνπσιεία, ηα πξντόληα έθζαλαλ ζηελ πόιε κε ην ηξέλν. Απηό πνπ έθαλε όκσο ηνπο
πνιίηεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο λα αληέμνπλ ήηαλ ε αλζξσπηά θαη ην θηιόηηκό ηνπο (Σζνλίδεο
1980).
ύγσπονη Νέα Οπεζηιάδα
ήκεξα ε Νέα Οξεζηηάδα είλαη κηα ζύγρξνλε ειιεληθή πόιε, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθό
αγξνηηθό θαη εκπνξηθό θέληξν. ην θέληξν ηεο πόιεο βξίζθεηαη ε πιαηεία Γαζίνπ κε ηνλ
καξκάξηλν αλδξηάληα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε Κπξίιινπ ηνπ Σ΄ ν νπνίνο, ην 1821,
απαγρνλίζηεθε ζηελ Αδξηαλνύπνιε, ζην θέληξν ηεο. Σν ξπκνηνκηθό ζρέδην ηεο πόιεο είλαη
άθξσο εθζπγρξνληζκέλν, κε θαξδείο δξόκνπο θαη ηεηξαγσληζκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα.
(Λεύθσκα Νέαο Οξεζηηάδαο 1998).
Λόγσ ηεο εύθνξεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εδξεύεη, έρεη πνιύ έληνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα
ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Λόγσ ηεο κηθξήο απόζηαζεο πνπ έρεη από ηελ Σνπξθία θαη ηε
Βνπιγαξία δεκηνπξγείηαη έλα πνιύ επλντθό θιίκα γηα νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, επελδύζεηο
θαη γεληθόηεξα αλάπηπμε ζηνλ επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν. ηνλ βηνκεραληθό ηνκέα,
επηθξαηεί ην εξγνζηάζην δαράξεσο. Δίλαη ην πην ζύγρξνλν εξγνζηάζην ηεο Διιεληθήο
Βηνκεραλίαο Εάραξεο. Καηαζθεπάζηεθε ην 1974 από ηελ πνισληθή εηαηξία CHEMADEX
θαη ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ην 1975. Σνλ Ηνύιην ηνπ 2014 ην εξγνζηάζην έθιεηζε
γεγνλόο πνπ δπζαλαζρέηεζε ηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη έραζαλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο.
Παξόια απηά κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Εάραξεο ην
εξγνζηάζην άξρηζε λα επαλαιεηηνπξγεί ην θζηλόπσξν ηνπ 2015 (Διιεληθή Βηνκεραλία
Εάραξεο 2016).
ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ν κόληκνο πιεζπζκόο ηεο θηάλεη ηνπο 19.384
θαηνίθνπο Πέξαλ ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ ζηελ Οξεζηηάδα ππάξρνπλ πνιινί ζηξαηησηηθνί θαη
θνηηεηέο (ΔΛΣΑΣ, Απνγξαθή 2011).
ηελ πόιε ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
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ηα νπνία άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνύλ ην αθαδεκατθό έηνο 1999-2000. Οη εγθαηαζηάζεηο
πεξηιακβάλνπλ: ην θεληξηθό θηήξην κε ηηο γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο. Δπίζεο ππάξρνπλ δπν ακθηζέαηξα, έλα θηήξην εξγαζηεξίσλ, έλα ζεξκνθήπην
θαη ην αγξόθηεκα (Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2016, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ 2016).
ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ ζεκαληηθό έξγν έρνπλ επηδείμεη δηάθνξνη πνιηηηζηηθνί θνξείο ηεο
πεξηνρήο πνπ νξγαλώλνπλ πιεζώξα εθδειώζεσλ θαη άιισλ δξάζεσλ. ηε Γεκνηηθή
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Νέαο Οξεζηηάδαο ιεηηνπξγνύλ εθηόο από
ηε Βηβιηνζήθε θαη ηα παξαθάησ αμηόινγα θαιιηηερληθά ηκήκαηα: Ωδείν, Θεαηξηθή
Παηδεία, ρνιή ρνξνύ, Εσγξαθηθή, ηνκέαο Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη ε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή
(Γήκνο Οξεζηηάδαο 2016).
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ORIENT EXPRESS: ΣΟ ΣΡΔΝΟ ΣΧΝ ΒΑΙΛΔΧΝ ΣΑΞΙΓΔΤΔΙ
ΣΗ ΘΡΑΚΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΜΧΝ
Μαπία Γεωπγοςζίδος
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Οη ζηδεξόδξνκνη απνηεινύλ ηελ θιεξνλνκηά ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνύ θαζώο
πξνζθέξνπλ κηα λέα κνξθή κεηαθίλεζεο θαη έλα κέζν, γηα λα αηελίζεη θάπνηνο ην ηνπίν.
Δίλαη ζπλδεδεκέλνη κε κηα ζεηξά από αμηνζέαηα θαη εκπεηξίεο. Οη ζηδεξόδξνκνη δίλνπλ ηελ
αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ησλ ζηαζκώλ θαη άιισλ θαηαζθεπώλ θαη ζπρλά ζεσξνύληαη άμηνη
λα δηαηεξεζνύλ, ιόγσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζεκαζίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ. Ζ
δηαηήξεζε απηή βέβαηα κπνξεί λα ζεκαίλεη πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζε. Χζηόζν, θαζώο ππάξρνπλ καξηπξίεο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, νη
ζηδεξόδξνκνη κπνξνύλ λα θσηίζνπλ ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο ζηνπο ρώξνπο πνπ
εμππεξεηνύζαλ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ πνηθίιεο γλώζεηο.
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, ην ηαμίδη κε ην ηξέλν από ηελ Δπξώπε ζηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία ήηαλ καθξύ θαη θνπξαζηηθό. Ζ θάζε ρώξα είρε αλαπηύμεη ην δηθό ηεο
απηόλνκν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν. Φηάλνληαο ζηα ζύλνξα, νη επηβάηεο έπξεπε λα
απνβηβάδνληαη, λα ηα δηαζρίδνπλ κε ηα πόδηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηβηβάδνληαη ζε λέα
ακαμνζηνηρία. Σν Orient Express ήηαλ έλα ηξέλν ην νπνίν θαηήξγεζε ηηο θπζηθέο θαη ηηο
πνιηηηζηηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο, θαζώο θαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο
Δπξώπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δίλαη ην ηξέλν πνπ κεηαμύ δπν παγθνζκίσλ πνιέκσλ
ζπλέδεε ην Παξίζη κε ηε καθξηλή Κσλζηαληηλνύπνιε. Αλάκεζα ζηνπο πινύζηνπο θαη
δηαθεθξηκέλνπο ηαμηδηώηεο πεξηιακβάλνληαλ βαζηιείο, πνιηηηθνί, αξηζηνθξάηεο θαη
θαιιηηέρλεο.
Λέξειρ κλειδιά: Orient Express, Κάραγαης, Νέα Ορεζηηάδα, πρόζθσγες
Διζαγωγή
Σν ζξπιηθό ηξέλν, Orient Express, ήηαλ ην πξώην δηεπεηξσηηθό ηξέλν ηεο Δπξώπεο. Δίλαη
ζπλώλπκν κε ξνκαληηθέο ζρέζεηο, δνινπινθίεο θαη πνιπηειή ηαμίδηα. Πξαγκαηνπνίεζε ην
πξώην δξνκνιόγην ηνπ από ην Παξίζη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1889, θαιύπηνληαο
δηαδξνκή πεξίπνπ 2.900 ρηιηνκέηξσλ κέζα ζε ηξεηο εκέξεο. Σόζν ν ζηαζκόο Sirkeci όζν θαη
ην μελνδνρείν Pera Palas ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ρηίζηεθαλ εηδηθά γηα ηε δηακνλή ησλ
επηβαηώλ ηνπ. Σν Orient Express δελ έγηλε γλσζηό κόλν από ην κπζηζηόξεκα ηεο Αγθάζα
Κξίζηη, νύηε από ηελ πνιπηέιεηα πνπ ην ραξαθηήξηδε. Αιιά έκεηλε γλσζηό, επεηδή γηα
δεθαεηίεο ήηαλ ην βαζηθό κέζν κεηαθνξάο βαζηιηάδσλ, πξηγθίπσλ, πξσζππνπξγώλ, αξρεγώλ
θξαηώλ, καδί κε ιαζξέκπνξνπο, εγθιεκαηίεο, ηπρνδηώθηεο από ηελ θνζκνπνιίηηθε Δπξώπε
θαη ην Παξίζη, πνπ έςαρλαλ λα βξνπλ ηε δόμα θαη ηελ πεξηπέηεηα ζηελ Αλαηνιή θαη ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε.
Σν ηξέλν ησλ βαζηιέσλ θαηά ηελ δηαδξνκή ηνπ από ην Παξίζη πξνο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
πξηλ ην 1923 δηεξρόηαλ από ην Oξκέλην (Tchirmen), ηα Γίθαηα (Kadikeui), ηα Mαξάζηα , ην
Κάξαγαηο (Karaagatch), ην Θνύξην (Ourli) θαη ην Πύζην (Kuleli Burgas). Ζ πόιε ηεο
Οξεζηηάδαο δελ ππήξρε. Οη επηβάηεο ηνπ ηξέλνπ έβιεπαλ ζηε ζέζε ηεο ρσξάθηα. Καηά ηελ
θπγή ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Θξάθεο από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, ην ζθύξηγκα ηνπ
Orient Express έβξηζθε ηνπο πξόζθπγεο ζε κηα αξγόζπξηε πνξεία κε ιαζπσκέλα θάξα θαη
εμαληιεκέλα δώα θαη αλζξώπνπο. Μεηά ην 1923 αθνινπζνύληαλ ε ίδηα δηαδξνκή κέρξη ην
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1970, πνπ ην θξάηνο ηεο Σνπξθίαο θαηαζθεύαζε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ε νπνία ζπλέδεε
ηελ Αδξηαλνύπνιε κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηε Φηιηππνύπνιε. Ζ έληαμε βέβαηα ελόο
θξάηνπο ζην επξσπατθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ήηαλ επσθειήο, αιιά απηό δελ ήηαλ πάληα
εύθνιν. Οη κέξεο ηεο δόμαο γηα ην Orient Express έθηαζαλ ζην ηέινο ηνπο ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970. Αλ θαη ζπλέρηζε λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο, νη απαηηεηηθνί
ηαμηδηώηεο άξρηζαλ λα πξνηηκνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ ηαρύηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ. Σν
ηειεπηαίν ηαμίδη ηνπ ζξπιηθνύ απηνύ ηξέλνπ μεθίλεζε ζηηο 20 Μαΐνπ ηνπ 1977.
Σο ηπένο «Orient Express» πος έγινε μύθορ
Σν Orient Express ήηαλ έλα δηαζπλνξηαθό, δηεπεηξσηηθό ηξέλν, νη επηβάηεο ηνπ νπνίνπ
πεξλνύζαλ από ηε κία ρώξα ζηελ άιιε ρσξίο κεηεπηβίβαζε. Γηα ην ιόγν απηό είρε κεγάιε
ζεκαζία ε ςήθηζε δηεζλώλ θαλνληζκώλ γηα ηελ αζθαιή θαη ρσξίο εκπόδηα δηέιεπζε ησλ
επηβαηώλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ηξέλνπ. Απηή ε αζθαιήο δηέιεπζε βέβαηα, δελ
αθνξνύζε κόλν ηε κεραληθή αζθάιεηα, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία από ιεζηείεο, βίαηεο
θαηαζηάζεηο, θαηαζηξνθέο αγαζώλ (Dzhaleva-Chonkova 2008).
Όζνλ αθνξά ην όλνκα ηνπ δηάζεκνπ ηξέλνπ, νλνκάζζεθε Orient-Express, επεηδή νη «λνλνί»
ζθέθηεθαλ όηη απνηειεί κηα ζύλδεζε κε ηελ Αλαηνιή. Από ηελ άπνςε βέβαηα ησλ
Βαιθαλίσλ, ήηαλ, θαηά κία έλλνηα, έλα «Occident-Express», γηαηί ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο
ήηαλ Βνξξάο-Γύζε (Parusheva 2001).
Σν ηαμίδη κε ην Orient Express ήηαλ ην πην πνιπηειέο κεγάισλ απνζηάζεσλ ζηδεξνδξνκηθό
ηαμίδη ζηελ ηζηνξία ηνπ ηαμηδηνύ. Βαζηιηάδεο, άλζξσπνη από ηελ αξηζηνθξαηία δηαθόξσλ
ρσξώλ, πινύζηνη θαη δηάζεκνη ηαμίδεπαλ ηαθηηθά κε ην Orient Express (Zeybek 2013). Σν
κελνύ άιιαδε θάζε θνξά πνπ ην ηξέλν πεξλνύζε ζε κηα λέα ρώξα, γηνξηάδνληαο ηελ
πνιπκνξθία ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεθ γθνπξκέ πηάησλ παξαζθεύαδαλ
εμαίζηα γεύκαηα, ελώ πνιπέιαηνη, πνιπηειή δηακεξίζκαηα, πνιπηειείο θακπίλεο θαη ρώξνη
εζηίαζεο ζην ίδην επίπεδν κε δηάζεκα μελνδνρεία αλαδείθλπαλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ηξέλνπ
(Wilkinson 2013). Σν ηαμίδη κε ηξέλν ζηελ πξώηε ζέζε, όπσο ην Orient Express, επέηξεπε
ζηνπο επηβάηεο λα γίλνπλ βαζηιείο ή βαζίιηζζεο γηα κηα κέξα (Gottlieb 1982). Δπηπξόζζεηα
ηo ηξέλν θηλνύληαλ κε ηε δύλακε κηαο αηκνκεραλήο θαη απνηεινύληαλ από έλα βαγόλη γηα ηηο
απνζθεπέο, δπν βαγόληα γηα ύπλν, έλα βαγόλη θαιά θσηηζκέλν γηα ην δείπλν, έλα βαγόλη πνπ
κεηέθεξε ην θάξβνπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αηκνκεραλήο θαη αθνινπζνύζε έλα κεγάιν
βαγόλη (King 2014). Ζ εηζαγσγή ηεο δεύηεξεο ζέζεο έγηλε ην 1920 δηαιύνληαο έηζη ην θύξνο
ηνπ (Dalal 2013).
…. Δίδα ηα θαγεηά θαη ηελ πνιπηέιεηα. Σα έραζα. Κξύζηαιια,
πνιπέιαηνη. Καηεβήθακε από ηελ Δηδνκέλε ζηε Θεζζαινλίθε κε
ηαρύηεηα 70 Km/h. Σν ηξαπέδη ήηαλ γεκάην πνηήξηα, θξαζηά. Γελ
θνπλάεη ηίπνηα. Έρεη κηα αηώξεζε θαη έλα κπαιαλζέ θάησ πνπ δελ
επηηξέπεηαη. Αλ ήζειεο λα θαο ζην Orient express έπξεπε λα θνξάο
καύξν θνπζηνύκη, κε όιε ηελ πνιπηέιεηα. Τπάξρνπλ θνπδνπλάθηα ζηα
ηξαπέδηα, αιιά ππήξραλ ηα γθαξζόληα πάλσ ζην θεθάιη ζνπ…
(Μαξηπξία ηνπ θ. Δπζπκίνπ Κνληόπνπινπ, πξνέδξνπ ηνπ ζπιιόγνπ
θίισλ ζηδεξνδξόκνπ Θεζζαινλίθεο).
Από ηε γέλλεζή ηνπ, ην Orient Express ζπλδύαδε ηελ πξσηνηππία θαη ηελ θαιαηζζεζία. Ο
ηίηινο «Ο βαζηιηάο ησλ ηξέλσλ, ην ηξέλν ησλ βαζηιέσλ» δε δόζεθε ηπραία γηαηί ην ηξέλν
απηό ήηαλ εμνπιηζκέλν κε ό,ηη ήηαλ πην ζύγρξνλν γηα ηελ επνρή εθείλε. Γηέζεηε θεληξηθή
ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη θσηηζκό κε θπζηθό αέξην. Σν εζσηεξηθό ήηαλ θαιαίζζεηα
επελδπκέλν θαη ηα θξεβάηηα άςνγα ηαθηνπνηεκέλα. Υξεζηκνπνηνύζαλ ηα θαιύηεξα πιηθά,
δειαδή κεηαμσηά ζεληόληα, κπνπξλνύδηα κε ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο, είδε πγηεηλήο από
κάξκαξν, θξπζηάιιηλα πνηήξηα θαη αζεκηθά. Δίθνζη θακπίλεο κεηαηξέπνληαλ ζε ζαιόλη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο. Όζνλ αθνξά ην πιηθό
θαηαζθεπήο πξηλ από ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, ηα βαγόληα ήηαλ από μύιν ηηθ. Μεηά
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ην 1920, έγηλαλ από κέηαιιν, ην νπνίν εμάιεηςε ην ηξίμηκν ηνπ μύινπ. Ο René Lalique
ζρεδίαζε ηελ εζσηεξηθή δηαθόζκεζε ηεο ηξαπεδαξίαο κε γπάιηλα πάλει ελζσκαησκέλν ζε
καόλη από ηελ Κνύβα. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ην Orient Express έγηλε κηα έθθξαζε ηεο
ηέρλεο Art Nouveau (γαιιηθή εηαηξεία ζηδεξνδξόκσλ sncf). Ο Γάιινο René Jules Lalique
(1860 – 1945) ππήξμε εμέρνπζα θπζηνγλσκία ησλ θηλεκάησλ ηέρλεο Αξη Ννπβό θαη Αξη
Νηεθό ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα κέρξη ηα ρξόληα ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ήηαλ θαηά βάζε
παινπξγόο, ή πην ζσζηά γιύπηεο γπαιηνύ, αιιά παξάιιεια θαηαζθεύαζε θνζκήκαηα,
επηηξαπέδηα ξνιόγηα, πνιπειαίνπο θαη άιια δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα.
Δπεηδή ην ηαμίδη από ηελ Δπξώπε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ πνιύσξν θαη
θνπηαζηηθό έλαο βέιγνο επηρεηξεκαηίαο, ν Ενξδ Ναρεικάθεξο είρε ηελ επαλαζηαηηθή ηδέα λα
ηδξύζεη κία δηεζλή εηαηξία. Αθνύ έιαβε ηελ άδεηα γηα ηε ρξήζε όισλ ησλ θξαηηθώλ
ζηδεξνδξνκηθώλ δηθηύσλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο, δεκηνύξγεζε κία πνιπηειή
ακαμνζηνηρία, πνπ ζηα ζύλνξα θάζε ρώξαο άιιαδε κόλν ηελ αηκνκεραλή. Ο Ακπληνύι Αδίδ
ην 1867 έγηλε ν πξώηνο Οζσκαλόο ζνπιηάλνο πνπ επηζθέθζεθε ηε Γπηηθή Δπξώπε θαη κεηά
από κηα επίζθεςε ηνπ ζην Παξίζη, έδσζε εληνιή γηα ηελ νηθνδόκεζε κηαο ζηδεξνδξνκηθήο
γξακκήο κεηαμύ Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη Δπξώπεο. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ζνπιηάλνπ, έθξηλε
απαξαίηεηε ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξόκσλ ζηηο επξσπατθέο επαξρίεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ
λα εμαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Απηέο ηηο νζσκαληθέο θηινδνμίεο αλέιαβε
λα ηθαλνπνηήζεη ην 1869 ν βαξόλνο Υηξο, ν νπνίνο ηδξύεη ηελ εηαηξεία «Απηνθξαηνξηθνί
ζηδεξόδξνκνη ηεο Δπξσπατθήο Σνπξθίαο» κε έδξα ην Παξίζη. Ο Υηξο εμαζθάιηζε ηελ
αλάζεζε θαηαζθεπήο δηθηύνπ 2.500 ρηιηνκέηξσλ ζηα ηνπξθνθξαηνύκελα Βαιθάληα. Απηό
ζπλέδεε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε ηελ Απζηξία κέζσ Φηιηππνύπνιεο, όθηαο, ην ζαληδάθη
Νόβη Παδάξ θαη ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε κε δηαθιαδώζεηο ζην Μπνπξγθάο,
Αιεμαλδξνύπνιε (Γεδέαγαηο) θαη Θεζζαινλίθε (Jacolin 2006).
Φεύγνληαο από ηoλ Αλαηνιηθό ζηαζκό, gare de l’Est, ζην Παξίζη, ην Grand Express ηαμίδεςε
3094 ρηιηόκεηξα θαη έθηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζε 80 πεξίπνπ ώξεο (About 2013). To
1971 θαηαζθεπάζηεθε ε γέθπξα πάλσ από ηνλ πνηακό Έβξν θαη έηζη απνθεύγνληαλ ε
δηέιεπζε ηνπ ηξέλνπ από ηα ειιεληθά ζύλνξα θαη νδεγνύληαλ απεπζείαο από ην βίιεγθξαλη
ζηελ Σνπξθία (Dzhaleva-Chonkova 2008).
Σν Orient Express ζε αξηζκνύο (Institute du monde arabe).
 3.050 ρηιηόκεηξα: Ζ δηαδξνκή αλάκεζα ζην Παξίζη θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
 81 h 30: Ζ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ.
 5: Ο αξηζκόο ησλ βαγνληώλ αξρηθά.
 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: Ζ ζπρλόηεηα ζύλδεζεο αλάκεζα ζην Παξίζη θαη ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1883.
 100 ρικ/ώξα: Σαρύηεηα .
 120.000 ιίξεο Αγγιίαο: Κιάπεθαλ από ιεζηέο επάλσ ζην ηξέλν ην 1891.
 5 εκέξεο θαζπζηέξεζε: Σν 1929, όηαλ ην Orient Express είρε απνθιεηζηεί από ην
ρηόλη.
Σν Orient Express ζε δέθα εκεξνκελίεο:
 1883: Παξζεληθό ηαμίδη από ην πξώην πνιπηειέο ηξέλν εμπξέο αλάκεζα ζην Παξίζη
θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
 1889: πλδέεη απεπζείαο ην Παξίζη κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
 1891: Ολνκάδεηαη επίζεκα «The Orient Express».
 1919: Γεκηνπξγία ηνπ Simplon Orient-Express.
 1934: Ζ δεκνζίεπζε «Έγθιεκα ζην Orient Express» ηεο Αγθάζα Κξίζηη.

35

 1971: Σν Direct Orient-Express ζπλδέζεθε κε ηελ Σερεξάλε κέζσ αληαπόθξηζεο κε
ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε ηε λενζπζηαζείζα Vangölü Express.
 1974: Σαηλία «Έγθιεκα ζην Orient Express» ηνπ Sydney Lumet.
 1977: Σειεπηαία άκεζε γξακκή ζύλδεζεο Παξίζη-Κσλζηαληηλνύπνιε.
 1ε Ηνπλίνπ 2014: 125 ρξόληα από ηελ άκεζε ζύλδεζε Παξίζη-Κσλζηαληηλνύπνιε.
Ποιοι ηαξίδεςαν με ηο διάζημο ηπένο;
Ο θαηάινγνο ησλ επηβαηώλ ηεο πξώηεο ζέζεο ηνπ Orient Express, ζε ζπλδπαζκό κε ην
θνκςό εζσηεξηθό ηνπ, δεκηνύξγεζε έλα ηδησηηθό ρώξν, όπνπ ε αλάκεημε ηεο θνηλσλίαο ήηαλ
αξθεηά παξόκνηα, κε απηήλ πνπ ζπλέβαηλε γηα παξάδεηγκα, ζε έλα παξηζηλό ζαιόλη ηνπ
δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα. Οη επηβάηεο γλώξηδαλ όηη ζα ζπληαμηδέςνπλ κε άηνκα αλώηεξεο
ηάμεο, δειαδή από ηελ αζηηθή ηάμε δηαθόξσλ ρσξώλ. ην πξώην ηαμίδη επηβηβάζηεθε ζην
ηξέλν θαη ν Γάιινο δεκνζηνγξάθνο, κπζηζηνξηνγξάθνο Δληκόλ Ακπνύ (Edmond François
Valentin About), ν νπνίνο είρε θέξεη καδί ηνπ ζεκεησκαηάξηα γηα λα θαηαγξάςεη ηηο
εληππώζεηο ηνπ από ην παξζεληθό ηαμίδη. Σελ επόκελε ρξνληά δεκνζίεπζε ην βηβιίν κε ηίηιν
“L’Orient-Express, de Pontoise a Stamboul”, όπνπ έγξαςε γηα ην παιάηη ηνπ αηκνύ όηη «δελ
έρσ δεη ηίπνηα πην θαηαπιεθηηθό από απηήλ ηελ νδύζζεηα ε ζθόλε ηεο νπνίαο ζνιώλεη αθόκε
ην κπαιό κνπ».
Δπίζεο, ζηνπο επηβάηεο ηνπ πεξηιακβάλνληαλ απηνθξάηνξεο θαη ηπρνδηώθηεο, δηπισκάηεο θαη
καραξαγηάδεο, θαιιηηέρλεο θαη αξηζηνθξάηεο, θαηάζθνπνη θαη δηπισκαηηθνί ηαρπδξόκνη. Ο
βαζηιηάο Μπόξηο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ν βαζηιηάο ηεο Ρνπκαλίαο Carol, καδί κε ηε δηάζεκε
εξσκέλε ηνπ Magda Lupescu, κεξηθέο θνξέο έπαηξλαλ ηνλ έιεγρν ηνπ ηξέλνπ, όηαλ απηό
πεξλνύζε κέζα από ηηο ρώξεο ηνπο. Ο εθαηνκκπξηνύρνο έκπνξνο όπισλ, Basil Zaharoff θαη
Calouste Gulbenkian, γηνο ηνπ πινπζηόηεξνπ άλδξα ηνπ θόζκνπ, ήηαλ ζπρλνί επηβάηεο θαη
γλώξηζαλ ηηο ζπδύγνπο ηνπο ζην ηξέλν. Ζ Agatha Christie, ν Graham Greene, Eric Ambler
θαη John Dos Passos ήηαλ κεηαμύ ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ελέπλεπζε ην ηξέλν (Rubin 2002).
Μεηαμύ ησλ πξνζσπηθνηήησλ ήηαλ θαη ν βαζηιηάο Φεξδηλάλδνο ηεο Βνπιγαξίαο, ν Ρώζνο
ζπγγξαθέαο Λέσλ Σνιζηόη, ε Γεξκαλν-ακεξηθαλίδα εζνπνηόο Marlene Dietrich, ν
δεκηνπξγόο ησλ ξώζηθσλ κπαιέησλ Serge Diaghilev.
Δπηπιένλ, ην ηξέλν Orient Express ρξεζηκνπνηνύληαλ από πνιινύο ηπρνδηώθηεο όπσο ηνλ
Λόξελο ηεο Αξαβίαο θαη θαηαζθόπνπο όπσο ηελ Μάηα Υάξη (Γαιιηθή Δηαηξεία
ηδεξνδξόκσλ sncf). ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα δηάθνξα βαγόληα ηνπ Orient-Express ήηαλ
ζθελέο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο κεραλνξξαθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην βαγόλη Sleeping Car 3425
ήηαλ έλα κέξνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Orient-Express πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ από ην βαζηιηά
Κάξνι ηεο Ρνπκαλίαο. Ο Σξόηζθη ήηαλ επηβάηεο ζην Orient Express ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο
δσήο ηνπ. ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1929, ν Σξόηζθη απειάζεθε ζηελ Σνπξθία. Σαμίδεςε ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε κε ην Orient Express, θαη εγθαηαζηάζεθε ζε κηα βίια ζην λεζί Πξίγθεπν.
Ο Arnold J. Toynbee (παγθνζκίνπ θήκεο ηζηνξηθόο) ελώ ηαμίδεπε ζηε ζξαθηθή ύπαηζξν κε ην
Orient Express από Κσλζηαληηλνύπνιε ζηελ Αγγιία θξαηνύζε ζεκεηώζεηο, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξγόηεξα γηα ηε ζπγγξαθή ελόο βηβιίνπ ηζηνξίαο (Irwin 1997).
Σο σπονολόγιο ηος «Orient Express»
1876: Έλαο Βέιγνο, ν Georges Nagelmackers, ίδξπζε ηελ εηαηξεία La Compagnie
Internationale des Wagons-Lits, κε ζθνπό λα ιεηηνπξγήζνπλ πνιπηειή βαγόληα γηα ύπλν θαη
θαγεηό ζε όιε ηελ Δπξώπε, όπσο θαη ν George Mortimer Pullman είρε θάλεη ζηηο ΖΠΑ
(About 2007, Starostina 2012, King 2014). Οη δηάθνξεο εζληθέο εηαηξείεο ζηδεξνδξόκσλ
παξείραλ ηηο γξακκέο ζηδεξνδξόκσλ, ηνπο ζηαζκνύο θαη ηηο αηκνκεραλέο. Ζ εηαηξεία
Wagons-Lits παξείρε θαη ζηειέρσλε ηα νρήκαηα γηα ηνλ ύπλν θαη ηελ ηξαπεδαξία. Οη
επηβάηεο θαηέβαιιαλ ην αληίηηκν ηνπ εηζηηήξηνπ ηεο πξώηεο ζέζεο θαζώο θαη έλα
ζπκπιήξσκα γηα ηελ Wagons-Lits. Οη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο έπαηξλαλ ηα έζνδα ησλ
εηζηηεξίσλ, ελώ ε εηαηξεία Wagons-Lits έπαηξλε ηα έζνδα από ηελ πξνζαύμεζε (Schoenberg
1977).
36

1883: Αξρηθά ην Orient Express μεθίλεζε ην παξζεληθό ηαμίδη ην 1883, από ην Παξίζη ζηε
Βάξλα ηεο Βνπιγαξίαο, από όπνπ νη επηβάηεο έπξεπε λα νινθιεξώζνπλ ην ηαμίδη ηνπο από ηε
ζάιαζζα. ηηο 4 Οθησβξίνπ 1883, 40 επηβάηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 19 Γάιινη, επηβηβάζηεθαλ
ζην Orient Express γηα ην παξζεληθό ηνπ ηαμίδη (About 2007). Κάπνηα Κπξηαθή ηνπ Οθηώβξε
έλα κηθξό ηξέλν αλαρώξεζε από ην ζηαζκό Gare de l'Est ηνπ Παξηζηνύ. Πιήζνο θόζκνπ,
έγηλε κάξηπξαο ηεο αλαρώξεζεο ηνπ ηξέλνπ θάησ από θώηα κε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηε
ζπλνδεία εγρόξδσλ (Sakurai 2012, King 2014). H λαπαξρίδα, ηνπ «Express d’ Orient»,
εθηεινύζε, δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, ηε δηαδξνκή Παξίζη (Gare de l'Est) – ηξαζβνύξγν –
Μόλαρν – Βηέλλε – Βνπδαπέζηε – Βνπθνπξέζηη - Giurgiu. ην Giurgiu, έλα πινίν δηέζρηδε ην
Γνύλαβε γηα ηελ πόιε Ruse ζηε Βνπιγαξία, όπνπ έλα δεύηεξν ηξέλν πεξίκελε γηα έλα ηαμίδη
7 σξώλ ζηε Βάξλα, ζηε Μαύξε Θάιαζζα. ηε ζπλέρεηα, έλα Απζηξηαθό αηκόπινην Λόπλη
κεηέθεξε ηνπο επηβάηεο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζε 14 ώξεο. Όιν ην ηαμίδη δηαξθνύζε 81
ώξεο θαη ηξηάληα ιεπηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 15 σξώλ κε αηκόπινην ζηε Μαύξε ζάιαζζα
(King 2014).
1889: Σν 1889 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξώην ηαμίδη ρσξίο ζηάζε από ην Παξίζη ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε.
1891: Σν «Express d'Orient» κεηνλνκάζηεθε επίζεκα ζε «Orient Express».
Βαλκανικοί πόλεμοι - Ππώηορ παγκόζμιορ πόλεμορ. Καηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πόιεκνπο
(1912 θαη 1913) ππήξραλ αξθεηέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζπλόξσλ, κεηαμύ άιισλ ε πξνζσξηλή
απώιεηα ηεο Αδξηαλνύπνιεο ην 1912 θαη ε θαηνρή ηεο από ηνπο Βνύιγαξνπο.
Πξηλ από ηνλ πξώην παγθόζκην πόιεκν ην Orient Express ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα εθηειεί
θαζεκεξηλά ην δξνκνιόγην κεηαμύ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Βηέλλεο. Από ηε Βηέλλε γηα ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ππήξραλ ηξέλα, κόλν πξώηεο ζέζεο, θάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε. Σν ηαμίδη
δηαξθνύζε 75 ώξεο θαη θόζηηδε £ 22 θαη 11 ζειίληα (Irwin 1997).
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 1914 νη ππεξεζίεο ηνπ Orient
Express δηαθόπεθαλ θαη ζπλερίζζεθαλ ην 1918 κεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηώλ. Σν 1919 ην
άλνηγκα ηεο ζήξαγγαο Simplon ζηηο Άιπεηο κεηαμύ Διβεηίαο θαη Ηηαιίαο επέηξεςε ηελ
εηζαγσγή κηαο πην λόηηαο δηαδξνκήο κέζσ Μηιάλνπ, Βελεηίαο θαη Σεξγέζηεο. Ζ ππεξεζία
απηή, πνπ είλαη γλσζηή σο ην Simplon Orient Express, έηξεμε πέξα από ηελ παιηά δηαδξνκή
θαη ζύληνκα έγηλε ε πην ζεκαληηθή ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε κεηαμύ Παξηζηνύ θαη
Κσλζηαληηλνύπνιεο. Κάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ην ηξέλν ηαμίδεπε από απηνθξαηνξία ζε
απηνθξαηνξία θαη νη Βξεηαλνί ηαμηδηώηεο ζπλήζσο ηαμίδεπαλ ρσξίο δηαβαηήξην. Από ην 1921
ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. Σα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ειέγρνληαλ θαζόιε ηε δηαδξνκή πξνο ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν Orient Express πεξλνύζε από έζλε-θξάηε κε αβέβαην κέιινλ γηα ηελ
Σνπξθία, ε νπνία αγσλίδνληαλ λα γίλεη έζλνο (Irwin 1997). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε εηαηξεία ζηδεξνδξόκσλ CO ήξζε θάησ από εηδηθή ζηξαηησηηθή
δηνίθεζε. Ζ κεηαθίλεζε ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ θαη o εμνπιηζκόο ζηελ επεηξσηηθή
Δπξώπε κεηαθηλνύληαλ κε CO.
1919: ηηο 11 Απξηιίνπ 1919 ην Simplon Orient Express αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε
ην Orient Express, ρξεζηκνπνηώληαο ηε λόηηα δηαδξνκή από ην Παξίζη (Gare de Lyon) ζηελ
Λσδάλε, ην Μηιάλν, ηε Βελεηία, ηελ Σεξγέζηε, ην Βειηγξάδη θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ
δηαδξνκή απηή είρε ην πιενλέθηεκα ηεο απνθπγήο ηεο Γεξκαλίαο (ην νπνίν νη ζύκκαρνη
αθόκα δελ εκπηζηεύνληαλ), θαη έγηλε γξήγνξα ε θύξηα δηαδξνκή από ην Calais θαη ην Παξίζη
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ είρε κηα εηδηθή ξήηξα πνπ απαίηεζε
ηελ Απζηξία λα απνδερζεί απηό ην ηξέλν. Πξνεγνπκέλσο, ε Απζηξία είρε επηκείλεη όηη νη
δηεζλείο ακαμνζηνηρίεο δελ ζα κπνξνύζαλ λα πεξλνύλ από ην έδαθόο ηνπο, εθηόο αλ
θηλνύληαλ κέζσ Βηέλλεο.

37

1930: Έλα πιήξεο δίθηπν κέζσ θιηλάκαμσλ ιεηηνύξγεζε κεηαμύ ηεο Γπηηθήο θαη ηεο
Κεληξηθήο / Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Orient Express. Σν 1930 έθηαζε ζην
απόγεην ηεο δόμαο ηνπ, δηαλύνληαο θαζεκεξηλά απόζηαζε 3.000 km από ην Παξίζη ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ζε ηξεηο λύρηεο. Τπήξραλ αθόκε θαη δύν άιιεο γξακκέο - ην Simplon
Orient Express, κέζσ ηεο λέαο ζήξαγγαο Simplon ζηελ Διβεηία ή ην Arlberg Orient Express,
κέζσ Επξίρεο (Wilkinson 2013). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ην Orient Express
απέθηεζε ηε θήκε ηνπ γηα ηελ άλεζε θαη ηελ πνιπηέιεηα πνπ παξείρε.
Β΄ Παγκόζμιορ πόλεμορ: Καηά ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 1939 θαη πάιη
δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηξέλνπ, ε νπνία δελ άξρηζε εθ λένπ κέρξη ην 1947. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, νη Γεξκαλνί επηρείξεζαλ θάπνηα δξνκνιόγηα γηα ηε δηαδξνκή κέζσ
ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά αληάξηεο ζακπνηάξηδαλ πνιύ ζπρλά ηε κεηαθίλεζε απηή,
αλαγθάδνληαο λα δνζεί ηέινο ζε απηό ην δξνκνιόγην. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ηα
θαλνληθά δξνκνιόγηα ζπλερίδνληαη, αιιά ην θιείζηκν ησλ ζπλόξσλ Βνπιγαξίαο-Σνπξθίαο
1951-1952 εκπόδηζε ηε γξακκή λα εθηειέζεη ην ηαμίδη πξνο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν
1962, κόλν ε ππεξεζία Simplon ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη ην 1977 ην ζξπιηθό ηξέλν Orient
Express ηειηθά απνζύξζεθε.
Σο ηέλορ: Ο Β΄ Παγθόζκηνο Πνιέκνο θαη ε δηαίξεζε ηεο Δπξώπεο κεηαμύ Αλαηνιήο θαη
Γύζεο βάδεη ην Orient Express ζε κεγάιν θίλδπλν. Σν 1977 πξαγκαηνπνηείηαη ην ηειεπηαίν
ηαμίδη κεη’ επηζηξνθήο ζην Παξίζη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ήκεξα παξακέλεη έλα ηξέλν
πνπ απνηειείηαη από 7 απηνθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηελ SNCF θαη ηζηνξηθά κλεκεία.
Καινύληαη Σαύξνο, Αλαηνιία, ην Golden Arrow, Riviera, Blue Train, North Star . Ζ Expo
Rail, ζπγαηξηθή ηεο SNCF, δηαζέηεη ηώξα ην ηξέλν Orient Express ζε εηαηξείεο γηα ηε
δεκηνπξγία εθδειώζεσλ θύξνπο, όπσο ζεκηλάξηα, γεύκαηα, δείπλα, θνθηέηι πάξηη ή εθδξνκέο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Γαιιηθή εηαηξεία ζηδεξνδξόκσλ snfc).
Η ζημαζία ηος θπςλικού ηπένος
Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο είλαη ε ηαρύηεηα θαη ε
νηθνλνκία ηεο κεηαθίλεζεο. Παιαηόηεξα, νη θνηλσλίεο ήηαλ απνκαθξπζκέλεο, νη θπιεηηθέο
δηακάρεο ηνλώλνληαλ από ηελ απνπζία κέζσλ γηα εύθνιε θαη ζπρλή επηθνηλσλία. Σν εκπόξην
ήηαλ ζε ζηαζηκόηεηα, όπσο επίζεο θαη ε πλεπκαηηθή πξόνδνο. Οη ζηδεξόδξνκνη θαηόξζσζαλ
λα δώζνπλ δσή ζε πεξηνρέο όπνπ δελ ππήξρε, λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, λα
δηαδώζνπλ ηνλ πνιηηηζκό θαη λα δηαιύζνπλ ηηο έρζξεο κεηαμύ ησλ ιαώλ. Καλέλα κέξνο ηεο
Αθξηθήο δελ έρεη γλσξίζεη πην δηαξθή αηκαηνρπζία από απηό ηεο πεξηνρήο ηεο Δπξώπεο,
όπνπ ιάβνη, Βνύιγαξνη, Έιιελεο, Αιβαλνί, Βιάρνη, θαη Σνύξθνη είραλ γηα πνιιέο γεληέο
έληνλεο δηακάρεο, άιιεο θνξέο γηα ζξεζθεπηηθνύο θαη άιιεο γηα θπιεηηθνύο ιόγνπο
(Richardson 1908). Σν ηξέλν θαηάξγεζε θπζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο απνζηάζεηο ρηίδνληαο κηα
γέθπξα κεηαμύ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αλαηνιήο. Ζ κεηαθίλεζε βέβαηα αλάκεζα ζηηο πόιεηο
ήηαλ δύζθνιε, θαζώο ππήξραλ πξνβιήκαηα κε ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηώλ αιιά θαη ην
θιείζηκν ησλ ζπλόξσλ (Khatib 2012). Χζηόζν, ε δηαδξνκή Παξίζη – Κσλζηαληηλνύπνιε, κε
ην δηάζεκν ηξέλν απνηεινύζε ην ξνκαληηθό δξόκν γη’ απηνύο πνπ ήζειαλ λα επηζθεθηνύλ
ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (Rubin 2002). Έηζη, ζηελ Δπξώπε ην ηξέλν Venice Simplon Orient
Express έγηλε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ππεξνρή ηνπ ζηα ηαμίδηα κε ηξέλν (Prideaux 1999).
Δπίζεο, ην ηξέλν απηό κεηέθεξε αιιεινγξαθία θαη ζπγθεθξηκέλα, δηπισκαηηθή
αιιεινγξαθία (Zwartjes et al. 2012). Πξνο ην ηέινο ηε επνρήο ηνπ, ην δηάζεκν απηό ηξέλν
κεηέθεξε κόλν θάπνηνπο δηπισκάηεο θαη ηδίσο απηνύο πνπ ζπλόδεπαλ δηπισκαηηθέο βαιίηζεο
θαη ζηακαηνύζε θαη ζηα πιένλ θησρά ειιεληθά ρσξηά (Αθξίηαο 1968).
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ηαθμοί ηος Orient Express
Οπμένιο
Δίλαη ν πξώηνο ειιεληθόο ζηαζκόο πνπ ζπλαληά ην ηξέλν, θαζώο έξρεηαη από ηε Βνπιγαξία.
Σν Simplon Orient Express ζην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ ζηαζκεύεη γηα ηειεπηαία θνξά, ζηελ
έμνδν από ηελ Διιάδα πξνο ηε Βνπιγαξία, γηα ηελ απνβίβαζε ησλ επηβαηώλ κε πξννξηζκό
ην Οξκέλην. Σν ηξέλν ην ζπλνδεύνπλ ππάιιεινη ησλ ζηδεξνδξόκσλ Διιάδαο, γηα λα ην
παξαδώζνπλ ζηνπο Βνύιγαξνπο ζηδεξνδξνκηθνύο (Αθξίηαο 1968).
Γίκαια
Δίλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ Σξηγώλνπ. Παιαηόηεξα ηα ηξέλα από θαη κε πξννξηζκό ηε
Βνπιγαξία ζηακαηνύζαλ ζηα Γίθαηα αξθεηή ώξα, ζην ηεισλείν πνπ ππήξρε εθεί. Μία
ζεκαληηθή γηνξηή πνπ γίλεηαη ζην ρσξηό, είλαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηα ακπέιηα θαη
γηνξηάδεηαη ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ, ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Σξύθσλα.
Γεγολός ποσ ζσλδέεηαη κε ηο Orient express (εηθ. 1).
Σνλ Ηνύιην ηνπ 1952 ζεκεηώζεθε έλα ζνβαξό επεηζόδην ζηε λεζίδα ΓΑΜΜΑ, κία από ηηο
ηξεηο λεζίδεο ηνπ Έβξνπ πνπ έρνπλ νλόκαηα ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ. Ζ λεζίδα απηή
έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία, γηαηί βξίζθεηαη θνληά ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη σο εθ ηνύηνπ ην
θξάηνο πνπ ηελ θαηέρεη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαμύ άιισλ πιεκκύξεο θαη λα δεκηνπξγήζεη
πξνβιήκαηα ζηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Σν επεηζόδην απηό αθνξνύζε ζπκπινθή κεηαμύ
Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ θαη όπσο αλαθέξεηαη ππήξραλ θαη λεθξνί Έιιελεο ζηξαηηώηεο. Οη
Βνύιγαξνη θαηέιαβαλ ηε λεζίδα θαη παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο δελ ηελ εγθαηέιεηπαλ
(Κπξθνύδεο 2004). H Διιάδα από ηε κεξηά ηεο αλέθεξε όηη ε ελέξγεηα ηεο Βνπιγαξίαο ήηαλ
κηα αδηθαηνιόγεηε επίζεζε θαη θαηάθνξε παξαβίαζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Έηζη,
πξνθεηκέλνπ λα απνρσξήζνπλ νη Βνύιγαξνη ζηξαηηώηεο, απνθαζίζζεθε λα βνκβαξδηζηεί ε
λεζίδα. Γηα ην ρξόλν όκσο πνπ ζα γηλόηαλ ν βνκβαξδηζκόο ιήθζεθε ππόςε ε ώξα δηέιεπζεο
ηνπ πνιπηεινύο ηξέλνπ Simplon Orient express, ην νπνίν θαηεπζπλόηαλ πξνο ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ από ην Παξίζη (εθεκεξίδα Chicago daily Tribune).

Δικόνα 1. Δπεηζόδην ζηε λεζίδα ΓΑΜΑ (πεγή: Δθεκεξίδα Chicago daily Tribune).
Μαρησρίες θαηοίθωλ
Κάπνηνο θάηνηθνο ησλ Γηθαίσλ αλαθέξεη ηα εμήο:
Σν δηάζεκν ηξέλν ήηαλ δηαθνξεηηθό από ηα άιια, ηόζν ε κεραλή όζν θαη
ηα βαγόληα πνπ κεηέθεξαλ ηνπο επηβάηεο. Καη νη επηβάηεο ήηαλ αθόκε πην
δηαθνξεηηθνί από εκάο, δειαδή ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ. Σν ληύζηκν
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θαη γεληθά ε εκθάληζε ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή από ηε δηθή καο. ην ρσξηό
καο ε ζηάζκεπζε δηαξθνύζε αξθεηά, γηαηί γηλόηαλ ηεισλεηαθόο έιεγρνο,
ηόζν ζηελ είζνδν όζν θαη ζηελ έμνδν, εθόζνλ ππήξραλ ηα ζύλνξα κε ηε
Βνπιγαξία. Μάο έδηλε ηελ επθαηξία απηή ε πνιύσξε ζηάζκεπζε, γηα λα
παξαηεξήζνπκε θαιύηεξα ηνπο αλζξώπνπο θαη ην ηξέλν. Δκείο από
πεξηέξγεηα ηνπο θνηηάδακε θαη απηνί καο θνίηαδαλ κε νίθην (γηαηί ε
εκθάληζή καο ήηαλ όκνηα ησλ παηδηώλ ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ) θαη καο
πεηνύζαλ θαξακέιεο από ηα παξάζπξα.
Απηό πνπ έδηλε δσή ζην ρσξηό ήηαλ ην ηξέλν. Με απηό μππλνύζακε θαη κε
απηό θνηκόκαζηαλ. Σν ηξέλν πεξλνύζε από ην Κάξαγαηο κέρξη ην 1974,
πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηα Γίθαηα. Δθείλν πνπ καο εληππσζίαδε ήηαλ ε
ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα ησλ Μαξαζίσλ. ην Κάξαγαηο βιέπακε ηνλ
Σνύξθν ζηαζκάξρε, ηνπο αζηπλνκηθνύο, ηνπο θαηνίθνπο. Δπίζεο, ππήξραλ
θνπινπξάδεο πνπ πνπινύζαλ θνπινύξηα ζηνπο επηβάηεο ηνπ ειιεληθνύ
ηξέλνπ. Κνληά ζην ζηαζκό ππήξρε έλα ζηξαηόπεδν κε άξκαηα. Γπζάξεζηε
εληύπσζε πξνμελνύζαλ θάπνηα παηδηά, ηα νπνία έθακλαλ άζρεκεο
ρεηξνλνκίεο θαη πεηνύζαλ πέηξεο κεξηθέο θνξέο πξνο ηνπο επηβάηεο ηνπ
ειιεληθνύ ηξέλνπ, θαηά ηε δηέιεπζε από ηα ηνπξθηθά εδάθε.
Μαπάζια
Σν ηξέλν, αθνύ πεξλνύζε ην ειιεληθό ηξίγσλν θαη ηνλ πνηακό Άξδα, έκπαηλε ζε άιιν
ηξίγσλν, απηό ηνπ Κάξαγαηο, ην νπνίν ηώξα πιένλ είλαη ππό ηελ θπξηαξρία ηεο Σνπξθίαο.
Καηά ηε δηέιεπζε ηνπ ηξέλνπ απνλέκνληαλ ζηξαηησηηθέο ραηξεηνύξεο (Αθξίηαο 1968). ηε
ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα ησλ Μαξαζίσλ ππήξρε Έιιελαο ζηξαηηώηεο ζηε κία άθξε θαη
Σνύξθνο ζηελ άιιε. Ζ γέθπξα απηή θπιάζζνληαλ από ζθνπνύο Έιιελεο θαη Σνύξθνπο
αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε ηεο γέθπξαο απηήο (Γεξκίδεο 1977).
Κάπαγαηρ
Σν Κάξαγαηο ήηαλ έλα πξνάζηην ηεο Αδξηαλνύπνιεο, ζην νπνίν βξηζθόηαλ θαη ν
ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο Αδξηαλνύπνιεο. Καηά ηελ αξραηόηεηα ζηελ ίδηα ζέζε
βξηζθόηαλ ε Οξεζηηάδα (Μνπηζόπνπινο θ.ά. 2006). ην πξνάζηην απηό ππήξραλ εμνρηθέο
θαηνηθίεο επθαηάζηαησλ θαηνίθσλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. Ζ θαιιηέξγεηα
ηνπ κεηαμνζθώιεθα ήηαλ από ηηο θπξηόηεξεο βηνκεραλίεο ηεο Αδξηαλνύπνιεο. Σεξάζηηεο
εγθαηαζηάζεηο ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο εθεί, από ηηο νπνίεο εμάγνληαλ θάζε ρξόλν ζεκαληηθέο
πνζόηεηεο θνπθνπιηώλ. Ζ Αδξηαλνύπνιε είρε επίζεο πνιινύο αηκόκπινπο (Cervati 1909).
Με ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο παξαρσξείηαη ζηελ Σνπξθία ε επίκαρε πεξηνρή ηνπ ηξηγώλνπ
ηνπ Κάξαγαηο, δπηηθά ηνπ πνηακνύ Έβξνπ. Έηζη, νη Σνύξθνη παίξλνπλ ην ζηδεξνδξνκηθό
ζηαζκό ηνπ Κάξαγαηο πνπ εμππεξεηεί ηελ Αδξηαλνύπνιε (Martin 1923).
Τπνγξάθηεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1937 θαλνληζκνί πνπ αθνξνύζαλ
ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηδεξνδξόκσλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλνη γεληθνί θαλνληζκνί γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 107 ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο πνπ αθνξά ηηο
ζπγθνηλσλίεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κεηαμύ ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζπλόξσλ θνληά
ζην Πύζην θαη ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ θνληά ζην βίιεγθξαλη. Πην ζπγθεθξηκέλα
ην άξζξν 1, αλαθέξεη: «Οη παξόληεο θαλνληζκνί ηζρύνπλ γηα ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνύ ζπζηήκαηνο κεηαμύ ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζπλόξσλ θνληά ζην Πύζην θαη
ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ θνληά ζην βίιεγθξαλη, ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη σο δώλε
ηοσ άρζροσ 107». Δπίζεο ην άξζξν 6 αλαθέξεη: «Οη επηβάηεο πνπ ηαμηδεύνπλ ζηελ ελ ιόγσ
δώλε δελ κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα απνβηβαζζνύλ από ην ηξέλν, πξνηνύ θζάζνπλ
ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, εθηόο, θπζηθά, ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. Απηνί εγθαηαιείπνπλ ηελ
ακαμνζηνηρία, θαζώο παξαδίδνληαη ζηνπο Έιιελεο ή Σνύξθνπο αζηπλνκηθνύο ηεο πεξηνρήο
ηνπ ηξέλνπ, θαη ζα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο ρσξίο θακία απαγόξεπζε αλαρώξεζεο ηνπ
ηξέλνπ ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή». Δπηπιένλ ην άξζξν 8 αλαθέξεη: «Οη Έιιελεο αμησκαηνύρνη
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ζηνπο ζηαζκνύο ηνπ Ππζίνπ θαη ησλ Γηθαίσλ θαη ν Σνύξθνο αμησκαηνύρνο ζην Kάξαγαηο
είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ επνπηεία ησλ δηαβαηεξίσλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ ηα
δηαβαηήξηα ζην ηξέλν, ζηελ πεξίπησζε ησλ επηβαηώλ πνπ ηαμηδεύνπλ ζηνπο ειιεληθνύο
ζηαζκνύο θαη εθείλσλ πνπ ηαμηδεύνπλ γηα ην Κάξαγαηο αληίζηνηρα. Οη ελ ιόγσ ππάιιεινη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηνύλ από ηνπο θξνπξνύο ηνπ Simplon Orient Express ζεκείσκα κε
ηα νλόκαηα ησλ επηβαηώλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηνπο αξηζκνύο ησλ δηαβαηεξίσλ ηνπο».
O ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηνπ Κάξαγαηο ή πξηλ από ην 1971 κε ηελ νλνκαζία
ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο Αδξηαλνύπνιεο, βξίζθεηαη 4,5 ρηιηόκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο
Αδξηαλνύπνιεο. Δίλαη έλα κεγάιν θηίξην, πνπ ρηίζηεθε από ηελ Γεληθή εηαηξία γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ ζηδεξνδξόκσλ ηεο Δπξσπατθήο Σνπξθίαο «Compagnie des Chemins de
Fer Orientaux (CO)» ην 1890. Γηα λα απνθεπρζεί ε θαηαζθεπή κηαο γέθπξαο ζηνλ Έβξν
πνηακό, ε εηαηξεία CO ηνπνζέηεζε ην ζηαζκό ζηελ απέλαληη όρζε ηεο πόιεο ηεο
Αδξηαλνύπνιεο. Ζ γξακκή ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο ειιεληθνύο θξαηηθνύο ζηδεξνδξόκνπο
(ΟΔ) έσο ην 1974, όηαλ δεκηνπξγήζεθε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κεηαμύ Μαξαζίσλ θαη Ν.
Βύζζαο. ηηο 2 Ννεκβξίνπ ηνπ 1975 παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ε παξαιιαγή ηεο
γξακκήο κεηαμύ Νέαο Βύζζαο-Μαξαζίσλ, κε ηελ νπνία παύεη ε δηέιεπζε ησλ ακαμνζηνηρηώλ
Αιεμαλδξνύπνιεο -Οξκελίνπ κέζα από ην ηνπξθηθό έδαθνο (Μαηδαξίδε 1996).
Καηά ηνλ Α΄ Βαιθαληθό πόιεκν ε Βνπιγαξία, ε Διιάδα, ην Μαπξνβνύλην θαη ε εξβία
αγσλίζηεθαλ ελάληηα ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. ηνλ πόιεκν απηό ζεκεηώλεηαη όηη
έλαο Βνύιγαξνο πηιόηνο έξημε ηελ πξώηε βόκβα από ην αεξνζθάθνο ζην ζηδεξνδξνκηθό
ζηαζκό ηνπ Κάξαγαηο (Deiss 2013).
Νέα Βύζζα
Ζ Νέα Βύζζα είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ρσξηά. Υαξαθηεξηζηηθό απηήο είλαη ε θνξεζηά, ε
νπνία θαίλεηαη θνπζθσκέλε. Απηό κνηάδεη κε ην Κξηλνιίλν ησλ Γάιισλ, δειαδή ην νγθώδεο,
άθακπην εζώξνπρν ηνπ 19νπ αηώλα πνπ ηνπνζεηνύζαλ νη γπλαίθεο θάησ από ηηο θνύζηεο θαη
ηα θνξέκαηά ηνπο, ώζηε απηά λα θαίλνληαη θνπζθσκέλα. Αξρηθά, πηνζεηήζεθε ζηελ
ελδπκαζία ησλ εύπνξσλ γπλαηθώλ ηεο Γαιιίαο θαη έπεηηα δηαδόζεθε θαη ζε άιιεο ρώξεο
(Αθξίηαο 1968).
Νέα Οπεζηιάδα
Οη επηβάηεο ηνπ Orient Express πξηλ ην 1923 ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο έβιεπαλ
κόλν έλα κηθξό θηίξην ησλ εξγαηώλ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Σν θηίξην απηό βξηζθόηαλ
ζηελ ηνπνζεζία Κνπκ-Σζηθιίθ, ζηελ νπνία αξγόηεξα εγθαηαζηάζεθαλ νη πξόζθπγεο από ην
Κάξαγαηο θαη ηελ Αδξηαλνύπνιε θαη ίδξπζαλ ηε Νέα Οξεζηηάδα (Σζνλίδεο 1989). Καηόπηλ
έγηλε ην 1925 ν ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο, ην θηίξην ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζζεθε από
νπηνπιηλζνδνκή θαη εμσηεξηθά θαιύθζεθε κε μύιηλε επέλδπζε. Με ηνλ ίδην ηξόπν ήηαλ
θαηαζθεπαζκέλα ηα θηίξηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ησλ Αλαηνιηθώλ ηδεξνδξόκσλ από
ηελ Αιεμαλδξνύπνιε κέρξη ην Κάξαγαηο, όπσο νη ζηαζκνί ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, Ππζίνπ,
Γηδπκνηείρνπ (Oξδνκπνπδάλε 2016).
Πύθιο
Ο ζπλνξηαθόο ηαζκόο Ππζίνπ είλαη ν κνλαδηθόο ζηδεξνδξνκηθόο ζπλνξηαθόο ζηαζκόο ζηα
ζύλνξα ηεο Διιάδαο κε ηελ Σνπξθία, θαζώο εδώ ζπλαληώληαη νη ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο
γξακκέο κε ηηο ηνπξθηθέο. Τπάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ηεο αζηπλνκίαο ελώ ιεηηνπξγεί θαη ην
ηεισλείν. Πίζσ από ηνλ πξώελ γαιιηθό ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηνπ Ππζίνπ από όπνπ
πεξλνύζε ην Orient Express ππάξρεη κλεκείν αθηεξσκέλν ζην 45ν Σάγκα Πεδηθνύ ηνπ
Γαιιηθνύ ζηξαηνύ ην 1918 (γεληθό πξνμελείν ηεο Γαιιίαο ζηε Θεζζαινλίθε). Ζ
ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ ζπλδέεη ηηο δύν ρώξεο. ηε κία άθξε είλαη νη
Σνύξθνη ζηξαηηώηεο θαη ζηελ άιιε νη Έιιελεο. ην ζεκείν απηό ε Διιάδα παξαιακβάλεη ηνλ
ζπξκό θαη ζηελ επηζηξνθή παξαδίδεη θαη ην αληίζηξνθν (Αθξίηαο 1968).
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Δικόνα 2. Χξάξην ηεο δηαδξνκήο ηνπ Orient Express (Πεγή: Guide Horaire General.
Voyageur d΄ Orient, BnF Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Γαιιίαο 1909).
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Κωνζηανηινούπολη
Ο αξηζκόο ησλ ηαμηδησηώλ από ηελ Δπξώπε ζηελ Σνπξθία, θαη ηδηαίηεξα ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, απμήζεθε δξακαηηθά θαηά ηνλ 19ν αηώλα, θαζώο νη ζπλζήθεο ηνπ
ηαμηδηνύ βειηηώζεθαλ. Απηό πξνήιζε θπξίσο από ηελ επηζπκία λα δνπλ νη επηζθέπηεο ηελ
Αλαηνιία, λα βηώζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηελ ελδπκαζία, ην θαγεηό,
ηε δηαζθέδαζε, θαη ηηο παξαδόζεηο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαζώο θαη άιισλ
αηόκσλ. Χζηόζν, ε πξσηεύνπζα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δελ ήηαλ εθνδηαζκέλε κε
ηα θαηάιιεια θαηαιύκαηα, γηα λα θηινμελήζεη ηνπο επηζθέπηεο. ηηο αξρέο ηνπ 1890 κηα από
ηηο πην ζεκαληηθέο εηαηξείεο ηνπ 19νπ αηώλα, ε Wagons Lits, ε νπνία παξείρε ηηο
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο κεηαμύ ηεο Αλαηνιήο θαη Γύζεο άλνημε ην δηάζεκν μελνδνρείν
Pera Palas ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
Οη επηβάηεο πνπ απνβηβάδνληαλ από ην Οrient Δxpress ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, έκελαλ ζην
μελνδνρείν Pera Palace, πνπ βξίζθεηαη ςειά γηα πγηεηλό αέξα θαη έρεη ζέα ζηνλ Κεξάηην
θόιπν θαη νιόθιεξν ην παλόξακα. ηνπο επηζθέπηεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ βαζηιηθέο
νηθνγέλεηεο ηεο Δπξώπεο, κάιηζηα κία ζνπίηα ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ Αηαηνύξθ (θαη
δηαηεξείηαη σο κνπζείν), ελώ ε Αγθάζα Κξίζηη έκελε ζην δσκάηην 411 (Seeberg 2000).
Πίνακαρ 1: ηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Υηιηνκεηξήζεηο (Νηθνιατδεο 1993).
ιδηποδπομική Γπαμμή Κωνζηανηινούπολη- ΠύθιοΚάπαγαηρ- Svilegrad- Φιλιππούπολη
Κσλζηαληηλνύπνιε

Υιλιομεηπική θέζη
0

ηδεξνδξνκηθή γέθπξα Ππζίνπ

281

ηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Ππζίνπ

282,2

Ν. Οξεζηηάδα

300

Αξρή ειιεληθήο παξάθακςεο Σξηγώλνπ Κάξαγαηο
Όξηα Σξηγώλνπ Κάξαγαηο
ηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Κάξαγαηο

318,2

Ππόζθςγερ από ηην Αναηολική Θπάκη και ηο Orient Express
Βξίζθνκαη ζε έλα άλεην ηξέλν, αιιά κε ηε θξίθε ηεο εθθέλσζεο ηεο
Θξάθεο, όια κνπ θαίλνληαη απίζηεπηα. Έζηεηια ηειεγξάθεκα ζηε «ηὰξ»
από ηελ Αδξηαλνύπνιε. .. Ἡ εθθέλσζε ζπλερίδεηαη…. Φηράιηδε. ηελ άθξε
ηνπ ιαζπόδξνκνπ έβιεπα ηελ αηέιεησηε πνξεία ηεο αλζξσπόηεηαο λα
θηλείηαη αξγά ….. (Toronto Star, 14 Ννέκβξε 1922).
ηηο 30 επηεκβξίνπ 1922, ν Έξλεζη Υέκηλγνπετ έθηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε γηα λα
θαιύςεη ηνλ ειιελνηνπξθηθό πόιεκν (1920-1922) γηα ηελ Toronto Star. Ο Έξλεζη
Υέκηλγνπετ ήηαλ δεκνζηνγξάθνο θαη πνιεκηθόο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο «Toronto Star
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Weekly» ηνπ Σνξόλην. ην ηειεπηαίν άξζξν ηνπ, «Οη πξόζθπγεο από ηε Θξάθε» κε
εκεξνκελία 14 Ννεκβξίνπ 1922, ν Υέκηλγνπετ έγξαςε είθνζη άξζξα γηα ηνλ πόιεκν θαη ηελ
πνιηηηθή θαηάζηαζε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ρσξία ζηα άξζξα ηνπ γηα ηελ
Toronto Star πξνθαινύλ ζπκπάζεηα γηα ηνπο κηζό εθαηνκκύξην Θξάθεο νη νπνίνη ζηεξήζεθαλ
ηα αγαζά ηνπο εμαηηίαο ηνπ ειιελνηνπξθηθνύ πνιέκνπ. Ο Υέκηλγνπετ ηζηνξηθνπνηεί ηνλ
ειιεληθό πνιηηηζκό θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ, νη νπνίνη βξίζθνληαη μαθληθά αλίζρπξνη κεηαμύ
ησλ δπηηθώλ κεζηηώλ ηεο εμνπζίαο (Βξεηαλία, Γαιιία, ε Ηηαιία), ησλ νπνίσλ ε πνιηηηθή θαη
ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνύο θαζηζηά αδηάθνξνπο κπξνζηά ζηε καθξαίσλε έρζξα κεηαμύ
Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ (Lecouras 2001).
Κη ε Αδξηαλνύπνιε, όκσο, δελ είλαη επράξηζην κέξνο. Καηεβαίλνληαο από ην
ηξέλν θαηά ηηο 11 ην βξάδπ, βξήθα κηα ιαζπσκέλε ηξύπα αληί γηα ζηαζκό,
γεκάηε ζηξαηηώηεο, κπόγνπο, ζθειεηνύο θξεβαηηώλ, ζθεπάζκαηα,
ξαπηνκεραλέο, κσξά, ζπαζκέλα θάξα, όια λα κνπζθεύνπλ θάησ από ηε
ζπλερηδόκελε βξνρή θαη βνπηεγκέλα ζηε ιάζπε. Σν κέξνο θσηηδόηαλ κε
ιάκπεο θεξνδίλεο. Ο ζηαζκάξρεο κνύ είπε όηη κόλν εθείλε ηε κέξα είρε ήδε
δηώμεη κε θαηεύζπλζε ηε δπηηθή Θξάθε πελήληα επηά βαγόληα γεκάηα
ζηξαηηώηεο πνπ ππνρσξνύζαλ… (Υέκηλγνπετ 2010).
Ζκέξα θαη λύρηα, αθνινπζώληαο ηνπο ρείκαξξνπο πνπ είραλ ζρεκαηίζεη νη
θζηλνπσξηλέο βξνρέο, ην πιήζνο ησλ θπγάδσλ είρε πιένλ μεπεξάζεη ηηο
180.000 ςπρέο κέζα ζε δώδεθα κέξεο, ελώ ζπλέρηδε κε αξγό ξπζκό ελ
πνξεία ηνπ πξνο ηηο ειώδεηο εθβνιέο ηνπ πάληα θνπζθσκέλνπ Έβξνπ. Γηα
ιίγεο ώξεο ηα βόδηα ζα μεθνπξάδνληαλ εθεί ιπκέλα, ελώ νη νηθνγέλεηεο ησλ
πξνζθύγσλ ζα μέθιεβαλ ιίγν ύπλν πάλσ ζηα ηδξσκέλα ζηνκάρηα ησλ δώσλ
ηνπο γηα λα δεζηαζνύλ. Σόηε ζα αθνύγνληαλ ην ζθύξηγκα ηνπ Οξηάλ Δμπξέο,
ηα βαγόληα ηνπ νπνίνπ έιακπαλ από θσο θαη ριηδή θαζώο πεξλνύζε…
Έπξεπε λα θηάζνπλ ζην πνηάκη πξηλ ε δηέιεπζε ηνπ γίλεη αδύλαηε, έπξεπε
λα πξνρσξήζνπλ κε πείζκα κπξνζηά (Σhe National Geographic Magazine.
πιιεθηηθό ηεύρνο).
Δπίλογορ
«Ο ζηδεξόδξνκνο έρεη θαληαζία…..Σν ηξέλν είλαη θαληαζηηθό. Έγηλε γηα ηνλ άλζξσπν θαη
γη’ απηό κηιάεη ζηνλ άλζξσπν. Γη’ απηό κπνξείο λα θαηαιάβεηο πνιιά πξάγκαηα..»
(Κνληόπνπινο Δπζύκηνο, πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ θίισλ ζηδεξνδξόκσλ Θεζζαινλίθεο,
Απξίιηνο 2010).
Σν Orient Express ήηαλ ην ηξέλν ηεο εηξήλεο, δεκηνπξγόο επεκεξίαο αιιά θαη έλα ζύκβνιν,
έλα ηξέλν ην νπνίν θαηάξγεζε θπζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο απνζηάζεηο θηίδνληαο γέθπξεο
κεηαμύ ησλ ρσξώλ. Ο ηξόπνο κεηαθίλεζεο κεηαμύ ησλ πόιεσλ ήηαλ πνιύπινθνο ιόγσ ηεο
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνύζε θαη ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ ζπλνξηαθώλ ρσξώλ. Ζ έλλνηα
ηνπ ηαμηδηνύ ρσξίο δηαθνπή είλαη έλαο από ηνπο πην βαζηθνύο παξάγνληεο ζηε δηακόξθσζε
ησλ πνιηηηζκώλ ζηε ζύγρξνλε επνρή ηεο θηλεηηθόηεηαο, ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
(Starostina 2012).
Σν Orient Express είλαη ην ηξέλν ην νπνίν είλαη ζπλώλπκν κε ξνκαληηθέο ζρέζεηο, ίληξηγθεο
θαη πνιπηειή ηαμίδηα.
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H ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΟΤ ΣΟ ΒΟΡΔΙΟ ΔΒΡΟ
Γιαμανηήρ Μςπηζίδηρ και Υπήζηορ Μςπηζίδηρ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ ηζηνξία ηνπ Ννκνύ Έβξνπ θαη θπξίσο ηεο πόιεο ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαη ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην ζηδεξόδξνκν. ηελ παιαηά Οξεζηηάδα
(Κάξαγαηο) βξηζθόηαλ ν κεγαινπξεπήο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο Αδξηαλνππόιεσο
ρηηζκέλνο ηνλ 19ν αηώλα πάλσ ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό άμνλα Κσλζηαληηλνύπνιεο – Βηέλλεο,
κεηαηξέπνληαο ηελ Αδξηαλνύπνιε ζε δηεζλέο θέληξν εκπνξίνπ. Ο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο
απνηέιεζε άιισζηε θαη έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο γηα ηε δηεθδίθεζε θαη ηελ
παξάδνζε ηνπ Κάξαγαηο ζηνπο Σνύξθνπο. Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ην ηξέλν
ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζύγρξνλεο πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Βνξείνπ
Έβξνπ. Μέζσ ηνπ ζηδεξόδξνκνπ θαη ηεο γεσ-ζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο ν Βόξεηνο Έβξνο
εμειίρζεθε ζε ζεκαληηθό επηβαηηθό θαη εκπνξηθό θέληξν. Γεκηνπξγήζεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ
δπν κεζνξηαθνί ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί ζην Πύζην θαη ζηα Γίθαηα ζπλδένληαο έηζη
ζηδεξνδξνκηθά ηελ πεξηνρή αιιά θαη ηελ Διιάδα κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ Βνπιγαξία
αληίζηνηρα. Αθόκε, κέζσ ηνπ ζηδεξόδξνκνπ γηλόηαλ ε κεηαθνξά ηεο δάραξεο από ην
εξγνζηάζην ηεο πόιεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο πξνο ηα αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο. Ζ ζύλδεζε
ηνπ ζηδεξνδξόκνπ κε ηελ πεξηνρή ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα κε ην λέν θηίξην ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ λα δεζπόδεη ζηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο.
Λέξειρ κλειδιά: Κάραγαης, ζιδηρόδρομος, Νέα Ορεζηιάδα, ζιδηροδρομικός ζηαθμός, O..Ε.
Διζαγωγή
Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλόο πσο ε ζύγρξνλε ηζηνξία ηεο πόιεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο αιιά
θαη ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην ζηδεξόδξνκν. ην Βόξεην Έβξν ν
ζηδεξόδξνκνο θαιύπηεη 102 ρηι. γξακκήο θαη δηαζρίδεη ηα ζεκαληηθόηεξα αζηηθά θέληξα, ηηο
πόιεηο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ηνπ Γηδπκνηείρνπ, ηελ θσκόπνιε ηεο Νέαο Βύζζαο θαη ηα
θεθαινρώξηα ησλ Λαβάξσλ, ηνπ Ππζίνπ θαη ησλ Γηθαίσλ.
Όια μεθίλεζαλ, πξηλ από πεξίπνπ 150 ρξόληα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860, όηαλ ν
αλώηεξνο άξρνληαο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νπιηάλνο Αβδνύι Αδίδ, απνθαζίδεη ηε
ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηε Γπηηθή Δπξώπε (Αλδξνπιηδάθεο 2005).
Μεηά ηελ πξώηε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο ην 1869 κε ηελ Απζηξηαθή εηαηξία
ησλ ηδεξνδξόκσλ, ηε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε Κσλζηαληηλνύπνιεο-ΑδξηαλνύπνιεοΒηέλλεο αλαιακβάλεη ηειηθά ε «Δηαηξία Αλαηνιηθώλ ηδεξνδξόκσλ» - «Chemins de fer
Orientaux» (CO), ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεξκαλνύ Hirch (Παπαδεκεηξίνπ 2000).
Η εηαιπία Αναηολικών ιδηποδπόμων – Chemins de fer Orientaux (CO)
Σα έξγα θαηαζθεπήο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ Κσλζηαληηλνύπνιεο –
Αδξηαλνύπνιεο - όθηαο ζπλνιηθνύ κήθνπο 562 ρηιηνκέηξσλ μεθίλεζαλ ζηηο 4 Ηνπλίνπ ηνπ
1870 (Παπαδεκεηξίνπ 2000). ηε ζπλέρεηα, ην 1872 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηεο δηαθιάδσζεο
ηεο γξακκήο πνπ ζα ζπλέδεε ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό Γηδπκνηείρνπ (ζεκεξηλόο ζηαζκόο
Ππζίνπ) κε ην κηθξό ςαξνρώξη Γεδέαγαηο ζπλνιηθνύ κήθνπο 112 ρηιηνκέηξσλ. ην
Γεδέαγαηο ε εηαηξία θαηαζθεύαζε εκπνξηθό ζηαζκό θαη απνζήθεο ζην ιηκάλη, πξνρσξώληαο
ζηαδηαθά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ. Πιήζνο θόζκνπ εξγάζηεθε γηα ην ζηδεξόδξνκν, θαιύπηνληαο
ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό, κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκόο ηνπ ρσξηνύ λα απμεζεί ζεκαληηθά.
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Σειηθά, ε γξακκή Κσλζηαληηλνύπνιεο – Αδξηαλνύπνιεο ζύκθσλα κε ηνλ Αλδξνπιηδάθε
(2005) δόζεθε ζηελ θπθινθνξία ηξία ρξόληα αξγόηεξα ην έηνο 1873. Σα επίζεκα εγθαίληα
έγηλαλ ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1873. Ο κεγαινπξεπήο θαη επηβιεηηθόο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο
Αδξηαλνύπνιεο ρηίζηεθε ζην πινύζην πξνάζηην Κάξαγαηο. Ζ Αδξηαλνύπνιε, κεηαηξάπεθε
ζε ζεκαληηθό θέληξν ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, ζπγθεληξώλνληαο εθηόο από κεγαινζηειέρε ηεο
Δηαηξίαο ησλ ηδεξνδξόκσλ, κεγάιν πιήζνο μέλσλ επελδπηώλ, εκπόξσλ θαη ηξαπεδηηώλ.
Από ην 1883 ηε δηαδξνκή Κσλζηαληηλνύπνιε – Αδξηαλνύπνιε - Βηέλλε θάιππηε ε δηάζεκε
ππεξηαρεία Orient Express. Οη ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί Ππζίνπ θαη Αδξηαλνππόιεσο ήηαλ
ζηηο δόμεο ηνπο. Βαζηιηάδεο, αξρεγνί θξαηώλ, Παηξηάξρεο, κεγηζηάλεο πεξλάλε από ηελ
Αλδηαλνύπνιε θαη ην Πύζην, ηηο πύιεο ηεο Γύζεο (Μπξάβνο 2004). Ζ ζπληήξεζε θαη ε
εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο παξαρσξήζεθε από ηνλ νπιηάλν ζηελ εηαηξία Αλαηνιηθώλ
ηδεξνδξόκσλ.
ηηο 19 Μαΐνπ 1896 ε εηαηξία JSC παξαδίδεη ζηελ θπθινθνξία ηελ «ελσηηθή γξακκή»
ζπλδένληαο ην Πνιύθαζηξν ηνπ Κηιθίο κε ην Φεξεηδίθ (Φέξξεο) θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ν
ζηδεξνδξνκηθόο άμνλαο Κσλζηαληηλνύπνιε – Αδξηαλνύπνιε – Θεζζαινλίθε (Μαηδαξίδεο
1984). ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα νιόθιεξνο ν ζεκεξηλόο Ννκόο Έβξνπ είρε κεηαηξαπεί ζε
ζεκαληηθό εκπνξεπκαηηθό θέληξν, θαηαιακβάλνληαο κηα γεσζηξαηεγηθή ζέζε, ζην λέν
ζπγθνηλσληαθό ράξηε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κε ηε ζύλδεζήο ηεο κε ηελ Δπξώπε.
Σελ εθκεηάιιεπζε ηεο Δλσηηθήο γξακκήο είρε ε εηαηξία JSC (Αλδξνπιηδάθεο 2005).
Η πεπίοδορ ηων μεγάλων πολέμων
Σν 1918 ν αξρηζηξάηεγνο ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ Φ. Νη’ Δζπεξαί ζρεκαηίδεη κέησπν
θαηά ηεο Σνπξθίαο θαηά κήθνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αιεμαλδξνππόιεσο –
Οξκελίνπ. ηελ πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ ηνπνζεηήζεθε ε 26ε Βξεηαληθή Μεξαξρία. Ο
πόιεκνο έιεμε ηνλ Ννέκβξε ηνπ 1919 κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Νετγύ, κε ηελ
νπνία ε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο παξαρσξείηαη ζηελ Διιάδα
(Μαξαζιήο 1996). Με ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ πεξηνρώλ ζην ειιεληθό θξάηνο,
δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ δηθηύσλ, πνπ
βξηζθόηαλ ζηα λέα ειιεληθά εδάθε. Έηζη, κε ην λόκν 2144/18.3.1920 ν Διεπζέξηνο
Βεληδέινο ηδξύεη ηνπο ηδεξόδξνκνπο Διιεληθνύ Κξάηνπο (ΔΚ) ππό ηελ δηνίθεζε ησλ
νπνίσλ ππάγνληαη όινη νη ζηδεξόδξνκνη ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (Αλδξνπιηδάθεο 2005).
Με ην λόκν 2647/1920 εληάζζεηαη ζηνπο ΔΚ θαη ε γξακκή Θεζζαινλίθεο –
Αιεμαλδξνύπνιεο έλαληη 10.111.675 δξαρκώλ, σζηόζν ε γξακκή πνπ δηαζρίδεη ην Βόξεην
Έβξν (Αιεμαλδξνύπνιεο – Οξεζηηάδαο – Οξκελίνπ) παξέκεηλε ππό ηελ δηνίθεζε ησλ CO
έσο ην έηνο 1930 (Μαηδαξίδεο 1984).
Μεηά ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο ην 1922 ζηελ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαζνξίδεηαη, αξρηθά
ζηελ ζπλζήθε ησλ Μνπδαληώλ, σο ρεξζαίν ζύλνξν κεηαμύ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο, ν πνηακόο
Έβξνο, παξαρσξώληαο ηελ πόιε ηεο Αδξηαλνύπνιεο ζηελ Σνπξθία. Σν δίθηπν ηεο εηαηξίαο
ησλ Αλαηνιηθώλ ηδεξνδξόκσλ ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα ζην ειιεληθό θαη ην ηνπξθηθό κε
έδξα ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε αληίζηνηρα (Παπαδεκεηξίνπ 2000)
θαη πνιινί Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαηέθπγαλ ζην πινύζην πξνάζηην ηνπ
Κάξαγαηο πνπ βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ πνηακνύ Έβξνπ. Χζηόζν ιίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ηνλ
Μάην ηνπ 1923, θαηά ηηο δηαβνπιεύζεηο ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο ζηελ Λσδάλλε ηεο Διβεηίαο, ν
Δ. Βεληδέινο παξαρσξεί ην ηξίγσλν ηνπ Κάξαγαηο – Νηεκεξληέο – Μπόζλαο ζηελ Σνπξθία.
Σν ηξίγσλν ηνπ Κάξαγαηο είρε έθηαζε 24 η. ρκ. θαη πιεζπζκό 15.000 θαηνίθσλ (Μαξαζιήο
1996). Αηηία ηεο παξαρώξεζεο ηνπ Κάξαγαηο ήηαλ ν ζηδεξόδξνκνο. Ο Κεκάι Αηαηνύξθ δελ
ήζειε κε ηίπνηα λα ράζεη ηελ ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαη γηα λα πεηύρεη
ηελ παξαρώξεζε ηνπ Κάξαγαηο ε Σνπξθία παξαηηείηαη από ην δηθαίσκα ηεο πνιεκηθήο
απνδεκίσζεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Κάξαγαηο θαη ηεο Μπόζλαο δπηηθά ηεο πόιεο Αδξηαλνύπνιεο
ζαλ άιιε «Ηθηγέλεηα» παξαρσξήζεθε ζηνπο Σνύξθνπο. Σν 1923 νη πξόζθπγεο πνπ
κεηαθηλήζεθαλ ζηελ Διιάδα από ην Κάξαγαηο θαη ηελ Μπόζλα ίδξπζαλ ηε Νέα Οξεζηηάδα
θαη ηε Νέα Βύζζα αληίζηνηρα. ηε Νέα Οξεζηηάδα έλα από ηα πξώηα θηήξηα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ ν ηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο (Μαπξίδεο 2008).
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Με ηελ παξαρώξεζε ηνπ Κάξαγαηο, 30 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο ζηδεξνδξνκηθώλ ππαιιήισλ
κεηαθόκηζαλ ζηνλ ζηαζκό ηνπ Κνύιειη Μπνπξγθάο (Ππζίνπ), πνπ βξίζθεηαη 1 ρικ λόηηα ηνπ
νκώλπκνπ νηθηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πόιεηο ηνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο. Ο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο εμειίρζεθε ζε ζεκαληηθό νηθηζκό. Γεκηνπξγήζεθε
ηεισλείν θαη αζηπλνκηθόο ζηαζκόο, θαζώο ζηνλ ζηαζκό ε ειιεληθή γξακκή δηαθιαδώλεηαη
(αθόκε θαη ζήκεξα) κε ηελ παιηά γξακκή ησλ CO πνπ κέζσ ηεο πόιεο ηεο Μαθξάο Γέθπξαο
(Uzun Kupru) θαηαιήγεη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν 1928 ν ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο
Ππζίνπ είρε πιεζπζκό 286 αηόκσλ θαη δηέζεηε ηαρπδξνκείν, 2 θνύξλνπο αθόκα θαη δεκνηηθό
ζρνιείν, ην νπνίν ιεηηνύξγεζε έσο ην 1979 (Μπξάβνο 2004). Με ηελ παξαρώξεζε ηνπ
ηξηγώλνπ ηνπ Κάξαγαηο δεκηνπξγήζεθε έλα αθόκε πξόβιεκα. Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή από
ηελ Αγία Παξαζθεπή ηεο Νέαο Βύζζαο έσο ηνλ νηθηζκό ησλ Μαξαζίσλ εηζεξρόηαλ ζην
Σνύξθηθν έδαθνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Κάξαγαηο, όπνπ βξηζθόηαλ ν κεγαινπξεπήο
ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο Αδξηαλνύπνιεο. Έηζη, κέρξη ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο
ζηδεξνδξνκηθήο γέθπξαο ζηελ πεξηνρή ησλ Καζηαλεώλ, ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ηα ειιεληθά
ηξέλα πνπ εθηεινύζαλ ηε δηαδξνκή Οξκέλην – Αιεμαλδξνύπνιε θαη ηα ηνπξθηθά ηξέλα πνπ
εθηεινύζαλ ηε δηαδξνκή Αδξηαλνύπνιε – Κσλζηαληηλνύπνιε πεξλνύζαλ από ην Κάξαγαηο
θαη ηε Νέα Οξεζηηάδα αληίζηνηρα (Αλδξνπιηδάθεο 2005).
Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ην ηξέλν ήηαλ ην κόλν κέζν καδηθήο κεηαθνξάο, κέζσ ηνπ
νπνίνπ ππήξρε γηα πξώηε θνξά ε δπλαηόηεηα λα κεηαθηλεζεί έλαο πνιίηεο πξνο ηελ Αζήλα
θαη ηα άιια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. ε θάζε ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ππήξρε απνζήθε
εκπνξεπκάησλ θαη όια ηα αγαζά κπνξνύζαλ λα κεηαθεξζνύλ κόλν κέζσ ηνπ ηξέλνπ, θαζώο
ην νδηθό δίθηπν ήηαλ αλύπαξθην ηελ επνρή εθείλε. Δπνκέλσο, ε δεκηνπξγία ηεο λέαο πόιεο
δίπια ζηηο γξακκέο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνύ ζηε Νέα Οξεζηηάδα ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή
θαη ζαθώο ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε όιεο ηεο πεξηνρήο (Μπξηζίδεο 2015). Ο ζηδεξόδξνκνο
δηέζρηδε έλα ζεκαληηθό κέξνο, θπξίσο ην Αλαηνιηθό, ηεο πεξηνρήο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ. Σν
Αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ είλαη ην πην ππθλνθαηνηθεκέλν θαη εθεί βξίζθνληαη ηα
αζηηθά θέληξα. Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο πσο ν ζηδεξόδξνκνο ήηαλ ίζσο ν πην θαζνξηζηηθόο
παξάγνληαο ζηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο. Σν 1929 ηε δηνίθεζε ησλ ζηδεξνδξόκσλ ηνπ Έβξνπ
αλέιαβε ε λενζύζηαηε εηαηξία ησλ Γαιιν-ειιεληθώλ ηδεξνδξόκσλ (Compagnie francohellenique de chemin de Fer) κε έδξα ην Παξίζη (Παπαδεκεηξίνπ 2000). Λίγα ρξόληα
αξγόηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, θαζηεξώλνληαη δξνκνιόγηα από ηελ Simplon Orient Express
θαη κεηαμύ Αζελώλ – Ππζίνπ – Κσλζηαληηλνππόιεσο (Υαλδξηλόο 2010).
Σν 1941 νη Γεξκαλνί θαηαιακβάλνπλ ηελ Διιάδα θαη ην Ννκό Έβξνπ. Χζηόζν, ε ειιεληθή
αληίζηαζε ζπλερίζηεθε κε ζακπνηάδ – θπξίσο – ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Ζ κεγαιύηεξε
ίζσο επηηπρία ηνπ αληηζηαζηαθνύ θηλήκαηνο ζηελ δώλε ηνπ Έβξνπ ήηαλ ε αλαηίλαμε ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γέθπξαο ησλ Γηθαίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 28 Μαΐνπ 1944, ε 1 ε νκάδα
ζακπνηέξ κε επηθεθαιήο ηνλ ηαγκαηάξρε Σ. Κέιπ θαη γηαηξό ην Βπζζηώηε Αζαλάζην
Υαηδεληθνιάνπ γλσζηό σο «Γαιελό» αλαρώξεζε από ην αξρεγείν ηεο Γθίκπξελαο
εθνδηαζκέλε κε κηζό ηόλν εθξεθηηθήο ύιεο. Πεξλώληαο κέζα από δύζβαηα κνλνπάηηα
έθηαζε ζηα Γίθαηα, όπνπ ηα κεζάλπρηα ηεο 30εο Απγνύζηνπ ε νκάδα αλαηίλαμε ηε γέθπξα
ησλ Γηθαίσλ, δηαθόπηνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Βνπιγαξίαο
(Σεξδνύδεο θ.ά. 1985). Ζ αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο ζεσξείηαη επηηπρία εθάκηιιε κε ηελ
αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, θαζώο θαζπζηέξεζε ηε κεηαθνξά ρξσκίνπ από
ηελ Σνπξθία ζηα γεξκαληθά εξγνζηάζηα (Φπιιίδεο 1999). Δπίζεο, ζηνπο ζηαζκνύο ησλ
Γαιινειιεληθώλ ζηδεξνδξόκσλ δόζεθαλ αξθεηέο κάρεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Βνξείνπ
Έβξνπ. Ζ ζεκαληηθόηεξε κάρε έγηλε ηελ 29ε Απγνύζηνπ ζηνλ ζηαζκό Γηδπκνηείρνπ όπνπ ην
ΔΑΜ λίθεζε ηνπο Γεξκαλνύο θαη ειεπζέξσζε ην Γηδπκόηεηρν ζπιιακβάλνληαο 115
Γεξκαλνύο αηρκαιώηνπο. Σν Γηδπκόηεηρν θαη ν Έβξνο έγηλαλ έηζη ε πξώηε ειιεληθή πόιε
θαη ε πξώηε πεξηνρή αληίζηνηρα πνπ απειεπζεξώζεθαλ από ηνπο Γεξκαλνύο. ηε ζπλέρεηα,
ηελ επόκελε εκέξα, ην ΔΑΜ εμνπδεηέξσζε ηνπο Γεξκαλνύο ζηνλ ζηαζκό ηνπ Ππζίνπ
θαηαιακβάλνληαο ζεκαληηθή πνζόηεηα εθξεθηηθώλ πιώλ. Σελ ίδηα κέξα ε ειιεληθή ζεκαία
πςώζεθε μαλά ζην Πύζην (Σεξδνύδεο θ.ά. 1985).
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Οι ιδηπόδπομοι Δλληνικού Κπάηοςρ (ΔΚ)
Με ηελ θπγή ησλ Γεξκαλώλ δόζεθε πξνηεξαηόηεηα από ηνπο ΔΚ ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο βίιεγθξαδ – Νέαο Οξεζηηάδαο – Αιεμαλδξνύπνιεο –
Θεζζαινλίθεο. Σν δίθηπν ηεο πεξηνρήο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ, παξά ηηο θαηαζηξνθέο πνπ
ππέζηε ήηαλ ιόγσ ηεο γεσζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο από ηα πξώηα δίθηπα πνπ ιεηηνύξγεζαλ
μαλά. ηόρνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ λα κε ραζεί ε ζηδεξνδξνκηθή επηθνηλσλία ηεο
ρώξαο κε ηηο όκνξεο ρώξεο, ηελ Σνπξθία θαη ηε Βνπιγαξία (Αλδξνπιηδάθεο 2005). Χζηόζν,
δελ ππήξραλ ηα απαξαίηεηα ρξεκαηηθά θνλδύιηα γηα ηελ άκεζε επαλαιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ.
Έηζη, ε θπβέξλεζε δήηεζε θαη έιαβε νηθνλνκηθή βνήζεηα από ηνπο ζπκκάρνπο ηεο θαη από
ηελ UNRRA. Ζ UNRRA (United Nations Relief and Rehabilation Administration) ήηαλ κηα
ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΖΔ) πνπ είρε σο ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ δεκηώλ πνπ πξνθάιεζε ν Β΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο (ύιινγνο Φίισλ ηδεξνδξόκσλ
1997). ηε ζπλέρεηα, ρξήκαηα δόζεθαλ ζηνπο ΔΚ θαη από ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηελ
εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ Μάξζαι θαη Σξνύκαλ. Έηζη, κεηά ηελ ρξεκαηνδόηεζε ε έλαξμε ησλ
εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ηεο γξακκήο ηνπ Έβξνπ μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945 θαη
ιίγνπο κήλεο αξγόηεξα ην ηξέλν ζθύξημε μαλά ζην Ννκό Έβξνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε
ζηδεξνδξνκηθή επηθνηλσλία Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο απνθαηαζηάζεθε ιίγα ρξόληα
αξγόηεξα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. Έηζη, ην 1949 κεηά από 6 πεξίπνπ ρξόληα ην
ηξέλν αλαρώξεζε από ηνλ ζηαζκό ηεο Αζήλαο (Λαξίζεο) κε πξννξηζκό ηελ Θεζζαινλίθε θαη
ζηε ζπλέρεηα ηνλ Έβξν. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηελ ρώξα καο ν πξόεδξνο ησλ ΖΠΑ Υ.
Σξνύκαλ αλαθεξύρζεθε επίηηκνο δεκόηεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ε πιαηεία Διεπζεξίαο
κεηνλνκάζηεθε ζε πιαηεία Σξνύκαλ (Κξηηνύ 1995).
Ζ επνρή απηή, κεηά ην ηέινο ηνπ 2νπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ, ήηαλ ίζσο ε «ρξπζή επνρή» γηα
ηνλ ζηδεξόδξνκν ζηελ πεξηνρή καο. Ζ έιεπζε ησλ απηνθηλεηακαμώλ (ηα γλσζηά
«νηνκνηξίο») Duwag ηεο εηαηξίαο ΜΑΝ (ηηο νπνίεο θιεξνλόκεζαλ νη ΔΚ από ηελ Γαιιηθή
εηαηξία) κε κέγηζηε ηαρύηεηα έσο θαη ηα 130 ρκ/ώ κείσζε αηζζεηά ηνλ ρξόλν ηεο δηαδξνκήο
Νέα Οξεζηηάδα – Αιεμαλδξνύπνιε. Από 5 ώξεο πνπ ρξεηαδόηαλ πξνπνιεκηθά νη αηκάκαμεο,
ε δηαδξνκή δηαξθνύζε κόιηο 2 ώξεο θαη 48 ιεπηά. Έηζη, κε ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο
επηηεύρζεθε παξάιιεια ε θαζεκεξηλή ζύλδεζε Νέαο Οξεζηηάδαο θαη Αιεμαλδξνύπνιεο, κε
ηαπηόρξνλε αληαπόθξηζε από ηε Νέα Οξεζηηάδα πξνο ην βίιεγθξαδ. Δπηπιένλ, ππήξρε
θαζεκεξηλή ζύλδεζε κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κέζσ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Ππζίνπ.
Σα λέα απηά κέηξα ζε ζπλδπαζκό κε ην νηθνλνκηθό εηζηηήξην είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο (ύιινγνο Φίισλ ηδεξνδξόκνπ 1997).
Σν 1954, κε ηε ζύκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 7 Μαΐνπ, νη Γαιιν-ειιεληθνί ζηδεξόδξνκνη
ηνπ Έβξνπ εμαγνξάζηεθαλ από ηνπο ΔΚ επί πξνεδξίαο ηνπ Α. Μεξεληίηε. Με ηελ εμαγνξά
ην δηθηύνπ από ηνπο ΔΚ μεθίλεζε ε πιήξεο αλαθαίληζε ηνπ γηα ηελ αύμεζε ηνπ αμνληθνύ
βάξνπο από ηνπο 16 ζηνπο 20 ηόλνπο (Παπαδεκεηξίνπ 2000). Αθόκε, γηα πξώηε θνξά, ε
δηάζεκε ππεξπνιπηειήο ππεξηαρεία “Orient express” θάλεη ζηάζε θαη ζηελ πόιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο, ελώ κέρξη πξόηηλνο έθαλε κόλν δηέιεπζε ζην ειιεληθό ηκήκα από ην Πύζην έσο
ην Οξκέλην. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 νη ΔΚ μεθηλάλε κηα πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ησλ
αηκνκεραλώλ κε ηαπηόρξνλε αληηθαηάζηαζε ηνπο από ληεδειάκαμεο, κε ηελ αγνξά 100
ληεδειακαμώλ από ηηο εηαηξίεο Krupp, Siemens θαη Alco θαζώο θαη ηελ έιεπζε ησλ λέσλ
απηνθηλεηακαμώλ από ηηο Breda θαη Ferrostaal. Έηζη ζηαδηαθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970 νη αηκνκεραλέο απνηεινύλ πιένλ παξειζόλ γηα ηνλ ειιεληθό ζηδεξόδξνκν
(Αλδξνπιηδάθεο 2005).
Σν 1966 νη ΔΚ θαηαζθεπάδνπλ κηα λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζηηο έξξεο κεηαμύ ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ηξπκόλα θαη ηεο Κνπιάηαο ηεο Ννηηνδπηηθήο Βνπιγαξίαο
(ύιινγνο Φίισλ ηδεξόδξνκνπ 1997). Ζ λέα γξακκή ζύλδεζε ζηδεξνδξνκηθά ηε
Θεζζαινλίθε κε ηε όθηα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Βνπιγαξίαο. Από ηόηε ν θύξηνο όγθνο ησλ
ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθέξεηαη (έσο θαη ζήκεξα) ζηελ Βνπιγαξία κέζσ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ
ζηαζκνύ ηξπκόλα θαη όρη από ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό Οξκελίνπ, ζην Σξίγσλν ηνπ
Έβξνπ. Σν γεγνλόο απηό επεξέαζε ην λνκό καο, θαζώο νδήγεζε ζηελ κείσζε ησλ εκπνξηθώλ
θαη ηνλ επηβαηηθώλ δξνκνινγίσλ πξνο ηελ Βνπιγαξία πνπ δηεξρόηαλ κέρξη ηόηε απνθιεηζηηθά
από ην λνκό καο.
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O Οπγανιζμόρ ιδηποδπόμων Δλλάδορ (ΟΔ)
Ζ αλάπηπμε ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ θαζώο θαη ην πςειό θόζηνο ζπληήξεζεο ελόο δηθηύνπ
κεγαιύηεξνπ ησλ 2.500 ρηιηνκέηξσλ νδήγεζε ηνπο ΔΚ ζηελ θαηάξξεπζε. Οη ηίηινη ηέινπο
γηα ηνπο ζξπιηθνύο ΔΚ έπεζαλ ην 1970 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηδεξνδξόκσλ
Διιάδνο (ΟΔ ΑΔ). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην Ν.Γ. 674/1970 δεκηνπξγήζεθε ην λνκηθό
πξόζσπν «Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο». Ο ΟΔ είρε σο ζηόρν ηελ αλαδηνξγάλσζε
ησλ ζηδεξνδξόκσλ θαη ησλ κεηαθνξώλ θαη κνλαδηθόο κέηνρνο νξίζηεθε ην ειιεληθό
δεκόζην. Τπό ηελ επνπηεία ηνπ ΟΔ βξηζθόηαλ όιεο νη ππεξεζίεο θαη ηα ζηδεξνδξνκηθά
δίθηπα ησλ ΔΚ. Σειεπηαίνο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ησλ ΔΚ ήηαλ ν Καξαβίηεο θαη γεληθνί
δηεπζπληέο νη Μειηζζηλόο θαη Πεηξόπνπινο (Αλδξνπιηδάθεο 2005).
Σν 1971 νη Σνύξθνη θαηαζθεύαζαλ ηε γξακκή Αδξηαλνύπνιε – Pehlivankoy κήθνπο 62,2
ρηι., γηα λα κε δηαζρίδνπλ ηα ηνπξθηθά ηξέλα ειιεληθό έδαθνο θαη δεκηνύξγεζαλ λέν
ζύγρξνλν ζηαζκό ζηελ Αδξηαλνύπνιε (Παπαδεκεηξίνπ 2000). Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ην
λενζύζηαην ΟΔ ζην πξώην ζεκαληηθό έξγν ηνπ, ηελ παξάθακςε ηνπ ηξηγώλνπ ηνπ
Κάξαγαηο κε ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κεηαμύ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ
ζηαζκνύ Νέαο Βύζζαο θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζηάζεο Μαξαζίσλ κε ζπλνιηθό κήθνο 9,262
ρκ. Ζ λέα γξακκή Νέαο Βύζζαο – Μαξαζίσλ παξαδόζεθε επίζεκα ζηελ θπθινθνξία ζηηο 2
Ννεκβξίνπ ηνπ 1975 θαη πεξηειάκβαλε ηε λέα κεγάιε γέθπξα ηνπ πνηακνύ Άξδα κήθνπο 636
κέηξσλ, ε νπνία απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε ζε κήθνο ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα ζε όιε ηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα (ύιινγνο Φίισλ ηδεξνδξόκνπ 1997). Σν ύςνο ησλ βάζξσλ ηεο
γέθπξαο είλαη 7 κέηξα θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο αλήιζε ζην πνζόλ ησλ 50.000.000
δξαρκώλ. Σελ θαηαζθεπή αλέιαβε ε εηαηξία ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ (Μαηδαξίδεο 1984).
Χζηόζν, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο γξακκήο ν ηζηνξηθόο ζηαζκόο ηνπ Κάξαγαηο ησλ CO
ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζώο ηειεπηαία εμππεξεηνύζε κόλν ηα ειιεληθά ηξέλα πνπ
θαηεπζπλόηαλ από Νέα Οξεζηηάδα πξνο Γίθαηα. Σειεπηαίνο Έιιελαο ζηαζκάξρεο ηνπ
Κάξαγαηο ήηαλ ν Αληώλεο Αλησληάδεο.
Σo 1975 μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην εξγνζηάζην δάραξεο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο
Εάραξεο (ΔΒΕ) ζηε Νέα Οξεζηηάδα, θαηαζθεπαζκέλν από ηελ πνισληθή εηαηξία Polmex –
Cecop. Σν εξγνζηάζην είρε αξρηθά ζύκθσλα κε ηνλ Μπξάβν (2005) δπλακηθόηεηα 3.000
ηεύηισλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ απνηέιεζε ην βαζηθό ππιώλα αλάπηπμεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο ζηελ πόιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο βξίζθεηαη ην έλα από ηα 5 εξγνζηάζηα δάραξεο ζηελ Διιάδα. Σα ππόινηπα
βξίζθνληαη ζηηο έξξεο, ζηελ Ξάλζε, ζην Πιαηύ Ζκαζίαο θαη ζηε Λάξηζα. Μέρξη θαη ηε
δεθαεηία ηνπ 2000 ππήξραλ θαζεκεξηλά εκπνξηθά δξνκνιόγηα από ην εξγνζηάζην ηεο
Οξεζηηάδαο πξνο ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη ηηο άιιεο κεγάιεο ειιεληθέο πόιεηο (Ακπαηδή
2002).
Σν 1979 ν νξγαληζκόο μεθίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο αλαθαίληζεο ηεο γξακκήο. Σν έξγν
νινθιεξώζεθε ζε πξώηε θάζε ην 1995 κε ηελ αλαθαίληζε κεηαμύ ησλ ζηδεξνδξνκηθνύ
ζηαζκνύ Ππζίνπ θαη ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Λαγπλώλ (ύιινγνο Φίισλ ηδεξνδξόκνπ
2009). Με ην έξγν απηό κεηώζεθε ζεκαληηθά ν ρξόλνο δηαδξνκήο. Χζηόζν, ην βάξνο δόζεθε
από ηνλ ΟΔ ζηνλ άμνλα Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο, κε ηελ θαηαζθεπή δηπιήο γξακκήο,
ηειεδηνίθεζεο θαη ειεθηξνθίλεζεο. Άιισζηε ήδε από ην 1989 ππήξρε ην ηξέλν πςειώλ
ηαρπηήησλ (INTERCITY) «Αίνινο» πνπ θάιππηε ηελ δηαδξνκή Θεζζαινλίθε – Αζήλα ζην
ρξόλν ξεθόξ ησλ 6 σξώλ θαη 10΄.
ηηο 15 Μαΐνπ 1977 ην ηειεπηαίν Orient Express θηάλεη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σα
βαγόληα ηνπ ζξπιηθνύ ηξέλνπ ζπλέρηζαλ ην ηαμίδη ηνπο κε ηηο ακαμνζηνηρίεο 500/501 θαη ην
1998 απνζύξζεθαλ νξηζηηθά από ηελ θπθινθνξία. Σα βαγόληα ηνπ Simplon Orient Express
από ηηο 3/11/1994 έρνπλ θεξπρζεί σο «πξνζηαηεπόκελα κλεκεία ηεο λεόηεξεο πνιηηηζηηθήο
καο θιεξνλνκηάο» (Υαλδξηλόο 2010). Σέινο, ην 1988 ν ΟΔ ζέηεη ζε θπθινθνξία ηα «ηξέλα
– μελνδνρεία» παξέρνληαο θαηλνηόκεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπ, όπσο νη θιηλάκαμεο θαη
ε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ.
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εκαληηθέο δνκέο ηνπ ΟΔ δεκηνπξγεζήθαλ θαη ζηελ πεξηνρή καο. πλνιηθά ζηελ πεξηνρή
ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ από ηε Μάλδξα έσο ηνλ ηειεπηαίν ειιεληθό ζηαζκό, ην Οξκέλην,
ππάξρνπλ 8 ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί θαη 15 ζηάζεηο. Οη ζηαζκνί απνηεινύλ ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηδεξνδξόκνπ, εθνδηαζκέλεο κε αιιαγέο ηξνρηάο. Γειαδή, δηαζέηνπλ
ηνπιάρηζηνλ δύν ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. ηελ Διιάδα νη ζηαζκνί απαηηείηαη λα
δηεπζύλνληαη από ζηαζκάξρε (κπαξνύλεο 2004).
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί θαη νη ζηάζεηο ζηνλ
Βόξεην Έβξν (Γηάγξακκα 1).
ΣΑΘΜΟ/
ΣΑΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

Υ. ΑΠΟΣΑΖ

ΣΑΘΜΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

Υ. ΑΠΟΣΑΖ

*Μάλδξα

ηάζε

78,3 (Από
Αιεμ/πνιε)

**Υεηκώλην

ηαζκόο

123

**Λάβαξα

ηαζκόο

84,7

Ν. Οξεζηηάδα

ηαζκόο

129,6

*Ακόξην

ηάζε

89,1

άθθνο

ηάζε

133,4

*Φαζάδεο

ηάζε

93,9

Καβύιε

ηάζε

135,4

ηαζκόο

98,2

Νέα Βύζζα

ηαζκόο

137,9

Πξαγγί

ηάζε

104,5

Καζηαληέο

ηάζε

147,2

Πεηξάδεο

ηάζε

107,6

Μαξάζηα

ηάζε

150,4

Πύζην
(ζηαζκόο)

ηαζκόο

112

Γίινθνο

ηάζε

12,7 (Από
Κάξαγαηο)

Πύζην (ρσξηό)

ηάζε

113,4

Γίθαηα

ηαζκόο

20,9

Ρήγην

ηάζε

116,3

Πηειέα

ηάζε

24,5

νθηθό

ηάζε

119,8

**Οξκέλην

ηαζκόο

28,1

Θνύξην

ηάζε

121

**Γηδπκόηεηρν

*Οη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο δελ πθίζηαληαη πιένλ
** Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηαζκνί είλαη κε
επαλδξσκέλνη

Γιάγπαμμα 1. Οη ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ (Αξρείν Γηακαληή Μπξηζίδε).
ην Βόξεην Έβξν είρε ηελ έδξα ηνπ ην 16ν Γηακέξηζκα ησλ εξγαηώλ ηεο γξακκήο ζην
Γηδπκόηεηρν θαη νκάδεο γξακκήο ππήξραλ ζηε Νέα Οξεζηηάδα, ηε Νέα Βύζζα, ηα Γίθαηα, ην
Πύζην θαη ηα Μαξάζηα. Ζ απμεκέλε δήηεζε άιισζηε ζην λνκό ήηαλ γεγνλόο θαη γηα ην ιόγν
απηό θξίζεθε απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή λέσλ κεγάισλ επηβαηηθώλ ζηαζκώλ γηα λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ. Αξρηθά ην 1986 εγθαηληάζηεθε ν λένο
ζηαζκόο ηνπ Γηδπκνηείρνπ θαη 10 ρξόληα αξγόηεξα δόζεθε ζε ιεηηνπξγία ν κεγαινπξεπήο
λένο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. Ο λένο ζηαζκόο ηεο πόιεο
εγθαηληάζηεθε επίζεκα ζηηο 16-9-1996. Σελ πεξίνδν εθείλε ν ζηαζκόο είρε ηεξάζηηα
εκπνξηθή θαη επηβαηηθή θίλεζε. ύκθσλα κε ην ύιινγν Φίισλ ηνπ ηδεξνδξόκνπ (1996)
είρε ηελ ηξίηε κεγαιύηεξε επηβαηηθή θίλεζε ζηελ Βόξεηα Διιάδα. Σν λέν θηίξην θόζηηζε
πεξίπνπ 4,5 εθαηνκκύξηα επξώ. Χζηόζν, ηε δεθαεηία ηνπ 1990 παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή
ησλ ζηαζκώλ άιινη ζηαζκνί ππνβαζκίδνληαη, θαζώο ν ΟΔ αλαζηέιιεη «πξνζσξηλά» ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ ησλ Λαβάξσλ θαη ηεο Νέαο Βύζζαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ν ΟΔ
πξνκεζεύηεθε ηηο απηνθηλεηάκαμεο AEG θέξλνληαο ηελ επαλάζηαζε ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο θαζώο κπνξνύλ λα αλαπηύζζνπλ ηαρύηεηεο έσο 200 ρκ./ώ. Οη ππεξηαρείεο
(INTERCITY) εθηεινύζαλ αξρηθά δξνκνιόγηα κεηαμύ Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο –
Αιεμαλδξνύπνιεο, κε ειάρηζηεο ελδηάκεζεο ζηάζεηο (ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ). Από ηελ
Αιεμαλδξνύπνιε ππήξρε αληαπόθξηζε πξνο ηε Νέα Οξεζηηάδα. Σν 1997 ζηνπο πξννξηζκνύο
ηνπ intercity ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα
θαζεκεξηλά ην Intercity 90 «Αιέμαλδξνο» εθηειεί δξνκνιόγηα κεηαμύ Θεζζαινλίθεο - Νέαο
Οξεζηηάδαο κε ειάρηζηεο ελδηάκεζεο ζηάζεηο. Αληίζηνηρα, ην Intercity 91 εθηειεί ην
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αληίζηξνθν δξνκνιόγην κε ώξα αλαρώξεζεο από ηε Νέα Οξεζηηάδα ηηο 15.30. Ζ ππεξηαρεία
εθηεινύζε ηε δηαδξνκή ζε κόιηο 7,5 ώξεο θαη ηε δηαδξνκή Αιεμαλδξνύπνιε – Οξεζηηάδα ζε
1 ώξα θαη 47 ιεπηά (ΟΔ 1997). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δξνκνινγήζεθαλ νη
ακαμνζηνηρίεο Ηntercity 74 θαη 75 πνπ θάιππηαλ ηε δηαδξνκή Αζήλα – Νέα Οξεζηηάδα θαη
αληίζηξνθα ζε κόιηο 12 ώξεο θαη 23 ιεπηά. Οη ππεξηαρείεο εθηεινύζαλ ηα δξνκνιόγηα ηε
λύρηα παξέρνληαο έηζη έλα αθόκα κεγάιν πιενλέθηεκα ζην επηβαηηθό θνηλό. Ζ θπθινθνξία
ησλ Ηntercity ζηνλ Βόξεην Έβξν νδήγεζε ζηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ
(θιηκαηηζκόο, ερεηηθή εγθαηάζηαζε θ.ά) θαη ζηελ αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο (Ακπαηδή
2002).
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001 ν Βόξεηνο Έβξνο παξέκεηλε γηα ηξεηο κέξεο απνθιεηζκέλνο από ηελ
ππόινηπε ρώξα, ιόγσ ηεο έληνλεο ρηνλόπησζεο. Ο απηνθηλεηόδξνκνο Αιεμαλδξνύπνιεο –
Νέαο Οξεζηηάδαο έκεηλε θιεηζηόο θαη κόλν ν ζηδεξόδξνκνο εμαζθάιηδε ηε ζπγθνηλσλία
κεηαμύ Βνξείνπ Έβξνπ θαη ηεο ππόινηπεο Διιάδαο.
Oι Ολςμπιακοί Αγώνερ και η εποσή ηων μνημονίων
Σν 2004 ε ρώξα καο δηνξγάλσζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη έηζη δαπαλήζεθαλ ηεξάζηηα
πνζά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αιιά θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ κεηαθνξώλ. Αλ θαη ην
βάξνο δόζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο (επεθηάζεηο ησλ γξακκώλ 2 θαη 3 ηνπ κεηξό, λέν
ηξακ θαη πξναζηηαθόο ζηδεξόδξνκνο), ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξώλ
έγηλαλ ζε όιε ηελ ρώξα. Τπό ηνλ θόβν ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ ηνπνζεηήζεθαλ άλδξεο ζε
όινπο ηνπο ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο ηεο ρώξαο ηδησηηθήο εηαηξίαο αζθαιείαο (security),
παξέρνληαο έηζη αζθάιεηα ζην επηβαηηθό θνηλό. Δπηπιένλ, νη λέεο αλαζθεπαζκέλεο
ληηδεινθίλεηεο κεραλέο Adtranz πνπ παξέιαβε ε εηαηξία κείσζαλ αηζζεηά ην ρξόλν
δηαδξνκήο. Οη κεραλέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζην δίθηπν ηνπ Ννκνύ Έβξνπ
εθηειώληαο ηα δξνκνιόγηα Αζελώλ – Νέαο Οξεζηηάδαο – Γηθαίσλ (ηαρείεο 602, 604) θαη
αληίζηξνθα (ηαρείεο 605, 617), θαζώο θαη κεηαμύ Θεζζαινλίθεο – Νέαο Οξεζηηάδαο –
Γηθαίσλ (ακαμ. 614) θαη αληίζηξνθα (ακαμ. 613), αλ θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ηερληθά
πξνβιήκαηα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ηξέλνπ έσο θαη 2 ώξεο (Μπξηζίδεο
2015).
Όκσο, ε ρξπζή επνρή ησλ ζηδεξνδξόκσλ απνδείρηεθε ςεύηηθε, όπσο θαη ε θαηλνκεληθή
αλάπηπμε όιεο ηεο ρώξαο άιισζηε. Με ην ηέινο ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηα πξνβιήκαηα
μεθίλεζαλ. Όπσο άιισζηε αλαθέξεη ε Κ.Ο. ΟΔ ηνπ Κ.Κ.Δ. (1987) ηα ζπκθέξνληα ησλ
απηνθηλεηνβηνκεραληώλ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ κέζσλ
κεηαθνξάο. Έηζη, ην βάξνο δόζεθε ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Αληίζεηα, ζην ζηδεξόδξνκν ηα
νιπκπηαθά έξγα ηειείσζαλ ην 2010 (ή δελ ηειείσζαλ θαζόινπ) θαη ην δίθηπν ηνπ
Οξγαληζκνύ έγηλε έλα απέξαλην εξγνηάμην. Ο Οξγαληζκόο κνηξάζηεθε ζηηο ζπγαηξηθέο
ΓΑΗΟΔ, ΔΓΗΤ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ. Σα επόκελα ρξόληα αθνινύζεζαλ κεγάιεο «αλαβαζκίζεηο»
ζε όιν ην δίθηπν. ην λνκό καο εηδηθόηεξα ιόγσ αλαθαηαζθεπήο ηεο γξακκήο ηα δξνκνιόγηα
κεηώζεθαλ ζε 3 δεύγε από 5 πνπ ήηαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη εθηεινύληαλ κε κηζζσκέλα
ιεσθνξεία (Μπξηζίδεο 2015). Ζ αλαθαηαζθεπή αλ θαη έγηλε ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ λνκνύ
δηήξθεζε 3 ρξόληα, ελώ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ν ρξόλνο δηαδξνκήο κεγάισζε θαηά ηα
15’. Ζ εηξσλεία είλαη πσο ν ρξόλνο αλαθαηαζθεπήο είλαη κεγαιύηεξνο από ην ρξόλν
θαηαζθεπήο ηεο γξακκήο ηνλ 19ν αηώλα (κε ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα πεξηιακβάλνληαο ηελ
δεκηνπξγία ηνύλει θαη γεθπξώλ). Σν κόλν ζεηηθό ήηαλ, ην 2005, ε ζπκθσλία ηεο ΔΓΗΤ κε
ηνπο Σνύξθηθνπο ηδεξόδξνκνπο (TCDD) γηα ηελ επαλαδξνκνιόγεζε ηνπ «Σξέλνπ ηεο
Φηιίαο» κεηαμύ ησλ ρσξώλ θαη έηζη ππήξρε απ’ επζείαο ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε
Θεζζαινλίθεο θαη Κσλζηαληηλνύπνιεο. Σν δξνκνιόγην εθηεινύζε ε ακαμνζηνηρία 444 θαη
ην αληίζηξνθν ε 445, κε ην ηαμίδη λα έρεη δηάξθεηα 10 ώξεο (ύιινγνο Φίισλ ηνπ
ηδεξνδξόκνπ 2009).
Γπζηπρώο, έλα αθόκε ζιηβεξό πεξηζηαηηθό έιαβε ρώξα ην 2008. Έλα από ηα πξώηα θηήξηα
ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ν παιαηόο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ηπιίρηεθε ζηηο θιόγεο, άιισζηε
κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ν ηζηνξηθόο απηόο ρώξνο είρε αθεζεί
«ζηε κνίξα ηνπ» (Μπξηζίδεο 2015).
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Δικόνα 1. Ο λένο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Οξεζηηάδαο ην 2014 (πάλσ) θαη ε ζεκεξηλή ηνπ
άπνςε κεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ (θάησ). (Αξρείν Γηακαληή Μπξηζίδε).
Ζ 1ε Απγνύζηνπ 2009 ραξαθηεξίδεηαη από ην ύιινγν Φίισλ ηδεξνδξόκνπ (2009) σο
«καύξε κέξα» γηα ηνλ ειιεληθό ζηδεξόδξνκν, θαζώο ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ πξνέβε ζε
θαηαξγήζεηο δξνκνινγίσλ ζε όιε ηε ρώξα. Με ηηο αιιαγέο απηέο κόλν 2 δξνκνιόγηα έλσλαλ
απ’ επζείαο ηελ Αιεμαλδξνύπνιε κε ηελ Αζήλα θαη 1 αθόκε κέρξη ηε Θεζζαινλίθε.
Δπηπιένλ, από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε γηα ηε Νέα Οξεζηηάδα ππήξρε πιένλ αληαπόθξηζε. Σν
ηειεησηηθό ρηύπεκα ήξζε ζηηο αξρέο ηνπ 2011 όηαλ ε θπβέξλεζε αθνινπζώληαο πηζηά ηηο
πνιηηηθέο ηνπ κλεκνλίνπ πξνβαίλεη ζηελ «αλαδηνξγάλσζε θαη εμπγίαλζε» ησλ ειιεληθώλ
ζηδεξνδξόκσλ. Καηαξγεί θαη κεηώλεη ηα επηβαηηθά θαη ηα εκπνξηθά δξνκνιόγηα θαη ηδηαίηεξα
ζηε Βόξεηα Διιάδα, κεηώλνληαο έηζη ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαηά πεξίπνπ 1.000 ρκ.
γξακκήο. Δπίζεο, θαηαξγνύληαη όια ηα δηεζλή δξνκνιόγηα (γηα Κσλζηαληηλνύπνιε, όθηα
θ.ά.). Έηζη, πιένλ κόλν δπν δξνκνιόγηα ζπλδένπλ ηε Νέα Οξεζηηάδα κε ηελ Θεζζαινλίθε
θαη ηελ Αζήλα (θαη απηά κε αληαπόθξηζε ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε), ελώ ν ρξόλνο ηεο
δηαδξνκήο απμήζεθε παξόηη ην δίθηπν «αλαβαζκίζηεθε». Πην ζπγθεθξηκέλα, ηε δηαδξνκή
κέρξη ηελ Αιεμαλδξνύπνιε εθηειεί ε απηνθηλεηάκαμα ΜΑΝ. Ο ρξόλνο ηεο δηαδξνκήο
απμήζεθε θαη έθηαζε ην 2014 -ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην δξνκνινγίσλ ηνπ ΟΔ- έσο ηηο 2
ώξεο θαη 20΄ γηα ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη γηα ηηο 9 ώξεο ηελ Θεζζαινλίθε!
Αθόκε, θαηαξγήζεθαλ ηα δξνκνιόγηα γηα ηνπο βόξεηνο νηθηζκνύο Πηειέα θαη Οξκέλην θαη
πιένλ ηεξκαηίδνπλ ζηα Γίθαηα. Σν ρεηξόηεξν όκσο ήηαλ ε «πξνζσξηλή αλαζηνιή»
ιεηηνπξγίαο ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζηαζκώλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο (Δηθόλα 1) θαη ηνπ
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Γηδπκνηείρνπ. Σν θακάξη ηεο πόιεο εγθαηαιείθζεθε. Δπηπιένλ, ην επηβαηηθό θνηλό πεξίκελε
ην ηξέλν έμσ ζηελ παγσληά έσο ην 2015, όηαλ ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ αλέιαβε κηα
ηδησηηθή εηαηξία. ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ν ρεηκώλαο είλαη ηδηαίηεξα δύζθνινο θαη
δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη θάησ από ηνπο 0º άιισζηε.
ςμπεπάζμαηα
Γηα πνιινύο θαη δηάθνξνπο ιόγνπο ην βάξνο δόζεθε ζηελ αλάπηπμε ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ.
Ζ ζηδεξνδξνκηθή Δγλαηία -ζε αληίζεζε κε ηελ νδηθή- έκεηλε κόλν σο ππόζρεζε. Σα κόλα
ζεκαληηθά ζηδεξνδξνκηθά έξγα γίλνληαη ζηνλ άμνλα ΠΑΘΔΠ. Σελ ίδηα ζηηγκή ηε ιεηηνπξγία
ησλ ζπξίδσλ θαη ηεο αίζνπζαο αλακνλήο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο
αλέιαβε κηα ηδησηηθή εηαηξία. Χζηόζν, ε ηαιαηπσξία ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ζπλερίδεηαη,
θαζώο θαηά θαηξνύο ηα δξνκνιόγηα εθηεινύληαη κε ιεσθνξεία ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ ιόγσ
έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θ.η.ι. Σελ ίδηα ώξα κεγάια ζρέδηα αθνύγνληαη γηα ειεθηξνθίλεζε ηνπ
δηθηύνπ ηνπ Έβξνπ, ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο θαη ηελ αλέγεξζε λέσλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζηαζκώλ
ζην Πύζην θαη ηα Γίθαηα (Ακπαηδή 2002). Μαθάξη, ν ζηδεξόδξνκνο λα επηζηξέςεη ζηηο
κεγάιεο «δόμεο» ηνπ βνεζώληαο ζηελ αλάπηπμε νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο όπσο ζπλέβε ηηο
παιαηόηεξεο επνρέο. Χζηόζν, δπζηπρώο ην κέιινλ ηνπ ζηδεξνδξόκνπ ζηελ Διιάδα ηεο
θξίζεο δελ θαίλεηαη θαζόινπ επνίσλν. Ζ ζύλδεζε ηνπ δηθηύνπ κε ηνλ ιηκέλα ηεο
Αιεμαλδξνύπνιεο -απόζηαζε 50 κέηξσλ- ρξεηάζηεθε ζρεδόλ δύν νιόθιεξα ρξόληα γηα λα
νινθιεξσζεί θαη ε αλαθαίληζε ηεο γξακκήο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ παξόηη μεθίλεζε ην 1955,
ζήκεξα 70 ρξόληα κεηά -κε ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ ππό αλαζηνιή ιεηηνπξγίαοδελ έρεη αθόκε νινθιεξσζεί.
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ΓΙΑΣΡΟΙ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΣΗ ΑΓΡΙΑΝΟΤΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗ
ΝΔΑ ΟΡΔΣΙΑΓΑ: 1860-1960
Θεόδωπορ Κςπκούδηρ
ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Ζ ιεθέηδ αοηή δεκ οπμηνύπηεζ εεκζηζζηζηά αζζεήιαηα αθθά απμζημπεί κα ηαηαδείλεζ ηδκ
ζδιακηζηή, πνςημπμνζαηή ηαζ ηαεμνζζηζηή πανμοζία ηςκ Δθθήκςκ ζηδκ επζζηδιμκζηή
ελέθζλδ ηδξ πενζμπήξ. Με ιεεμδζηόηδηα επζθέπεδηακ ιέζα από ζζημνζηέξ πδβέξ, πνμζςπζηέξ
αθδβήζεζξ, ζδιεζώιαηα, έκηοπα ηαζ θςημβναθίεξ, ηα ζδζαίηενα ημιιάηζα πμο αθμνμύζακ ηδκ
ένεοκα. Σα ζημζπεία πνμένπμκηαζ από ειπμνζημύξ μδδβμύξ ηδξ επμπήξ, από ηώδζηεξ,
εθδιενίδεξ, άνενα ιε ακαικήζεζξ από ηζξ αθδζιόκδηεξ παηνίδεξ ηαεώξ ηαζ από επεηδνίδεξ.
ηδ Θνάηδ όπςξ ηαζ ζηδκ οπόθμζπδ Δθθάδα, ημκ 19μ αζώκα, πμο ααζίθεοε δ αιάεεζα, μ
εθθδκζζιόξ πνμζπαεμύζε κα λεθύβεζ από ηζξ πνμθήρεζξ ηαζ ηζξ δεζζζδαζιμκίεξ. Οζ πενζδβδηέξ
ιαξ δίκμοκ εκδζαθένμοζεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ πενζμπή εηείκδ ηδκ επμπή.
Γζα πανάδεζβια δ Lady Montangu πενζβνάθεζ ημκ ηνόπμ ειαμθζαζιμύ ηαηά ηδξ εοθμβζάξ
ζηδκ Αδνζακμύπoθδ ημ 1717, εκώ δ επίζδιδ ακαηάθορδ ημο ειαμθζαζιμύ έβζκε από ημκ
Άββθμ Edward Jenner (1749-1823). ε επζζημθή ηδξ δ Λαίδδ πενζβνάθεζ ημκ ειαμθζαζιό
ακαθοηζηά ηαζ ακαθένεζ πςξ ειαμθίαζε ηαζ ημκ βζό ηδξ. οκακημύιε βζαηνμύξ ηαζ
θανιαημπμζμύξ ςξ δδιάνπμοξ, πνμέδνμοξ επαββεθιαηζηώκ, πμθζηζζηζηώκ ηαζ αεθδηζηώκ
ζοθθόβςκ. οκακημύιε έκα βζαηνό πμο δςνίγεζ ηα θάνιαηα βζα ηδκ πενίεαθρδ άπμνςκ ηδξ
πενζμπήξ ηαζ έκακ άθθμ πμο επζζηέπηεηαζ ηαζ θνμκηίγεζ δςνεάκ Πμιάημοξ πμο πάζπμοκ από
δζαθείπμκηα πονεηό ηαζ βζ' αοηή ημο ηδκ πνάλδ έπμοιε δδιόζζεξ εοπανζζηίεξ.
Λέξειρ κλειδιά: Αδξηαλνύπνιε, Νέα Οξεζηηάδα, ηαηξνί, θαξκαθνπνηνί
Αδπιανούπολη
Ζ ενβαζία αοηή ένπεηαζ ζακ επζζηέβαζια ιζαξ πμθύπνμκδξ εκαζπόθδζδξ ιε ηδκ οβεζμκμιζηή
ζζημνία ηδξ εονύηενδξ πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ ηαζ ηδξ Κςκζηακηζκμύπμθδξ. Ζ Αδνζακμύπμθδ
ημ 1920 είπε πθδεοζιό 80.000 ηαημίημοξ ιαγί ιε ηα πνμάζηζα ηδξ.
οβηεκηνώζαιε ζημζπεία βζα πενζζζόηενμοξ από 70 βζαηνμύξ, ιεηαλύ ηςκ μπμίςκ ηαζ ιία
βοκαίηα δ Καθθζόπδ ηαθθζένδ. Γζα ανηεημύξ από αοημύξ, ηαημνεώζαιε κα ανμύιε
επζπθέμκ ζημζπεία βζα ηδ δναζηδνζόηδηα ημοξ. Από ειπμνζημύξ μδδβμύξ ηδξ επμπήξ,
εθδιενίδεξ ηαζ άθθα έκηοπα, εκημπίζαιε ημοξ παναηάης ζαηνμύξ:
Καναπακαβζώηδξ Γεώνβζμξ (1883)
Υαηγόπμοθμξ Ρδημνίδδξ
Νηεαηίκ Σγάη
Υαηγόπμοθμξ Κςκζηακηίκμξ
Κοηακίδδξ Κςκζηακηίκμξ
Θεμθζθίδδξ Ηάηςαμξ
Παπαβζακκόπμοθμξ Πμθύδςνμξ
Zώημξ Ξεκμθώκ
ενπμζζάκ .
Σγδνίηδξ Πακαβζώηδξ
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ιίκηεη Σγμζέθ
Φάζμξ Δπαιεζκώκδαξ
Γήιζζαξ Κονζάημξ
Μαηεαίμο Γδιήηνζμξ
Μακςθάηδξ Μπέδξ (1893)
Καναεεμδςνή ηέθακμξ (πνεζάγεηαζ ζδζαίηενμ ηεθάθαζμ βζα ηδ δνάζδ ημο)
Καναεεμδςνή Κςκζηακηίκμξ
Καιπακάηδξ (1898)
Κμύβζαξ Αεακάζζμξ (1875)
Εμοπάκ Ναμύι
Εμοπάκ Γεώνβζμξ
Ανβονζάδδξ Ζναηθήξ
Καθθίαμοθμξ Θςιάξ (1879)
Παπαηςκζηακηήξ Ανζζη.
Μασδέκμαζηξ Κςκζηακηίκμξ
Βόκδαξ Ανζζηείδδξ, Παεμθόβμξ, Οδόξ Μδηνμπόθεςξ
Πανάζπμξ Κςκζηακηίκμξ
ζάζζμξ Γδιήηνζμξ
ζάζμξ Πακαβζώηδξ
Ακαζηαζζάδδξ Ακ.
μθζακίδδξ Κςκζηακηίκμξ (ηδξ εηαζνείαξ ηςκ Γαθθζηώκ ζδδνμδνόιςκ)
Νζημθαΐδδξ Γεώνβζμξ
Γμοηίδδξ Πέηνμξ
Βαζζθείμο Κςκζηακηίκμξ
Μεθεηίμο Κςκζηακηίκμξ, Παεμθόβμξ
Μεθεηίμο Γεώνβζμξ
Γήιδζζαξ Αθέλακδνμξ, Παεμθόβμξ- μθεαθιίαηνμξ μδόξ Δηηθδζίαξ Υνζζημύ
Μανβανζηίδδξ Μ., Παεμθόβμξ
Βαθαζίδδξ ηαύνμξ
Βαθαζίδδξ Κςκζηακηίκμξ
Υνδζηίδδξ Γδιήηνζμξ
Παπαδόπμοθμξ Ανζζημηέθδξ
Σζζαίδδξ Ανζζημηέθδξ
Γμοθάξ Υνζζηόδμοθμξ
ηαθθζένδ Καθθζόπδ
Κονζαγόπμοθμξ Κςκζηακηίκμξ
Πεηνάηδξ Ηςάκκδξ
Γημύνβζμξ Μζπαήθ
Ηςάκκμο Υανάθαιπμξ
Αιονάξ Κςκζηακηίκμξ
Γμοθάξ Γδιήηνζμξ
Γεθαβναιιάηζηαξ ςηνάηδξ
Βμοθηίδδξ ςηνάηδξ
Μαζηναθίδδξ Γδιήηνζμξ
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Παπασςάκκμο Πμθύδςνμξ
Πενδζηάνδξ Νζηόθαμξ
Κμονηίδδξ Κςκζηακηίκμξ, Παεμθόβμξ, Οδόξ ιύνκδξ (ιεηέπεζηα αμοθεοηήξ Έανμο ηαζ
βενμοζζαζηήξ, ζοββναθέαξ ζζημνζηώκ ηαζ επζζηδιμκζηώκ ζοββναιιάηςκ)
Κμονηίδδξ Πενζηθήξ, Παεμθόβμξ, Οδόξ Πμθςκζηήξ πμθήξ (αδεθθόξ ημο πνμδβμύιεκμο)
Φνένδξ Κ., ηναηζςηζηόξ ζαηνόξ
ηαονίδδξ Κςκζηακηίκμξ
Φίθηζζμξ Σνζακηάθοθθμξ
πίγαξ Κονζάημξ, Παζδίαηνμξ- παεμθόβμξ
Ηςακκίδδξ Ηςάκκδξ, Μαζεοηήναξ, Οδόξ Μδηνμπόθεςξ
Βμοθηίδδξ Ηςάκκδξ
Σζζαζδήξ Ανζζηείδδξ
Καιπακάηδξ Γ. (1898)
Πακηγίδδξ Κςκζηακηίκμξ
Αδαιακηίδδξ ηέθακμξ
Γήιδζζαξ Αθέλακδνμξ
Καθθίαμοθμξ Θςιάξ
Γεθδβναιιάηζηαξ ςηνάηδξ, Παεμθόβμξ, Οδόξ Μδηνμπόθεςξ
Σζζκηανάηδξ πονίδςκ, Ακεοπίαηνμξ ζημ ηναηζςηζηό Νμζμημιείμ ηαζ δάζηαθμξ ζημκ
Δθαζμύκηα ηδξ Μαδύημο, ανβόηενα άκμζλε ηθζκζηή ζηδκ Ονεζηζάδα ιεηαλύ ηςκ εηώκ
1935-40.

Δικόνα 1. Από εθδιενίδα ηδξ επμπήξ ηαζ ημκ ζζηόημπμ Ακηνζακμύ (2014).
Σα αδέθθζα ηαύνμξ ηαζ Κςκζηακηίκμξ Βαθαζίδδξ ημο Γδιδηνίμο απεθμίηδζακ ημ 1888 ηαζ
ημ 1897 ακηίζημζπα. Δβηαηαζηάεδηακ ζηδκ Αδνζακμύπμθδ ηαζ ελάζηδζακ ημ επάββεθια ημοξ
ιέπνζ ημ 1900 πμο ιεηαηζκήεδηακ αιθόηενμζ ζημ μοθθί.
O παεμθόβμξ Ανζζηείδδξ Βαζζθείμο, πηοπζμύπμξ ημο 1899 από ηδκ Φζθζππμύπμθδ, οπμαάθθεζ
οπμρδθζόηδηα ημ 1919 βζα πνόεδνμξ ημο Φζθεηπαζδεοηζημύ οθθόβμο Αδνζακoοπόθεςξ.
O Γήιδζζαξ Κονζάηoξ πνμεδνεύεζ ημο Φ..Α. ηα έηδ 1880, 1888 ηαζ 1901 ηαζ o βζμξ ημο
Αθέλακδνμξ, απόθμζημξ ημο 1885 πνμεδνεύεζ ημ 1921. Σμ 1902 πνμζθώκδζε ημκ πνέζαδ
Νζηόθαμ Μαονoηoνδάηo εη ιένμοξ ηςκ Δθθήκςκ οπδηόςκ ηδξ Αδνζακμύπμθδξ, δείβια ημο
ηύνμοξ πμο είπε απμηηήζεζ. Σμ 1897 δζδάζηεζ δςνεάκ ζημ Πανεεκαβςβείμ Αδνζακoοπόθεςξ.
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O Φζθεηπαζδεοηζηόξ ύθθμβμξ εεςνμύκηακ: «δ ζπμθή ηςκ ιεβάθςκ, ακδνώκ ηε ηαζ βοκαζηώκ,
ώκ δ δθζηία ή o πενί οπάνλεςξ αβώκ δεκ επζηνέπoοζζ πθέoκ ηδκ εκ ηoζξ ηoζκαίξ ζπoθαίξ
θoίηδζζκ ή ηδκ ηαη’ μίημκ δζά ηδξ ακαβκώζεςξ ηαζ ιεθέηδξ απόηηδζζκ ςθεθίιςκ βκώζεςκ»
oθείθoιεκ κα ηαηακoήζςιεκ μζ πάκηεξ όηζ o ζύθθμβμξ ιεηά ηδκ αβίακ διώκ εηηθδζίακ ηαζ
ηδκ εεκζηήκ ζπμθή, είκαζ o ηνίημξ ζηύθμξ, εθ oύ πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ δ πκεοιαηζηή ηαζ δεζηή
ακάπηολζξ ηδξ διεηέναξ ημζκόηδηαξ (Λόβμξ Κ. Γήιδζζα 20-3-1889).
Σενάζηζμξ θμζπόκ o νόθμξ ηαζ ημ ένβμ ημο οθθόβμο, βζ’ αοηό ηαζ παναηδνμύιε έκακ
ακηαβςκζζιό, ιζα άιζθθα ηςκ επζζηδιόκςκ ηδξ επμπήξ κα πνμεδνεύζμοκ. Έηζζ από ημοξ
βζαηνμύξ πνμεδνεύμοκ: O Αθέλακδνμξ Κνήηδξ ημ 1879, πμο είκαζ ηαζ δςνδηήξ, ζοιιεηέπεζ
ζημ «οκέδνζoκ ηςκ απακηαπμύ Δθθδκζηώκ οθθόβςκ» ηαζ δίκεζ δζαθέλεζξ «Πενί Ηζημνίαξ».
O Κςκζηακηίκμξ Υαηγόπμοθμξ ημ 1889, δίκεζ δζάθελδ «πενί ιμνθώζεςξ».
O θόβζμξ Ναoύι Εoοπάκ ημ 1902 ηαζ o αδεθθόξ ημο Γεώνβζμξ πμο δίκεζ δζαθέλεζξ.
O Υνζζηόδμοθμξ Γoοθάξ, πμο απεθμίηδζε ημ 1891 ηαζ ημ 1896 δ Γζμίηδζδ ημο Γοικαζίoο
ημκ παναηαθεί κα ακαθάαεζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Ακενςπμθμβίαξ. Σμ 1900 είκαζ ζύιαμοθμξ
ζηoκ Φ..Α. ηαζ ημ 1905 βίκεηαζ πνόεδνμξ. Χξ πνόεδνμξ ημο οθθόβμο «Ηζπύξ» ζοκέααθε
ζηδκ εκίζποζδ θηςπώκ μζημβεκεζώκ, κέςκ ζπμοδαζηώκ, ζηδ δζμνβάκςζδ μιζθζώκ, εεαηνζηώκ
παναζηάζεςκ ηαζ άθθςκ. Σμ 1909 ιαγί ιε ημκ Πενζηθή Κμονηίδδ, ιεηαθένεζ ζημκ
Παηνζάνπδ ηδκ απόθαζδ ηςκ Αδνζακoοπoθζηώκ, κα ιδκ δεπημύκ ημκ Καθθίκζημ ςξ
Μδηνμπμθίηδ.
O Θςιάξ Καθθζαόπoοθoξ ή Καθθίαoοθoξ, απμθμίηδζε ημ 1877. Σμ 1879 επζζηέπηεηαζ 450
Πμιάημοξ πμο πάζπμοκ από δζαθείπμκηα πονεηό ηαζ βζ’ αοηή ημο ηδκ πνάλδ έπμοιε δδιόζζεξ
εοπανζζηίεξ ζηδ «Φςκή ηδξ Θνάηδξ» (θ. 55/1591879). Γζεηέθεζε πνόεδνμξ ζημ Φ..Α. ημ
1900, ημ 1908 ηαζ ημ 1911. Σμ 1908 εηθέβεηαζ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ πμο εα ζοκενβαγόηακ ιε
ημοξ Νεόημονημοξ. Σμ 1909 μνίγεηαζ πνόεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Ακαεεώνδζδξ ημο
Κακμκζζιμύ ηδξ Γδιμβενμκηίαξ.
Σα αδέθθζα Πενζηθήξ ηαζ Κςκζηακηίκμξ Κoονηίδδξ. O Πενζηθήξ απόθμζημξ ημο 1897, ιε
πθμύζζα δνάζδ ζοιιεηέπεζ ςξ βναιιαηέαξ ημο Φ..Α., ζηζξ δζαιάπεξ πμο λέζπαζακ ημ 1910
ιέζα ζηδκ εθθδκζηή ημζκόηδηα ηδξ Αδνζακoοπόθεςξ ηαζ δζαδναιαηίγεζ πνςηαβςκζζηζηό
νόθμ. Γζεηέθεζε Πνόεδνμξ ημο Φ..Α. ημ 1907 ηαζ ημ 1922. Σμ 1924 εβηαείζηαηαζ ζηδκ
Ονεζηζάδα. Ο Κςκζηακηίκμξ Κoονηίδδξ δζεηέθεζε αμοθεοηήξ ηαζ βενμοζζαζηήξ Έανμο.
O Πανάζπμξ Κςκζηακηίκμξ ιεηά ηδκ απμθμίηδζδ ημο ημ 1877 εβηαείζηαηαζ ζηδ βεκέηεζνα
ημο ηαζ ημ 1879 είκαζ δδιανπζαηόξ βζαηνόξ. οιιεηέπεζ ζηδ ζύκηαλδ ζαηνμδζηαζηζηώκ
εηεέζεςκ ηαζ δςνίγεζ θάνιαηα βζα ηδκ πενίεαθρδ άπμνςκ ηδξ πενζμπήξ. Γζα ηδκ πνμζθμνά
ημο βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ εθδιενίδα «Φςκή ηδξ Θνάηδξ» (θ. 90/25121879).
O Κονζάηoξ πίγαξ, απόθμζημξ ημο 1896, εβηαείζηαηαζ ζηδκ Αδνζακμύπμθδ, ημ 1900 ιεηά
από ελεηάζεζξ ζηδκ Αοημηναημνζηή Ηαηνζηή πμθή ηδξ Κςκζηακηζκμύπμθδξ. Σμ 1912
οπμβνάθεζ ημκ παζνεηζζιό βζα ηα 75 πνόκζα ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκώκ.
O Ρδηoνίδδξ Υαηγόπμοθμξ, ανζζημύπμξ απόθμζημξ ημο 1900, εβηαείζηαηαζ ζηδκ πόθδ ημο ηαζ
ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδ δνάζδ ηςκ ζοθθόβςκ. Σαοηόπνμκα εβηαείζηαηαζ ηαζ o Ηςάκκδξ
Ηςακκίδδξ.
O Κςκζηακηίκμξ Κονζαγόπoοθoξ απμθμίηδζε ημ 1891 ηαζ από ημ 1902 ενβαγόηακ ζηδκ
Αδνζακμύπμθδ.
O Ζναηθήξ Ανβονζάδδξ απμθμίηδζε ημ 1876 ηαζ εβηαηαζηάεδηε ζηδκ Αδνζακμύπμθδ.
Γναπηά ζημζπεία βζα ημ Νμζμημιείμ Αδνζακμύπμθδξ οπάνπμοκ από ημ 1785.
Από ημ Μπμζκμπώνζ (Βύζζα) ημο Έανμο ζηα παθάηζα ηςκ ζμοθηάκςκ, ανέεδηακ μζ
ηέθακμξ Καναεεμδςνή ηαζ Κςκζηακηίκμξ βζα ημοξ μπμίμοξ πνεζάγεηαζ ζδζαίηενδ ακαθμνά.
Δδώ δναζηδνζμπμζμύκηακ ηαζ δ Φζθόπηςπμξ Αδεθθόηδξ ηςκ Κονζώκ ιε πθμύζζα δνάζδ.
ηδκ Αδνζακμύπμθδ οπήνπακ πμθθά θανιαηεία πμο είπακ ηαζ ζδζαίηενεξ επςκοιίεξ, ηςκ:
Αββεθίδδ Γδιδηνίμο, «Ήθζμξ», Οδόξ Βαζ. Αθελάκδνμο, από ημ 1887
Ανζεκζάδδ Μ., «Ζπεζνμξ», Οδόξ Βαζ. Αθελάκδνμο
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Αθηζκαθιάγδ Κςκζηακηίκμο, «Φμίκζλ», Οδόξ Βαζζθέςξ Κςκζηακηίκμο. Πηοπζμύπμξ ημο
1898-9 (ανβόηενα εηθέπηδηε πνώημξ Γήιανπμξ Αθελακδνμοπόθεςξ ηαζ δζαηήνδζε ημ αλίςιά
ημο από ημ 1925-40 ηαζ 1946-48)

Δικόνα 2. Από ημ αζαθίμ Nedret Isli Emin,– Koz , M. Sabri (1998). Edirne: Serhataki
Payitaht,. Ηstanbul: Έηδμζδ Yapi Kredi.
Αεακαζζάδδ Π., «Τβεία», Οδόξ Βαζ. Αθελάκδνμο
Δζηεκάγζ Εαη, «Δονώπδ», Οδόξ Βαζ. μθίαξ
Ηςακκίδδ Θεόδςνμο, «Έθαθμξ», Λεςθόνμξ Βαζ. Κςκζηακηίκμο, πηοπζμύπμξ ημο 1901-2 ,
Λεαί Μπμπόν, «Γαθδκόξ», Οδόξ Βαζ. Αθελάκδνμο
Γηζναημζζάκ Οπακέξ, «Aνιεκία», Οδόξ Βαζ. μθίαξ
Πακμοζζάδδ Κ., Οδόξ Βαζ. Αθελάκδνμο
Παμύκδ Ηςάκκδ, «Κεκηνζηό», Οδόξ Βαζ. Κςκζηακηίκμο
ηεθακίδδ Ηςάκκδ, θεςθόνμξ Βαζ. Κςκζηακηίκμο
Σαιπαηώθ Γνδβόνδ, «Δθπίξ», Λεςθόνμξ Βαζ. Κςκζηακηίκμο
Φενήη Φεπνή, «Γόλα», Οδόξ Νέαξ Αβμνάξ
Εζκηζζνθή Αθέλακδνμο, «Ακαημθή», 1916
Άθθμζ πηοπζμύπμζ Αδνζακμοπμθίηεξ θανιαημπμζμί ημο Πακεπζζηδιίμο ηςκ Αεδκώκ ήηακ μζ:
Ανβονζάδδξ Δ. Κθέανπμξ 1899-0
Αζπνίδδξ Δ. Άββεθμξ 1913-4
Βαθαζίδδξ Γ. Άββεθμξ 1897-8
Γηανιπμθάξ Κ. Μζθηζάδδξ 1919-20
Γμοθάξ Υν. Διιακμοήθ 1922-3
Κμοιααηάθδξ Γ. Νζηόθαμξ 1901-2
Νασδακόαζηξ Αθέλακδνμξ 1879-80
ςηδνζάδδξ . Γδιήηνζμξ 1899-0
Πανμοζζάδδξ Θ., Φανιαημπμζόξ ημο Νμζμημιείμο Σόππακε
Λειμκίδδξ Αεακάζζμξ, Γζεοεοκηήξ Φανιαηαπμεήηδξ Γζεύεοκζδξ Τβείαξ
Δπζηνόπμο Θ., Γζαπεζνζζηήξ Φανιαηαπμεήηδξ

61

Ακηςκζάδδξ Γδιήηνζμξ 1915-6
Φζθζππίδδξ Λμοηάξ, Υδιζηόξ-θανιαημπμζόξ
ε δζάθμνα έββναθα, ηονίςξ δζαεήηεξ ηαζ πζζημπμζδηζηά ζοκακημύιε ημοξ:
Οογμοκίδδξ Λεςκίδαξ
Αββεθίδδξ Σδθέιαπμξ
Παπαδόπμοθμξ Γεώνβζμξ
Ηςάκκμο Θεόδςνμξ
Μζπαθόπμοθμξ Απόζημθμξ εκ Αζβύπης
Ανβονζάδδξ Δοζηάεζμξ, Δθθδκζζηήξ-βθςζζμιαεήξ
Κεζηςνίδδξ Θ.
Σενγζάκ Αβηόπ
ανόπμοθμξ Γ.
Φανιαηέιπμνμζ ηδξ Αδνζακμύπμθδξ ήηακ μζ:
Αθιπέν Λεαί, Οδόξ Νέαξ Αβμνάξ
Γάνιαξ Ν. Λεςθόνμξ Βαζ. Κςκζηακηίκμο
Μαονάηδξ Κ. «Πακεθθήκζμξ Έκςζζξ», Λεςθ. Bαζ. Κςκζηακηίκμο
Πνμύηδξ Η. ηαζ Νζέβημ Ηζαάη «Κεκηνζηόκ», Λεςθ. Βαζ. Κςκζηακηίκμο
απάπ Φανπή Λεςθ. Βαζ. Κςκζηακηίκμο
http://voreasmagazin.blogspot.gr/2013/02/blog-post_929.html
Καπαγάηρ
ημ Καναβάηξ, ημ πνμάζηζμ ηδξ Αδνζακμύπμθδξ, ιε πθδεοζιό 6.510 άημια, 1000 πενίπμο
ήηακ Δονςπαίμζ, Δαναίμζ ηαζ Ανιέκζμζ ηαζ μζ οπόθμζπμζ Έθθδκεξ. Σμ 1920,
δναζηδνζμπμζμύκηακ μζ παναηάης βζαηνμί:
Γεςνβζάδδξ Δ.
Παναζηεοόπμοθμξ Μ.
μθζακίδδξ Κςκζηακηίκμξ ηδξ Δηαζνείαξ Γαθθζηώκ ζδδνμδνόιςκ (ανβόηενα ημ 1932
ακαθένεηαζ ςξ ζαηνόξ ζηδκ Αθελακδνμύπμθδ- Λεύηςια Δθθήκςκ επζζηδιόκςκ ζαηνώκ).
Υαηγόπμοθμξ Κ.
Φανιαηεία δζαηδνμύζακ μζ:
Φανόπμοθμξ Βαζίθεζμξ ζηδκ Οδό Βαζ. Αθελάκδνμο
Φανόπμοθμξ Γεώνβζμξ (αδεθθόξ ημο πνμδβμύιεκμο, μ μπμίμξ ηαηά ημ δζάζηδια 1903-1005
είπε ιζζεώζεζ ηα Λμοηνά Σνασακμοπόθεςξ).
Καθμοηζζάκ Γηνζβηόν ζηδκ μδό Πνώηδ
Ιλδιπίμ
Σμ 1920 ακαθένεηαζ ςξ δδιμηζηόξ βζαηνόξ ζημ Ηθδζνίι, μ παεμθόβμξ Ηςακκίδδξ Θεόδςνμξ,
Οδόξ Μπεγεζηέκζ.
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Νέα Οπεζηιάδα
Ζ Νέα Ονεζηζάδα, δδιζμονβήεδηε ιεηά ημκ εηπαηνζζιό ημο 1922 ηονίςξ από
Καναβαηζζακμύξ, ζημ Κμοι Σζζθθίηζ (ηζζθθίηζ ηδξ άιιμο). Σμ 1923 ηαημζημύκηακ από 900
μζημβέκεζεξ, πενίπμο 4.500 άημια.
Από ημοξ πνώημοξ πμο εβηαηαζηάεδηακ εδώ ήηακ ηαζ μ βζαηνόξ Κμοηίδδξ Ηςάκκδξ (1923).
Ανπζηά έιεκε ζε ζηδκή ηαζ εηεί ελέηαγε ημοξ αννώζημοξ, ανβόηενα έθηζαλε ημ ζαηνείμ ημο
ζηδκ Oδό Αεακαζίμο Πακηαγίδμο.
Ανβόηενα εβηαηαζηάεδηε μ Διιακμοήθ Ρήβαξ, παζίβκςζημξ ζημκ Έανμ βζα ηδκ
επζζηδιμκζηή ημο ηαηάνηζζδ ηαζ ηδκ ακενςπζζηζηή πνμζθμνά ημο.
Κμονηίδδξ Πενζηθήξ (1924)
εσηακίδδξ Πακηεθήξ (1925), πάθερε ιε ηδκ εοθμβζά, πμο ζηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ πέεακακ
60 άημια
Πμηαιζάκμξ Παύθμξ (1925-50), Γοκαζημθόβμξ
Γαθζβάθδξ Βαζίθεζμξ
Μαηανώκδξ Νζηόθαμξ
Σζζκηανάηδξ πονίδςκ 1935-1940, δζαηδνμύζε ηθζκζηή
Ρμγαηέαξ, Γδιήηνζμξ Παεμθόβμξ
Οζημκμιίδδξ Αθέλακδνμξ
Παθζάηζαξ Γδιήηνζμξ, Υεζνμονβόξ
Μαδζακόξ Νζηόθαμξ, Παεμθόβμξ
Υνδζηίδδξ Υνήζημξ, ζςζηόξ ζεναπόζημθμξ, πέεακε πςνίξ πενζμοζζαηά ζημζπεία
Πάγδξ Ηςάκκδξ, Χημνζκμθανοββμθόβμξ
Παθααμύγδξ Μίιδξ, Παεμθόβμξ
Λεκηάηδξ Διιακμοήθ, Οθεαθιίαηνμξ
Πήια Έθθδ, Μζηνμαζμθόβμξ
Αξ αθήζμοιε ημκ αείικδζημ ζοββναθέα ηαζ θίθμ η. Σάηδ Σζμκίδδ κα ιαξ δζδβδεεί ηα ηδξ
Νέαξ Ονεζηζάδαξ:
Οη θαξκαθνπνηνί ηεο Οξεζηηάδαο ηνπ Καξαγάηο δελ ήξζαλ ζηε Νέα Οξεζηηάδα αιιά πήγαλ θαη
εγθαηαζηάζεθαλ ζε άιιεο πόιεηο. Οη θάηνηθνη ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο δελ είραλ θαξκαθείν.
Έπαηξλαλ ηα θάξκαθα από ην Δηδπκόηεηρν. Ο θόζκνο θνίηαδε λα γηαηξεπηεί κε ζπηηηθά
θάξκαθα, κε ιηλαξόζπνξν, βακβαθνύξα (έλα θνκκάηη βακβάθη δεζηακέλν ζηε θωηηά γηα ην
βήρα), βεληνύδεο, βδέιεο γηα αθαίκαμε, πδξάξγπξν (αινηθή γηα ην άζπξηζκα ηνπ πξνζώπνπ)
πνπ πνπινύζαλ ηα αρηάξηθα (κπαθάιηθα). Επεηδή δελ ήξζε θαλέλαο θαξκαθνπνηόο ζηελ
Οξεζηηάδα, ν Δήκνο έθαλε δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο «Μαθεδνλία» θαη «Φωο» όηη n
θαηλνύξγηα πόιε, n Νέα Οξεζηηάδα δελ έρεη θαξκαθείν θαη δεηά θαξκαθνπνηό λα εγθαηαζηαζεί.
Σμ 1924 άκμζλακ θανιαηείμ μ ηεθακίδδξ ηαζ μ Καθεανάξ, έπμκηαξ αμδεό ημκ Γδιήηνζμ
Κζγονίδδ. Οζ δύμ πνώημζ δεκ ήηακ θανιαημπμζμί είπακ όιςξ άδεζεξ θεζημονβίαξ. Σμ 1924
αβήηε ημ Νμιμεεηζηό Γζάηαβια 4/9-6-1923 πμο έδζκε άδεζεξ θεζημονβίαξ θανιαηείςκ ζε
πνόζθοβεξ πμο ζηδκ Σμονηία ήηακ αμδεμί θανιαηείςκ. Έηζζ ηαζ μ ιεηέπεζηα θανιαημπμζόξ
ζιόκ Γζηνάκ πήνε άδεζα ημ 1927. Οζ άδεζεξ αοηέξ ήηακ απόθοηα πνμζςπζηέξ. Ο Καθεανάξ
είπε αμδεό ημκ ηαύνμ Νμηάνζμ.
Όηακ ήνεε μ πηοπζμύπμξ θανιαημπμζόξ Ακδνέαξ Γδιδηνίμο, ζοκεηαζνίζηδηε ιε ημκ Γ.
Κογζνίδδ. Όηακ έθδλε n ζοκενβαζία ημοξ, μ Γδιδηνίμο πήνε αμδεό ημκ Γδιήηνζμ
Φαζμοθίδδ, μ μπμίμξ ανβόηενα όηακ άκμζλε θανιαηείμ μ Απόζημθμξ Βθαζαημύδδξ
(αμοθεοηήξ Έανμο) πήβε αμδεόξ ημο.
Γεκκδιέκμξ ημ 1913, μ θανιαημπμζόξ Απόζημθμξ Βθαζαημύδδξ ελεθέβδ αμοθεοηήξ «Δανμο
βζά πνώηδ θμνά ηό 1950, ιέ ηόκ ζοκαζπζζιό ηήξ ΔΠΔΚ (ώξ ιέθμξ ημΰ Κόιιαημξ
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Πνμμδεοηζηώκ Φζθεθεοεένςκ ημο Πθαζηήνα) ηαζ δεύηενδ θμνά ημ 1964 ιε ηδκ Έκςζδ
Κέκηνμο»

Δικόνα 3. Φανιαηείμ Δνοενόξ ηαονόξ (Ανπείμ Ακηώκδ Φαζμοθίδδ).
Ο ζιόκ Γζηνάκ είπε ημκ οζό ημο αμδεό. Με ημκ εάκαηό ημο έηθεζζε ημ θανιαηείμ ημο ηαζ
άκμζλε μ Γεώνβζμξ ηαονζακάηδξ (Κνδηζηόξ) πνμενπόιεκμξ από ηδ αιμενάηδ, όπμο είπε
Φανιαηείμ πνζκ.

Δικόνα 4. Κθζκζηή Σζζκηανάηδ 1935-1940 (Ανπείμ Λεοηένδ Σζζκηανάηδ).
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Aπό ηδκ ηαηαβναθή ιαξ θαίκεηαζ δ οπενμπή ημο εθθδκζημύ ζημζπείμο όζμκ αθμνά ημ
οβεζμκμιζηό επζζηδιμκζηό πνμζςπζηό ηδξ Αδνζακμύπμθδξ. Δπίζδξ, παναηδνμύιε πςξ εκώ μζ
βζαηνμί αημθμύεδζακ ημκ πνμζθοβζηό πθδεοζιό ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζηδ Νέα Ονεζηζάδα, μζ
θανιαημπμζμί ηδξ Αδνζακμύπμθδξ δεκ έπναλακ ημ ίδζμ αθθά εβηαηαζηάεδηακ ζε ιεβαθύηενα
αζηζηά ηέκηνα.
Αοηή ήηακ ιζα ζοκμπηζηή ηαηαβναθή ηςκ βζαηνώκ ηαζ θανιαημπμζώκ ηδξ Αδνζακμύπμθδξ
ηαζ ηδξ Νέαξ Ονεζηζάδαξ. Ζ ενβαζία αοηή αξ απμηεθέζεζ ιζα πνώηδ πνμζπάεεζα βζα ηδκ
ακαθοηζηή απμηύπςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ζζημνίαξ ηςκ οβεζμκμιζηώκ ηδξ πενζμπήξ.
Δςσαπιζηίερ
Δοπανζζηώ ημκ Γ. Ρογζώηδ πμο έεεζε ζηδ δζάεεζή ιμο, ηδ δζαθήιζζδ ημο Κ. Αθηζκαθιάγδ.
Καζ ημκ Γ. Γηεκηζίδδ βζα ηδ δζαθήιζζδ ημο Ηςακκίδδ.
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H ΝΔΑ ΒΤΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΚΑΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΟΤ
ΔΜΦΤΛΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
Γιαμανηήρ Μςπηζίδηρ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί κηα καξηπξία όζσλ έρεη δηεγεζεί ν παππνύο ηνπ
γξάθνληνο Γηακαληήο Μπξηζίδεο πνπ ήηαλ ζηξαηηώηεο ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ.
Ζ δηαίξεζε ηνπ θεηκέλνπ αθνινπζεί ηελ πνξεία δηήγεζεο ηνπ θαη ρσξίδεηαη ζε πέληε
επηκέξνπο θεθάιαηα. ηελ πεξηνρή καο όια μεθίλεζαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1940 όηαλ ν
ειιεληθόο ζηξαηόο αλαηίλαμε ηε ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό ησλ
Μαξαζίσλ δηαθόπηνληαο έηζη ηε ζηδεξνδξνκηθή επηθνηλσλία κεηαμύ Διιάδνο θαη
Βνπιγαξίαο. Με ηελ παξάδνζε ηεο ρώξαο ζηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα, ν λνκόο Έβξνπ
κνηξάδεηαη ζε Βνπιγαξηθή θαη Γεξκαληθή δώλε. Οη Βνύιγαξνη ειέγρνπλ ην ηκήκα από ηελ
Άλζεηα θαη δπηηθόηεξα, ελώ ην ππόινηπν ηκήκα έσο ην ηξίγσλν ειέγρεηαη από ηνπο
Γεξκαλνύο. Σνλ Μάην ηνπ 1941 νη Γεξκαλνί εηζβάιινπλ ζηνλ λνκό Έβξνπ δηαιύνληαο όια
ηα ειιεληθά θπιάθηα πνπ βξηζθόηαλ ζηα ζύλνξα κε ηε Βνπιγαξία θαη εγθαζηζηνύλ ηε δηθηά
ηνπο θξνπξά ζε θάζε ρσξηό θαη πόιε ηνπ λνκνύ. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα νη θαηαθηεηέο
εγθαζίζηαληαη ζηελ θσκόπνιε ηεο Νέαο Βύζζαο. Ζ Νέα Βύζζα έκεηλε ππό ηνλ έιεγρν ησλ
Γεξκαλώλ έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1944. Αθνινύζεζε ν εκθύιηνο πόιεκνο, ν νπνίνο έιαβε
ηέινο ζηνλ Βόξεην Έβξν κε ηελ ήηηα ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ ζηε κάρε ησλ Μεηαμάδσλ
ην 1949.
Λέξειρ κλειδιά: Νέα Βύζζα, εμθύλιος πόλεμος, καηοτή, ανηίζηαζη
Διζαγωγή
Ήδε από ηνλ Μεζνπόιεκν ήηαλ εκθαλέο πσο νη ρώξεο πξνεηνηκαδόηαλ γηα ηνλ Β΄ Παγθόζκην
Πόιεκν. Όπσο αλαθέξεη ν αθειιαξόπνπινο (2003) ε πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ κηα
πεξίνδνο κε πξσηνθαλή θνηλσληθή έληαζε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Οη θπβεξλήζεηο
αιιάδνπλ ζπλερώο θαη ν εκθύιηνο πόιεκνο θαίλεηαη πσο αγθαιηάδεη ηε ρώξα. εκεηώλνληαη
κεγάιεο θαη αηκαηεξέο δηαδειώζεηο, απεξγίεο, θαηαιήςεηο πόιεσλ θαη ζπγθξνύζεηο όπνπ
ιακβάλεη κέξνο θαη ν ζηξαηόο. Παξόκνηεο δηαδειώζεηο έγηλαλ ηελ πεξίνδν απηή θαη ζηηο
κεγάιεο πόιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, όπσο ε παιιατθή απεξγία ην 1936 ζηελ
Αιεμαλδξνύπνιε θαη ηνλ ίδην κήλα ε απεξγία ησλ θαπλεξγαηώλ ζηελ Ξάλζε. Αληηζέησο, ηηο
παξακνλέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη από
εζσζηξέθεηα θαη πεηπραίλεη πνιύ πςειό πνζνζηό επάξθεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα όζπξηα
ην πνζνζηό είλαη 91%, ζηα ιαραληθά 99% θαη ζην αιεύξη 74% (αθειιαξόπνπινο 2003).
Αληίζηνηρα θαη ίζσο πςειόηεξα πνζνζηά επάξθεηαο ζεκεηώλνληαη ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή
ηεο Νέαο Βύζζαο Έβξνπ ηελ πεξίνδν πξηλ ηνλ Διιελν-Ηηαιηθό πόιεκν θαη ηελ Γεξκαληθή
θαηνρή. ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί ν παππνύο ηνπ γξάθνληνο Γηακαληήο Μπξηζίδεο
αθεγείηαη ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε Νέα Βύζζα ηελ πεξίνδν ηεο
θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ο Γηακαληήο Μπξηζίδεο γελλήζεθε ην 1925 ζηελ
βνξεηόηεξε θσκόπνιε ηεο Διιάδαο ηε Νέα Βύζζα όπνπ θαη δηακέλεη αθόκε. Καηαηάρζεθε
ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό ζηηο 20 Ηνπλίνπ ηνπ 1948, ζηελ πόιε ηεο Γξάκαο θαη έιαβε κέξνο ζηηο
κάρεο ζην Γξάκκν θαη ζην Βίηζη, πνπ ζεκαηνδόηεζαλ ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ.

66

Η Γεπμανία ειζέπσεηαι ζηον πόλεμο
ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1941 ν δηθηάηνξαο Ησάλλεο Μεηαμάο πεζαίλεη θαη ηνλ δηαδέρεηαη ν
Αιέμαλδξνο Κνξπδήο, ν νπνίνο ήηαλ ππνπξγόο Πξόλνηαο θαη Κξαηηθήο Αληηιήςεσο. Ζ
Διιάδα απνθξνύεη ηελ εαξηλή αληεπίζεζε ησλ Ηηαιώλ θαη ζηηο 5.15 ην πξσί ηεο 6εο Απξηιίνπ
ν Γεξκαλόο πξέζβεο Έξκπαρ έδσζε ην ηειεζίγξαθν ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ Κνξπδή
(Αλησλαθέαο 1994). Σν ηειεζίγξαθν δελ έγηλε απνδεθηό θαη ε Γεξκαλία εηζέξρεηαη επίζεκα
ζηνλ πόιεκν. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο κε δηαηαγέο ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ αλαηηλάζζεη
ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο ησλ Μαξαζίσλ θαη ηνπ Ππζίνπ δηαθόπηνληαο έηζη ηε
ζηδεξνδξνκηθή επηθνηλσλία κεηαμύ Διιάδνο- Βνπιγαξίαο θαη Διιάδνο - Σνπξθίαο
αληίζηνηρα (Μπξάβνο 2004).
Με ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ε ηαμηαξρία ηνπ Έβξνπ κε ηξία ηάγκαηα αλαιακβάλεη ηε
δηνίθεζε ηνπ νρπξνύ ηεο Νπκθαίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ γξακκή Μεηαμά βόξεηα ηεο πόιεο
ηεο Κνκνηελήο. ύκθσλα κε ην αξρείν ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ (1956) δηνηθεηήο ηεο
ηαμηαξρίαο ήηαλ ν έθεδξνο ππνζηξάηεγνο Εήζεο, ζην ηάγκα Ππζίνπ δηνηθεηήο ήηαλ ν
ηαγκαηάξρεο Καξαζαλάζεο, ζην ηάγκα νπθιίνπ ν ηαγκαηάξρεο Αξηέκεο θαη ζην ηάγκα
Κνκνηελήο ν ηαγκαηάξρεο Κνινθνύξεο. Σν νρπξό ηεο Νπκθαίαο έπεζε κεηά από
αιιεπάιιειεο επηζέζεηο ησλ Γεξκαλώλ ζηηο 7 Απξηιίνπ 1941. Με ηελ παξάδνζε ησλ νρπξώλ
ηεο γξακκήο Μεηαμά, νη Γεξκαλνί έθαλαλ ηελ εμήο ηζηνξηθή αλαθνίλσζε:
Έιιελεο ζηξαηηώηεο, ν πόιεκνο θαηά ηεο Αγγιίαο καο αλάγθαζε λα
εηζρσξήζνπκε εηο ηελ ρώξα ζαο. Γελ εξρόκεζα σο ερζξνί αιιά σο
ζύληξνθνη, έρνληεο ππ’ όςηλ ηελ παιαηά θηιίαλ ησλ ιαώλ καο. Ο
ληθεθόξνο Γεξκαληθόο ηξαηόο εθηηκά ηελ αλδξεία ζαο. Αο κε
κείλεη άλεπ απνηειεζκάησλ. Θέζαηε ηεο έλα λένλ θαη κεγαιύηεξνλ
ζθνπόλ: Σελ απειεπζέξσζηλ ηεο Δπξώπεο από ηνπο Άγγινπο
εθκεηαιιεπηάο. Διάηε καδί καο παιιηθάξηα. Θα ζαο ππνδερηνύκε σο
θίινη θαη ζύληξνθνη (ΓΔ 1956).
ηηο 9 Απξηιίνπ ν δηνηθεηήο ηεο ηαμηαξρίαο Εήζεο Η. απηνθηνλεί ζηα Ύςαια ηεο Σνπξθίαο.
Μόλν ην ηάγκα ηεο Κνκνηελήο πξόιαβε λα θηάζεη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη από θεη λα
πεξάζεη ζηελ Σνπξθία. Μέζσ ηεο Σνπξθίαο θαηέιεμε ζηελ Αίγππην θαη ζπκκεηείρε σο 2ν
ηάγκα ζηελ 1ε ειιεληθή ηαμηαξρία. Ζ 1ε ειιεληθή ηαμηαξρία ζπκκεηείρε ζηελ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ- κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ ζηε Βόξεηα Αθξηθή. Λίγεο κέξεο
αξγόηεξα ν Σζνιάθνγινπ ππνγξάθεη ηελ παξάδνζε ηεο ρώξαο ζηνπο Γεξκαλνύο θαη γίλεηαη
πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο, θαζώο ε λόκηκε θπβέξλεζε ηεο ρώξαο αλαρσξεί γηα ηελ Κξήηε. Ζ
Κξήηε αληηζηάζεθε ζζελαξά ζηνλ θαηαθηεηή, πξνθαιώληαο ηεξάζηηεο απώιεηεο ζην
Γεξκαληθό ζηξαηό. Σελ 1ε Ηνπλίνπ ε κάρε ηεο Κξήηεο έιαβε ηέινο κε ην γεξκαλό ζηξαηεγό
Μνληέι λα θάλεη κηα εληππσζηαθή έθνδν κε αιεμηπησηηζηέο (Garibaldi 2009). Από ηε Νέα
Βύζζα ζπκκεηείρε ζηε κάρε ε θιάζε ηνπ 1941: Ο Αιηηθνιάηζεο Γεκήηξηνο, ν
Σζηθξηθνύδεο Αζαλάζηνο, ν Παπαδνγιίδεο Αζαλάζηνο, ν Σνςίδεο σηήξηνο, ν Μπαραξίδεο
Ζιίαο, ν Καλίδεο Θεόδσξνο θαη ν Αζκαλίδεο Παλαγηώηεο. ηε ζπλέρεηα ε θπβέξλεζε καδί
κε 15.000 ζηξαηηώηεο θαη αμησκαηηθνύο αλαρώξεζε γηα ηελ Αίγππην (Garibaldi 2009), ελώ νη
θαηαθηεηέο ρώξηζαλ ηελ ρώξα ζε ηξεηο δώλεο θαηνρήο.
Καηοσή
Ο απνθιεηζκόο από ηνλ ππόινηπν εζληθό θνξκό ππήξμε ε αλαπόθεπθηε ζπλέπεηα γηα ην λνκό
Έβξνπ, θαζώο κε ηελ είζνδν ηεο Βνπιγαξίαο ζηνλ πόιεκν ζηηο 21 Απξηιίνπ 1941 ν Έβξνο
ρσξίδεηαη ζε Βνπιγαξηθή θαη Γεξκαληθή δώλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Βνπιγαξία έιεγρε ην
ηκήκα από ηνλ νηθηζκό ηεο Άλζεηαο θαη δπηηθά, ελώ ην ππόινηπν ηκήκα αλαηνιηθά έσο ηνλ
πνηακό Έβξν θαη βόξεηα έσο ηνπο νηθηζκνύο ησλ Κνκάξσλ θαη ηνπ Γίινθνπ δόζεθε ζηνπο
Γεξκαλνύο (Μπξάβνο 2004). Ζ επαξρία ηνπ Γηδπκνηείρνπ -θαζώο δηνηθεηηθό θέληξν ηεο
πεξηνρήο ήηαλ ην Γηδπκόηεηρν- θαινύληαλ από ηνπο θαηαθηεηέο «ειιεληθό έδαθνο» θαη
έκεηλε ππό ησλ έιεγρν ησλ Γεξκαλώλ κε ζθνπό λα εμαζθαιηζηεί ε νπδεηεξόηεηα ηεο
Σνπξθίαο θαη λα απνθεπρζεί ην ελδερόκελν πνιεκηθήο ζύξξαμεο κεηαμύ Σνπξθίαο θαη
Βνπιγαξίαο (Κνηδαγεώξγε-Επκάξε 2002). Οη θάηνηθνη ηνπ γεξκαλνθξαηνύκελνπ Έβξνπ
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απνιάκβαλαλ ζρεηηθή ειεπζεξία ζε ζύγθξηζε κε ηηο ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
βνπιγαξνθξαηνύκελεο πεξηνρήο. Άιισζηε ζύκθσλα κε ηνλ Μπξάβν (2003) ε πεξηνρή απηή
ησλ 2.800 η. ρκ. δελ θάλεθε λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο Γεξκαλνύο θαηαθηεηέο, γηα ην ιόγν
απηό ζηάιζεθαλ θπξίσο αζηπλνκηθνί θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. ηελ Αιεμαλδξνύπνιε είρε
ηελ έδξα ηνπ ην ζύληαγκα ησλ Γεξκαλώλ θαη ε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ έκεηλε πεξηζζόηεξν
γλσζηή σο Οπδέηεξε Εώλε (Γξεγνξηάδεο 2009). Χζηόζν, ε επηθνηλσλία ηνπ
γεξκαλνθξαηνύκελνπ Έβξνπ κε ηελ ππόινηπε ρώξα ήηαλ πνιύ δύζθνιε θαη γηλόηαλ
δηαζρίδνληαο ηα «πξνζσξηλά ζύλνξα» κέζσ ηεο Βνπιγαξηθήο δώλεο.
Οη Γεξκαλνί εγθαηαζηάζεθαλ ην Μάην ηνπ 1941 ζην λνκό Έβξνπ. Ννκάξρεο Έβξνπ ήηαλ ν
δηνξηζκέλνο Παλαγηώηεο Βνπδνύξεο, ν νπνίνο εθηειέζηεθε ην 1942 από ηνλ αξρεγό ησλ
αληαξηώλ ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ Γηάλλε Γξαδίδε, πνπ ήηαλ γλσζηόο κε ην ςεπδώλπκν «Άξεο»
(Κξηηνύ 1995). Οη θαηαθηεηέο αξρηθά δηέιπζαλ όια ηα ειιεληθά θπιάθηα πνπ βξίζθνληαη ζηα
ζύλνξα κε ηε Βνπιγαξία θαζώο ήηαλ ζύκκαρνη ηνπο θαη δελ ππήξρε ιόγνο λα παξακέλνπλ
ελεξγά αιιά έβαιαλ δηθηά ηνπο θξνπξά ζε θάζε ρσξηό θαη πόιε. Μεηά ηελ είζνδν ησλ
Γεξκαλώλ ζηνλ Έβξν θαη ησλ Βνύιγαξσλ ζηελ ππόινηπε Θξάθε πεξίπνπ 2.000
κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Κνκνηελήο θαη ηεο Ξάλζεο κεηαλάζηεπζαλ ζηνλ Έβξν, γηα λα
γιπηώζνπλ από ηνπο Βνύιγαξνπο (Κνηδαγεώξγε-Επκάξε 2002). Ζ νπδέηεξε δώλε ηνπ
Έβξνπ ππήξμε αξθεηά ρξήζηκε γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό γηα δπν ζεκαληηθνύο ιόγνπο.
Όπσο αλαθέξεη ν Κξηηνύ (1995) ε εύθνξε πεδηάδα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ κε εληαηηθέο
θαιιηέξγεηεο θαη ηηο θαιέο απνδόζεηο ησλ αγξνηώλ, θαηόξζσζε λα δηαζώζεη από ηελ πείλα
ρηιηάδεο Έιιελεο ζηελ Λήκλν, ηελ Μπηηιήλε θαη ηελ Αζήλα. Δπίζεο, κέζσ ηεο νπδέηεξεο
δώλεο νη αμησκαηηθνί κπνξνύζαλ εύθνια λα δηαθύγνπλ ζηελ Σνπξθία. Χζηόζν, ζύκθσλα κε
ηνλ Ρνπζζόπνπιν (1996) ε Σνπξθία αλ θαη ηππηθά ήηαλ νπδέηεξε, θέξεηαη λα είρε ππνγξάςεη
δηπιή κπζηηθή ζπκθσλία. Σόζν κε ηνπο ζπκκάρνπο ώζηε λα κπνξνύλ λα θπγαδεύνληαη νη
Έιιελεο θαη νη Άγγινη ζην Κάηξν, όζν θαη κε ηνπο Γεξκαλνύο γηα ηελ παξάδνζε ησλ
θξαηνπκέλσλ. Σα θπξηόηεξα πεξάζκαηα ήηαλ ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ Πόξνπ, ηνπ Ππζίνπ, ησλ
Λαγπλώλ, ηεο Λπθόθεο, ησλ Καζηαλεώλ, ηνπ Υεηκσλίνπ θαη ηεο Νέαο Βύζζαο (Σεξδνύδεο
θ.ά. 1985).
ηε Νέα Βύζζα νη ρσξνθύιαθεο πνπ ππήξραλ, θπγαδεύηεθαλ κέζσ Σνπξθίαο ζην Κάηξν.
ύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε κόλν έλαο ρσξνθύιαθαο παξέκεηλε ζηε Νέα Βύζζα θαη
καδί κε ηξεηο δηθνύο καο ζπγρσξηαλνύο απνηεινύζαλ ηε ρσξνθπιαθή. Ο ζηαζκόο
ρσξνθπιαθήο ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηε Νέα Βύζζα θαη ηνλ πξώην θαηξό κάιηζηα νη
ρσξνθύιαθεο θάλαλε θαη θνηλέο πεξηπνιίεο κε ηνπο Γεξκαλνύο ζηελ θσκόπνιε. Πξόεδξνο
ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλόηεηαο ηεο Νέαο Βύζζαο ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο (από
ηηο 11/ 1/1939 έσο ηηο 9/9/1944) ήηαλ ν Παπαλαζηαζίνπ Αλαζηάζηνο ηνπ Θενδώξνπ γλσζηόο
κε ην πξνζσλύκην «Λίληα». Οη πξώηνη Γεξκαλνί ζηξαηηώηεο θαηέθηαζαλ ζηδεξνδξνκηθώο κε
κηα δξεδίλα. Σξεηο Γεξκαλνί θαηέβεθαλ ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηε ζηηγκή πνπ ε
νηθνγέλεηα ηνπ Γηακαληή Μπξηζίδε βξηζθόηαλ ζην δηπιαλό ρσξάθη θαη έβνζθε ηα δώα. Οη
Γεξκαλνί ηνπο ξώηεζαλ αλ ε πόιε απέλαληη είλαη ε Αδξηαλνύπνιε. Γελ θάζηζαλ πάλσ από
κηα ώξα θαη ζηε ζπλέρεηα απνρώξεζαλ γηα ην Γηδπκόηεηρν. Έλα κήλα αξγόηεξα επέζηξεςαλ
θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ θσκόπνιε ηδξύνληαο ην αξρεγείν - θπιάθην ηνπο ζην ρώξν πνπ
ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην θπηώξην ηνπ δαζαξρείνπ. Ο αξρεγόο ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Νέα Βύζζα
ήηαλ ν Απζηξηαθόο αμησκαηηθόο Υαλο. Άιινη 4-5 Γεξκαλνί εγθαηαζηάζεθαλ ζην γεηηνληθό
νηθηζκό ησλ Καζηαλεώλ. Έπεηηα, αθνύ εγθαηαζηάζεθαλ επηζθεύαζαλ ηε γέθπξα ηνπ Άξδα
θαη έηζη απνθαηαζηάζεθε ε ζηδεξνδξνκηθή επηθνηλσλία Αιεμαλδξνύπνιεο – Βνπιγαξίαο. Με
ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο γξακκήο νη θάηνηθνη κπνξνύζαλ λα πεγαίλνπλ ζηα Γίθαηα, απ’ όπνπ
έπαηξλαλ αιάηη θαη πεηξέιαην γηα ηηο ιάκπεο. Σα βξάδηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ιίπνο γνπξνπληώλ
αληί γηα πεηξέιαην. Οη θαηαθηεηέο δήηεζαλ από ηνλ πξόεδξν άινγα γηα λα θάλνπλ πεξηπνιίεο
αιιά δελ είραλ όκσο ζηάβιν. Γηα ην ιόγν απηό, γθξέκηζαλ κηα παξάγθα πνπ
ρξεζηκνπνηνύηαλ παιαηόηεξα σο θπιάθην ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη πήξαλ κηα
βντδάκαμα ώζηε λα θνξηώζνπλ ηα πιηθά. ηε ζπλέρεηα, θαηαζθεύαζαλ έλα ζηάβιν γηα ηα
δώα ηνπο δίπια ζην θπιάθηό ηνπο. Δπηπιένλ, νη Γεξκαλνί δήηεζαλ 3 άηνκα γηα λα
πξνζηαηεύνπλ, λα θαζαξίδνπλ θαη λα ηαΐδνπλ ηα άινγα ηνπο. Χζηόζν, ιόγσ έιιεηςεο βξύζεο
θνληά ζηνλ ζηάβιν κεηέθεξαλ λεξό από ηελ πεγή (ηνπινύκπα) δίπια ζηνλ ζηαζκό ηεο
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ρσξνθπιαθήο. Όκσο επεηδή ε ηνπινύκπα βξηζθόηαλ αξθεηέο εθαηνληάδεο κέηξα καθξηά από
ην αξρεγείν ηνπο, νη Γεξκαλνί έβαδαλ κε ηε ζεηξά πνπ όξηδαλ θάζε κέξα νη λπρηνθύιαθεο σο
«αγγαξεία» λα κεηαθέξνπλ κε ην θάξν θνπβάδεο γεκάηνπο κε λεξό από ηελ ηνπινύκπα ζην
θπηώξην γηα ηα δώα.
Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο δελ επέβαιιαλ νη θαηαθηεηέο, άιια θαλέλαο δελ έβγαηλε ην βξάδπ
έμσ. Έλα βξάδπ κηα παξέα λεαξώλ αγνξηώλ βξηζθόηαλ έμσ σο αξγά ζηηο 23.00 θαη έπαηδαλ
όηαλ ηνπο αληηιήθζεθαλ νη θαηαθηεηέο. Σόηε ηνπο θάιεζαλ θσλάδνληαο «θακ, θακ» θαη
ηνπο έβαιαλ ηηκσξία λα ζηαζνύλ γηα 30΄ - 45΄ ζηελ μύιηλε γέθπξα πνπ βξίζθεηαη θάησ από
ηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. Δίρε πνιύ θξύν θαη νη λεαξνί πάγσζαλ. Μεηά από απηό γύξηζαλ
θνβηζκέλνη ζην ζπίηη, θαη θαλείο ηνπο δελ βγήθε έμσ σο αξγά ην βξαδύ πνηέ μαλά.
Μηα κέξα δηεγείηαη ν Γηακαληήο Μπξηζίδεο, «ελώ ήκνπλ ζην ρσξάθη κνπ επηηέζεθε κηα
πεξίπνινο Γεξκαλώλ θαη Σνύξθσλ θαη κε ηελ απεηιή ησλ όπισλ κνπ έθιεςαλ ην αξλί πνπ
είρα βγάιεη γηα βνζθή. Φνβήζεθα πνιύ θαη γύξηζα ακέζσο πίζσ ζην ζπίηη κνπ θαη ζηνλ
παηέξα κνπ». ηε ζπλέρεηα ν παηέξαο κνπ απεπζύλζεθε ζην θπιάθην θαη δηεγήζεθε ην
ζπκβάλ ζηνλ αμησκαηηθό. Ύζηεξα από δηθηά ηνπ κεζνιάβεζε ην αξλί βξέζεθε ζην ηνπξθηθό
θπιάθην ησλ Καζηαλεώλ θαη ηελ επόκελε εκέξα ην επέζηξεςαλ πίζσ ζηνλ πξόεδξν.
Σα πνζνζηά επάξθεηαο ζε ηξόθηκα δελ ήηαλ πςειά όπσο ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν.
Αληηζέησο, ππήξραλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο θπξίσο ζε ιάδη θαη ζπίξηα, θαζώο νη θαηαθηεηέο
είραλ θάλεη θαηάζρεζε όισλ ησλ απνζεκάησλ. Γηα ηελ πξνκήζεηα απηώλ ησλ εηδώλ νη
θάηνηθνη αλαγθάδνληαλ λα πεγαίλνπλ κε ην ηξέλν ζην παδάξη ζηα Γίθαηα πνπ ήηαλ ππό
βνπιγαξηθή θαηνρή καο δηεγείηαη ν Γηακαληήο Μπξηζίδεο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο
θαηνρήο ζηελ Νέα Βύζζα γηλόηαλ δσνπάδαξν. Σν δσνπάδαξν μεθίλεζε ην 1942 θαη γηλόηαλ
θάζε Κπξηαθή ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Νέαο Βύζζαο έσο ην 1946. Μεηά ηελ απνρώξεζε
ησλ Γεξκαλώλ δελ εξρόηαλ νη θάηνηθνη ησλ δηπιαλώλ ρσξηώλ θαη έηζη ην δσνπάδαξν
κεηαηξάπεθε ζε θαλνληθό παδάξη, ην νπνίν γίλεηαη κέρξη θαη ζήκεξα θάζε άββαην. Οη
Γεξκαλνί αγόξαδαλ ηα θαιακπόθηα θαη ηηο ρήλεο ηεο Βύζζαο πιεξώλνληαο κε κάξθα.
Ανηίζηαζη
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1942 ν Γ. ηάληνο γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ Κ.Κ.Δ ζε νινκέιεηα ηνπ
θόκκαηνο ππνζηήξημε πσο νη αληηιήςεηο γηα έλνπιν αγώλα είλαη αληίζεηεο ζηελ πνιηηηθή ηνπ
θόκκαηνο. Γη’ απηό, νη πξώηεο επηζέζεηο ζηνλ ειιεληθό ρώξν μεθίλεζαλ ζηελ ηεξεά Διιάδα
ζρεδόλ έλαλ ρξόλν κεηά ηελ εηζβνιή ησλ θαηαθηεηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 16 Μαΐνπ ηνπ
1942 ν Άξεο Βεινπρηώηεο (Θαλάζεο Κιάξαο) καδί κε κηα νκάδα νρηώ έλνπινπο εηζέβαιε
ζηελ πεξρεηάδα ηεο Φζηώηηδαο (Γξεγνξηάδεο 2009). Έηζη θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ ηνλ
πξώην ρξόλν ηεο θαηνρήο νη θάηνηθνη ζεσξνύζαλ ηελ ζθέςε γηα αληαξηνπόιεκν παξάινγε
θαη εγθιεκαηηθή. Θεσξνύζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ αληάξηηθνπ κάηαηε θαη επηθίλδπλε γηα ηελ
δσή ησλ αλζξώπσλ ηεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο δύλακεο ηνπ ερζξνύ (Μπξάβνο 2003).
ηελ θσκόπνιε ηεο Νέαο Βύζζαο δελ δεκηνπξγήζεθαλ αληηζηαζηαθά θηλήκαηα, άιισζηε
ππήξραλ δπλάκεηο αζθαιείαο. Οη Γεξκαλνί καδί κε ηνπο ρσξνθύιαθεο θπινύζαλ ην ρσξηό,
ελώ ζηελ γέθπξα ησλ Μαξαζίσλ θπινύζαλ ζθνπηά από ηε κηα νη Γεξκαλνί θαη νη Έιιελεο
ρσξνθύιαθεο θαη από ηελ άιιε νη Σνύξθνη. Γελ ππήξραλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη «θαζώο
εκείο δελ ηνπο πεηξάμακε, νη θαηαθηεηέο δελ θάλαλε θακηά απνιύησο δεκηά» καο δηεγείηαη ν
Γηακαληήο Μπξηζίδεο.
ηελ νπδέηεξε δώλε ηνπ Έβξνπ ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο θαηαθηεηέο νμύλζεθαλ ην 1942 θαη
νη θαηαδεηνύκελνη Έιιελεο έβξηζθαλ θαηαθύγην ζηελ Σνπξθία, πεξλώληαο ηε λύρηα ην
πνηάκη. Σελ πξνζπάζεηα απηή ζηήξηδε θαη ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο ηεο Οξεζηηάδαο
Αζαλάζηνο Παληαδίδεο θπγαδεύνληαο ηνπο αληηζηαζηαθνύο. Αξρηθά, νη πξώηεο έλνπιεο
νξγαλώζεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ αζύλδεηεο. ηε ζπλέρεηα, ζεκαληηθό ξόιν
ζηελ αληίζηαζε αλέιαβε ην ειιεληθό πξνμελείν ηεο Αλδξηαλνύπνιεο πνπ πξνζπάζεζε λα
ελνπνηήζεη ηηο κηθξέο αληηζηαζηαθέο νκάδεο. Σνλ Ηνύλην ηνπ 1942 ν δξαζηήξηνο Έιιελαο
πξόμελνο ηεο Αλδξηαλνύπνιεο Νηθόιανο Κακπαινύξεο δεκηνπξγεί γηα ην ζθνπό απηό ηελ
Δζληθή Οξγάλσζε Έβξνπ κε δηνηθεηή ηνλ απόζηξαην ηαγκαηάξρε θαη ήξσα ηνπ έπνπο ηεο
Αιβαλίαο ην 1940 Γεώξγην ηαζάην γλσζηό κε ην ςεπδώλπκν «Γέξνο» ή «16» (Μπξάβνο
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2004). Όκσο, νπζηαζηηθά απώηεξνο ζηόρνο ήηαλ ε δηάιπζε ησλ κηθξώλ αξηζηεξώλ
αληηζηαζηαθώλ νξγαλώζεσλ. Χζηόζν, ν ηαζάηνο δελ θαηάθεξε λα ελώζεη ηεο αληηζηαζηαθέο
νκάδεο, θαζώο κεηά ηνλ Οθηώβξε ηνπ 1942 θαη ηελ άθημε ηνπ θαπλεξγάηε Γηάλλε Γαιεάδε
(γλσζηόο κε ην ςεπδώλπκν «Οδπζζέαο») ην ΔΑΜ – ΔΛΑ αλέιαβε ηα ελία ησλ έλνπισλ
νξγαλώζεσλ ζηελ πεξηνρή. Ο Οδπζζέαο ήηαλ παηξηώηεο θαη αξθεηά αθνζησκέλνο ζην θόκκα
ηνπ –ην Κ.Κ.Δ.- θαη επηδίσθε λα εθηειέζεη θάζε ζπλεξγάηε ησλ Γεξκαλώλ. Όκσο, ρηππνύζε
θαη απηνύο πνπ ήηαλ αληίζεηνη ζηηο γξακκέο ηνπ θόκκαηνο ή είρε πξνζσπηθά πάζε καδί ηνπο
(Ρνπζζόπνπινο 1996). Ο Οδπζζέαο ζπγθξόηεζε ζηνλ Έβξν ην 81ν ζύληαγκα πεδηθνύ ηνπ
ΔΑΜ – ΔΛΑ. Σν ΔΑΜ είρε ηηο δηθέο ηνπ εθεκεξίδεο θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη
ζηε Θξάθε. Κπθινθνξνύζαλ ν «ΑΣΖΡ» ηεο ΠΔ Έβξνπ ηνπ ΚΚΔ, ε «Φσλή ηνπ Έβξνπ»
ηνπ ΔΑΜ Αιεμαλδξνύπνιεο, ε «Διεύζεξε Θξάθε» ηνπ ΔΑΜ Θξάθεο θαη ε «Έθνδνο» ηνπ
26νπ ζπληάγκαηνο Θξάθεο (Γεσξγίνπ 1978). Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1943 ν ηαγκαηάξρεο
ηαζάηνο ζπλειήθζε θαη δηθάζηεθε ζην ρσξηό Λεπθίκκε νπθιίνπ, όπνπ θαηαδηθάζηεθε ζε
ζάλαην. Σειηθά, εθηειέζηεθε από ηνλ αξρεγό ηνπ ΔΑΜ – ΔΛΑ Γηάλλε Γαιεάδε ζην ιεκέξη
«Παπαθίγθν» ζηηο 23/12/1943 θνληά ζην αξρεγείν ηνπ ΔΑΜ ζην ιόθν ηεο Γθύκπξαηλαο
(Μπξάβνο 2003).
Μεηά ην ζάλαην ηνπ ηαζάηνπ ην πξνμελείν ηεο Αλδξηαλνύπνιεο απεπζύλεηαη ζην Βπζζηώηε
Βαιαζίδε Γεώξγην γλσζηό κε ην πξνζσλύκην «Αιαηδηάο». Ο Αιαηδηάο γελλεκέλνο ην 1918
αληηιακβάλεηαη ην ζρέδην ηνπ πξνμελείνπ γηα ηελ εμόλησζε ησλ αληαξηώλ θαη αξλείηαη λα
ζπκκεηέρεη. Σελ άξλεζε ηνπ παξαιίγν λα ηελ πιεξώζεη κε ηε δσή ηνπ, θαηάθεξε όκσο λα
μεθύγεη πεξλώληαο ηξαπκαηηζκέλνο ζηελ αληίπεξα όρζε ηνπ πνηακνύ Έβξνπ. Σειηθά ν
Αιαηδηάο γίλεηαη ζύλδεζκνο ηνπ απεζηαικέλνπ ηεο κπζηηθήο ππεξεζίαο ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ
Έβξν, ηνπ Διιελνακεξηθάλνπ ηαγκαηάξρε Αιέθνπ Γεσξγηάδε, πνπ θαηέθηαζε ζηελ πεξηνρή
ην 1943 (Σεξδνύδεο θ.ά. 1985). ηελ νπδέηεξε δώλε ηνπ Έβξνπ δελ ππήξραλ άιισζηε
Άγγινη, αληηζέησο ππήξρε κόλν Ακεξηθαληθή απνζηνιή (Γξεγνξηάδεο 2009). Σνλ Ηνύλην ηνπ
1943 ν Αιαηδηάο καδί κε ηξεηο θαηνίθνπο ηεο Νέαο Βύζζαο ζπλαληήζεθε κε ηνπο άληξεο ηνπ
ΔΛΑ θαη εμέθξαζε ην ζαπκαζκό ηνπ γηα ηε δξάζε ηνπ ΔΑΜ. Δπίζεο, άθεζε αλνηρηό ην
ελδερόκελν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ ΔΛΑ – ΔΑΜ ζην κέιινλ. Έδσζε κάιηζηα από έλα
θαηλνύξγην πνπθάκηζν ζε θάζε άληξα ηνπ ΔΑΜ. Οη αληάξηεο ηνπ ΔΑΜ αλ θαη είραλ
θξεζθύγεηα ηνπο ζηνλ θάκπν ηεο Νέαο Βύζζαο – Νέαο Οξεζηηάδαο (Ρνπζζόπνπινο 1996)
δελ απνηεινύζαλ ζηόρν ησλ αληαξηώλ θαζώο ακθόηεξεο ήηαλ νρπξσκέλεο θαη ππήξραλ
δπλάκεηο ηεο ρσξνθπιαθήο. Γη’ απηό εζηίαζαλ ηνπο βαλδαιηζκνύο θαη ηηο επηδξνκέο ηνπο
ελαληίνλ ησλ Γεξκαλώλ θπξίσο ζε ρσξηά κεηαμύ ησλ πόιεσλ ηεο Οξεζηηάδαο θαη ηνπ
Γηδπκνηείρνπ. ηα ζακπνηάδ ελαληίνλ ησλ ρσξηώλ εγεηηθό ξόιν είρε ν Μαξγαξηηίδεο
Μαξγαξίηεο γλσζηόο κε ην πξνζσλύκην «Φιώξνο» από ηε Νέα Βύζζα. Ο Φιώξνο ήηαλ
νκαδάξρεο ηνπ ΔΑΜ – ΔΛΑ θαη πξσηαγσλίζηεζε ζε επηζέζεηο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο
Κάησ αγήλεο θαη ηνπ Υεηκσλίνπ (Ρνπζζόπνπινο 1996). πλέβε όκσο έλα πεξηζηαηηθό θαη
ζηελ Νέα Βύζζα, πνπ θόληεςε λα θαηαζηξέςεη όιε ηελ θσκόπνιε. ύκθσλα κε ηνλ
Γηακαληή Μπξηζίδε, κηα λύρηα κηα πεξίπνινο αληαξηώλ θαηέβαηλε θακνπθιαξηζκέλε από
ηε ζπλνηθία ηνπ Νηεξέ έρνληαο σο ζηόρν λα θάλεη ζακπνηάδ – επίζεζε ζην γεξκαληθό
αξρεγείν ηεο Βύζζαο. Δπηπρώο, ν βνζθόο Βαιαζίδεο Γεκήηξηνο γλσζηόο κε ην πξνζσλύκην
«Μαληνύθα» είδε ηηο ζθηέο ηνπο λα θηλνύληαη θαη αθνύ κάδεςε ηα πξόβαηα γξήγνξα
εηδνπνίεζε ακέζσο ηνλ πξόεδξν. Ο πξόεδξνο κε ηε βνήζεηα ελόο Βπζζηώηε αληάξηε –
ζπλδέζκνπ ηνπ ΔΑΜ - ΔΛΑ κε ην πξνζσλύκην «Σνπινύκεο» θαηάθεξε λα έξζεη ζε επαθή
κε ηνπο αληάξηεο πξηλ πξνιάβνπλ λα επηηεζνύλ ζην αξρεγείν ησλ Γεξκαλώλ. Δπηθνηλώλεζε
κε ηνλ αξρεγό ηνπο έλαλ Καπεηάλην από ηελ Καβύιε θαη ηνλ ελεκέξσζε πσο ε ελέξγεηα απηή
ζα θαηαζηξέςεη όιν ηνλ νηθηζκό, όπσο έγηλε ζηηο Φέξξεο πνπ νη Γεξκαλνί θάςαλε σο
αληίπνηλα όια ηα ζπίηηα. Σνλ πξνέηξεςε αλ ζέινπλ λα επηηεζνύλ ζηα γεηηνληθά ρσξηά ηεο
Καβύιεο θαη ησλ Καζηαλεώλ, από ηα νπνία είρε θαηαγσγή ν Καπεηάληνο. Ο Καπεηάληνο
θνληνζηάζεθε θαη ελ ζπλερεία ε πεξίπνινο εγθαηέιεηςε ηελ Νέα Βύζζα. Έηζη, γιπηώζακε
ηελ νξγή ησλ Γεξκαλώλ, δηαθνξεηηθά νη ζπλέπεηεο ζα ήηαλ ηξνκεξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
πσο ζύκθσλα κε ηνλ Ρνπζζόπνπιν (1996) νη Γεξκαλνί γηα θάζε λεθξό Γεξκαλό εθηεινύζαλ
10 έσο 30 Έιιελεο αλάινγα κε ηνλ Φξνύξαξρν ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο.
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Οη Γεξκαλνί ζηξαηηώηεο ηεο Νέαο Βύζζαο είραλ αλαπηύμεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο
ρσξνθύιαθεο θαη ηνπο ελεκέξσζαλ πσο αλ ζέινπλ λα ηα έρνπλ θαιά κε ην ππόινηπν ρσξηό
πξέπεη λα κείλνπλ καθξηά από απηνύο. Δπηπιένλ, ηνπο ελεκέξσζαλ πσο ε παξακνλή ηνπο
ζηελ Διιάδα ζα είλαη κηθξή θαη ζα θύγνπλ ζύληνκα, όπσο θαη έγηλε. Χζηόζν, ζύκθσλα κε
ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε θαη ζηελ θσκόπνιε ηεο Βύζζαο ππήξραλ γεξκαλόθηινη. Έλαο
κάιηζηα από απηνύο δνινθνλήζεθε από ηνλ εμάδειθν ηνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Ν.
Βύζζαο. Ο δνινθόλνο ζηε ζπλέρεηα θπγαδεύηεθε ζηε γεηηνληθή Σνπξθία.
Όκσο, ζηα ηέιε ηνπ 1943 -έλαλ πεξίπνπ ρξόλν πξνηνύ εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή- «νη
Γεξκαλνί ζέιεζαλ λα δνθηκάζνπλ ηηο πξνζέζεηο - ηελ πίζηε καο πξνο απηνύο, θαζώο νη
αληηζηαζηαθνί είραλ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε άιινπο νηθηζκνύο ηεο πεξηνρήο» αθεγείηαη
ν Γηακαληήο Μπξηζίδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Νέα Βύζζα, κάδεςαλ ηα πξάγκαηά ηνπο ζε
ηξεηο ληαιίθεο κε άινγα θαη έθαλαλ πσο απνρσξνύλ από ην ρσξηό, ζέινληαο έηζη λα δνπλ αλ
ζα ππάξμεη αληίδξαζε – επίζεζε πξνο ζ’ απηνύο. Γελ ηνπο πείξαμε θαλέλαο από ηνπο
θαηνίθνπο θαη κηα κέξα αξγόηεξα επέζηξεςαλ.
ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 1944 ηελ αξρεγεία ηνπ ΔΑΜ - ΔΛΑ αλαιακβάλεη ν Αζελόδσξνο
Καηζαβνπζίδεο κε θαηαγσγή από ηηο Φέξξεο ηνπ Έβξνπ κε ηνλ πξώελ εγέηε ηνπ ΔΑΜ
Οδπζζέα λα ζπιιακβάλεηαη θαη λα δηθάδεηαη δεκόζηα ζηελ πιαηεία ηεο Λεπθίκκεο. Ο
Οδπζζέαο παηέξαο ηεζζάξσλ παηδηώλ, έκεηλε ζπλνιηθά 15 κήλεο ζηνλ Έβξν (θζηλόπσξν ’42
- ρεηκώλαο ’44). Σν ηξηκειέο Αληαξηνδηθείν πνπ ηνλ δίθαζε απνηεινύζαλ νη Βαγγέιεο
Καζάπεο γλσζηόο σο «Κξίησλαο» (πξόεδξνο), Βύξσλαο (δηθεγόξνο από Γηδπκόηεηρν) θαη
Σάθεο (δηθεγόξνο). Ζ θαηαδίθε ηνπ εθδόζεθε πακςεθεί (Καζάπεο 1977) θαη ηειεπηαία
ζπκβνπιή ηνπ ήηαλ: «ύληξνθνη, κελ αθήζεηε λα μεθύγεη ν αγώλαο από ηα ρέξηα ζαο».
Δθηειέζηεθε ηελ επόκελε εκέξα ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ. Ζ ζθιεξόηεηα ηνπ Οδπζζέα θαη
θπξίσο ε δνινθνλία ηνπ ηαζάηνπ ήηαλ ε αηηία γηα ηελ εμόλησζε ηνπ Οδπζζέα. Σν 1957 ην
ΚΚΔ απνθαηέζηεζε ηελ κλήκε ηνπ Οδπζζέα θαη δηθαίσζε ηελ αγσληζηηθή ηνπ δξάζε
(Γξεγνξηάδεο 2009).
Ζ κεγαιύηεξε ίζσο επηηπρία ηνπ αληηζηαζηαθνύ θηλήκαηνο ζηελ ειεύζεξε δώλε ηνπ Έβξνπ
ήηαλ ε αλαηίλαμε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γέθπξαο ησλ Γηθαίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 28
Μαΐνπ 1944 ε 1ε νκάδα ησλ ζακπνηέξ ηνπ 81νπ ζπληάγκαηνο ηνπ ΔΑΜ κε επηθεθαιήο ηνλ
ηαγκαηάξρε Σ. Κέιπ θαη γηαηξό ηνλ Βπζζηώηε θνηηεηή ηαηξηθήο Αζαλάζην Υαηδεληθνιάνπ,
γλσζηό σο «Γαιελό», αλαρώξεζε από ην αξρεγείν ηεο Γθύκπξαηλαο εθνδηαζκέλε κε κηζό
ηόλν εθξεθηηθήο ύιεο. Πεξλώληαο κέζα από δύζβαηα κνλνπάηηα έθηαζε ζηα Γίθαηα. ηηο
0.15 ην πξσί ηεο 30εο Μαΐνπ ε νκάδα αλαηίλαμε ηε γέθπξα ησλ Γηθαίσλ, δηαθόπηνληαο έηζη
ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Βνπιγαξίαο (Σεξδνύδεο θ.ά. 1985). Ζ αλαηίλαμε ηεο
γέθπξαο ζεσξείηαη ζπνπδαία επηηπρία αλάινγε κε ηελ αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο ηνπ
Γνξγνπνηάκνπ, θαζώο ήηαλ αδύλαηε ε κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ηνπ ρξσκίνπ πνπ
ήηαλ απαξαίηεην γηα ηα Γεξκαληθά εξγνζηάζηα (Φπιιίδεο 1999). ύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή
Μπξηζίδε νη Γεξκαλνί θαηαζθεύαζαλ ηηο επόκελεο εβδνκάδεο κηα πξόρεηξε μύιηλε γέθπξα,
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπγθνηλσλίαο. Χζηόζν, ην ξέκα ησλ Γηθαίσλ ησλ πιεκκύξηζε θαη
παξέζπξε ηα μύια δηαιύνληαο ηελ γέθπξα.
Κιείλνληαο ην θεθάιαην αμίδεη λα αλαθεξζνύλ νη αγσληζηέο ηνπ ΔΛΑ ζηνλ Έβξν κε
θαηαγσγή από ηε Νέα Βύζζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο. Απηνί ζύκθσλα κε
ηνλ Σεξδνύδε (1985) ήηαλ ν Γηαλλαθίδεο Γηώξγνο, ν Μαξγαξηηίδεο Γεκήηξηνο, ν
Μαξγαξηηίδεο Μαξγαξίηεο (Φιώξνο), ν Πνιπρξνλίδεο Γηάλλεο, ν Υαληεξίδεο Θαλάζεο θαη
ν γηαηξόο ηνπ ηάγκαηνο Θαλάζεο Υαηδεληθνιάνπ (Γαιελόο).
Η αποσώπηζη ηων Γεπμανών
Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1944 νη Γεξκαλνί είραλ αξρίζεη λα απνρσξνύλ, θαζώο ν θόθθηλνο
ζηξαηόο είρε εηζέιζεη ζηε Βνπιγαξία. Σόηε ην 81ν ζύληαγκα ηνπ ΔΛΑ – ΔΑΜ απνθάζηζε
λα επηηεζεί ζηνπο θαηαθηεηέο (Γεσξγίνπ 1978). ύκθσλα κε ηνλ Γξεγνξηάδε (2009) ε
ζπλνιηθή δύλακε ηεο VI Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε
αξηζκνύζε 3.000 άλδξεο, από απηνύο ην 81νπ ζύληαγκα αξηζκνύζε 600 πεξίπνπ άλδξεο θαη ε
δύλακε ησλ Γεξκαλώλ ζηελ ειεύζεξε δώλε ήηαλ 450 πεξίπνπ άλδξεο. Γηνηθεηήο ησλ
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Γεξκαλώλ ζην Γηδπκόηεηρν ήηαλ ν ηαγκαηάξρεο Φνλ Κιάηζη (Σεξδνύδεο θ.ά. 1985). ηα
ηέιε Απγνύζηνπ ην ΔΑΜ απνθάζηζε λα επηηεζεί ζηελ έδξα ησλ Γεξκαλώλ ζην Γηδπκόηεηρν.
ηηο 28 Απγνύζηνπ 1944 κηα κέξα πξηλ ηελ κεγάιε κάρε γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ Γηδπκνηείρνπ
ζην ρσξηό Διιελνρώξη ν Βπζζηώηεο νκαδάξρεο ηνπ ΔΛΑ Φιώξνο έδσζε ην ζύλζεκα ηεο
λίθεο: «πλαγσληζηέο ήξζε ε ώξα λα κεηξεζνύκε κε ηνπο βάξβαξνπο θαηαθηεηέο. Ήξζε ε
ώξα λα ηνπο πνύκε ηη ζέιαηε ζηε ρώξα καο. Ήξζε ε ώξα λα θαλνύκε αληάμηνη ησλ
αγσληζηώλ ηνπ 1821. Ναη ζπλαγσληζηέο ήξζε ε ώξα λα ρηππεζνύκε κε ηνπο Γεξκαλνύο.
Μπνξεί λα έξζνπκε θαη ζηα ρέξηα αθόκα. Θα ηνπο ζπληξίςνπκε, πξέπεη πάζε ζπζία λα ηνπο
ηζαθίζνπκε» (Ρνπζζόπνπινο 1996). Ζ ειεπζέξσζε έγηλε κε παιιατθό μεζήθσκα. Οη
δπλάκεηο ησλ Γεξκαλώλ ήηαλ ηξηπιάζηεο, σζηόζν ε απνηειεζκαηηθή θαη εξσηθή δξάζε, ν
ελζνπζηαζκόο θαη ε απηνζπζία νδήγεζαλ ην 81ν ζύληαγκα ηνπ ΔΛΑ ζε κεγαιεηώδε λίθε
(Γεσξγίνπ 1978).
Σν βξάδπ ηεο 28εο Απγνύζηνπ ν ζηξαηόο ηνπ ΔΛΑ πνπ αξηζκνύζε 200 πεξίπνπ άηνκα
εηζήιζε ρσξίο λα ζπλαληήζεη αληίζηαζε ζην θέληξν ηνπ Γηδπκνηείρνπ. Ζ επηηξνπή ηνπ ΔΑΜ
πνπ ηελ απνηεινύζαλ νη αξρέο ηεο πόιεο δήηεζαλ από ηνλ αξρεγό ησλ Γεξκαλώλ ηελ
παξάδνζε ηεο πόιεο θαη ν δηνηθεηήο απάληεζε πσο ζα απνθάζηδε ην πξσί. Αξρηθά ην ΔΑΜ
αλαηίλαμε ην εξγνζηάζην ειεθηξηζκνύ. ηηο 9.00 ην πξσί ηεο 29εο Απγνύζηνπ ζύκθσλα κε
ηνλ Ρνπζζόπνπιν (1996) δόζεθε εληνιή λα αξρίζνπλ νη ππξνβνιηζκνί ελαληίσλ ησλ
γεξκαληθώλ ππεξεζηώλ – θπιαθίσλ. Οη Γεξκαλνί ηξάπεθαλ ζε θπγή ζην ζηδεξνδξνκηθό
ζηαζκό Γηδπκνηείρνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ Νέα Βύζζα νη Γεξκαλνί ζπγθεληξώλνληαη ζην
ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό θαη εγθαηαιείπνπλ νξηζηηθά ηελ θσκόπνιε ηεο Νέαο Βύζζαο γηα λα
βνεζήζνπλ ζηε κάρε ηνπ Γηδπκνηείρνπ. Λίγεο ώξεο αξγόηεξα, ε ακαμνζηνηρία κε 80 πεξίπνπ
Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο από ηε Νέα Βύζζα, ηελ Οξεζηηάδα θαη ηα Γίθαηα εηζέξρεηαη ζηνλ ..
Γηδπκνηείρνπ, ν νπνίνο πνιηνξθείηαη από ηνπο άληξεο ηνπ ΔΑΜ. Ζ κάρε δηήξθεζε κέρξη ην
κεζεκέξη ηεο 29εο Απγνύζηνπ θαη ην ΔΑΜ θαηέιαβε ην ζηαζκό Γηδπκνηείρνπ,
ζπιιακβάλνληαο 115 αηρκαιώηνπο. Σν Γηδπκόηεηρν θαη ε δώλε ηνπ Έβξνπ έγηλαλ ε πξώηε
ειιεληθή πόιε θαη ε πξώηε πεξηνρή πνπ απειεπζεξώζεθε νξηζηηθά από ηνπο θαηαθηεηέο. Σν
ΔΑΜ θαη ν ΔΓΔ θαηείραλ πξνεγνπκέλσο νξηζκέλα νξεηλά πςώκαηα ζηε Θεζζαιία θαη ηελ
Ήπεηξν, σζηόζν δελ είραλ θαηαθέξεη λα ειεπζεξώζνπλ νιόθιεξε πεξηνρή (Γξεγνξηάδεο
2009). ηε ζπλέρεηα, ζηηο 30 Απγνύζηνπ ην ΔΑΜ εμνπδεηέξσζε ηνπο Γεξκαλνύο
θαηαιακβάλνληαο ηνλ ζηαζκό ηνπ Ππζίνπ θαη ζεκαληηθή πνζόηεηα εθξεθηηθώλ. Σελ ίδηα
κέξα ε ειιεληθή ζεκαία πςώζεθε μαλά ζην Πύζην (Σεξδνύδεο θ.ά. 1985).
ηηο 4 επηεκβξίνπ 1944 νιόθιεξε ε νπδέηεξε δώλε ηνπ Έβξνπ ήηαλ ειεύζεξε. πλνιηθά
ζηνλ Έβξν, νη Γεξκαλνί είραλ πάλσ από 400 λεθξνύο θαη επηπιένλ δεθάδεο Γεξκαλνί
πλίγεθαλ ζην πνηάκη. Παξόηη ε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ ήηαλ πεξηζζόηεξν επάισηε ζε ζύγθξηζε
κε άιιεο πεξηνρέο θαζώο ήηαλ βαηή, κηθξή θαη ρσξίο βνπλά απνδείρηεθε πσο δελ ήηαλ
αλαγθαία ε ζπκκαρηθή παξνπζία. Αλ θαη ήηαλ εύθνιν λα έξζνπλ ζε βνήζεηα νη βνπιγαξηθέο
δπλάκεηο. ηε ζπλέρεηα ην 81ν ζύληαγκα απέθηεζε πνιιά ιάθπξα θαη αλέιαβε εγεηηθό ξόιν
ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Βνπιγαξνθξαηνύκελεο Εώλεο (Γεσξγίνπ 1978). Από ην θπιάθην ηεο Νέαο Βύζζαο, νη
πεξηζζόηεξνη Γεξκαλνί θαηάθεξαλ θαη πέξαζαλ ζηελ Σνπξθία. Όκσο, ηξεηο – ηέζζεξηο
Γεξκαλνί ζύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε δελ ηα θαηάθεξαλ θαη παξαδόζεθαλ. Ο ιαόο
ηνπ Έβξνπ έδεημε ηα θηιάλζξσπα αηζζήκαηα ηνπ θαη πεξηπνηήζεθε ηνπο Γεξκαλνύο
θξαηνύκελνπο (Σεξδνύδεο θ.ά. 1985). Έλαο από ηνπο ζηξαηηώηεο κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ
παξέκεηλε ζηε ρώξα θαη δνύιεπε ζην ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο. Αξγόηεξα, επέζηξεςε
ζηε Νέα Βύζζα θαη έθαηζε γηα πεξίπνπ κηα βδνκάδα πξσηνύ επηζηξέςεη ζηελ Γεξκαλία.
Μεηά από ρξόληα, δηεγείηαη ν Γηακαληήο Μπξηζίδεο, όηαλ πνιινί ζπκπνιίηεο καο
κεηαλάζηεπζαλ ζηε Γεξκαλία θαη ηνλ ζπλάληεζαλ ηνπο εθκπζηεξεύηεθε πσο ππήξραλ πνιινί
Έιιελεο δνζίινγνη ζηνλ Έβξν θαη ηελ πεξηνρή καο.
Ζ απνρώξεζε ησλ Γεξκαλώλ ζεσξήζεθε πσο ζα έθεξλε ηε ιύηξσζε. Οη ειπίδεο όκσο
απνδείρηεθαλ κάηαηεο, θαζώο ε ρώξα θαη ε πεξηνρή ζα εξρόηαλ ζην δεύηεξν θαη ρεηξόηεξν
γύξν ηνπ πνιέκνπ, ζηνλ εκθύιην.
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Δμθύλιορ πόλεμορ
ηηο 27 Μαΐνπ, ιίγνπο κήλεο πξηλ νη θαηαθηεηέο απνρσξήζνπλ από ηνλ Έβξν, ζηηο
Κνξπζράδεο ηεο Κνδάλεο ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο θαζόξηζε ην εζληθό
ζπκβνύιην. ην εζληθό ζπκβνύιην εμειέγεζαλ 184 κέιε από όιε ηελ Διιάδα. Χζηόζν,
δπζηπρώο θαλέλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ δελ ήηαλ από ηνλ Έβξν νύηε από ηε Θξάθε
(Γξεγνξηάδεο 2009). Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηνλ Μάην ηνπ 1944, έιαβε ρώξα ην ζπλέδξην
ηνπ Ληβάλνπ, όπνπ ππνγξάθεθε ην «Δζληθό πκβόιαην» θαη δεκηνπξγήζεθε ε θπβέξλεζε
Δζληθήο Δλόηεηαο. Αθνινύζεζε ην ζύκθσλν ηεο Καδέξηαο ζηελ Ηηαιία ζηηο 26 επηεκβξίνπ.
Ζ ζπκθσλία ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ Γεσξγίνπ (1978) απαξάδεθηε γηα ηηο ππνρσξήζεηο ησλ
εθπξνζώπσλ ηεο εζληθήο αληίζηαζεο, θαζώο νη δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ κπήθαλ θάησ από ηηο
δηαηαγέο ηνπ Άγγινπ ζηξαηεγνύ θόκππ –νξίζηεθε αλώηαηνο ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο ηεο
Διιάδαο- θαη απαγνξεύηεθε ε είζνδνο ηνπ ΔΛΑ ζηελ Αζήλα. Οη ζπκθσλίεο απηέο
απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά ηελ αξρή ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ.
Σελ 1ε επηεκβξίνπ 1944 ν θαπεηάλ Κίηζνο δηνηθεηήο ηνπ 2νπ ηάγκαηνο ηνπ 31νπ ζπληάγκαηνο
ηνπ ΔΛΑ ππνγξάθεη ζπκθσλία κε ηνλ Γεξκαλό δηνηθεηή Φέλζθελ ζην Λεηβάδη ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ο ΔΛΑ δελ ζα εκπνδίζεη ηνπο Γεξκαλνύο θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο θαη σο
αληάιιαγκα ζα ιάβεη βαξύ γεξκαληθό νπιηζκό (Γαιελόο 2001). Έηζη αξρίδεη ε απνρώξεζε
ησλ θαηαθηεηώλ. Μεηά ηελ θπγή ησλ Γεξκαλώλ, ην ΔΑΜ – ΔΛΑ αλέιαβε πξνζσξηλά
πιήξσο ην θελό ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, δηνξίδνληαο πξνέδξνπο θνηλνηήησλ, αγξνθύιαθεο θαη
ζρεκαηίδνληαο ιατθά δηθαζηήξηα ελαληίνλ ησλ δνζίινγσλ (Μπξάβνο 2003). Σνλ επηέκβξην
ηνπ 1944 ν ΔΑΜ – ΔΛΑ ζε όιε ηε ρώξα είρε ζπλνιηθή δύλακε 130.000 αλδξώλ, ελώ ε
Αζήλα ήηαλ αθόκε ππό Γεξκαληθή θαηνρή θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο δελ
είρε επηζηξέςεη αθόκα ζηελ ρώξα. Ζ Οκάδα κεξαξρηώλ ηεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε
Γηνηθεηή ηνλ ππνζηξάηεγν Μπαθηξηδή θαη Καπεηάλην ηνλ Μάξθν Βαθεηάδε είρε ζπλνιηθή
δύλακε 15.500 αληαξηώλ θαη ε VI Μεξαξρία Αλ. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε δηνηθεηή ηνλ
Σαγκαηάξρε Κσλζηαληάξα είρε ππό ηελ επνπηεία ηνπ ην 21ν, 25ν, 26ν θαη ην 81ν ζύληαγκα κε
3.000 άλδξεο (Γεσξγίνπ 1978).
Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1944 νη ηειεπηαίεο δπλάκεηο ησλ Γεξκαλώλ απνρσξνύλ από ηε ρώξα. ηηο
17 Οθησβξίνπ 1944 εγθαζίζηαηαη ν Γεληθόο Γηνηθεηήο Θξάθεο Α. Κσζηόπνπινο. ηε Θξάθε
εγθαζίζηαληαη ε VI Μεξαξρία ηνπ ΔΛΑ θαη ζηνλ Έβξν ην 81ν ζύληαγκα (ΚνηδαγεώξγεΕπκάξε 2002). Ζ έδξα ηνπ λνκνύ Έβξνπ κεηαθέξζεθε θαη πάιη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη
πξώηνο λνκάξρεο νξίδεηαη ν Αγακέκλσλ Βαζηιείνπ. Έπαξρνο Οξεζηηάδαο αλαιακβάλεη ν
Αιέθνο Σαζκαιήο θαη ηε δηνίθεζε ηεο θσκνπόιεσο ηεο Ν. Βύζζαο αλέιαβε ην ΔΑΜ –
ΔΛΑ, νη δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην αξρεγείν ησλ Γεξκαλώλ. ηε Νέα
Βύζζα ηέζζεξηο πνιίηεο νξίζηεθαλ σο ρσξνθύιαθεο κε αξρεγό ηνλ Αιαηδηά θαη ζηελ
Οξεζηηάδα εγθαηαζηάζεθε ην 101ν ηάγκα εζλνθξνπξάο. Πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο
ηεο Κνηλόηεηαο Νέαο Βύζζαο αλαιακβάλεη ν Σαθίδεο Υξηζηόδνπινο.
Ο πξσζππνπξγόο ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλόηεηαο Γ. Παπαλδξένπ έβγαιε δηάγγεικα θαη ε
1ε Γεθεκβξίνπ νξίζηεθε σο κέξα δηάιπζεο ηεο πνιηηνθπιαθήο. Χζηόζν, ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ
ην ΚΚΔ άιιαμε ζηάζε θαη έθπγε από ηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλόηεηαο. ηηο 3 Γεθεκβξίνπ
δηνξγαλώζεθε ζπιιαιεηήξην θαη γεληθή απεξγία. Σα Γεθεκβξηαλά είραλ μεθηλήζεη. πλνιηθά
ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1944 θαη ηνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 1945 ζθνηώζεθαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ πάλσ
από 70.000 άηνκα θπβεξλεηηθνί θαη κέιε ηνπ ΔΑΜ – ΔΛΑ ζύκθσλα κε ηνλ Γαιελό (2001).
Σν ηέινο ηεο ζύξξαμεο ήξζε κε ηελ ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1945.
Σν ΔΑΜ ππνρξεώζεθε λα παξαδώζεη ηα όπια. Χζηόζν, ζηηο 7 Απξηιίνπ 1945 ε εθεκεξίδα
«Διιεληθόλ Αίκα» δεκνζίεπζε ζηνηρεία πνπ έθεξαλ ηνλ πξσζππνπξγό Νηθόιαν Πιαζηήξα,
λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεξκαλνύο θαη δεκηνύξγεζε μαλά αλαηαξαρέο. Σν δεκνζίεπκα
νδήγεζε ζηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ από ηνλ Πέηξν
Βνύιγαξε (Γαιελόο 2001). Ζ θπβεξλεηηθή αζηάζεηα επεξεάδεη θαη ηελ θσκόπνιε ηεο Νέαο
Βύζζαο. Έηζη κέζα ζε 15 κήλεο από ηηο 1/1/1945 έσο ηηο 30/5/1946 ε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ έρεη
αιιάμεη πέληε θνξέο. ηηο 1/1/1945 πξόεδξνο αλαιακβάλεη ν Φαξκαθίδεο Γεώξγηνο, ηνλ
δηαδέρεηαη ν Σνςίδεο Κπξηάθνο ζηηο 29/4/1945, αθνινπζεί ν Παληζίδεο Υαηδεδεκήηξηνο ζηηο
13/1/1946 θαη ηέινο ζηηο 30/5/1946 πξόεδξνο εθιέγεηαη ν Καδαθίδεο Νηθόιανο, ν νπνίνο
παξέκεηλε ζηε ζέζε ηνπ θαη κεηά ην ηέινο ηνπ αηκαηεξνύ εκθύιηνπ πνιέκνπ.
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ηηο 15 Μαΐνπ 1945 έγηλε ην πξώην δηθαζηήξην ησλ δνζίινγσλ. Ο Γ. Σζνιάθνγινπ
θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην θαη ν Η. Ράιιεο –ν δεκηνπξγόο ησλ ηαγκάησλ αζθαιείαο- ζε
ηζόβηα θάζεηξμε (Αλησλαθέαο 1994). ηηο 30 ηνπ ίδηνπ κήλα επηζηξέθεη ν γεληθόο
γξακκαηέαο ηνπ Κ.Κ.Δ. Εαραξηάδεο από ην ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ζηε Γεξκαλία
(Γαιελόο 2001). Όκσο, ζύκθσλα κε ηνλ Ρνπζζόπνπιν (1996) ζηνλ Έβξν νη δηώμεηο ησλ
αξηζηεξώλ ζπλερίζηεθαλ θαη έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 1946 πνιινί αληάξηεο έθπγαλ από ηνλ
ζπίηηα ηνπο θαη εγθαηαζηάζεθαλ μαλά ζηα βνπλά. ηνλ Έβξν ηα γλσζηά νξεηλά δαζσκέλα
ζπγθξνηήκαηα Σνπιηνύ Σεπέ, Γθύκπξαηλα, Ηθί Καγηά, Σζηαηάι Καγηά, ηιηβέξηα, Ούηο
Μπνπλάξ, Μνπθαληά θαη Αληά ηεπέ γέκηζαλ κε αληάξηεο (Καζάπεο 1999). Χζηόζν παξά ηε
ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ζύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε, ν Αιαηδηάο είρε πάιη ηελ
εγεζία ζηε Νέα Βύζζα. Αλέιαβε ηελ αζηπλνκία θαη όξηζε δηθνύο ηνπ ζπλαγσληζηέο σο
ρσξνθύιαθεο.
Ζ πξώηε νξγαλσκέλε έλνπιε επίζεζε ησλ αληαξηώλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα έγηλε ζηηο 30
Μαξηίνπ 1946 ζην Ληηόρσξν ηεο Πηεξίαο (Γαιελόο 2001). ηνλ Έβξν ην δεύηεξν έλνπιν
αληάξηηθν θίλεκα μεθίλεζε ζηηο 30 Μαΐνπ 1946. Δίραλ πξνεγεζεί νη βνπιεπηηθέο εθινγέο
ζηηο 31 Μαξηίνπ, ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηείρε ην Κ.Κ.Δ. Οη έλνπιεο επηζέζεηο μεθίλεζαλ ιίγεο
κέξεο αξγόηεξα ζηηο 16 Ηνπλίνπ. Από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Νέαο Βύζζαο ζπκκεηείραλ ν
Θνδσξήο θήηαο ή Μνξαβάο θαη ν Καξγάθεο ή νπιηώηεο. Δίρε πξνεγεζεί επίζεζε ησλ
Άγγισλ ζην Γηδπκόηεηρν. Όπσο αλαθέξεη ν Καζάπεο (1999) Άγγινη αμησκαηηθνί θαη
ζηξαηηώηεο πεηνύζαλ πέηξεο θαη θαηέζηξεςαλ ηα γξαθεία ηνπ Κ.Κ.Δ. ζην Γηδπκόηεηρν. Γελ
έκεηλε θαλέλα από ηα έπηπια πνπ ππήξραλ. ηνλ Έβξν, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1946 ππήξρε καδηθή
άλνδνο ζην βνπλό. πλνιηθά 250 αληηζηαζηαθνί βγήθαλ ζην βνπλό. ηελ πεξηνρή ηνπ
Βνξείνπ Έβξνπ ππήξραλ 120 άληξεο κε επηθεθαιείο ηνπ θαπεηάληνπο Θόδσξν (Αλαλία) θαη
Βαγγέιε Καηκεξίδε (Φιέζζα). Έδξα ηνπ ηάγκαηνο νξίζηεθε ε νξεηλή πεξηνρή κεηαμύ ησλ
νηθηζκώλ ησλ Μεηαμάδσλ, Γηαηξάδσλ θαη Παιηνπξίνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ε πξνζσξηλή
δηνίθεζε όινπ ηνπ λνκνύ βξηζθόηαλ ζην ύςσκα Σζαηάι Καγηά. Χζηόζν, ζύκθσλα κε ηνλ
Καζάπε (1999) ην επηέκβξην ηνπ 1946 ην αληάξηηθν ηνπ Έβξνπ εηζέξρεηαη ζε θξίζε θαη
κεηώλεηαη ζην κηζό ε δύλακε ηνπ ηάγκαηνο Β. Έβξνπ από 250 άηνκα ζηα 120. Σειηθά ε
θξίζε μεπεξάζηεθε θαη ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1946 θαη ώξα 12.30 ην κεζεκέξη κηα νκάδα κε 65
άληξεο ηνπ ΔΑΜ - ΔΛΑ Έβξνπ αλαρσξνύλ γηα ηελ Ξάλζε θαη ηελ νξγάλσζε αληάξηηθνπ
θηλήκαηνο. Αθνύγεηαη ην ζύλζεκα «Δκπξόο ΔΛΑ γηα ηελ Διιάδα». Ύζηεξα, ζηηο 14
Ννεκβξίνπ ζπιιακβάλεηαη ν δηνηθεηήο ηνπ ηάγκαηνο εζλνθπιαθήο λνκνύ Έβξνπ
ηαγκαηάξρεο Κνιιηνβέηαο από ηνλ δηνηθεηή ηνπ 11νπ ππαξρεγείνπ ηνπ ΔΛΑ θαπεηάλην
Παπαληθνιάνπ. Ζ επηηπρία απηή ηόλσζε ην εζηθό ησλ αληξώλ ηνπ Δ.Α.Μ (Καζάπεο 1999).
ην ηέινο ηνπ 1946 ππήξραλ ζηα βνπλά πάλσ από 8.000 άηνκα, είρε πιένλ ην επίζεκν όλνκα
«Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο» θαη ζηξαηεγόο νξίζηεθε ν Μάξθνο Βαθεηάδεο, ελώ ην 1947 ε
δύλακε ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ μεπέξαζε ηηο 30.000. Από ηελ άιιε κεξηά ν Δζληθόο
ηξαηόο είρε νξγαλώζεη 97 ηάγκαηα εζλνθπιαθήο θαη ηνπο ΜΑΤ (Γαιελόο 2001).
ηε Νέα Βύζζα ην 1946 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθηζκνύ ππήξραλ λπρηνθύιαθεο γλσζηνί σο
«Παζβαληνί», γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρσξαθηώλ ππήξραλ αγξνθύιαθεο νη «Μπερηζίδεο».
Άιισζηε ε αγξνθπιαθή ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί έσο ην 1980. Γηα ηε θύιαμε ησλ
ζηδεξνδξνκηθώλ θαη ησλ νδηθώλ γεθπξώλ από ην ΔΑΜ νη θαηαθηεηέο όξηζαλ ηνπο ΜΑΤ
(Μνλάδεο Αζθαιείαο Τπαίζξνπ). Οη ΜΑΤ ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζπλνηθία ηνπ Νηεξέ θαη ζην
ξέκα ηεο Ν. Βύζζαο. Σα απνζπάζκαηα ησλ ΜΑΤ θαη ηεο ρσξνθπιαθήο θπλεγνύζαλ ηνπο
αληάξηεο, νη νπνίνη θαηέθεπγαλ ζηα βνπλά θαη επέιεγαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηαθηηθή ηνπ
θιεθηνπνιέκνπ.
Σν 1947 δπλάκεηο ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Νέα Βύζζα θαη νη αληάξηεο
αλαρώξεζαλ γηα ηα βνπλά. Με απηέο ηηο εμειίμεηο, ν Αιαηδηάο κε ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ
θύγαλε από ηε Νέα Βύζζα θαη πήγαλ ζηελ Αβξόθια, έλα λεζάθη αλάκεζα ζην πνηάκη θαη ηα
ηνπξθηθά ζύλνξα. Δθεί παξέκεηλαλ γηα κηα εβδνκάδα έρνληαο αζθάιεηα από ην Σνύξθηθν
θπιάθην, ελώ ηνπο ηξνθνδνηνύζαλ θξπθά από ηελ Νέα Βύζζα. Οη Σνύξθνη ζηξαηηώηεο
αλέθεξαλ ζηνπο αμησκαηηθνύο πσο ππήξραλ Έιιελεο θξπκκέλνη εθεί. Ακέζσο εηδνπνηήζεθε
ν Ακεξηθαλόο πξόμελνο ηεο Αδξηαλνύπνιεο, ν νπνίνο
πήξε ηνλ Αιαηδηά ζηελ
Αδξηαλνύπνιε. Ο εζληθόο ζηξαηόο εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα Βύζζα θαη δεκηνύξγεζε ην
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αξρεγείν ηνπ ζην ρώξν ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. ηε Νέα Βύζζα, ηε θύιαμε ηνπ
νηθηζκνύ αλέιαβαλ καδί κε ην εζληθό ζηξαηό νη δπλάκεηο ησλ ΜΑΤ θαη κηα νκάδα
κηζζνθόξσλ ρσξνθπιάθσλ κε αξρεγό ηνλ θαπεηάλ - Βαγγέιε, από ην Σξίγσλν, νη νπνίνη δελ
επέηξεπαλ ηνπο αληάξηεο λα εηζέιζνπλ ζηελ θσκόπνιε. Δπηπιένλ, ζηηο 22 Μαΐνπ ηνπ 1947
κε ην δόγκα Σξνύκαλ ρνξεγνύληαη ζηελ Διιάδα 350 εθαηνκκύξηα δνιάξηα θαη από ηελ 1ε
Ηνπιίνπ ηα ελία ηεο ρώξαο αλαιακβάλνπλ νη Ακεξηθάλνη έλαληη ησλ Άγγισλ (Αλησλαθέαο
1994). Έηζη, νη δπλάκεηο ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ εληζρύνληαη θαη ην γεγνλόο απηό αιιάδεη ηηο
ηζνξξνπίεο ζηνλ εκθύιην πόιεκν. Ο Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο μεθηλά ηόηε λα ζπιιακβάλεη θαη
παηδηά ζηηο επηδξνκέο ηνπ ζηα ρσξηά. Ο Γαιελόο (2001) αλαθέξεη πσο ζην παηδνκάδσκα όπσο είλαη επξύηεξα γλσζηό- ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπκάησλ ήηαλ 28.000 παηδηά. Γηα ην
παηδνκάδσκα αλαθέξνληαη εθηελέζηεξα ζε ζπγγξάκκαηα ηνπο ν θνξπθαίνο πεδνγξάθνο
ηξαηήο Μπξηβήιεο θαη ν κεηέπεηηα πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο.
Σελ πεξίνδν εθείλε, ν πξόμελνο ηεο Αλδξηαλνύπνιεο πήξε ηνλ Αιαηδηά ζηελ Αδξηαλνύπνιε
θαη από εθεί ηνλ κεηέθεξε ζηελ όθηα, ώζηε λα ιεηηνπξγεί σο ζύλδεζκνο ησλ Ακεξηθαλώλ.
Χζηόζν, ν Αιαηδηάο ζπλδέεηαη κε ηνπο αληάξηεο θαη αιιάδεη ζηξαηόπεδν πξνζρσξώληαο ζην
πιεπξό ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ζηξαηνύ θαη γίλεηαη θαπεηάληνο ησλ αληαξηώλ. Δπηπξόζζεηα,
εγείηαη ησλ επηδξνκώλ ησλ αληαξηώλ ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
καδέςνπλ ηξόθηκα θαη θόζκν. Οη επηζέζεηο ησλ παιηθαξηώλ ηνπ Αιαηδηά γηλόηαλ θπξίσο ηηο
λύρηεο, θαζώο ηελ εκέξα γηλόηαλ αληηιεπηνί από ηνπο ρσξνθύιαθεο θαη ηνπο ΜΑΤ. Δπίζεο,
νη αληάξηεο δελ θάλαλε επίζεζε ζηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαζώο εθεί ππήξραλ
κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ, αληηζέησο νη επηδξνκέο ηνπο γηλόηαλ ζηα ρσξηά ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ. Ούηε ζηε Νέα Βύζζα δελ έιαβαλ ρώξα επηζέζεηο
ησλ αληαξηώλ, θαζώο ππήξραλ δπλάκεηο ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ. πλνιηθά ζεκεηώζεθαλ κόιηο
δπν επηδξνκέο ησλ αληαξηώλ ζύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε.
Αξρηθά, ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1947 κηα νκάδα αληαξηώλ θαηέβεθε ζηνλ θάκπν ηεο Νέαο
Βύζζαο. Βγήθαλ ζηνλ δξόκν θαη ζπλέιαβαλ νξηζκέλα άηνκα πνπ πεξπαηνύζαλ. Σνπο έβαιαλ
κέζα ζε κηα απνζήθε πνπ είρε ζθνύπεο θαη άξρηζαλ λα ηνπο δηθάδνπλ. Οξηζκέλνη αληάξηεο
ήηαλ θξπκκέλνη ζηηο ζθνύπεο, γηα λα κελ γίλνπλ αληηιεπηνί. ηε ζπλέρεηα, ζθόησζαλ
ηέζζεξα άηνκα (δπν από ηα νπνία ήηαλ αδέξθηα κεηαμύ ηνπο) θαη αλαρώξεζαλ γηα ην
θαηαθύγην ηνπο. Όηαλ νη δπλάκεηο ησλ ΜΑΤ εληόπηζαλ ηνπο αληάξηεο θαη μεθίλεζαλ λα ηνπο
θαηαδηώθνπλ ήηαλ πιένλ αξγά θαη νη αληάξηεο είραλ μεθύγεη. Έλα από ηα ζύκαηα ησλ
αληαξηώλ ήηαλ θαη ν θνπληάδνο κνπ Παλαγηώηεο Καλίδεο, ηνλ νπνίν άξπαμαλ κε ηε ρξήζε
βίαο νη αληάξηεο ζην βνπλό. Ο Καλίδεο δελ γύξηζε πνηέ μαλά πίζσ ζηε Νέα Βύζζα,
πηζαλόηαηα ζθνηώζεθε ζε θάπνηα κάρε κε ηνλ εζληθό ζηξαηό.
Σν 1948 ε ζπλνιηθή δύλακε ηνπ «Γεκνθξαηηθνύ» ηξαηνύ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη
ηεο Θξάθεο αλεξρόηαλ ζε 8.000 άηνκα, 12 ππξνβόια θαη αξθεηά αληηαεξνπνξηθά ππξνβόια
(Γξεγνξηάδεο 2011). ηνλ Έβξν ην αξρεγείν ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ ήηαλ ζηελ
Γθύκπξαηλα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν εζληθόο ζηξαηόο είρε ηνπνζεηήζεη ζηελ πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο ην Γ΄ ζώκα ζηξαηνύ κε δηνηθεηή ηνλ αληηζηξάηεγν Θ.
Γξεγνξόπνπιν. ηελ Θξάθε είρε ηελ έδξα ηεο ε VIII Μεξαξρία. Ο «Γεκνθξαηηθόο» ζηξαηόο
πξνέβε ζε βνκβαξδηζκό κε βαξείο όικνπο θαη ελάληηα ζε θαηνηθεκέλεο πόιεηο. ηελ πεξηνρή
ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ, ν «Γεκνθξαηηθόο» ζηξαηόο επηηέζεθε ζηελ πόιε ηνπ νπθιίνπ ηελ 1 ε
Μαξηίνπ κε 130 νβίδεο θαη ζηηο 30 Μαξηίνπ εηζέβαιαλ ζην Γηδπκόηεηρν (Γξεγνξηάδεο 2011).
ηηο 8 Απγνύζηνπ 1948 νη αληάξηεο επηρείξεζαλ λα εηζβάινπλ ζηελ θσκόπνιε ηεο Νέαο
Βύζζαο, σζηόζν γίλαλε αληηιεπηνί από ηνπο εζλνθύιαθεο, νη νπνίνη ηνπο θαηαδίσμαλ θαη
ηνπο απνκάθξπλαλ από ηελ πεξηνρή. ηε ζπλέρεηα ζύκθσλα κε ηνλ Γξεγνξηάδε (2011) ην Γ΄
ζώκα ζηξαηνύ έθαλε εθθαζαξηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζηνλ Έβξν από ηελ 11ε έσο ηελ 18ε
Απγνύζηνπ. Χζηόζν, ε ήηηα ησλ αληαξηώλ πείζκσζε ηνλ θαπεηάλ – Αιαηδηά, ν νπνίνο
ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε δύλακε γηα λα επηηεζεί μαλά ζηε Νέα Βύζζα, όπσο θαη έγηλε. Ζ
δεύηεξε επηδξνκή ησλ αληαξηώλ, έγηλε ην βξάδπ ηεο 20εο Απγνύζηνπ 1948. Ζ ζπληξηπηηθά
κεγαιύηεξε δύλακε ησλ θνκκνπληζηώλ πξνθάιεζε θόβν ζηνπο ρσξνθύιαθεο θαη ηνπο ΜΑΤ,
νη νπνίνη δελ πξόβαιαλ ηελ παξακηθξή αληίζηαζε. Έηζη, νη αληάξηεο εηζέβαιαλ αλελόριεηνη
ζηελ θσκόπνιε θαη ηε ιεειάηεζαλ. Οη αληάξηεο ρσξίζηεθαλ ζε δπν νκάδεο. Ζ πξώηε νκάδα
ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Μαηδάλα, έβαιε θσηηά ζε ζπίηηα ζηε βόξεηα ζπλνηθία «κπαίξη» θαη
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άξρηζαλ λα καδεύνπλ πνιίηεο γηα λα ηνπο πάξνπλ ζην βνπλό. πλνιηθά ζπγθέληξσζαλ πάλσ
από 40 άηνκα ζηελ ζπλνηθία ηνπ «ληεξέ». ηε ζπλέρεηα, βάιαλε θσηηά ζε ηξία καγαδηά ζηελ
Πιαηεία Διεπζεξίαο. Οη εζλνθύιαθεο δήηεζαλ βνήζεηα από ηα θιηκάθηα ησλ Καζηαλεώλ θαη
ηεο Οξεζηηάδαο. Χζηόζν, ώζπνπ λα έξζνπλ νη εληζρύζεηο ε δεύηεξε νκάδα ππό ηελ εγεζία
ησλ Αιαηδηά θαη Κξόθνπ έθαςε ην 2ν Γεκνηηθό ρνιείν, πνπ ζπζηεγαδόηαλ ε δηνίθεζε ηνπ
θιηκαθίνπ ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ ζηε Νέα Βύζζα.
Ύζηεξα, μεθίλεζαλ λα απνρσξνύλ από ηελ θσκόπνιε θαζώο είρε αξρίζεη λα μεκεξώλεη.
Έθπγαλ κέζα από ηα ρσξάθηα λόηηα ηεο θσκνπόιεσο θαη θαηεπζύλζεθαλ βόξεηα πξνο ηνλ
Η.Ν. ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ηηο Καζηαληέο αθνινπζώληαο πνξεία πξνο ηελ ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή ώζηε λα ζπλαληεζνύλ κε ηελ πξώηε νκάδα ηνπο. Όκσο ηελ ίδηα ώξα, νη εληζρύζεηο
ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ εηζήιζαλ θαη έξημαλ κηα θσηνβνιίδα ζηνλ αέξα κε ζηόρν λα
ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο αληάξηεο. Σν βιήκα «θώηηζε» όιε ηε Νέα Βύζζα. Αληηθξίδνληαο ην
βιήκα ε 2ε νκάδα ησλ αληαξηώλ άξρηζε λα νπηζζνρσξεί από ηελ Αγία Παξαζθεπή πξνο ηε
Νέα Βύζζα, κε ζηόρν λα ζπλαληεζεί κε ηελ 1ε νκάδα ζηε ζπλνηθία ηνπ «ληεξέ».
Μόιηο μεθίλεζε ε νπηζζνρώξεζε ηεο 2εο νκάδαο νη αηρκάισηνη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα
δξαπεηεύζνπλ θαη λα γπξίζνπλ πίζσ ζηηο νηθίεο ηνπο. Οη δπν νκάδεο ησλ θνκκνπληζηώλ
ζπλαληήζεθαλ θαη καδί κε ηνπο 40 θξαηνύκελνπο πνπ είρε ζπιιάβεη ν θαπεηάλ – Αιαηδηάο
ηξάπεθαλ ζε άκεζε θπγή από ηελ πεξηνρή. Μόιηο νη αληάξηεο απνρώξεζαλ από ηνλ νηθηζκό
βγήθαλ άλδξεο ησλ ΜΑΤ θαη καδί κε ηηο εληζρύζεηο θαηαδίσμαλ ηνπο θνκκνπληζηέο. Οη
ηειεπηαίνη θαηέθηαζαλ ζην ρσξηό Ρίδηα, όηαλ είρε μεκεξώζεη θαη δελ κπνξνύζαλ λα
πνιεκήζνπλ ελαληίνλ ηνπ εζληθνύ ζηξαηνύ, πνπ ππεξείρε πιένλ. Έηζη αλαγθάζηεθαλ λα
πεξάζνπλ ζηελ αληίπεξα όρζε ηνπ πνηακνύ Άξδα θαη λα θξπθηνύλ ζε έλα δάζνο. Όκσο, ν
εζληθέο δπλάκεηο εληόπηζαλ ηνπο αληάξηεο θαη ηνπο δήηεζαλ λα παξαδνζνύλ. Οη αληάξηεο
αξλήζεθαλ θαη έηζη κηα βίαηε κάρε μέζπαζε. Μόιηο βξάδηαζε, νη εζληθέο δπλάκεηο
απνρώξεζαλ θαζώο θνβήζεθαλ ηελ έιεπζε εληζρύζεσλ ησλ θνκκνπληζηώλ. Με ηελ
απνρώξεζε ησλ εζληθώλ δπλάκεσλ νη θνκκνπληζηέο εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ επθαηξία θαη
πεξπαηώληαο όιε ηε λύρηα ζην παξαπνηάκην δάζνο ηνπ Άξδα έθηαζαλ ζην ρσξηό Μειέα,
ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα. Σν ρσξηό Μειέα απνηεινύζε ηελ έδξα ηνπ αληάξηηθνπ
ζηξαηνύ ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ θαη δελ ππήξραλ εζληθέο δπλάκεηο εθεί. Ήηαλ πιένλ ειεύζεξνη.
Σνλ Μάην ηνπ 1949 ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηνλ Έβξν πιεζίαδε ζην ηέινο ηνπ. ύκθσλα κε ηνλ
Καζάπε (1999) ζην αξρεγείν ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ ζην ιόθν ησλ Μεηαμάδσλ έγηλε
ζύζθεςε ηνπ γεληθνύ επηηειείνπ. Σόηε ν δηνηθεηήο ηεο VIΗ Μεξαξρίαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαπεηάληνο «Υείκαξξνο» θαη ν αληηζπληαγκαηάξρεο «Άιθεο»
πξόηεηλαλ επίζεζε ζηε Νέα Βύζζα. Ο Άιθεο ππνζηήξημε ζηε ζύζθεςε πσο «Ζ Βύζζα είλαη
ην κεγαιύηεξν θεθαινρώξη ηνπ Έβξνπ κε πνιιά θαη θεκηζκέλα παιηθάξηα θαη ην
ζπνπδαηόηεξν, ιόγσ ηεο κεγάιεο απόζηαζεο από ην βνπλό θαη ηα δηάθνξα εκπόδηα θαη
θηλδύλνπο, πνπ παξνπζηάδεη ε δηαδξνκή ζηνλ θάκπν, ν ερζξόο είλαη μέλνηαζηνο θαη
απξνεηνίκαζηνο λ’ αληηκεησπίζεη κηα αηθληδηαζηηθή θαιά κειεηεκέλε θαη γξήγνξε ζηελ
εθηέιεζε ελέξγεηα καο, αληί λα θηλεζνύκε ελάληηα ζην γεξά νρπξσκέλν ζηόρν ησλ
Μεηαμάδσλ» (Καζάπεο 1999). Σν επηηειείν απνδέρηεθε ηελ πξόηαζε ησλ θαπεηάλησλ θαη
έηζη ζηηο 12 Μαΐνπ 1.400 πεξίπνπ άληξεο μεθίλεζαλ γηα ηε Νέα Βύζζα. Χζηόζν, ηελ επόκελε
κέξα κε πξσηνβνπιία ηνπ Βπζζηώηε Γηώξγε Αιαηδηά, ν ζηόρνο άιιαμε θαη από ηελ Νέα
Βύζζα νη άληξεο απνθάζηζαλ λα επηηεζνύλ ηειηθά ζηηο Μεηαμάδεο, θαζώο νη δπλάκεηο ηνπ
εζληθνύ ζηξαηνύ είραλ ζπγθεληξσζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο. ηελ αιιαγή ηνπ ζηόρνπ
ζπκθώλεζαλ θαη νη ππνζηξάηεγνη Υείκαξξνο θαη Λάκπξνο θαη ν ηαμίαξρνο Μαιηέδνο. Έηζη,
νη δπλάκεηο ηνπ ΔΑΜ απνθάζηζαλ λα επηηεζνύλ ζηηο Μεηαμάδεο αληί γηα ηε Νέα Βύζζα.
ηηο Μεηαμάδεο Γηδπκνηείρνπ έγηλε ε πην ζεκαληηθή -ίζσο- κάρε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην
Βόξεην Έβξν. Ζ κάρε ησλ Μεηαμάδσλ μεθίλεζε ζηηο 15 Μαΐνπ. Από ηελ Νέα Βύζζα 3
αληάξηεο ζθνηώζεθαλ ηελ εκέξα εθείλε ζύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε. Σειηθά, παξά
ηελ αληίζηαζε ησλ αληξώλ ηνπ ΔΛΑ, ε αεξνπνξία, ην ππξνβνιηθό, ηα ηαλθο θαη ηα άξκαηα
κάρεο ησλ εζληθώλ δπλάκεσλ απνδεθάηηζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ. Με απνηέιεζκα, ζηηο 17
Μάηνπ ρσξίο πξνθαζνξηζκέλε ηνπνζεζία ζύκπηπμεο θαη ρσξίο νδεγνύο μεθίλεζε ε άηαθηε
θπγή ησλ αληξώλ ηνπ ΔΛΑ (Καζάπεο 1999). Ζ κάρε ζηηο Μεηαμάδεο απνηέιεζε ηελ
ηειεπηαία κάρε θαη επηζθξάγηζε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζηελ πεξηνρή, θαζώο κεηά ηελ
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παλσιεζξία ηνπ ΔΑΜ – ΔΛΑ ε VII Μεξαξρία επέζηξεςε ζηελ έδξα ηεο ζηελ Ξάλζε θαη ε
δύλακε ηνπ δεκνθξαηηθνύ ζηξαηνύ ζηνλ Έβξν ήηαλ πιένλ κηθξόηεξε ησλ 150 αλδξώλ.
ηηο επόκελεο δεθαεηίεο πνπ αθνινύζεζαλ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, έγηλαλ δηθαζηήξηα εηο
βάξνο ησλ αγσληζηώλ πνπ απειεπζέξσζαλ ηνλ ηόπν. Γελ είλαη ιίγνη νη αγσληζηέο πνπ
εθηειέζηεθαλ από ηνλ εζληθό ζηξαηό. Με ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ νη απώιεηεο ήηαλ
ηεξάζηηεο ζύκθσλα κε ηα ηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ηελ δεθαεηία ηνπ ’40 ν
πιεζπζκόο ηνπ Έβξνπ είρε κεησζεί θαηά 13.605 θαηνίθνπο (8,8%), ηεο επαξρίαο
Γηδπκνηείρνπ θαηά 7.328 (15,7%) θαη ηεο επαξρίαο Οξεζηηάδαο θαηά 1.813 (4,1%). ηα
ζηνηρεία απηά δελ ππνινγίδνληαη θπζηθά νη ρηιηάδεο ηξαπκαηίεο. Σειηθά, πνιινί από ηνπο
πξνδόηεο θαη ηνπο δνζίινγνπο ησλ Γεξκαλώλ θπβέξλεζαλ ηε ρώξα κεηά ηε θπγή ησλ
Γεξκαλώλ (Μπξάβνο 2004). Όπσο είπε ε κεγάιε Θξαθηώηηζζα αγσλίζηξηα Γόκλα Βηζβίδε:
«θαιίδνληαο, ζθαιίδνληαο, βξόκεζε ν βόζξνο ηεο Παηξίδνο. Με θνπθνύισζελ ε κπόρα…»
(Φπιιίδεο 1999).
ςμπεπάζμαηα
Ζ πεξίνδνο ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ είλαη όπσο έρεη επηζεκαλζεί ίζσο ε
δπζθνιόηεξε πεξίνδνο ηεο ρώξαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο έρεη πνιιέο νκνηόηεηεο
κε ηε ζεκεξηλή επνρή (νηθνλνκηθή θξίζε, αύμεζε ηεο αλεξγίαο θ.ά.). Γηα ην ιόγν απηό είλαη
ηδηαίηεξν ζεκαληηθό λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 1940, ώζηε εκείο θαη νη
επόκελεο γελεέο λα κελ επαλαιάβνπκε ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο. Χζηόζν, παξόηη έρνπλ
πεξάζεη εβδνκήληα ρξόληα από ηόηε δηαθξίλεηαη έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο –θπξίσο ζε ηνπηθό
επίπεδν- ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (1946 – 1949). Σν έδαθνο απηό
ζεσξείηαη «παξζέλν» θαη κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία γηα εξεπλεηέο ζην εγγύο κέιινλ.
Σέινο, γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη εθηελέζηεξα ε δεθαεηία ηνπ
’40 θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηόζν ζηελ
Πξσηνβάζκηα όζν θαη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
«Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο», Νέα Ορεστιάδα, 16-18 Οκτωβρίου 2015, σελ. 79-90

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΦΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Διαμαντής Τριαντάφυλλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πλαίσιο προγράμματος για την έρευνα ταφικών τύμβων σε περιοχές του βόρειου Έβρου
διενεργήθηκαν ανασκαφές από το 1990 ως το 2006, με αποτέλεσμα την αποκάλυψη πολλών
και σημαντικών ευρημάτων, τα οποία πρόσφεραν πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία
πολλές περιοχής. Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν ορισμένοι από πολλές
τύμβους του Δήμου Ορεστιάδας μαζί με τα εντυπωσιακά αντικείμενα των τάφων. Ο
κιβωτιόσχημος τάφος του Άρζου με τα χάλκινα και ασημένια αγγεία χρονολογείται στον 4ο
αι. π.Χ. Ο τύμβος πολλές Ορεστιάδας χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ. Στον τύμβο των
Δικαίων αποκαλύφθηκαν πολλές κεραμοσκεπής τάφος, δυο λακκοειδείς τάφοι και πολλά
σημεία εναγισμών και προσφορών του τέλους του 2ου αι. μ.Χ. Ο τύμβος των Ριζιών (2ος αι.
μ.Χ.) κατασκευάστηκε στη θέση οικισμού πολλές πρώιμης εποχής Σιδήρου (9ος – 8ος αι.
π.Χ.), για να καλύψει απλό λάκκο με καύση νεκρού των αυτοκρατορικών χρόνων. Σημαντικό
εύρημα το χάλκινο νόμισμα Αδριανούπολης, ρωμαϊκής περιόδου, με την παράσταση των
τριών ποταμών πολλές περιοχής. Στο Σπήλαιο ερευνήθηκαν δυο γειτονικοί τύμβοι, ο πολλές
του 2ου αι. μ.Χ. και ο πολλές με πολλές ταφές που χρονολογούνται από το 3 ο ως τον 9ο αι.
μ.Χ. Στην αρχαιολογική έκθεση του αναψυκτηρίου Σπηλαίου που έχει εκπαιδευτικό
χαρακτήρα, παρουσιάζονται με εκμαγεία, μακέτες, κείμενα και φωτογραφίες τα μνημεία, οι
ανασκαφές και τα ευρήματα των περιοχών Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Τριγώνου.
Λέξεις κλειδιά: Τύμβος, καύση, τάφος, προσφορές, αγγεία

Οι ταφικοί τύμβοι είναι χαρακτηριστικοί τεχνητοί γήλοφοι, οι οποίοι υψώθηκαν πάνω σε
χαμηλά υψώματα ή σε πεδινές εκτάσεις της Θράκης και ήταν ορατοί από γειτονικές κύριες ή
δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες. Ο μεγάλος Θρακιώτης διηγηματογράφος και ποιητής Γ.
Βυζυηνός είχε προσέξει τους τύμβους της ανατολικής Θράκης και έγραψε γι’ αυτούς ότι
«διέκοπτον την μονοτονίαν» του θρακικού κάμπου και του προσέδιδαν «θαυμασίαν ενότητα
και ποικιλίαν» (Βιζυηνός 1955). Οι ανασκαφές σε μεγάλο αριθμό ταφικών τύμβων έχει
αποδείξει ότι από τη νεολιθική εποχή και σε όλες τις αρχαίες περιόδους κατασκευάστηκαν ως
ταφικά μνημεία για να καλύψουν τους τάφους πλουσίων ή επιφανών νεκρών. Ακόμα και σε
αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ως κενοτάφια λόγω απουσίας τάφων, υπάρχουν κατάλοιπα
νεκρικών προσφορών. Η άποψη επομένως ότι κατασκευάστηκαν για τη μετάδοση σημάτων
με φρυκτωρίες, δεν ευσταθεί. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τη χρήση αυτή σε εποχές μετά την
κατασκευή τους, αν και δεν υπάρχουν σχετικές ιστορικές πληροφορίες.
Στη γειτονική Βουλγαρία σώζονται οι περισσότεροι τύμβοι, αφού η χώρα αυτή κατέχει το
μεγαλύτερο τμήμα των εδαφών της αρχαίας Θράκης. Σύμφωνα με εκτίμηση του αρχαιολόγου
G. Kitov ο αριθμός τους ανέρχεται σε 15.000 (Kitov 2004). Ο Αχ. Σαμοθράκης ονομάζει τη
βόρεια Θράκη ως «χώρα των τύμβων» (Σαμοθράκης 1963). Ο αριθμός τους στην ανατολική
Θράκη που ανήκει σήμερα στην Τουρκία, δεν είναι γνωστός. Ο Μ. Χριστοδούλου
(Χριστοδούλου 1967) και ο Γ. Λαμπουσιάδης αναφέρουν ορισμένους τύμβους στις περιοχές
Σαράντα Εκκλησιών, Λουλέ Μπουργκάζ, Μπαμπά Εσκή, Μεγάλης Γέφυρας και Ηράκλειας-
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Περίνθου (Λαμπουσιάδης 1938, 1941). Ο Γάλλος αρχαιολόγος A. Dumont θεωρεί τους
τύμβους «ως πολυτιμοτέρα πηγή των εν Θράκη αρχαιοτήτων…» (Δυμόν 1881).
Οι τύμβοι της ελληνικής Θράκης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Η πρώτη περιλαμβάνει
διάσπαρτους τύμβους σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές μακριά από αρχαίες πόλεις και
οικισμούς. Με μια μη συστηματική καταγραφή που έγινε πριν από 37 χρόνια καταγράφηκαν
53 τύμβοι στον νομό Ξάνθης, 48 στο νομό Ροδόπης και 145 στο νομό Έβρου. Η δεύτερη
κατηγορία περιλαμβάνει τύμβους που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα νεκροταφεία των
αρχαίων ελληνικών πόλεων της Θράκης, όπως τα Άβδηρα (Kallintzi 2006), η Δίκαια
(Τριαντάφυλλος 1972, 1973) και η Στρύμη (Τριαντάφυλλος 1992).
Οι τύμβοι έχουν ελλειψοειδή ή κυκλική βάση και σχήμα κόλουρου κώνου, ημισφαιρίου ή
τμήματος σφαίρας με διάμετρο 15-60 μ. και ύψος 1,50-12 μ. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν
διατηρήσει τον αρχικό τους όγκο, λόγω παρανόμων επεμβάσεων των ιδιοκτητών των
γειτονικών αγρών. Η κατασκευή τους ήταν ένα δύσκολο και πολυδάπανο έργο. Χρειάζονταν
ειδικές τεχνικές γνώσεις, κυρίως ως προς την επιλογή και την ανάμειξη χωμάτων, ώστε να
επιτυγχάνεται η σταθερότητα των επικλινών επιφανειών του τύμβου και η στεγανότητά του
για την προστασία των τάφων και των κτερισμάτων. Συνήθως κατασκευαζόταν ένας αρχικός
πυρήνας, ακολουθούσαν διαδοχικά άλλοι και με την προσθήκη χωμάτων έπαιρνε την τελική
του μορφή. Ο G. Kitov υπολόγισε ότι για την κατασκευή ενός μεγάλου τύμβου χρειαζόταν με
τα τεχνικά μέσα της εποχής, εργασία 250 ανδρών για τουλάχιστον 6 μήνες (Kitov 1994).
Σχετική με το μέγεθος και τη δαπάνη κατασκευής των τύμβων είναι η αναφορά στους
Νόμους του Πλάτωνα (Πλάτων, Νόμοι), ότι ένας τύμβος δεν έπρεπε να είναι μεγαλύτερος
από αυτόν που μπορούσαν να κατασκευάσουν πέντε άνδρες σε διάστημα πέντε ημερών.
Ο αρχαιότερος τύμβος της Θράκης χρονολογείται στην πρώιμη εποχή του χαλκού, ενώ οι
νεότεροι στον 3ο αι. μ.Χ. Οι πρώτοι ταφικοί τύμβοι στον ελλαδικό χώρο χρονολογούνται
στην ύστερη νεολιθική περίοδο (5η χιλιετία π.Χ.) (Milojcic 1976) και η παρουσία τους
συνεχίζεται σε όλες τις επόμενες περιόδους. Το έθιμο κατασκευής τύμβων (Kurgan) έχει
συνδεθεί από ορισμένους ερευνητές με την κάθοδο των ινδοευρωπαϊκών φύλων από τη
βορειοανατολική Ευρώπη και περιοχές πέραν του Καυκάσου και την εξάπλωσή τους στη
χερσόνησο του Αίμου ως τις περιοχές του ελλαδικού χώρου (Gimbutas 1965). Τα
αρχαιολογικά όμως δεδομένα μαρτυρούν μια πολιτιστική συνέχεια από τη νεολιθική
τουλάχιστον εποχή και εξής. Μπορεί επομένως να υποστηριχθεί ότι η εμφάνιση των τύμβων
έγινε ανεξάρτητα σε κάθε περιοχή με βάση τις πρακτικές ανάγκες ενταφιασμού των νεκρών.
Ανάλογα εξάλλου πολιτιστικά φαινόμενα δεν εξηγούνται πια με τη θεωρία της διάδοσης,
αλλά θεωρούνται ως παράλληλα και αυτόχθονα δημιουργήματα του ανθρώπου.
Οι Βούλγαροι αρχαιολόγοι προχώρησαν σε μια ιδεολογική ερμηνεία των τύμβων. Τους έχουν
συνδέσει με τη λατρεία της Μητέρας-Γης, της θρακικής Μεγάλης Μητέρας, η οποία με τους
τύμβους προσφέρει ασπίδα προστασίας στα παιδιά της. Οι τύμβοι αποτελούν μνημεία προς
τιμή της, ενώ οι κτιστοί τάφοι θεωρούνται ναοί της, όπου οι νεκροί δέχονται την προστασία
της θεάς. Τα δυο είδη ταφής, ο ενταφιασμός και η καύση σχετίζονται αντίστοιχα με τη
λατρεία της Γης και τη λατρεία του Ήλιου (Kitov 1994). Η ιδεολογική αυτή ερμηνεία είναι
εντυπωσιακή, δεν στηρίζεται όμως σε επιστημονικά δεδομένα. Είναι ορθότερο να δεχτούμε
την άποψη ότι η ιδέα κατασκευής των τύμβων προήλθε από το χαμηλό έξαρμα που
δημιουργείται πάνω από τους τάφους μετά τον ενταφιασμό του νεκρού με τα χώματα του
ορύγματος. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι με την προσθήκη περισσότερων χωμάτων και την
κατασκευή τύμβου η προστασία του νεκρού από τη σύληση και η προστασία των ζώντων
από τις επιπτώσεις της αποσύνθεσης των πτωμάτων ήταν μεγαλύτερη. Πολύ γρήγορα τέλος ο
τύμβος απέκτησε τη μορφή και τη σημασία ενός εντυπωσιακού μνημείου που διατηρεί στις
επόμενες γενιές τη μνήμη του νεκρού.
Το 1984 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θράκης άρχισε την εφαρμογή ενός προγράμματος
ανασκαφικών ερευνών σε τύμβους του νομού Έβρου, με στόχο τη διάσωση τάφων και
κτερισμάτων που κινδύνευαν από τις παράνομες εκσκαφές αρχαιοκαπήλων και κυνηγών
θησαυρών, τις παράνομες χωματοληψίες και τη μηχανική άροση των γειτονικών αγρών. Το
πρόγραμμα αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια ως το 2002 που σταμάτησε με την
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ανασκαφή του τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης (Τριαντάφυλλος-Τερζοπούλου 2003).
Στους περισσότερους από τους τύμβους που ερευνήθηκαν, εντοπίστηκαν καύσεις νεκρών που
χρονολογούνται στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια (1ος - 3ος αι. μ.Χ.). Οι καύσεις
διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Στην πρωτογενή καύση ο νεκρός
αποτεφρωνόταν στη θέση του τύμβου μέσα σε λάκκο ή στην επιφάνεια του εδάφους ή σε
αβαθή κοιλότητα που σχηματιζόταν σε στρώμα πρόσθετου χώματος. Για την τελειότερη
καύση του σωρού των ξύλων που ήταν κυρίως βελανιδιές, αφήνονταν κενά αερισμού μεταξύ
των ξύλων και κατασκευάζονταν αυλάκια στο έδαφος ή στο χώμα που είχε επιστρωθεί. Στη
δευτερογενή καύση ο νεκρός αποτεφρωνόταν σε άλλη θέση και τα υπολείμματα, στάχτες,
θραύσματα, κάρβουνα, μεταφέρονταν με επιμέλεια στο έδαφος ή σε λάκκο στο σημείο, όπου
θα κατασκευαζόταν ο τύμβος. Κατά τη διάρκεια των καύσεων εκτός από τα αρώματα και τα
αρωματικά έλαια που έριχναν στην πυρά για να μειώσουν τις δυσάρεστες οσμές, έριχναν για
να καούν μαζί με το νεκρό διάφορους καρπούς, όπως καρύδια και αμύγδαλα. Η προσφορά
ζώων στις νεκρικές πυρές αποτελεί έθιμο με βαθιές ρίζες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο,
γνωστό από γραπτές πηγές της ρωμαϊκής περιόδου. Στην πυρά έριχναν νεογέννητα
γουρουνάκια, πουλιά και κομμάτια από πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες και χοίρους. Έχουν
εντοπιστεί ακόμα οστά από σκύλο, μουλάρι ή γαϊδούρι, ελάφι, λαγό και ψάρι. Υπάρχουν
επίσης κατάλοιπα οργανικών υλικών, όπως ξύλου, δέρματος, υφάσματος και σχοινιού. Τα
ξύλα προέρχονται από κιβωτίδια, ακόντια ή δόρατα, ασπίδες, θήκες ξιφών και φορεία. Το
δέρμα προέρχεται από επένδυση θώρακα, ασπίδας και ξίφους, ζώνες, ιμάντες και υποδήματα.
Τα κατάλοιπα υφασμάτων που διατηρήθηκαν στις οξειδωμένες επιφάνειες μετάλλινων
αντικειμένων δεν ανήκουν στα ενδύματα των νεκρών γιατί αυτά καίγονταν ολοσχερώς.
Ανήκουν σε υφάσματα με τα οποία καλύπτονταν τα κτερίσματα και ειδικότερα τα αγγεία,
όταν τοποθετούνταν στο λάκκο μετά την ολοκλήρωση της αποτέφρωσης. Στην επιφάνεια του
φυσικού εδάφους, γύρω από τη θέση των καύσεων, έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα προσφορών
με θραύσματα αγγείων και πυρές εναγισμών με όστρακα και οστά ζώων ή πυρές χωρίς
αντικείμενα και οστά. Οι προσφορές αυτές συνδέονται με τις νεκρικές τελετές που γίνονταν
κατά τη διάρκεια της αποτέφρωσης και της ταφής ή αμέσως μετά, ενώ άλλες που
εντοπίστηκαν σε ψηλότερο επίπεδο γίνονταν κατά τη διάρκεια κατασκευής του τύμβου.
Από τους τύμβους που ερευνήθηκαν σε περιοχές του βόρειου Έβρου, θα παρουσιαστούν εδώ
τέσσερις τύμβοι με καύσεις νεκρών και πολλά κτερίσματα που χρονολογούνται στα ρωμαϊκά
αυτοκρατορικά χρόνια. Οι τύμβοι ανήκουν στην επικράτεια του Δήμου Ορεστιάδας και
βρίσκονται στην Ορεστιάδα, τα Ρίζια, τα Δίκαια και το Σπήλαιο.
1. Ορεστιάδα. Η ανασκαφή του τύμβου έγινε βιαστικά με δύσκολες χειμερινές συνθήκες
(Πάντος 1973-4, Pantos 2001). Έπρεπε να ολοκληρωθεί σύντομα για να προχωρήσει η
ανέγερση του εργοστασίου ζάχαρης. Βρισκόταν 1,60 χλμ. νότια της Ορεστιάδας, είχε
διάμετρο 50 μ. και ύψος 12 μ. Η παλιά του ονομασία ήταν Μαλ-τεπέ, όπως ονομαζόταν και ο
τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, ο οποίος έχει μετονομαστεί με το όνομα Πλούτος. Ο
όγκος των χωμάτων 12.500 κ.μ. αφαιρέθηκε, λόγω του επείγοντος, με μηχανικά μέσα. Στα
χώματα του τύμβου εντοπίστηκαν κατάλοιπα εναγικών προσφορών από νεκρικές
τελετουργίες που γίνονταν κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Στην επιφάνεια του φυσικού
εδάφους αποκαλύφθηκε όρυγμα 3,30 Χ 2,10 μ., στο οποίο έγινε η αποτέφρωση του νεκρού.
Τα υπολείμματα της καύσης, στάχτες και θραύσματα οστών βρέθηκαν σε μικρότερο
εσωτερικό λάκκο (εικ.1). Εκεί τοποθετήθηκαν ένα σιδερένιο ξίφος και τα υποδήματα του
νεκρού, από τα οποία διατηρήθηκαν τα καττύματα (σόλες), ενισχυμένα με σιδερένια καρφιά.
Τεμάχια απανθρακωμένου υφάσματος ανήκουν σε κάλυμμα των κτερισμάτων. Ο εσωτερικός
λάκκος καλύφθηκε με δυο λίθινες πλάκες. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν μέσα στο όρυγμα τα
υπόλοιπα αντικείμενα, προσφορές των συγγενών, όπως πήλινα μυροδοχεία, δυο πήλινες
στάμνες, χάλκινη οινοχόη, χάλκινη λεκάνη και δυο σιδερένιες στλεγγίδες περασμένες σε
κρίκο. Ο τάφος, με βάση τα ευρήματα, χρονολογήθηκε στον 1ο αι. μ.Χ.
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Εικόνα 1. Ορεστιάδα. Ο λάκκος με τα υπολείμματα της καύσης.
2. Ρίζια. Ο τύμβος βρισκόταν στη θέση Άγιος Νικόλαος, σε απόσταση 600 μ.
βορειοανατολικά του χωριού (Τριαντάφυλλος 1987, 1991). Είχε διάμετρο 30 μ. και ύψος 7 μ.
(εικ. 2) Όπως έδειξαν οι δοκιμαστικές ανασκαφές πάνω και γύρω από αυτόν, ο τύμβος είχε
κατασκευαστεί στη θέση ενός οικισμού της πρώιμης εποχής σιδήρου (9ος - 8ος αι. π.Χ.). Η
επίχωση του τύμβου έγινε με χώματα του οικισμού, γι' αυτό και περιείχε πολλά θραύσματα
αγγείων, πηλούς από πασσαλόπηκτες κατασκευές και μερικά αντικείμενα. Τα αγγεία της
πρώιμης εποχής σιδήρου είχαν εγχάρακτη, ραβδωτή και εμπίεστη διακόσμηση. Βρέθηκαν
ακόμα λίγα ακέραια μικρά ακόσμητα αγγεία, πήλινα σφοντύλια, θραύσματα πηλών από
επάλειψη κλαδιών και δάπεδα, δυο πήλινα υφαντικά βάρη σε σχήμα «άγκυρας» και οστά
ζώων. Η πρώτη καταστροφική επέμβαση στον οικισμό με την κατασκευή του τύμβου
συνεχίστηκε στα νεότερα χρόνια με τη μηχανική καλλιέργεια των χωραφιών γύρω από τον
τύμβο και με την αφαίρεση μεγάλου όγκου χωμάτων στη βόρεια πλευρά του οικισμού.
Στο νοτιοανατολικό τεταρτημόριο και προς την περιφέρεια του τύμβου αποκαλύφθηκε στην
αρχική επιφάνεια του εδάφους λάκκος μήκους 1,82 μ., πλάτους 0,50 μ. και βάθους 0,30 μ., τα
τοιχώματα του οποίου παρουσίαζαν έντονα ίχνη πυράς από την αποτέφρωση ενός άνδρα
ηλικίας 18-35 ετών. Στο εσωτερικό του υπήρχαν θραύσματα καμένων οστών, θραύσματα
γυάλινων αγγείων, σιδερένια καρφιά, χάλκινος κρίκος, θραύσματα συνανήκοντα ενός
πήλινου πινακίου και δυο χάλκινα νομίσματα, από τα οποία το ένα έχει υποστεί μεγάλη
φθορά, ενώ το άλλο ανήκει στη γειτονική πόλη, την Αδριανούπολη και χρονολογείται στην
εποχή του Μάρκου Αυρηλίου (161-180 μ.Χ.). Στην κύρια όψη εικονίζεται προτομή του
γενειοφόρου αυτοκράτορα με ασπίδα. Στην πίσω όψη εικονίζονται τρεις καθιστές ανδρικές
γεροντικές μορφές που αντιστοιχούν στους τρεις ποταμούς, τον Έβρο, τον Άρδα και τον
Τόνζο (εικ. 3). Κάτω από τις μορφές εικονίζεται ιστιοφόρο πλοίο, το οποίο επιβεβαιώνει την
άποψη ότι ο Έβρος ήταν πλωτός από τις εκβολές του κοντά στην Αίνο ως την Πλωτινόπολη
και την Αδριανούπολη, αλλά και στο εσωτερικό της Θράκης ως τη Φιλιππούπολη.
Το ερώτημα αν ο μικρός λάκκος της καύσης, χωρίς πλούσια κτερίσματα, μπορεί να
δικαιολογήσει την κατασκευή ενός μεγάλου τύμβου δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Με την
εκτεταμένη έρευνα σε όλη την έκταση του τύμβου και σε βάθος μέσα στο φυσικό έδαφος
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος τάφος. Δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί η ύπαρξη
άλλης τάφου στο βορειοδυτικό τμήμα του τύμβου, εκεί όπου είχε αφαιρεθεί μεγάλος όγκος
χωμάτων.
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Εικόνα 2. Ρίζια. Ο τύμβος πριν από την ανασκαφή.

Εικόνα 3. Ρίζια. Χάλκινο νόμισμα Αδριανούπολης. Οι τρεις ποταμοί Έβρος, Άρδας και
Τόνζος.
3. Δίκαια. Ο τύμβος βρισκόταν στη θέση Αμπέλια σε απόσταση 4 χλμ. νοτιοδυτικά του
χωριού (Τριαντάφυλλος 1991). Είχε διάμετρο 30 μ. και ύψος 4,5 μ. Στην ίδια περιοχή και σε
μικρές αποστάσεις υπάρχουν άλλοι τρεις τύμβοι. Μετά την αφαίρεση των χωμάτων του
τύμβου αποκαλύφθηκαν στην επιφάνεια του φυσικού εδάφους τρεις καύσεις, μια
κεραμοσκεπής και δυο λακκοειδείς. Γύρω από αυτές υπήρχαν πολλά σημεία με εναγικές
πυρές και προσφορές.
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Τα υπολείμματα της πρώτης καύσης, κάρβουνα, στάχτες και θραύσματα οστών, είχαν
καλυφθεί με έξι κεραμίδες στέγης (στρωτήρες) και τα κενά των άκρων είχαν κλειστεί με
μισές ίδιες κεραμίδες, όπως στους καλυβίτες τάφους (εικ. 4). Μήκος 2,10 μ., πλάτος 0,450,55 μ. Στη βόρεια εξωτερική πλευρά του τάφου είχαν τοποθετηθεί στη σειρά τέσσερα
πήλινα αγγεία. Ανάμεσα στις στάχτες και τα κάρβουνα βρέθηκαν αρκετά απανθρακωμένα
καρύδια που τα είχαν ρίξει στην πυρά. Στα υπολείμματα της καύσης υπήρχαν επίσης ένα
ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια, ένα χρυσό δαχτυλίδι με σταμπωτό σχέδιο πέλματος ποδιού, ένα
περιδέραιο με δεκατρείς περίτεχνες χρυσές χάντρες (εικ. 5), θραύσματα γυάλινων αγγείων,
θραύσματα χάλκινης πόρπης, σιδερένιες και χάλκινες εφηλίδες και ένα χάλκινο νόμισμα
Αδριανούπολης, εποχής Κομμόδου (177-192 μ.Χ.). Τα κτερίσματα του τάφου, αλλά και η
ανθρωπολογική εξέταση των οστών οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για γυναίκα
μικρής ηλικίας μόλις 14-15 ετών.

Εικόνα 4. Δίκαια. Ο κεραμοσκεπής τάφος.

Εικόνα 5. Δίκαια. Χρυσές χάνδρες περιδεραίου.
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Οι άλλες δυο καύσεις έγιναν σε λάκκους σκαμμένους στο φυσικό έδαφος. Στην εξωτερική
πλευρά της βορειότερης καύσης μήκους 2,33 μ. και πλάτους 1,05 μ., είχαν τοποθετηθεί οκτώ
πήλινα αγγεία. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν απανθρακωμένοι καρποί, θραύσματα γυάλινων
και πήλινων αγγείων, θραύσματα πήλινων λυχναριών, χάλκινα εξαρτήματα υποδημάτων,
σιδερένια σόλα υποδήματος, δυο οστέινοι πεσσοί (ζάρια), δυο χάλκινα νομίσματα
Αδριανούπολης, εποχής Κομμόδου (177-192 μ.Χ.) και πολλά άλλα θραύσματα από
κατεστραμμένα σιδερένια και χάλκινα αντικείμενα. Σύμφωνα με την ανθρωπολογική εξέταση
των θραυσμάτων των οστών πρόκειται για άνδρα ηλικίας 18-35 ετών. Στο λάκκο της άλλης
καύσης μήκους 2,10 μ. και πλάτους 0,97 μ. που βρισκόταν 0,70 μ. νοτιότερα της πρώτης,
υπήρχαν θραύσματα τριών πήλινων αγγείων, ένα ακέραιο πήλινο κύπελλο, τμήμα πήλινου
λυχναριού, δυο γυάλινα αγγεία, το ένα ακέραιο, και θραύσματα σιδερένιων αντικειμένων. Η
καύση αυτή ανήκει σε άνδρα ηλικίας 21-35 ετών.
Από τις εναγικές πυρές και τις προσφορές που εντοπίστηκαν σε δεκαοκτώ σημεία γύρω από
τις καύσεις, προήλθε μεγάλη ποσότητα θραυσμάτων από διάφορα αγγεία, κυρίως στάμνες και
πινάκια, οστά ζώων και θραύσματα γυάλινων, σιδερένιων και χάλκινων αντικειμένων.
Σύμφωνα με τα νομίσματα που βρέθηκαν στις δυο από τις τρεις καύσεις η αποτέφρωση των
νεκρών πρέπει να έγινε τα τελευταία χρόνια του 2ου αι. ή τα πρώτα χρόνια του 3ου αι. μ.Χ.
Οι νεκροί ανήκουν πιθανότατα στην οικογένεια ενός ευκατάστατου κτηματία που κατοικούσε
σε κάποια αγροικία ή κώμη ή στη γειτονική Αδριανούπολη και είχε κτήματα στη
συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ κατασκευάστηκε ο τύμβος, όπως ήταν τότε συνήθεια, για να
καλύψει τους τάφους τριών νεκρών μελών της οικογένειας.

4. Σπήλαιο, Τύμβος Α. Ο τύμβος βρισκόταν πάνω στο ύψωμα βορειοανατολικά του χωριού,
σε μικρή απόσταση βόρεια του Αναψυκτηρίου και μέσα στον αγρό του Α. Κυνηγόπουλου
(Τερζοπούλου 1997). Είχε διάμετρο 30 μ. και ύψος 4,50 μ. Το αρχικό του σχήμα είχε
αλλοιωθεί από τη συνεχή άροση του αγρού. Κατά την αφαίρεση της επίχωσης του τύμβου
διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στρώσεις χωμάτων διαφορετικής προέλευσης και σύστασης. Στο
νοτιοανατολικό τμήμα αποκαλύφθηκε ορθογώνιο όρυγμα με τα υπολείμματα καύσης νεκρού,
μήκους 2,25 μ., πλάτους 1,75 μ., βάθους 0,05-0,12 μ. και προσανατολισμό Α-Δ. Τα
περισσότερα αντικείμενα τοποθετήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αποτέφρωσης στην
ανατολική στενή πλευρά του ορύγματος (εικ. 6) και γι’ αυτό δεν είχαν αλλοιωθεί από τη
φωτιά. Βρέθηκαν ένα σιδερένιο πτυσσόμενο κάθισμα, «δίφρος οκλαδίας» (εικ. 7), άλλα
σιδερένια αντικείμενα, πήλινο λυχνάρι, πήλινα και γυάλινα αγγεία, μικρά σιδερένια καρφιά
από τις σόλες των υποδημάτων του νεκρού, έξι μικρά χρυσά ελάσματα, ένα σιδερένιο
δαχτυλίδι και υπολείμματα υφάσματος και δέρματος. Ανάμεσα στα οστά του νεκρού στο
κεντρικό τμήμα του ορύγματος υπήρχαν πολλά θραύσματα γυάλινων αγγείων, τα οποία είχαν
παραμορφωθεί από την υψηλή θερμοκρασία της πυράς. Από τα ίχνη κάθετων και οριζόντιων
ξύλων και τα σιδερένια καρφιά που εντοπίστηκαν κατά την αφαίρεση της στάχτης και των
οστών συμπεραίνεται ότι ο νεκρός είχε μεταφερθεί με ξύλινο φορείο. Μέσα στη στάχτη
βρέθηκαν επίσης καμένα οστά ζώων, όπως χοίρου, προβάτου, αγελάδας, πουλιών, χήνας και
πολλά απανθρακωμένα καρύδια, τα οποία είχαν ριχτεί μέσα στην πυρά κατά τη διάρκεια της
αποτέφρωσης. Γύρω από το όρυγμα εντοπίστηκαν θραύσματα αγγείων, τα οποία είχαν
χρησιμοποιηθεί στις νεκρικές τελετές και λίγα οστά από χοίρους και αιγοπρόβατα. Σύμφωνα
με την ανθρωπολογική εξέταση των οστών ο νεκρός ήταν άνδρας ηλικίας 45-55 ετών. Με
βάση τα κτερίσματα και κυρίως τα πήλινα και γυάλινα αγγεία η κατασκευή του τύμβου και η
καύση του νεκρού μπορούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 1ου ή τις αρχές του 2 ου αι. μ.Χ.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών εντοπίστηκε έξω από την περιφέρεια του
τύμβου κυκλικός λάκκος που είχε διάμετρο 1 μ. στο χείλος και 0,50 μ. στον πυθμένα του, και
βάθος 0,25 μ. Περιείχε θραύσματα αγγείων, μερικά με εμπίεστη διακόσμηση γεωμετρικών
σχεδίων, κομμάτια πηλών από επάλειψη πασσαλόπηκτων σπιτιών και ένα πήλινο
πυραμιδόσχημο υφαντικό βάρος που χρονολογούνται στην πρώιμη εποχή σιδήρου (8ος αι.
π.Χ.).
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Εικόνα 6. Σπήλαιο-τύμβος Α. Ο λάκκος της καύσης με τα κτερίσματα.

Εικόνα 7. Σπήλαιο-τύμβος Α. Ο σιδερένιος δίφρος
5. Σπήλαιο, Τύμβος Β. Ο τύμβος βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο στο ύψωμα πάνω από το
χωριό, κοντά στο αλσύλλιο πεύκων και στο Αναψυκτήριο, μόλις 250 μ. νότια του
προηγούμενου τύμβου (Τριαντάφυλλος 1997). Είχε διάμετρο ±35 μ. και ύψος 4,50 μ.
Κατασκευάστηκε πάνω σε φυσικό στρώμα αμμοχάλικου με επιχώσεις διαφορετικής
σύστασης χωμάτων (εικ. 8). Ονομάστηκε διαχρονικός, γιατί εντοπίστηκαν ταφές του 3ου,
του 4ου και του 9ου αι. μ.Χ., αλλά και νεοτέρων χρόνων. Εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις
καύσεις, δώδεκα σημεία προσφορών με αγγεία, εννέα κεραμοσκεπείς τάφοι, ένας
πλακοσκεπής και είκοσι πέντε λακκοειδείς τάφοι. Στην ίδια θέση και στο βόρειο τμήμα του
τύμβου υπήρχε λάκκος, όμοιος με του τύμβου Α, ο οποίος περιείχε όστρακα χειροποίητων
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αγγείων με εμπίεστη και ραβδωτή διακόσμηση, και με κερατοειδείς αποφύσεις που
χρονολογούνται στην πρώιμη εποχή σιδήρου. Η κεραμική αυτή, γνωστή από πολλές θέσεις
της Θράκης συνδέεται με την παρουσία των θρακικών φύλων που εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή στο τέλος του 11ου αι. π.Χ.

Εικόνα 8. Σπήλαιο. Ο τύμβος Β κατά τη διάρκεια της ανασκαφής.

Εικόνα 9. Σπήλαιο-τύμβος Β. Σημείο καύσης.
Οι καύσεις και τα σημεία προσφορών με αγγεία βρέθηκαν στην επίχωση πάνω από το παχύ
στρώμα του αμμοχάλικου (εικ. 9). Υπολείμματα καύσεων, εκτός από το έδαφος, είχαν
τοποθετηθεί και μέσα σε αγγεία κλεισμένα με άλλα μικρότερα. Τα κτερίσματα ήταν πήλινα
και γυάλινα αγγεία και νομίσματα. Τα μεμονωμένα αγγεία δεν ήταν δυνατόν πάντοτε να
συνδεθούν με συγκεκριμένες ταφές, παρά μόνο υποθετικά με τις πλησιέστερες. Με βάση ένα
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νόμισμα Φιλιππούπολης, εποχής αυτοκράτορα Ελαγάβαλου (218-222 μ.Χ.) οι καύσεις
μπορούν να χρονολογηθούν στο πρώτο μισό του 3ου αι. μ.Χ.
Οι εννέα κεραμοσκεπείς τάφοι-καλυβίτες ήταν κατασκευασμένοι με κεραμίδια στέγης,
στρωτήρες και καλυπτήρες. Είχαν προσανατολισμό Δ-Α και ΝΔ-ΒΑ εκτός από ένα που είχε
Β-Ν. Βρέθηκαν στην ανατολική πλευρά του τύμβου σε σχηματισμό τόξου. Οι λάκκοι μέσα
στους οποίους κατασκευάστηκαν οι τάφοι, ανοίχτηκαν κάτω από το στρώμα του
αμμοχάλικου. Το κρανίο του νεκρού βρισκόταν δυτικά πλην ενός που ήταν ανατολικά. Τα
αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί στους τάφους ήταν πήλινα και γυάλινα αγγεία, χρυσά
σκουλαρίκια, γυάλινες χάντρες περιδεραίων και χάλκινα νομίσματα. Εκτός από το νόμισμα
που είχε τοποθετηθεί στο στόμα του νεκρού, βρέθηκαν σε διάφορα σημεία των τάφων
περισσότερα, μέχρι και δέκα οκτώ νομίσματα. Τα νομίσματα που έχουν ταυτιστεί είναι
Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.), Κωνστάντιου Α΄ (305-306 μ.Χ.), Κωνσταντίνου Α΄ του
Μεγάλου (307-337 μ.Χ.) και Κωνστάντιου Β΄ (337-361 μ.Χ.). Οι κεραμοσκεπείς επομένως
τάφοι πρέπει να χρονολογηθούν στο πρώτο μισό του 4ου αι. μ.Χ.
Οι είκοσι πέντε ελεύθερες ταφές μέσα σε λάκκους εντοπίστηκαν στο νοτιοανατολικό τμήμα
του τύμβου, εκτός από μερικούς που βρέθηκαν ψηλότερα στο κεντρικό τμήμα. Ορισμένοι
λάκκοι είχαν ανοιχτεί στο στρώμα του αμμοχάλικου, ενώ άλλοι σε ψηλότερο σημείο μέσα
στις πρόσθετες επιχώσεις. Οι νεκροί τοποθετήθηκαν με το κεφάλι στα δυτικά και τα χέρια
λυγισμένα στο στήθος. Οι πιο πολλοί δεν είχαν κτερίσματα. Σε μερικούς βρέθηκαν σιδερένια
μαχαιρίδια. Στους τάφους γυναικών υπήρχαν χάλκινα ή ασημένια σκουλαρίκια και γυάλινες
χάντρες από περιδέραια. Στο αριστερό μέρος των οστών του θώρακα ενός νεκρού βρέθηκε
μολυβδόβουλο που θα ήταν προσαρμοσμένο σε κάποιο επίσημο έγγραφο, αποδέκτης του
οποίου ήταν ο νεκρός (εικ. 10). Ανήκει στον Μαριανό, αδελφό του αυτοκράτορα Βασιλείου
του Α΄ Μακεδόνα που καταγόταν από την περιοχή της Αδριανούπολης. Χρονολογείται με
ακρίβεια το 868-869 μ.Χ., γιατί είναι γνωστός ο χρόνος που απονεμήθηκε στον Μαριανό το
αξίωμα του μαγίστρου από τον αδελφό του Βασίλειο. Στην κύρια όψη εικονίζεται σταυρός με
βαθμιδωτή βάση και γύρω η επιγραφή: Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ. Στην πίσω όψη υπάρχει
επιγραφή σε πέντε στίχους: Μαριαν(ῷ) / μαγ(ίστρῳ) ἀνθ(υπάτῳ) πατρ(ικίῳ) β(ασιλικῷ)
/πρωτοσπ(αθαρίῳ) μεγ(άλῳ) /δομ(εστίκῳ) λογοθ(έτη) /τ(ῶν) αγέλ(ων). Πρόκειται για το
τρίτο μολυβδόβουλο του ίδιου προσώπου που γίνεται γνωστό. Το πρώτο βρίσκεται στη
συλλογή M. Thierry και αναφέρεται στο corpus του V. Laurent. Το δεύτερο φυλάσσεται στο
Ιστορικό Μουσείο της Βιέννης. Στην ίδια εποχή χρονολογούνται τα χάλκινα και ασημένια
σκουλαρίκια των άλλων τάφων. Είναι κοσμήματα γνωστά και από άλλες περιοχές της
Θράκης και της Ελλάδας, τα οποία έχουν παρουσιαστεί από ερευνητές των γειτονικών χωρών
ως σλαβικά, ενώ είναι βυζαντινά. Η συνύπαρξη στον τύμβο του Σπηλαίου των κοσμημάτων
αυτών με το μολυβδόβουλο καταρρίπτει άλλη μια φορά τη θεωρία για τη σλαβική προέλευση
των κοσμημάτων αυτής της εποχής. Με βάση την ακριβή χρονολόγηση του μολυβδόβουλου
οι ελεύθερες ταφές του τύμβου χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 9ου αι μ.Χ. Στην ίδια
εποχή ανήκει και ο μοναδικός πλακοσκεπής τάφος, όπου βρέθηκε ένα ζευγάρι χάλκινα
σκουλαρίκια. Μερικές ελεύθερες ταφές που βρέθηκαν ακτέριστες προς την κορυφή του
τύμβου πρέπει να είναι νεότερες και να χρονολογούνται στα χρόνια πριν από την
απελευθέρωση της Θράκης το 1920.
Ο τύμβος του Σπηλαίου αποτελεί μοναδικό παράδειγμα μεταξύ των ανασκαφέντων τύμβων
της αυτοκρατορικής περιόδου που χρονολογούνται στον 1ο και 2ο αι. μ.Χ. Ανάλογα
παραδείγματα «διαχρονικών» τύμβων έχουν ερευνηθεί κοντά στο χωριό Chatalka της
περιοχής Stara Zagora της Βουλγαρίας, όπου αποκαλύφθηκαν καύσεις του 1ου - 3ου αι. μ.Χ.,
ενώ σε άλλους υπήρχαν καύσεις 1ου - 4ου αι. μ.Χ. και ενταφιασμοί που χρονολογούνται από
τις αρχές του 4ου ως τα μέσα του 5ου αι. μ.Χ. (Bujukliev 1986). Από τύμβο του χωριού
Άρζος προέρχονται μικρές επιτύμβιες στήλες, σε μια από τις οποίες υπάρχει χαραγμένος
σταυρός, το όνομα Μαρία και το έτος 1836. Στον ίδιο τύμβο ενταφιάστηκαν μερικοί από τους
πρόσφυγες του 1922-23 που εγκαταστάθηκαν και πέθαναν στο νέο χωριό τους.
Οι τάφοι του τύμβου δεν έχουν συνδεθεί με κάποιο γειτονικό οικισμό. Ορισμένες γειτονικές
θέσεις που παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον δεν αντιστοιχούν σε κανονικούς
οικισμούς. Μπορεί να συνδέονται όμως με αγροτικές εγκαταστάσεις και αγροικίες
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γαιοκτημόνων που υπήρχαν στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια σε όλες τις περιοχές γύρω
από την Αδριανούπολη η οποία φαίνεται καθαρά στα ανατολικά από το ύψωμα των τύμβων
του Σπηλαίου, όταν η ατμόσφαιρα είναι διαυγής. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχε οικισμός στη
θέση του σημερινού χωριού, αφού υπάρχουν πληροφορίες των κατοίκων για την αποκάλυψη
παλαιότερα τάφων και άλλων αντικειμένων.

Εικόνα 10. Σπήλαιο-τύμβος Β. Μολυβδόβουλο Μαριανού.
Στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τον τύμβο και τα εντυπωσιακά ευρήματα της Μικρής
Δοξιπάρας-Ζώνης, το οποίο διανέμεται στου επισκέπτες, υπάρχει επίγραμμα του Ισίδωρου
Αιγεάτη, το οποίο αναφέρεται στην καταστροφή τάφων με την άροση αγρών. Επειδή η άροση
των αγρών με μηχανικά μέσα εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να προκαλεί καταστροφή
στα χώματα των τύμβων με κίνδυνο καταστροφής τάφων και ευρημάτων ολοκληρώνουμε την
εργασία μας με ένα ακόμα επίγραμμα του Αντίφιλου του Βυζάντιου, του 1ου αι. μ.Χ., το
οποίο απευθύνεται στους γεωργούς που οργώνουν τάφους.
Οὕτω πᾶσ' ἀπόλωλε, γεωπόνε, βῶλος ἀρότροις,
ἤδη καὶ τύμβους νωτοβατοῦσι βόες,
ἡ δ' ὕνις ἐν νεκυεσσι; τι τοι πλέον; ἢ πόσος οὗτος
πυρός, ὃν ἐκ τέφρης, κοὐ χθονὸς ἁρπάσετε;
οὐκ αἰεὶ ζήσεσθε, καὶ ὑμέας ἄλλος ἀρώσει,
τοίης ἀρξαμένους πᾶσι κακοσπορίης.
Μετάφραση
Όλο το χώμα γεωργέ τράβηξαν τα' άροτρά σου
και τώρα πια τα βόδια σου τους τάφους τους πατάνε,
ενώ στους δύσμοιρους νεκρούς το υνί σου έχει φτάσει.
Τι θα κερδίσεις πιο πολύ και πόσο το σιτάρι
που από τη στάχτη θα παρθεί και όχι απ' το χώμα;
Δεν θάσαι πάντα ζωντανός και σένα κάποιος άλλος
που έκανες κακή σποριά, μια μέρα θα σ' οργώσει.
Διαμαντής Τριαντάφυλλος
Επίτιμος Έφορος των Αρχαιοτήτων
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ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΙΤΩΝ: ΔΙΑΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Αθηνά Μόρφη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εμπειρία της προσφυγικότητας και το ψυχικό τραύμα που τη συνοδεύει επηρεάζει ακόμα
και σήμερα τη μνήμη, την ταυτότητα και τη ζωή των απογόνων των Kαραγατσιανών
προσφύγων. Έχοντας ως βάση το τραγικό παρελθόν των προγόνων μας και με άξονα δέκα
μαρτυρίες από τρεις γενιές επιδιώκουμε την ανάδειξη των μηχανισμών επιβίωσης που
χρησιμοποίησαν οι Καραγατσιανοί πρόσφυγες στην μετοίκηση τους, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τα τραύματα της προσφυγιάς. Σκοπός μας είναι η διερεύνηση του πως
μεταβιβάζεται τελικά, συνειδητά ή ασυνείδητα, το ψυχολογικό τραύμα της προσφυγιάς από
τη μία γενιά στην άλλη και κυρίως τι είδους επίδραση έχει η εμπειρία του διωγμού στη
δεύτερη και τρίτη γενιά Ορεστιαδιτών, την εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Λέξεις κλειδιά: Ψυχικό τραύμα, ξεριζωμός, διαγενεαλογική μετάδοση, Καραγάτς
Εισαγωγή
«Η ζωή βιώνεται κοιτάζοντας προς τα μπρος, αλλά την κατανοούμε κοιτάζοντας προς τα πίσω»
S. Kierkegaard
Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται το ψυχολογικό διαγενεαλογικό τραύμα του
ξεριζωμού της Ανατολικής Θράκης. Έχοντας ως βάση το τραγικό παρελθόν των προγόνων
μας και με άξονα δέκα μαρτυρίες από τρεις γενιές επιδιώκουμε την ανάδειξη των μηχανισμών
επιβίωσης που χρησιμοποίησαν οι Καραγατσιανοί πρόσφυγες στην μετοίκηση τους,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τραύματα της προσφυγιάς.
Ουσιαστικά επιχειρείται, ως ψυχολογική και κοινωνική ανάλυση, η παρουσίαση των τρόπων
με τους οποίους το συλλογικό τραύμα του διωγμού επηρεάζει ακόμα και σήμερα τη μνήμη,
την ταυτότητα και τη ζωή όχι μόνο των απογόνων των Kαραγατσιανών προσφύγων, αλλά και
της τοπικής κοινωνίας της Nέας Ορεστιάδας στο σύνολό της.
Αναμφισβήτητα πλούσια είναι η βιβλιογραφία για τη Μικρασιατική καταστροφή και τον
ξεριζωμό από τα πατρογονικά εδάφη της Αδριανούπολης, το μεγαλύτερο μέρος όμως της
οποίας αφορά σε ιστορικές και κοινωνιολογικές αναλύσεις στις οποίες απουσιάζει η
ψυχολογική εστίαση. Οι ψυχολογικές αναλύσεις βιογραφιών είναι σχεδόν ανύπαρκτες και
ιδωμένες πάντα υπό το πρίσμα κοινωνικών περιγραφών και σπάνια ως αναλύσεις υπαρξιακών
βιωμάτων.
Η προσφυγική εμπειρία ως βίαιο και αιφνίδιο γεγονός αναμφισβήτητα αποτέλεσε μια
τραυματική εμπειρία για τους χιλιάδες πρόσφυγες. Όλοι ξέρουμε πως οι πρόσφυγες του 1914,
του 1922 και του 1923 ήταν «τραυματισμένοι».
Η απότομη αλλαγή της καθημερινότητας, η έλλειψη προβλεπτικότητας και υποδομών
υποδοχής, το ρήγμα με τη γενέθλια γη, οδήγησαν τις ομάδες των προσφύγων σε ένα
συναισθηματικό χάος. Ο ξεριζωμός των προσφύγων πέρα από κοινωνική, συνεπάγονταν και
την ενδο-ψυχική αποδόμηση τους.
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Το άγχος, η θλίψη, ο θυμός, η ντροπή, ο φόβος και ο πόνος μεγαλώνουν μπροστά στην
καταστροφική απειλή και στις καταστάσεις βίας και ξεριζωμού. Η θλίψη στο τραύμα είναι
γενική και αδιαμφισβήτητα είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα για την πρώτη γενιά που
βιώνει την απώλεια.
Η δεύτερη και η τρίτη γενιά των προσφυγικών οικογενειών βίωσε και βιώνει την εμπειρία
του ξεριζωμού ανάλογα με το πώς η πρώτη γενιά διαχειρίστηκε τη θλίψη της. Στην
κατάσταση της θλίψης το άτομο διέρχεται από μια σειρά ψυχολογικών σταδίων: πρώτο
εκδηλώνεται το στάδιο της παράλυσης και του σοκ, έπειτα ακολουθεί η προσωρινή φάση
ενός συναισθηματικού αχούς, με αμφιθυμικά συναισθήματα απογοήτευσης, εγκατάλειψης,
αδυναμίας, ενοχών, έλλειψης ελπίδας για το μέλλον και τελευταίο βιώνεται το στάδιο της
προσαρμογής όπου το άτομο, αποδεχόμενο τη νέα πραγματικότητα, οργανώνει εκ νέου τη
ζωή και το μέλλον του.
Ευτυχώς το ένστικτο της αυτοσυντήρησης – από τα ισχυρότερα του ανθρώπου – τον ωθεί σε
διαπραγμάτευση, αναδιοργάνωση και αποδοχή των νέων συνθηκών ζωής.
Στη διαχείριση του τραύματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν αφενός η προσωπικότητα –
με κυρίαρχο στοιχείο της τη θέληση – καθώς και το περιβάλλον του ατόμου. Επιπλέον στη
διατήρηση του τραύματος σε επίπεδο ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο και η επιθυμία της
δεδομένης κοινωνίας να διατηρεί το τραύμα ζωντανό, να το αναβιώνει και να το συντηρεί.
Η μετάδοση της προσφυγικής εμπειρίας στις επόμενες γενιές παραμένει σε πολλές
οικογένειες προσφύγων ζωντανή και ηχηρή, ενώ σε άλλες, ασυνείδητη και ανείπωτη. Σε κάθε
μορφή έκφρασης της όμως, η διαγενεαλογική μετάδοση του προσφυγικού τραύματος,
αποτελεί μια μεγάλη Ιστορία που ενώνει και δημιουργεί εν τέλει μια συλλογική συνείδηση.
Στόχος της εργασίας είναι η απεικόνιση του ψυχοκοινωνικού τραύματος του διωγμού στις
τρεις γενιές προσφυγικών οικογενειών, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιογραφίας. Στην
εργασία αυτή γίνεται μια αδρή προσπάθεια ανάλυσης συγκεκριμένων φαινομένων, που αν
συστηματοποιηθούν μπορούν να αποτελέσουν «το τραύμα της προσφυγιάς και τη μετάδοση
του σε τρεις γενιές». Προσδιορίζοντας το τι ορίζεται ως ατομικό και συλλογικό ψυχικό
τραύμα επιδιώκουμε τη διερεύνηση της μετάδοσης του ψυχο-κοινωνικού τραύματος στις
τρεις γενιές μιας προσφυγικής οικογένειας από το Καραγάτς της Αδριανούπολης,
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιογραφίας.
Εισαγωγικά, αξίζει να επισημάνουμε, ότι η Νέα Ορεστιάδα ιδρύθηκε από 6000 περίπου
Έλληνες, που αναγκάστηκαν το 1923 μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης να
εγκαταλείψουν την πόλη τους, την Αδριανούπολη, και κυρίως το προάστιό της, το Καραγάτς,
και να αναζητήσουν μια νέα περιοχή για να στεγάσουν τις ζωές και τα όνειρά τους.
Η περιοχή που επέλεξαν και ίδρυσαν τη Νέα Ορεστιάδα απέχει μόλις 18 χιλιόμετρα από τη
γενέτειρά τους και κατέχει μια μοναδικότητα στην ιστορία της ελληνικής προσφυγιάς:
πρόκειται για μια απέραντη έκταση πεδιάδας από την οποία απουσίαζε κάθε ίχνος
προηγούμενου οικισμού.
Η κοινωνία της Νέας Ορεστιάδας φαίνεται να είναι λοιπόν βαθιά επηρεασμένη από το
τραύμα του ξεριζωμού, γεγονός που αποδεικνύεται και από τους προσφυγικούς συλλόγους
(Σύλλογος Καραγατσιανών – Ανδριανουπολιτών «Η Ορεστιάδα», το ΚρασοχώριΛαογραφικός και Πολιτιστικός σύλλογος Άνω Οινόης, Λαογραφικός Ιστορικός Σύλλογος
Ορεστιάδας, Προσφυγικός Λαογραφικός Σύλλογος Θουρίου), από το Μουσείο Λαογραφίας
και Ιστορίας Τέχνης Ορεστιάδας και Περιφέρειας, από την ενόργανη χορωδία του
Λαογραφικού μουσείου, τη βιβλιοθήκη των Αδριανουπολιτών Ορεστιάδας, τις εκδόσεις, τις
συχνές επισκέψεις στη γενέθλια γη, τις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης ιδρύσεως της πόλης μας.
Διαπιστώνεται από τα παραπάνω, ότι εξ αρχής, ο τόπος υποδοχής προσέφερε πολλές
ευκαιρίες διεργασίας του τραύματος μέσω επετείων, συλλογών, μνημόσυνων, τελετών,
βιβλίων, θρησκευτικών εορτών κ.λπ. Μέσω οργανωμένων τελετουργιών επιδιώκεται η
συμβολική απεικόνιση του τραύματος με σκοπό την αποτελεσματική ηθική και ψυχολογική
αποκατάσταση των προσφύγων.
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Ένας παράγοντας που συνέβαλε στην πραγματοποίηση της έρευνας μας, ήταν η διαπίστωση
ότι πολλοί Ορεστιαδίτες απόγονοι των προσφύγων, αποκαλούν τον εαυτό τους ακόμα και
σήμερα «Πρόσφυγα-Καραγατσιανό».
Με εφαλτήριο την προσωπική ιστορία της οικογένειας μου και τις ιστορίες-μαρτυρίες από
τρεις γενιές Ορεστιαδιτών, επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους το
συλλογικό τραύμα του ξεριζωμού από τις πατρογονικές εστίες της Ανδριανούπολης
επηρεάζει ακόμα και σήμερα τη μνήμη, την ταυτότητα και τη ζωή όχι μόνο των απογόνων
Καραγατσιανών αλλά και της κοινωνίας της Ορεστιάδας στο σύνολο της.
Επηρεασμένοι από την Υπαρξιακή Ψυχολογία και την Ψυχολογία της Αφήγησης,
αναζητούμε τη διερεύνηση του προσφυγικού συναισθήματος και της επίδρασης του στις
επόμενες γενιές των ξεριζωμένων οικογενειών. Η θεωρητική εκκίνηση της εργασίας εδράζει
στην άποψη ότι οι προσωπικές αφηγήσεις, αλλά και τα λογοτεχνικά κείμενα που έχουν ως
ολικό ή μερικό θέμα τους τον ξεριζωμό, αποτελούν μαρτυρίες.
Οι προσωπικές αφηγήσεις αποτελούν ένα είδος ιστορικής μαρτυρίας, εφόσον οι αφηγητές
βίωσαν οι ίδιοι ή ήταν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων που αφηγούνται. Από τα παραπάνω
διαφαίνεται ότι επιλέγουμε τη μέθοδο των ιστοριών ζωής για να μελετήσουμε τους
διαγενεακούς μετασχηματισμούς της προσφυγικής μνήμης των Ελλήνων από το Καραγάτς.
Θεωρούμε αναγκαία την ένταξη των προσωπικών αφηγήσεων στην ιστορία της εποχής και τη
διασταύρωσή τους με τις αντίστοιχες γραπτές πηγές, όπου υπάρχουν, ή και με περισσότερες
προφορικές μαρτυρίες, προκειμένου να αναδειχτούν οι πλευρές εκείνες της ιστορίας και της
καθημερινότητας, που η έλλειψη των γραπτών μαρτυριών τις άφηνε στο σκοτάδι. Οι
αφηγήσεις που συγκεντρώθηκαν συνιστούν, λοιπόν, μια πολύτιμη ιστορική κληρονομιά,
λόγια ψυχής, ικανά να αποτελέσουν σπουδαία ευκαιρία αναστοχασμού για τη βαθύτερη
κατανόηση της καταγωγής μας και τον ορθότερο σχεδιασμό του μέλλοντος μας.
Το ψυχικό τραύμα της προσφυγιάς: Η Μικρασιατική καταστροφή ως συλλογικό
τραύμα
Ο όρος «ψυχικό τραύμα» σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση αναφέρεται «σε
ένα γεγονός ή γεγονότα τα οποία συνεπάγονται θάνατο ή απειλή θανάτου ή σοβαρό
τραυματισμό ή απειλή για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου του ατόμου ή άλλων»
(Herman1996).
Το ψυχικό τραύμα, από την ψυχαναλυτική θέση, θεωρείται ως ένα οξύ φαινόμενο που
συμβαίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και έχει σαν αποτέλεσμα τη συναισθηματική
κατάρρευση όπου το μυαλό κατακλύζεται από ένταση και ανάμικτα ερεθίσματα.
Στην ψυχολογία, αυτό που δίνει σε ένα γεγονός τραυματική αξία, είναι οι συγκεκριμένες
ψυχολογικές συνθήκες της σχέσης του υποκειμένου με το αντικείμενο αγάπης του (πρόσωπα,
καταστάσεις, αξίες, κ.λπ.), η αποτελεσματικότητά του και η ψυχική σύγκρουση που
αποφέρει, και αυτό γιατί το εγώ, στέλνει ένα «σημάδι ανησυχίας» στην προσπάθειά του να
αποφύγει να κατακλυστεί από ανησυχία/άγχος, συχνά σύνδρομο της τραυματικής
κατάστασης κάποιου που βρίσκεται σε μερική, μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία. Αυτή η
κατάσταση δημιουργεί μια, κατά κάποιο τρόπο, συμμετρία ανάμεσα στον εσωτερικό και
εξωτερικό κίνδυνο, δηλαδή το εγώ δέχεται επιθέσεις τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές.
Πιο συγκεκριμένα, ο όρος τραύμα δεν αναφέρεται σε μια ψυχική διαταραχή του ατόμου ή σε
μια ψυχολογική νόσο αλλά αφορά σε μια ψυχική βαθιά πληγή, σε ένα κενό που σημαδεύει
δια βίου ένα μέρος του εαυτού κάθε πρόσφυγα, χωρίς όμως να επηρεάζει την ικανότητα
συνολικής λειτουργίας του. Το τραύμα αφορά σε μια προσωρινή αποσύνδεση και διακοπή
της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου ως βίαιη εκδίωξη και ως βίαιος
αποχωρισμός από ένα σταθερό χώρο.
Η Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης (1951) και το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967) ορίζουν
ως πρόσφυγα, «κάθε άτομο που, λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυγής,
θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική
ομάδα, βρίσκεται έξω από τη χώρα της υπηκοότητάς του, και αδυνατεί ή, εξαιτίας αυτού του
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φόβου, δεν θέλει, να προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής» (Σταθόπουλος 2005). Η
προσφυγιά λοιπόν ως μια αιφνίδια ανάγκη ζωής, εκθέτει το άτομο που τη ζει σε μια
κατάσταση αποδιοργάνωσης.
Το φαινόμενο της προσφυγικής εμπειρίας μπορεί να ξυπνήσει διάφορες ανησυχίες:
κατάθλιψη, λύπη, θρήνο για το χαμένο αντικείμενο (τον τόπο, το σπίτι, την εργασία, τη
γλώσσα, την κοινωνία του ή τους αγαπημένους δικούς του) και προβλήματα σύγχυσης του
καινούργιου με το παλιό. Αυτά τα συμπτώματα σε συνδυασμό με τους αμυντικούς
μηχανισμούς μπορεί να διαμορφώνουν την «ψυχοπαθολογία της προσφυγιάς».
Παρόλα αυτά η επώδυνη εμπειρία αποδιοργάνωσης του ξεριζωμού δεν επιφέρει σε όλους τις
ίδιες τραυματικές αντιδράσεις. Οι ευκαιρίες και η υποστήριξη που δίνει στην προσφυγική
ομάδα το κοινωνικό περιβάλλον, η ικανότητα του ατόμου να δημιουργήσει και να
αξιοποιήσει ευκαιρίες, η δημιουργικότητα και η πνευματικότητα του ατόμου, παίζουν
καθοριστικό ρόλο για να μην εξελιχθούν οι τραυματικές εμπειρίες σε «μόνιμο πένθος» και
άλλες αρνητικές τραυματικές αντιδράσεις.
Το ατομικό ψυχικό τραύμα
Το ατομικό ψυχικό τραύμα του ξεριζωμού δημιουργεί αισθήματα αποδιοργάνωσης,
απορύθμισης και ασυνέχειας, αισθήματα τα οποία οφείλονται στο ότι το άτομο έχει βιώσει
επώδυνα τραυματικά γεγονότα. Η εμπειρία του ξεριζωμού ως βίαιο, αιφνίδιο γεγονός
αναμφισβήτητα είναι ιδιαιτέρως στρεσσογόνο και προκαλεί ρωγμή στην προσωπικότητα και
στην ταυτότητα του πρόσφυγα. Το συναίσθημα, οι γνωστικές λειτουργίες και οι κοινωνικές
δεξιότητες του ατόμου απορυθμίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ ταυτόχρονα η
προσφυγική εμπειρία προκαλεί σοβαρά ψυχοσωματικά συμπτώματα.
Στη συγκεκριμένη μελέτη εστιάζουμε στο τραύμα της προσφυγιάς και του ξεριζωμού. Ο
ξεριζωμός των ανθρώπων από τις πατρογονικές εστίες χρονολογείται από αρχαιοτάτων
χρόνων και έχει μελετηθεί από διάφορες σκοπιές. Πολλές και σημαντικές μελέτες έχουν
διεξαχθεί αναφορικά με τις ιστορικές, πολιτισμικές, δημογραφικές, θρησκευτικές, πολιτικές,
ιδεολογικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις της προσφυγιάς.
Συγχρόνως, το θέμα αυτό έχει απασχολήσει ερευνητές ψυχολόγους, εξαιτίας του
αυξανόμενου αριθμού που δέχονται συμβουλές για ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα
που σχετίζονται με τη προσφυγική εμπειρία.
Η φυγή του από την πατρώα γη και η εγκατάσταση του στο νέο περιβάλλον (Μαδιανός 2005)
φέρνει τον εκτοπισθέντα αντιμέτωπο με: 1ον: Εξωτερικές Αλλαγές και Δυσκολίες: Αλλαγή
στο φυσικό περιβάλλον, στο κλίμα, στην κοινωνικό – οικονομική του κατάσταση, στην
εργασία, στην κουλτούρα, στην εκπαίδευση των παιδιών κ.ά. και 2ον: Εσωτερικές Αλλαγές
και Δυσκολίες: Αλλαγές στις εμπειρίες του, αλλαγές στις σκέψεις του, στα συναισθήματα του
και γενικότερα στον ψυχισμό του. Ο τρόπος που ο πρόσφυγας χειρίζεται αυτές τις αλλαγές
και ο βαθμός προσαρμογής του σ’ αυτές, ο οποίος εξαρτάται από την Προσωπικότητα του, τα
πρότερα του Βιώματα και τις Συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκεται, θα καθορίσουν και τις
επιπτώσεις στην υπαρξιακή του κατάσταση.
Οι κυριότερες ψυχολογικές δυσκολίες που συναντά ο πρόσφυγας μετά το διωγμό του και την
καταφυγή του στο νέο χώρο είναι: το Αίσθημα του «Ξένου», το Αίσθημα της Υπαρξιακής
Μοναξιάς, το Αίσθημα της Έλλειψης και της Ματαίωσης, το Αίσθημα Αποχωρισμού και
Απώλειας, το Αίσθημα απώλειας της Ταυτότητας, το Αίσθημα του Ξεριζώματος.
Το συλλογικό τραύμα
Η τραυματική εμπειρία του ξεριζωμού πέρα από το ότι σημαδεύει τη συνοχή της ταυτότητας
και τον ψυχισμό του ατόμου συνιστά καταστροφική απειλή και τραυματικό γεγονός και σε
εθνικό, πολιτισμικό και συλλογικό επίπεδο. Το τραύμα είναι μια πραγματικότητα στην
πορεία των πολιτισμών και των εθνών. Πόλεμοι, εκδιώξεις, γενοκτονίες, φυσικές
καταστροφές, δικτατορίες, περιθωριοποιήσεις, λιμοί, παγκόσμιες αρρώστιες, οικονομική
κρίση απασχόλησαν και στιγμάτισαν διαχρονικά τον κόσμο.
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Η απώλεια σε συλλογικό επίπεδο και κατ’ επέκταση το τραύμα που προκαλείται στη
συλλογική μνήμη σχετίζονται με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα τα οποία σχετίζονται με τη
σειρά τους σχεδόν πάντοτε με τη βία, μπορεί να αφορούν στο θάνατο ενός προσώπου – ενός
πολιτικού ή θρησκευτικού ηγέτη – στην απώλεια εδαφών, ή στην καταπάτηση ιδανικών όπως
της ανεξαρτησίας, της ασφάλειας και της αυτοκυριαρχίας.
Το συλλογικό τραύμα αποτελείται από πληθώρα μεμονωμένων ατομικών και οικογενειακών
καταστροφών, διαμορφώνοντας συλλογικές τραυματικές εμπειρίες η μεταφορά των οποίων
στο χρόνο συνιστά μια κοινή συλλογική μνήμη.
Οι συνέπειες των τραυμάτων που αφορούν την συλλογική ανθρώπινη εμπειρία και ο τόπος
μετάδοσής τους στις επόμενες γενεές καταλαμβάνουν ένα πεδίο που δεν ενδιαφέρει μόνο
τους ψυχαναλυτές αλλά παράλληλα κοινωνιολόγους όσο και ιστορικούς.
Σύγχρονες κοινωνιολογικές έρευνες δείχνουν ότι η Μικρασιατική Καταστροφή βρίσκεται
ζωντανή στη συλλογική μνήμη των Νεοελλήνων ως μια ιστορική περίοδος που ξυπνά την
εθνική ντροπή και τη θλίψη (Κυριακίδου-Νέστορος 1993).
Η χρησιμότητα της έννοιας του τραύματος σε συλλογικό επίπεδο έγκειται στο ότι διαχρονικά
μας υπενθυμίζει ότι τραυματικά βιώματα δεν έχουν μόνο ιστορικές και πολιτικές διαστάσεις
αλλά και ψυχολογικές. Ο πόνος και η επανόρθωση του οδηγεί τις κοινωνίες σε
ανασυγκρότηση και σε προστατευτικές δομές, οι οποίες εξασφαλίζουν εκ νέου την κοινωνική
συνοχή.
Στις προσωπικές αφηγήσεις του ξεριζωμού παρατηρούμε μια εναλλαγή του συλλογικού
υποκειμένου «εμείς», «εμάς», «όλος ο κόσμος» με το ατομικό «εγώ». Οι ατομικές εμπειρίες
εντάσσονται μέσα στο ευρύτερο συλλογικό βίωμα του πολέμου και της προσφυγιάς. Πολλοί
αφηγητές δίνουν έμφαση στην «εμπειρία του εμείς», εφόσον τα γεγονότα στα οποία
αναφέρονται επηρέασαν τους ανθρώπους μιας ολόκληρης περιοχής ή ακόμα μια ολόκληρη
εθνοτική ομάδα.
Επίσης, το συλλογικό τραύμα αποτελεί, σε κοινωνικό επίπεδο, συνδετικό κρίκο μεταξύ των
γενεών, υπενθυμίζοντας τους το παρελθόν και δημιουργώντας ένα αίσθημα «ανήκειν» και
συνέχειας. Η μνήμη ενός εθνικού τραύματος μεταβιβάζεται διαγενεαλογικά και διαμορφώνει
μια αναγνωρισμένη συλλογική συνείδηση. Κάθε επόμενη γενιά προσφύγων θεωρεί ως ηθική
πολιτισμική υποχρέωση τη μετάδοση του προσφυγικού βιώματος καθώς αυτό ερμηνεύεται ως
φόρος τιμής στους προγόνους.
Καταληκτικά αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε τα όρια ανάμεσα
στο προσωπικό και στο συλλογικό τραύμα. Όλα είναι ενωμένα σε ένα πρωτογενές
προσφυγικό τραύμα στην πρώτη γενιά. Είναι ευκολότερη η διάκριση του τραύματος στη
δεύτερη και στη τρίτη γενιά προσφύγων όπου τα άτομα βιώνουν τις δευτερογενείς επιδράσεις
του πρωτογενούς τραύματος της πρώτης γενιάς.
Το ψυχικό τραύμα του ξεριζωμού
Ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύουν ότι οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου στην εμφάνιση ψυχικών
νόσων συγκριτικά με κατοίκους περιοχών που δεν έχουν βιώσει την αλλαγή γεωγραφικής
εστίας. Οι πρόσφυγες λόγω της βίαιης εκδίωξης τους (όχι εκούσια η μετανάστευση) είναι πιο
ευάλωτοι στην εξέλιξη μιας ψυχικής διαταραχής. Το Μετα-Τραυματικό στρες, η κατάθλιψη
και οι αγχώδεις διαταραχές είναι οι συχνότερες ψυχικές παθήσεις που πλήττουν μια
τραυματισμένη προσφυγική ψυχή (Βεντουράτου 2009).
Αναμφισβήτητα όμως η πιθανότητα εμφάνισης της ψυχικής αρρώστιας εξαρτάται αφενός από
την προσωπικότητα και τις προσαρμοστικές ικανότητες του καθενός και αφετέρου από τις
ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο υποδοχής. Σημαντικό ρόλο επίσης
διαδραματίζει η συλλογική στάση της κοινότητας των προσφύγων ως γενικευμένη στάση
επιβίωσης.
Ο Καραγατσιανός πρόσφυγας βίωσε κατατρεγμό, το διωγμό, εμπειρίες θανάτωσης και
πολέμου, απώλειες και κοινωνική υποβάθμιση γεγονότα που σύμφωνα με την Κλινική
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Ψυχολογία σημαδεύουν για πολλά χρόνια τον ψυχισμό του ατόμου. Η απώλεια των
πολιτισμικών και κοινωνικών αγαθών της γενέθλιας γης σε συνδυασμό με την κακουχία, την
ανέχεια και τη στέρηση που βίωσαν οι πρόσφυγες μεταβαίνοντας σε ένα ξένο ακατέργαστο
τόπο, αναμφισβήτητα ενίσχυσε τον κίνδυνο για ψυχολογικό μαρασμό, θλίψη, μειωμένη
αυτοεκτίμηση και κλονισμό της συναισθηματικής τους ισορροπίας, Οι εμπειρίες ξεριζωμού
και βίας πλήττουν την ταυτότητα και το αίσθημα ασφάλειας κάθε πρόσφυγα. Όλα τα
παραπάνω λοιπόν συνθέτουν το ψυχικό τραύμα του ξεριζωμού.
Οι Kαραγατσιανοί πρόσφυγες έφεραν μαζί τους, τα ψυχολογικά τραύματα των διωγμών, της
άτακτης φυγής υπό συνθήκες πολέμου, της απώλειας των οικείων προσώπων, της κοινωνικής
θέσης, της εστίας, της πατρογονικής γης. Στην Ελλάδα έπρεπε να αντιμετωπίσουν νέες
τραυματικές καταστάσεις, όπως την κοινωνική περιθωριοποίηση, τον στιγματισμό, την
εχθρότητα, την φτώχεια και την κακουχία.
Το μέγεθος του ψυχικού τραύματος που επέφερε ο ξεριζωμός από τις πατρογονικές Εστίες
αποτυπώνεται γλαφυρά σε περιγραφές που αφορούν στην τελευταία λειτουργία που
πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Αι-Γιώργη 15 Αυγούστου 1923 στο Δεμιρδέσι, χωριό
δίπλα στο Καραγάτς (οι κάτοικοι του ίδρυσαν τη σημερινή Καβύλη) όπως η παρακάτω:
«Αραδιάζονται όλοι οι χωριανοί από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο κι έρχονται να
Κοινωνήσουν για τελευταία φορά στην εκκλησία τους, στην τελευταία λειτουργία στο
Δεμιρδέσι….» (Κουφός 1999).
«Τραβούν γυναίκες τα μαλλιά, δέρνουν τ’ άσπρα τους στήθια,
μοιρολογούν οι γέροντες με μαύρα μοιρολόγια,
παπάδες με τα δάκρυα γδύνουν τες εκκλησιές τους.
….Ακούς το θρήνο τον πολύν, όπου βογκούν τα δάση,
και το δαρμό που γίνεται, τα μαύρα μοιρολόγια;
Είναι που αποχωρίζονται τη δόλια την πατρίδα,
φιλούν τες πέτρες και τη γη κι ασπάζονται το χώμα».
(Στίχοι από το δημοτικό τραγούδι της Πάργας στο οποίο αναφέρονταν λαογράφοι και
ιστορικοί περιγράφοντας την εκκένωση των περιοχών της Αδριανούπολης, καθώς
συνταιριάζει απόλυτα στο δράμα των Δεμιρδεσιωτών και των γειτονικών τους
Καραγατσιανών και Μπουσνοχωριτών).
Στις προσωπικές αφηγήσεις και στις λογοτεχνικές περιγραφές του ξεριζωμού από τις
πατρογονικές εστίες, ένα κεντρικό στοιχείο είναι η στέρηση του οικείου χώματος, που
συνοψίζει την τραυματική αποκοπή των ανθρώπων από το χώρο τους, σαν τα δέντρα που
βίαια τα ξεριζώνουν. Η απόδοση της εγκατάλειψης του γενέθλιου τόπου πραγματοποιείται
μέσα από εικόνες και σύμβολα που σχετίζονται με το χώμα, το ξερίζωμα και τη διακοπή του
φυσικού κύκλου της φύτευσης και της καρποφορίας.
Συχνά οι πρόσφυγες κουβαλούν μια «φούχτα χώμα» από την παλιά πατρίδα στη νέα ως ένα
ζωντανό στοιχείο που συνέχει τους δύο χώρους, τις δύο πατρίδες, καθώς σε αυτό μπορεί να
φυτευτεί ένας βασιλικός ή ένα γεράνι, μια νέα ζωή.
Μαζί με το χώμα οι ξεριζωμένοι μεταφέρουν εικόνες των αγίων, σκεύη από τις εκκλησίες
τους, τα ιερά θρησκευτικά τους σύμβολα. Μαζί με τη μνήμη μεταφέρουν και τα υλικά
τεκμήρια που θα προσδώσουν συνέχεια στην πολιτισμική τους ταυτότητα στη νέα πατρίδα.
Το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι εκείνο της θλίψης και του πόνου καθώς η αναχώρηση δεν
ήταν οικειοθελής, αλλά ένας υποχρεωτικός εκπατρισμός.
Το τραύμα στην πρώτη γενιά
Τα υλικά της αφήγησης
Οι αυθεντικές απομαγνητοφωνημένες αφηγήσεις προσφύγων απεικονίζουν ξεκάθαρα το
ψυχικό τραύμα που στιγματίζει μια οικογένεια έπειτα από εκδίωξη και άτακτη-βίαιη φυγή.
Το τραύμα του ξεριζωμού μέσω της μετάδοσης της οικογενειακής και κοινωνικής
κουλτούρας και μέσω των αφηγήσεων των προγόνων απεικονίζεται ηπιότερο, αλλά υπαρκτό,
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στις επόμενες γενιές, ανιχνευόμενο κυρίως ως υπερευαισθησία σε μνήμες, ακούσματα και
εικόνες που αφορούν στα πατρογονικά εδάφη.
Τα πρωταρχικά υλικά κάθε γνήσιας αφήγησης διαγενεαλογικά (είτε των προσφύγων της
πρώτης γενιάς είτε των προσφύγων της δεύτερης και της τρίτης γενιάς) δομούνται από
αναμνήσεις, από αποθηκευμένες εικόνες-συνειρμούς, από έκφραση συναισθημάτων,
σκέψεων και επιθυμιών, τα οποία όλα μαζί ως «τράπεζα μνήμης» ενεργοποιούνται και
ζωντανεύουν μέσω του λόγου και ως απαντήσεις στα ερωτήματα της συνέντευξης.
Μέσα από τη μελέτη των αφηγήσεων που έχουμε συλλέξει, αρχικά από τη βιβλιογραφική
επισκόπηση (λόγω του ότι η πρώτη γενιά Καραγατσιανών προσφύγων δεν είναι πια εν ζωή)
και έπειτα από το υλικό των συνεντεύξεων της δεύτερης και της τρίτης γενιάς (παιδιά και
εγγόνια προσφυγικών οικογενειών) προχωρούμε σε γενικεύσεις καθώς θεωρούμε ότι οι
πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης ως πολίτες ενός συγκεκριμένου τόπου και μιας
συγκεκριμένης ιστορικής εποχής, αναπτύσσουν γενικευμένους τρόπους σκέψης,
συμπεριφοράς και συνηθειών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους περιορισμούς που θέτει το
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Εμπλουτίζουμε και ερμηνεύουμε τις αφηγήσεις με ψυχολογικές παρατηρήσεις με στόχο τη
βαθύτερη ανάγνωση των ιστορικών πηγών. Ο ξεριζωμός στις προσωπικές αφηγήσεις και στη
νεοελληνική πεζογραφία παρουσιάζεται ως μια βίαιη, αθέλητη, τραυματική αποκοπή των
Ελλήνων πρωτίστως, αλλά και των Τούρκων, σε τελευταία ανάλυση, των ανθρώπων, από την
πατρίδα τους. Και όσο και αν η μετάβαση είναι προς τη μητροπολιτική, την ομοεθνή και
ομόθρησκη πατρίδα, ωστόσο η αναχώρηση βιώνεται ως ξεριζωμός από την πατρίδα των
βιωμάτων τους, από το χώμα που έσπειραν και καλλιέργησαν και φιλοξενεί τους
αγαπημένους προγόνους τους, από τα σπίτια τους, τους οικείους «άλλους», από την
καθημερινότητα με τις μικρές και μεγάλες στιγμές της, που από ζωντανή πραγματικότητα
μετατρέπεται σε μνήμη και σύμβολο ταυτότητας στη νέα πατρίδα.
Με άλλα λόγια οι προσωπικές αφηγήσεις, αλλά και τα διηγήματα και τα πεζογραφήματα, στα
οποία άλλωστε η μυθοπλαστική σύμβαση είναι ρητά ή άρρητα δηλωμένη, δεν προσεγγίζονται
ως πηγή άντλησης άμεσων στοιχείων για τον ξεριζωμό, αλλά ως διαμεσολαβητικές
μαρτυρίες, που εμπεριέχουν τους όρους της διαπλοκής της ατομικής πρόσληψης και
υποκειμενικότητας του αφηγητή-αυτόπτη μάρτυρα ή του συγγραφέα-πρόσφυγα ή Ελλαδίτη
με τους λόγους της κοινωνικής αναπαράστασης του γεγονότος.
Η αφήγηση για το διωγμό
Το ξερίζωμα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας είχε αρχίσει αμέσως μετά τους Βαλκανικούς
πολέμους ως έκφραση των πρώτων εκδηλώσεων του νεοτουρκικού εθνικισμού, συνεχίστηκε
εντονότερα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πολέμου ως συνέπεια της νεοτουρκικής
ιδεολογίας για την επίτευξη εθνολογικής «καθαρότητας» στα πλαίσια του τουρκικού
κράτους, κορυφώθηκε στα δυτικά και βορειοδυτικά παράλια με την κατάρρευση του
ελληνικού μετώπου, που ήταν η κατάληξη της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης (1920-1922) και
ολοκληρώθηκε στις κεντρικές και νοτιοδυτικές περιοχές όπου δεν διεξήχθησαν στρατιωτικές
επιχειρήσεις, με την εφαρμογή της Ανταλλαγής των πληθυσμών (Κιηγμάς & Ρυζιώτης 2010).
Η Μικρασιατική καταστροφή οδήγησε στην οριστική έξοδο των προγόνων μας από τις
πατρογονικές τους εστίες. Χιλιάδες άνθρωποι από τη Θράκη, έγιναν πρόσφυγες και
κατέληξαν εξαθλιωμένοι σε διάφορες γωνιές του ελλαδικού χώρου. Aπελπισμένα δεκάδες
χιλιάδες Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, από τα παράλια του Εύξεινου Πόντου και της
Προποντίδας εκδιώχθηκαν προς τα δυτικά του ποταμού Έβρου.
Όσον αφορά την εκκένωση του Καραγάτς, την επόμενη μέρα από τη συμφωνία της Λωζάνης
ήρθε η είδηση της παραχώρησης του και των γύρω περιοχών, στην Τουρκία, για να
συνταράξει τους Έλληνες του Καραγάτς καθώς και τους κατοίκους του Δεμερδεσίου
(Σιδηρόπετρας) και της Μπόσνας ( Βύσσας) (Τσονίδης 1980).
Τη συμφωνία για την παραχώρηση του Καραγάτς την πληροφορήθηκαν οι κάτοικοί του,
προσωρινοί και μόνιμοι, Έλληνες στο σύνολό τους, το βράδυ της 27ης Μαΐου. Σηκώνοντας
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λοιπόν κι αυτοί με τη σειρά τους το σταυρό του μαρτυρίου, παθαίνουν και οι Καραγατσιανοί
αυτό που το προηγούμενο φθινόπωρο βίωσαν τρομακτικά όλοι οι ανατολικό-Θρακιώτες
Έλληνες, τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες.
Για δεκαπέντε μέρες ατέλειωτες φάλαγγες από αμάξια κινούμενα με ζώα και άλλα
μεταφορικά μέσα, διέσχιζαν κάτω από βαριά συννεφιασμένο ουρανό, πένθιμα και σιωπηλά,
τους δρόμους της Ανατολικής Θράκης για να περάσουν στη δεξιά όχθη του Έβρου, στην
ελεύθερη πατρίδα.
Τα αμέτρητα καραβάνια αμαξών κατευθύνονται προς τα δυτικά «προχωρούν από κάθε δρόμο
και ξεχύνονται προς τα γιοφύρια σαν βραδύπορη γραμμή της κάμπιας που ανεβαίνει τον
ανήφορο στο πεύκο το δασύπυκνο» γράφει ο ιστορικός λογοτέχνης Πολύδωρας
Παπαχριστοδούλου.
Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες διώχτηκαν οι ελληνικοί πληθυσμοί από τους Νεότουρκους
υπήρξαν σκληρές και απάνθρωπες. Συντελούνταν μέσα σε κλίμα φόβου, πανικού,
τρομοκρατίας, διαρκών βιαιοπραγιών και δολοφονικών ενεργειών.
Η εκκένωση των περιοχών της Ανδριανούπολης παρομοιάζεται με φοβερό κύμα που
αναποδογύρισε τους ανθρώπους σαν παιχνιδάκια. Ο ξεριζωμός δε συνιστά απώλεια του
τόπου ή των υλικών στοιχείων μόνο, των σπιτιών, των χτημάτων, της περιουσίας. Χιλιάδες
άνθρωποι έχασαν τα στοιχεία που προσδιόριζαν την κοινωνική τους διάκριση, όλοι είχαν πια
«την ίδια μοίρα», εκείνη του πρόσφυγα.
Το δράμα της προσφυγιάς των Ελλήνων της ανατολικής Θράκης απέδωσε ο
πολυβραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χεμινγουέι, που την περίοδο εκείνη ήταν
δημοσιογράφος και ανταποκριτής της εφημερίδας «Ημερήσιος Αστέρας» του Τορόντο
(Hemingway 1924).
Ας παρακολουθήσουμε την ανταπόκρισή του, της 7ης Οκτωβρίου 1922:
Σε μια ατέλειωτη πορεία που συγκλονίζει, ο χριστιανικός πληθυσμός της
ανατολικής Θράκης πλημμυρίζει τους δρόμους που οδηγούν στη
Μακεδονία. Η κύρια μάζα, που περνά τον Έβρο ποταμό στην
Αδριανούπολη, απλώνεται σε μήκος 40 χιλιομέτρων. Σαράντα χιλιόμετρα
από κάρα που σέρνουν αγελάδες, νεαροί ταύροι και λασπωμένα βουβάλια
γεμάτα μ’ εξαντλημένους σαστισμένους άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Σκεπάζονται με κουβέρτες πάνω στα κεφάλια τους και προχωρούν σαν
τυφλοί κάτω απ’ τη βροχή, δίπλα στα εγκόσμια αγαθά τους. Αυτός ο
απρόσωπος ποταμός στραγγίζει όλη τη γύρω χώρα. Δεν γνωρίζουν που
πηγαίνουν. Εγκατέλειψαν τα χωράφια τους, τα χωριά τους, τα γεμάτα
καρπό καφετιά χώματά τους κι ενώθηκαν με το ποτάμι των φυγάδων,
ακούγοντας για τον ερχομό των Τούρκων. Τώρα δεν μπορούν παρά μόνο
να κρατούν τη σειρά τους στην τρομακτική πομπή, καθώς το
καταλασπωμένο ελληνικό ιππικό τους συγκρατεί μαζί, όπως οι
αγελαδάρηδες το κοπάδι τους. Είναι μια σιωπηλή πομπή. Δεν ακούγεται
ούτε βογγητό. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι μόνο να περπατούν….
.....Οι βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την κατάσταση. Η έξοδος των
Θρακιωτών έμοιαζε με Γολγοθά και ο καθένας σήκωνε το δικό του
μαρτυρικό σταυρό. Με κάρα με βόδια προσπαθούσαν να περάσουν
απέναντι από τον Έβρο. Στην διαδρομή τα κάρα έσπαζαν και οι επιβάτες
έπεφταν στα χέρια των άτακτων Τούρκων. Θάνατοι και τοκετοί σε όλοι τη
διάρκεια της εξόδου, ολοκλήρωναν το δράμα των Θρακιωτών. Δράμα που
δεν μπορούσε να περιγραφτεί με λόγια, ούτε με εικόνες, ήταν όμως
ζωγραφισμένο στα πρόσωπα τους. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης είχε
εξαλείψει κάθε μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης και ο πρωτογονισμός
γνώρισε μεγαλείο. Θλίψη και στενοχώρια συνόδευε τους νεο-πρόσφυγες
στη διαδρομή τους προς το άγνωστο. Γέροι, μωρά και ασθενείς πέθαιναν
από τις κακουχίες… Η Ανατολική Θράκη βρίσκονταν σε κατάσταση
πανικού. Η τραγωδία της Θράκης ολοκληρώθηκε μετά από λίγες μέρες….
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Η συνθήκη της Λωζάνης του 1923, επικύρωσε σε επίπεδο διεθνούς δικαίου
τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στις οποίες βέβαια δε λήφθηκε
υπόψη ούτε η μοίρα των λαών ούτε η ιστορική παράδοση χιλιετηρίδων. Οι
φωτογραφίες που σώθηκαν και δείχνουν τ’ αργόσυρτα βοϊδάμαξα να
διαβαίνουν τον Έβρο προς δυσμάς, σηματοδοτούν τη βίαιη διακοπή της
πιο αδιάσπαστης και μυστικιστικής των σχέσεων, της σχέσεως ανθρώπουγης. Το μέγεθος όμως του εγκλήματος της διάρρηξης μιας συνεχούς
ιστορικής πορείας χιλιετηρίδων ολόκληρων είναι μη προσδιορίσιμο.
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η εγκατάλειψη της Αδριανούπολης, του Καραγάτς,
πολλών άλλων χωριών ελληνικών επί αιώνες, και ξεριζώθηκε ολόκληρος ο ελληνικός
πληθυσμός. Οι ξεριζωμένοι, αφού πήραν μαζί τους όλες τις μνήμες τους αλλά ελάχιστα από
τα περιουσιακά τους στοιχεία, άλλοι με άμαξες και άλλοι με το τρένο κατέφθασαν 18
χιλιόμετρα νότια της Αδριανούπολης, σε μια ακατοίκητη αγροτική περιοχή, την οποία είχε
ήδη επιλέξει μια επιτροπή των κατοίκων του Καραγάτς, στο Κουμ Τσιφλίκι, όπου και
ίδρυσαν τη Νέα Ορεστιάδα. Η μεγάλη αγάπη των Καραγατσιανών για την πατρίδα τους και η
άσβεστη επιθυμία ότι «θ’ ανοίξει και πάλι η Αντριανού» οδήγησε τους προσφυγές να
φτιάξουν το νέο οικισμό τους μόλις λίγα χιλιόμετρα από την γενέθλια γη.
Νοσταλγία και μηχανισμοί διεργασίας του τραύματος
Στην αρχική φάση της προσφυγιάς ψυχολογικά υπερισχύουν η ετοιμότητα για επιστροφή και
η άρνηση της μονιμότητας του αποχωρισμού από την γενέθλια γη. Ο πρόσφυγας αρνείται να
λύσει τον ψυχικό δεσμό με την πατρίδα του και νιώθει αποδιοργανωμένος. Στη μεσαία φάση
αρχίζει να διαπραγματεύεται τις νέες συνθήκες ζωής του και χρησιμοποιεί όλη του την
ενέργεια ώστε να προσαρμοστεί και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφάλειας. Η πεποίθηση
ότι η πατρίδα του θα γίνει ξανά ο πραγματικός τόπος διαμονής αρχίζει να ατονεί. Στην
τελευταία φάση προσαρμογής ο πρόσφυγας αποδέχεται πλέον τη νέα πραγματικότητα και το
όραμα της γενέθλιας γης εσωτερικεύεται πλέον μόνο ως συναισθηματική κατάσταση στον
ψυχισμό του. Οι μνήμες, οι αφηγήσεις και οι παραδόσεις χρησιμοποιούνται ως παρηγοριά και
ως θεραπεία σε μια πληγή που όμως δεν ματώνει πια.
Αδιαμφισβήτητα η βίαιη απομάκρυνση από τη γενέθλια γη, από τη γεωγραφική εστία που
ανήκαν οι πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, τραυμάτισε τις ψυχές τους, προκαλώντας
έντονα αισθήματα απώλειας και πένθους. Η απώλεια ασφάλειας, σταθερότητας, ηρεμίας,
κοινωνικής προστασίας καθώς και η απουσία έλεγχου πάνω στις συνθήκες ζωής των
προσφύγων κλόνισαν συθέμελα τη ταυτότητα και την ψυχική τους ισορροπία.
Σύμφωνα με την Εξελικτική Ψυχολογία η προσωπικότητα και η ταυτότητα του κάθε
ανθρώπου είναι στενά συνδεδεμένη με την εστία, με το γεωγραφικό δηλαδή τόπο καταγωγής
καθώς και με τις παρελθοντικές εμπειρίες του ατόμου στον τόπο αυτό. Στην περίπτωση του
βίαιου εκπατρισμού των προσφύγων του Καραγάτς όλες οι απώλειες που βιώθηκαν
προκάλεσαν αιφνίδια διακοπή και ευρύτερα συναισθήματα ασυνέχειας στον ψυχισμό τους.
Στο σημείο αυτό, ως φυσικός μηχανισμός αυτοσυντήρησης του ατόμου, έρχεται η νοσταλγία,
η δυνατή εκείνη συναισθηματική κατάσταση που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ παρόντος και
παρελθόντος (Σαραντίδης 2008).
Η νοσταλγία ως συναισθηματική αντίδραση, αποτελεί ένα εξελικτικό σκαλοπάτι, σε μια
μεταβατική κατάσταση που απαλύνει το ψυχικό τραύμα και μειώνει το άγχος του
αποχωρισμού. Από τις αφηγήσεις των προσφύγων διαπιστώνεται η έντονη και διαρκής
ενασχόληση τους με μνήμες του παρελθόντος, με συνήθειες και παραδόσεις μέσα από τις
οποίες ξαναζωντάνευαν την πατρίδα τους. Χαρακτηριστικά πρόσφυγας που έφυγε δεκατριών
ετών από το Δεμιρδέσι εξομολογείται: «Δεν υπάρχει παιδί μου βραδιά, που να μη σεργιανίσει
ο νους μου στο χωριό μας. Στο σπίτι μας, στον κάμπο μας, στ’ αμπέλια μας, στου Σινεκλί τη
βρύση, στο καημένο το Δεμιρδέσι μας…».
Η φαντασιακή αναβίωση της εστίας και το όνειρο της προηγούμενης κοινωνικής συνοχής
διατηρούσε το κατακερματισμένο Εγώ των προσφύγων σε συνοχή, προστατεύοντας τους από
τα καταθλιπτικά άγχη του ξεριζωμού και της απώλειας. Οι πρόσφυγες φαίνεται πως
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οργάνωναν τη μνήμη τους γύρω από την παρελθούσα, πριν την εκδίωξη, ζωή τους,
εξιδανικεύοντας συχνά τα προηγούμενα βιώματα τους.
Η νοσταλγία και η ελπίδα του γυρισμού αποτελούν διαγενεαλογικά αμυντικούς μηχανισμούς
που ενδυναμώνουν το Εγώ και συμβάλλουν στη διατήρηση της αυτοεκτίμησης. Η ατομική
νοσταλγία στην περίπτωση των προσφύγων της Ανατολικής Θράκης ταυτίζονταν με την
συλλογική νοσταλγία της Μεγάλης Ιδέας της Ανατολής η οποία είναι ζωντανή σε πολλούς
προσφυγογενείς ενενήντα χρόνια μετά τον ξεριζωμό.
Το μυστικό της επιβίωσης μιας μικρασιατικής οικογένειας
Οι πρώτοι κάτοικοι της Νέας Ορεστιάδας, 6000 περίπου άτομα από 900 ελληνικές
οικογένειες, (ανάμεσά τους υπήρχαν και μερικές Αρμενίων και Εβραίων) δε βρήκαν στη νέα
πατρίδα κανένα άσυλο, καμιά στέγη, για να ξεκουράσουν τα ταλαιπωρημένα κορμιά τους.
Φτάνοντας η κάθε οικογένεια ταλαιπωρημένη, γεμάτη αγωνία, με φορτωμένα αμάξια κι
έχοντας εγκαταλείψει σπίτια και περιουσίες, ζωή ολόκληρη, βολευόταν το πρώτο βράδυ στην
ύπαιθρο, στρωματσάδα στα χόρτα ή στ’ αμάξια. Την επόμενη μέρα έπαιρνε από την
Επιτροπή Στέγασης και Αποκατάστασης μια σκηνή και λίγο αργότερα κι ένα οικόπεδο, για να
χτίσει το σπίτι της.
Συμπαραστάτης όλων των προσφύγων ήταν ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Πολύκαρπος
Βαρβάκης, ο οποίος εκτός από τη γενικότερη έγνοια του να κρατήσει ενωμένους όλους τους
κατοίκους από το Καραγάτς, βοηθούσε τον καθένα προσωπικά αρπάζοντας ο ίδιος το φτυάρι,
αν και γέρος, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο θάρρος και κουράγιο.
Μέσα σε ένα χρόνο κατασκευάστηκε ο πρώτος πυρήνας της Νέας Ορεστιάδας με λίγα σπίτια
και χαρακτηριστικό γνώρισμα τις πολλές λάσπες. Λάσπες, που έκαναν μαρτυρικές τις
μετακινήσεις και αφάνταστη την ταλαιπωρία. Όλα τα σπίτια χτίζονταν με ωμόπλινθους
(κερπίτσια) και, φυσικά, με λάσπη. Στο χτίσιμο εργάζονταν όλη η οικογένεια, αφού οι
τεχνίτες οικοδόμοι ήταν ελάχιστοι, ενώ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπιζαν με το νερό, καθώς η
μοναδική αντλία (τουλούμπα) της περιοχής βρίσκονταν στον κάμπο.
Παρ’ όλα τα προβλήματα η ίδρυση της νέας πόλης ήταν μια πραγματικότητα. Η ονομασία
που της δόθηκε ήταν Νέα Ορεστιάδα, για να θυμίζει το μυθικό Ορέστη και την πόλη που
ίδρυσε, την πρώτη Ορεστιάδα, σημερινή Αδριανούπολη αλλά και το Καραγάτς, που πρόλαβε
και ονομάστηκε για ελάχιστο έστω χρόνο Ορεστιάδα. Ορέστης ονομάστηκε, επίσης, και το
πρώτο αγόρι που γεννήθηκε στη νέα πόλη.
Πέρα από την επίτευξη της ίδρυσης του πρώτου πυρήνα της Νέας Ορεστιάδας σε επίπεδο
υποδομών, την κοινωνική συνοχή και τη δύναμη επιβίωσης διασφάλισε στους κρίσιμους
εκείνους καιρούς το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο των προσφύγων.
Παρά το γεγονός ότι καταγόμασταν από διάφορα προάστια της
Ανδριανούπολης, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιπαλότητες μεταξύ μας.
Αντίθετα θα ‘λεγα ότι η φτώχεια και η ανέχεια μας ένωνε. Κυρίως οι
γυναίκες είχαμε δημιουργήσει μια ζωντανή γειτονιά με αλληλεγγύη και
συμπαράσταση στη λύπη και στη χαρά. Στα προσφυγικά σπίτια ακόμη και
σήμερα οι παλιότεροι εξακολουθούμε να καθόμαστε τα καλοκαιρινά
σούρουπα και βράδια έξω από τα σπίτια μας με ανοιχτές τις πόρτες,
διατηρώντας έτσι ενεργούς τους δεσμούς ανάμεσα στις γενιές. Με αφορμή
διάφορες γιορτές δημιουργούσαμε μεγάλες παρέες και γλεντούσαμε
(Κουφός 1999).
Ο όρος ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) ήταν τελικά αυτός που κυριάρχησε για την
περιγραφή αυτών των ατόμων. Η ψυχική ανθεκτικότητα γενικά αναφέρεται σε μια κατηγορία
καταστάσεων που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενους τύπους θετικής προσαρμογής
στο πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων ή επικίνδυνων καταστάσεων. Δηλαδή, η ψυχική
ανθεκτικότητα αναφέρεται στη δυναμική διαδικασία της θετικής προσαρμογής, παρά την
ύπαρξη δύσκολων και αντίξοων συνθηκών και παρά την έκθεση σε παράγοντες
επικινδυνότητας (Luthar et al. 2000). Οι κοινές συνήθειες, οι κοινές αναμνήσεις και η
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διατήρηση των παραδόσεων του συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας των προσφύγων.
Οι πρόσφυγες λοιπόν διακρινόμενοι από ψυχική ανθεκτικότητα, παρά τη φτώχεια και τη
σκληρή δουλειά, κατάφεραν να διατηρήσουν την οικογενειακή δομή, την κοινωνική συνοχή
και να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδία και στα εγγόνια τους σπουδαίες άξιες και αρχές, ως
πολιτισμική κληρονομιά. Η ηθική ανατροφή των παιδιών καθώς και η διαγενεαλογική
υποστήριξη από γιαγιάδες, θείους, νονούς αποτέλεσε το μυστικό ενότητας της προσφυγικής
οικογένειας, που επιβίωσε ξεπερνώντας τα εμπόδια.
Μυστικό επιβίωσης μιας προσφυγικής οικογένειας από το Καραγάτς, φαίνεται από τις
ιστορικές διηγήσεις, να αποτελεί η εργατικότητα των προσφύγων. Διαπιστώνουμε ότι
πρόσφυγες ήταν άνθρωποι ιδιαίτερα ενεργητικοί, προοδευτικοί και δημιουργικοί. Παρ’ όλες
τις δύσκολες συνθήκες που βρήκαν, αγωνίστηκαν να ανασυντάξουν την κατεστραμμένη ζωή
τους με καρτερικότητα, χωρίς μεμψιμοιρίες, και τα κατάφεραν με ό,τι και αν καταπιάστηκαν.
Μέσα σε ένα χρόνο κατασκευάστηκε ο πρώτος πυρήνας της Νέας Ορεστιάδας με λίγα σπίτια
και χαρακτηριστικό γνώρισμα τις πολλές λάσπες. Λάσπες, που έκαναν μαρτυρικές τις
μετακινήσεις και αφάνταστη την ταλαιπωρία. Όλα τα σπίτια χτίζονταν με ωμοπλίνθους
(κερπίτσια) και, φυσικά, με λάσπη. Στο χτίσιμο εργάζονταν όλη η οικογένεια, αφού οι
τεχνίτες οικοδόμοι ήταν ελάχιστοι, ενώ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπιζαν με το νερό, καθώς η
μοναδική αντλία (τουλούμπα) της περιοχής βρίσκονταν στον κάμπο. Η συλλογική
οικογενειακή προσπάθεια λειτουργούσε παρά τις δυσκολίες και ανακουφιστικά καθώς η
εργατικότητα και ο διαρκής αγώνας αναδημιουργίας αποτελούσε ασυνείδητα και τρόπο
διεργασίας του τραύματος.
Τραυματικές αντιδράσεις και υποστηρικτικοί μηχανισμοί επιβίωσης
Ήταν δύσκολο για όλους μας να συνηθίσουμε να ζούμε ξαφνικά σ’ έναν ξένο
άφτιαχτο τόπο. Οι μεγαλύτεροι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οι αγώνες
μιας ζωής πήγαν χαμένοι. Κατά βάθος πίστευαν ότι κάποια μέρα θα γύριζαν
πίσω στις εστίες τους. Έτσι πίστευαν ότι η παραμονή τους στην Ελλάδα ήταν
προσωρινή. Αντίθετα, εμείς οι νεότεροι προσαρμοστήκαμε καλύτερα και
νωρίτερα. Με την πάροδο των χρόνων όμως όλοι σταματήσαμε να τρέφουμε
φρούδες ελπίδες (Κουφός 1999).
Μέσα από τις αφηγήσεις των προσφύγων αλλά και από τις περιγραφές των απογόνων για το
πώς οι παππούδες τους βιώσαν τον εκπατρισμό κατανοούμε τις τραυματικές αντιδράσεις της
απώλειας καθώς και τους μηχανισμούς επούλωσης του προσφυγικού τραύματος.
Ως τραυματικές αντιδράσεις προβάλλονται συχνά στις αφηγήσεις των προσφύγων,
εκφραζόμενες κυρίως ως φόβος για έναν καινούργιο διωγμό, ως σπαραγμό για κάθε φυσική
και συμβολική απώλεια στη ζωή τους, ως υπερπροσπάθεια για τη θεμελίωση μιας
καινούργιας κοινότητας καθώς και ως υπερβολική προσήλωση στην εκκλησία, η οποία
μοιάζει καταφύγιο «πονεμένων ψυχών» που διακατέχονται από ένα βαθύ αίσθημα αδικίας.
Η διεργασία του τραύματος και η επιβίωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες λειτουργίες. Μια
εκτοπισμένη οικογένεια προκείμενου να επιβιώσει στον καινούργιο τόπο χρησιμοποιεί
συνειδητά ισχυρούς μηχανισμούς επιβίωσης οι οποίοι πέρα από την προσαρμογή
συμβάλλουν και στη διεργασία του τραύματος της απώλειας.
Στην ανάλυση των αφηγήσεων εντοπίζουμε αρκετούς προστατευτικούς παράγοντες που
συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των τραυματικών προσφυγικών βιωμάτων.
Οι μηχανισμοί επιβίωσης που εμφανίζονται στις προσφυγικές αφηγήσεις και οι οποίοι
συνέβαλαν στην επούλωση του τραύματος ενδεικτικά είναι:
 Η έντονη θρησκευτικότητα σε όλα τα μέλη της προσφυγικής οικογένειας και ο
άμετρος σεβασμός στον κλήρο και στις θρησκευτικές τελετουργίες.
 Η πίστη στις αρχές και στις αξίες της οικογένειας, ως κληροδότημα από τους
γονείς.
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Η ακαταπόνητη εργατικότητα και η διαρκής προσπάθεια για αυτοσυντήρηση.
Ο αδιάσπαστος δεσμός με τα πατρογονικά εδάφη και η άσβεστη ελπίδα
επιστροφής.
 Η ιερότητα του προσφυγικού συνοικισμού-κοινότητας, της αλληλεγγύης μεταξύ
των συγχωριανών και το ανεπτυγμένο αίσθημα προσφοράς και φιλοξενίας.
 Ο πόνος ως κινητήριος δύναμη και ως επιταγή ανασυγκρότησης στη μνήμη των
προγόνων τους.
 Ο βαθύς δεσμός και η αμοιβαία διαγενεαλογική συμπαράσταση στα δύσκολα.
 Οι συμβολικές αναπαραστάσεις των παραδόσεων και της κουλτούρας της
γενέθλιας γης μέσω ιστοριών, παραμυθιών και αφηγήσεων, ως λυτρωτική
έκφραση. Οι οικογενειακές ιστορίες δημιούργησαν μια μακροχρόνια συλλογική
οικογενειακή μνήμη, ικανή να εξασφαλίσει το αίσθημα «συνέχειας» μεταξύ των
γενεών.
Το προσφυγικό τραύμα δεν είναι μόνο εσωτερική υπόθεση του ατόμου αλλά είναι σκόπιμο να
εξετάζεται πάντα σε συνάρτηση και με τους κοινωνικούς μηχανισμούς επιβίωσης.
Κοινωνικοί μηχανισμοί επιβίωσης
Ως κοινωνικοί μηχανισμοί επιβίωσης λειτούργησαν οι κρατικοί πόροι και η οικονομική
βοήθεια από το κράτος για τη δημιουργία του νέου οικισμού. Ο Σπύρος Δάσιος ως
Γενικός Διοικητής της Θράκης και βασικός εκπρόσωπος της Κυβέρνησης αποδείχθηκε
πολύ δραστήριος και άκρως αποτελεσματικός κατά την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας,
καθώς φρόντισε και εξασφάλισε πολύ νωρίς, σχεδόν πριν την υπογραφή της Συνθήκης
της Λωζάννης, σχέδιο δράσης για την ίδρυση της πόλης, χρήματα και υλικά οικοδομών
για την ανέγερση σπιτιών για όλους, κυρίως, όμως, για τους άπορους.
Επίσης ως μηχανισμός επιβίωσης λειτούργησε η βοήθεια από το στρατό και τη διοίκηση
του. Σημαντική η συμβολή της 11ης (ΧΙ) Διλοχίας Μηχανικού του ελληνικού στρατού με
Διοικητή τον ταγματάρχη μηχανικού Μαυρογάνη Σωτήριο.
Τέλος, εξίσου καθοριστική και η βοήθεια, υλική και ηθική, από την εκκλησία.
Συμπαραστάτης όλων των προσφύγων ήταν ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως
Πολύκαρπος Βαρβάκης (Τσονίδης 1980).
Το τραύμα στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά – διαγενεαλογική μετάδοση
Πώς περνούν οι προσφυγικές εμπειρίες από γενιά σε γενιά
H εμπειρία του τραύματος μεταφέρεται μέσω του ψυχικού μηχανισμού της «ταύτισης» από
γενιά σε γενιά. Τόσο οι αφηγήσεις των προγόνων όσο και η συναισθηματικά φορτισμένη
συλλογική μνήμη ασυνείδητα ενσωματώνουν στη μνήμη και στον ψυχισμό των επόμενων
γενεών την προσφυγική εμπειρία (Κυριακίδου-Νέστορος 1993).
Γενικότερα οι τραυματικές εμπειρίες των γονιών μας μεταφέρονται σε εμάς μέσω του
ψυχικού μηχανισμού της ταύτισης, δηλαδή τους κατανοούμε ερχόμενοι νοητικά και
συναισθηματικά στη θέση τους. Με τη μετάδοση του προσφυγικού τραύματος δημιουργείται
μια «υπερευαισθησία» σε βάθος τουλάχιστον τριών γενιών.
Αναπτύσσοντας την ικανότητα της ενσυναίσθησης προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις ρίζες
και την ιστορική μας υπόσταση ερχόμενοι στη θέση των παππούδων μας και αντικρίζοντας
τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια.
Επιπλέον, η μεταβίβαση του προσφυγικού τραύματος των προγόνων μας επιτελείται και
μέσω ενός άλλου μηχανισμού άμυνας της «εσωτερίκευσης» της ασυνείδητης δηλαδή
αποθήκευσης συναισθημάτων (όπως είναι ο φόβος, το άγχος, ο θυμός, η νοσταλγία, η
απόγνωση, το ένστικτο επιβίωσης) τα οποία δεν κατανοούμε συνειδητά αλλά ασυνείδητα
αναπαράγονται σαν ψυχολογικά σενάρια που είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας (Αρσέλ 2014).
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Η έλλειψη συνειδητοποίησης οφείλεται στο ότι τα οδυνηρά και καταστροφικά συναισθήματα
συναντούν μέσα μας αμυντικούς μηχανισμούς όπως η αντίσταση, η άρνηση, η αποκήρυξη ή η
απόσχιση με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι ψυχαναλυτικές θεωρίες, την προστασία του Εγώ.
Τα παιδιά μέσα από τις ιστορικές διηγήσεις και από τη γενική πολιτισμική παιδεία στο θέμα
του «ξεριζωμού» ενσωματώνουν προσωπικές εικόνες, συναισθήματα και ερμηνείες των
προγόνων τους στη δική τους ατομική διαδρομή, διαμορφώνοντας εν τέλει την οικογενειακή
και πολιτισμική τους ταυτότητα. Σε κάθε προσφυγική οικογένεια διαφαίνεται ένα ισχυρό
Εμείς που αφορά στην εμπειρία του ξεριζωμού.
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε κάθε οικογένεια λειτουργούν ως πυξίδα πολιτισμική
συνέχειας και αδιαμφισβήτητα θεωρούνται σημαντικοί κρίκοι στη διαγενεαλογική
μεταβίβαση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η παρουσία τους στη δομή της οικογένειας
εξασφαλίζει τη μετάδοση σημαντικών οικογενειακών παραδόσεων καθώς και αναμνήσεων
για μακρινούς τόπους και αλλοτινούς χρόνους.
Η προσφυγική οικογένεια πρεσβεύει ότι «δεν πρέπει να ξεχάσουμε», συνεπώς, η εμπειρία του
τραύματος «μετασχηματισμένη» μεταδίδεται ενδο-οικογενειακά και το οικογενειακο τραύμα
λειτουργεί ως οργανωτικό στοιχείο στον ψυχισμό και των επόμενων γενεών, γεγονός που
διαφαίνεται τόσο από τη διάσωση εκατοντάδων αυτοβιογραφιών των Μικρασιατών, από
πληθώρα εκδηλώσεων μνήμης αλλά και από το μεγάλο αριθμό συλλόγων που ιδρύονται
ακόμα και σήμερα από προσφυγογενείς που ανήκουν στη τρίτη και στην τέταρτη γενιά. Η
επιθυμία μνήμης και μετάδοσης της προσφυγικής εμπειρίας εκφράζεται επίσης και μέσα από
τις τακτικές επισκέψεις «επιστροφής» των Ορεστιαδιτών στα εδάφη της Αδριανούπολης.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται η έντονη ανάγκη διατήρησης συναισθηματικών δεσμών με
τους προγόνους και τη μικρασιατική πατρίδα των τελευταίων.
Σήμερα, ενενήντα χρόνια μετά τον ξεριζωμό, υπάρχουν Ορεστιαδίτες που, παρότι δεν έζησαν
οι ίδιοι τα δύσκολα συμβάντα της προσφυγιάς, ονομάζουν τον εαυτό τους Καραγατσιανούς ή
ακόμα και πρόσφυγες. Από τα παραπάνω λοιπόν διαφαίνεται ότι το οικογενειακό και το
συλλογικό τραύμα γίνονται, συνειδητά ή ασυνείδητα, οργανωτικά στοιχεία του ψυχισμού και
των κοινωνικών εκφράσεων της επόμενης γενιάς διαμορφώνοντας ένα αίσθημα ιστορικής και
πολιτισμικής συνέχειας.
Συμπεράσματα για το τραύμα της δεύτερης γενιάς
Η δεύτερη γενιά, τα παιδιά δηλαδή των προσφύγων Καραγατσιανών, κατανοούν και
αφουγκράζονται τον πόνο της βίαιης απώλειας των παππούδων, αλλά βιώνουν
αναμφισβήτητα ηπιότερα το τραύμα της προσφυγιάς, χωρίς αυτό να προκαλεί ρωγμή στην
προσωπικότητα και στην ταυτότητα τους. Από τις τοποθετήσεις τους διαφαίνεται ξεκάθαρα
η υπερευαισθησία τους σε θέματα που σχετίζονται με τον ξεριζωμό.
Η μνήμη της δεύτερης γενιάς ονομάζεται «μεταγενέστερη μνήμη» και αφορά τις έμμεσες
συνέπειες που έχει υποστεί η δεύτερη γενιά από την προσφυγιά. Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζει το πώς η κάθε προσφυγική οικογένεια -μέσα από την μοναδικότητα και την
υποκειμενικότητα της- επεξεργάστηκε και διαχειρίστηκε το τραύμα σύμφωνα με τις δικές της
ικανότητες προσαρμογής και τις ικανότητες διαχείρισης του μετά-τραυματικού πόνου.
Πέρα από την υποκειμενικότητα του βιώματος της κάθε οικογένειας, από πολλές έρευνες
διαφαίνεται ότι το ψυχικό τραύμα της προσφυγιάς μεταβιβάζεται σε συλλογικό επίπεδο και
εκφράζεται από τη δεύτερη γενιά με κοινά χαρακτηριστικά στην ψυχική εξέλιξη των
προγόνων.
Σημάδια του προσφυγικού τραύματος στην ταυτότητα και στον ψυχισμό τους αποτελούν:
 Ο πόνος και ο θυμός που εκφράζουν για τις απώλειες των παππούδων και για
την κοινωνική αδικία που υπέστησαν οι πρόσφυγες πρόγονοι τους.
 Ο φόβος που εύκολα ανιχνεύεται σχετικά με μια νέα ενδεχόμενη
ελληνοτουρκική σύρραξη.
 Η αμφιθυμική στάση απέναντι στον Τούρκικο λαό.
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Ο δεσμός με την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη ως συνεχεία του
συνδέσμου με τα εδάφη των προγόνων.
Η συμπόνια και η ταύτιση με άλλες προσφυγικές ομάδες.
Το αίσθημα διάκρισης έναντι των άλλων Ελλήνων σε ορισμένους τομείς.
Η πικρία για την εξαφάνιση του Ελληνισμού από τη Μικρά Ασία.
Ο φόβος του υποβιβασμού.

Συμπεράσματα για το τραύμα της τρίτης γενιάς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα μας παρουσιάζει η τρίτη γενιά, δηλαδή τα εγγόνια
προσφυγικών οικογενειών από το Καραγάτς, επειδή αποτελεί τον τελευταίο ζωντανό
σύνδεσμο με την εμπειρία της πρώτης γενιάς. Επίσης η χρονική απόσταση από το τραύμα της
πρώτης γενιάς βοηθά την τρίτη γενιά να διαμορφώσει τα δικά της βιώματα και τις δικές της
στάσεις.
Γενικότερα, η τρίτη γενιά αντιπροσωπεύει το μέλλον και επηρεάζει την κοινωνική ερμηνεία
του παρελθόντος.
Στις συνεντεύξεις εκφράζεται μία ποικιλία προσεγγίσεων.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που διαφαίνεται, είναι η ύπαρξη σε κάθε οικογένεια
τουλάχιστον ενός μέλους της τρίτης γενιάς, το οποίο κρατά ζωντανή την οικογενειακή μνήμη.
Τα εγγόνια των προσφυγικών οικογενειών φαίνεται να αποζητούν τις οικογενειακές μνήμες,
το ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο συνέβησαν τα γεγονότα που σημάδεψαν
τους προγόνους και δείχνουν να επιδιώκουν την προβολή ιστορικών στοιχείων μέσα από
επιστημονικά και ερευνητικά κ.ά. έργα (Αρσέλ 2014).
Ορισμένα άλλα σημεία που συγκρατήσαμε από τις αναφορές των συνεντευξιαζόμενων σε ό,τι
αφορά την τρίτη γενιά, είναι τα εξής:
 Οι δεσμοί και η ταύτιση με τον παππού ή την γιαγιά της πρώτης γενιάς,
δημιουργεί κίνητρα στο παιδί να ενδιαφερθεί για την ιστορία του.
 Ιστορικά είναι θολότερη και πιο επιφανειακή η περιγραφή και η κατανόηση των
γεγονότων του ξεριζωμού της τρίτης από τη δεύτερη γενιά.
 Η δοκιμασία της οικογένειας δημιουργεί στην τρίτη γενιά αισθήματα
αλληλεγγύης προς τους αδύνατους, τους κατατρεγμένους, για τις μειονότητες,
αλλά και μία ενστικτώδη αφοσίωση στη Δικαιοσύνη.
 Από το παράδειγμα των προγόνων, τα εγγόνια διδάσκονται την επιβίωση, την
αντιμετώπιση του πόνου, τη νοικοκυροσύνη, την αφοσίωση στην οικογένεια, τη
διάκριση του σωστού και του λάθους, την αναγκαιότητα της θυσίας.
 Η δοκιμασία της οικογένειας δημιουργεί στην τρίτη γενιά μία αίσθηση
περηφάνιας για την καταγωγή της. Το γεγονός ότι οι πρόγονοι κατάφεραν μέσα
απ’ τα συντρίμμια της προσφυγιάς, μέσα σε λίγα χρόνια, να ανασυντάξουν τις
δυνάμεις τους και να καταστήσουν τη νέα τους πατρίδα πόλο δημιουργικής
σύνθεσης, δημιουργεί στην τρίτη γενιά αίσθημα περηφάνιας και δύναμης.
 Τα εγγόνια δημιουργούν μία συνέχεια μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος
χρόνου. Εν μέρει η Ανατολή είναι μέρος της ταυτότητας τους. Αυτό το στοιχείο
δεν πρέπει να μας ξενίζει εφόσον στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μπορεί να
έχουμε πολλές ταυτότητες.
Από τις επαφές μας με τους απογόνους Καραγατσιανούς, διαπιστώνεται ότι οι δραματικές
εμπειρίες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές εστίες μεταβιβάζονται μέσω αφηγήσεων και
μετασχηματίζονται για την τρίτη γενιά σε «ιστορία επιβίωσης». Ερμηνεύοντας την
τραυματική διαδρομή των παππούδων ως μάθημα επιβίωσης και ανθεκτικότητας στα
δύσκολα, τα εγγόνια των προσφύγων του Καραγάτς φαίνεται να έχουν εσωτερικεύσει αρχές
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και αξίες που διαπότισαν την προσφυγική εμπειρία και μέσω της μίμησης τις μετέφεραν στον
σύγχρονο τρόπο ζωής.
Η πίστη στο Θεό και στο θεσμό της οικογένειας, το βαθύ θρησκευτικό και εθνικό
συναίσθημα, η αλληλεγγύη και η προσήλωση-συμπόνια στον άνθρωπο, το ήθος, η
νοικοκυροσύνη, η καλή μαγειρική, η φιλοξενία αποτελούν, σύμφωνα με τις αναφορές της
τρίτης γενιάς, μια άϋλη πολιτισμική κληρονομιά, που μεταφέρθηκε από την «Αντριανού» και
ενέπνευσε διαχρονικά – ως πολύτιμο κληροδότημα – γενιές Ορεστιαδιτών.
Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η εμπειρία της προσφυγικότητας και το ψυχικό τραύμα
που τη συνοδεύει μεταβιβάζεται συνειδητά ή ασυνείδητα, από τη μια γενιά στην άλλη και
επηρεάζει ακόμα και σήμερα την ταυτότητα όχι μόνο των απογόνων Καραγατσιανών
προσφύγων αλλά και της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της.
Ενενήντα χρόνια μετά την παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στους Τούρκους, το
αποτύπωμα του ξεριζωμού στη συλλογική μνήμη παραμένει εντυπωσιακά νωπό καθιστώντας
τον ένα από τα κατεξοχήν θέματα που προσφέρονται για ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Η
μελέτη του διωγμού από τις πατρογονικές εστίες και οι επακόλουθες δυσκολίες επιβίωσης και
προσαρμογής των προσφύγων εμπνέουν έναν ανεξάντλητο στοχασμό που εκτείνεται και υπό
το πρίμας της επιστήμης της ψυχολογίας.
Αξιολογώντας και υπό το ψυχολογικό πρίσμα, την εξέλιξη του προσφυγικού πληθυσμού από
τα προάστια της Ανδριανούπολης, συμπεραίνουμε ότι οι Ορεστιαδίτες κατάφεραν να
αντιμετωπίσουν – κατά τη διάρκεια του ιστορικού και βιωματικού χρόνου – αποτελεσματικά
τα προσφυγικά τραύματα. Χρησιμοποιώντας, ασυνείδητα τις περισσότερες φορές, ισχυρούς
μηχανισμούς άμυνας, κατάφεραν να διαχειριστούν αισθήματα πένθους και μετά-τραυματικού
συνδρόμου. Επιπλέον, κατόρθωσαν να μετασχηματίσουν το συλλογικό πόνο σε «ιστορία
επιβίωσης» μεταλαμπαδεύοντας στις επόμενες γενιές τις προσωπικές, οικογενειακές και
πολιτισμικές τους αξίες.
Παρ’ ό,τι η έρευνα μας βασίζεται στην καταγραφή που έγινε σε μέλη συγκεκριμένων
οικογενειών, τα περισσότερα συμπεράσματα που παραθέσαμε παραπάνω, συμπίπτουν και με
εμπειρικά και με βιβλιογραφικά ιστορικά συμπεράσματα, που προέρχονται από την μελέτη
πηγών της Ελληνικής ιστοριογραφίας, που αφορούν σε πρόσφυγες.
Στη σημερινή εποχή της από-εθνοποίησης, των υπερεθνικών οικονομικών οντοτήτων και της
παγκοσμιοποίησης των αγορών, η εμπειρία του διωγμού των προσφύγων προγόνων μας
επιδρά ακόμα στις μετέπειτα γενιές. Η νοσταλγία, ο καημός, η θλίψη, ο θυμός, η στέρηση και
η χαρά της επιστροφής στην πατρώα γη περνούν μέσα από την προσωπική πορεία των
προγόνων μας.
Η εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, προβάλλει ως επιτακτική την ανάγκη
κατανόησης και νοηματοδότησης του τραύματος, προκειμένου οι τραυματισμοί να
μετεξελιχθούν σε ψυχική λειτουργία και να μπορέσουν να ενταχθούν στην ατομική,
οικογενειακή και συλλογική μας ιστορία. Το πως εμείς ερμηνεύουμε σήμερα τη συλλογική
ιστορική τραυματική εμπειρία των προγονών μας είναι σε θέση να επηρεάσει συνολικά τη
στάση μας απέναντι στα δύσκολα, στα διαφορετικά.
Ο αναστοχασμός, πάνω όχι μόνο στην δική μας προσφυγική εμπειρία αλλά και στις
σύγχρονες επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις της προσφυγιάς στην παγκοσμιοποιημένη πλέον
κοινότητα, αποτελεί σπουδαία ευκαιρία αυτό-βελτίωσης και κοινωνικής ενσυναίσθησης. Η
ανάλυση του ατομικού και συλλογικού προσφυγικού τραύματος διαγενεαλογικά ενεργοποιεί
μνήμες και ερμηνεύει αισθήματα και συμπεριφορές που οφείλουμε να κατανοήσουμε και να
διαφυλάξουμε ως πολιτιστικό θησαυρό.
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 107-118

ΣΟ ΘΣΟΡΘΚΟ ΖΑΥΑΡΟΠΛΑΣΕΘΟ ΣΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ ΓΚΕΝΣΘΔΗ
Δεκήηξηνο Γθεληζίδεο
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πνξεία ηνπ ηζηνξηθνχ νηθνγελεηαθνχ δαραξνπιαζηείνπ
Γθεληζίδε, απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε ζηε Νέα Οξεζηηάδα. Σηελ παξνπζίαζε πεξηιακβάλνληαη
παξαδνζηαθνί ηξφπνη παξαζθεπήο ησλ γιπθηζκάησλ, εξγαιεία θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ
ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο.

Λέμεηο θιεηδηά: Οικογένεια Γκενηζίδε, δαταροπλαζηείο, ιζηορία, Αδριανούπολε,
Κωνζηανηινούπολε, Νέα Ορεζηιάδα
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Θα θάλνπκε έλα ηαμίδη ζην ρξφλν γηα ην πην παιαηφ δαραξνπιαζηείν ηεο πφιεο καο …
Η ηζηνξία μεθηλά ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απφ ηνλ κηθξφ Δεκήηξε, γελλεκέλν ζηελ
πεξηνρή ηνπ Κηξίζραλε ή Σξηπόηακνπ ηεο Αδξηαλνχπνιεο.

Η νξθάληα απφ παηέξα αλάγθαζε ηε κεηέξα ηνπ λα ηνλ ζηείιεη ζε ειηθία δέθα εηψλ ζηελ
Κωλζηαληηλνύπνιε, γηα λα κάζεη ηέρλε …..
Πεγαίλεη ζε εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο ζηε ζπλνηθία ηνπ Πέξαλ, φπνπ καζαίλεη ηα
κπζηηθά ησλ γιπθψλ, αλεβαίλεη ηηο ππαιιειηθέο βαζκίδεο θαη αλαδεηθλχεηαη ζε κάζηνξα.
Γνπιεχεη κπξνζηά ζηε βηηξίλα ηνπ δαραξνπιαζηείνπ πνπιψληαο πνιίηηθνπο κπαθιαβάδεο,
ινπθνχκηα θαη θφβνληαο ραιβά.
Σε ιίγν δηάζηεκα γίλεηαη γλσζηφο σο Δεκήηξεο ν Γθέληζηνο, πνπ ζηελ ηνπξθηθή ζεκαίλεη ν
λένο, ν εππαξνπζίαζηνο.
Έηζη κε ηελ θαηάιεμε -ίδεο ην παξαηζνχθιη ηνπ γίλεηαη ην επίζεηφ ηνπ κε ηνλ εξρνκφ ηνπ
ζηε Νέα Οξεζηηάδα.
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Τν 1918 επηζηξέθεη ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Αδξηαλνύ…[αξηζηεξά ηεο θάξηαο θαίλεηαη ην
θσδσλνζηάζην ηνπ Ιεξνχ λανχ ηεο κεηξφπνιεο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ]
Δθεί αλνίγεη έλα κηθξφ εξγαζηήξην …..

Δπεηδή ζηα είθνζη πξέπεη λα θαηαηαγεί ζηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ, πξάγκα πνπ δελ επηζπκεί,
πεγαίλεη γηα δπν ρξφληα ζηελ Τάκπνιε ζηε ζεκεξηλή (Γηάκπνι) ηεο Βνπιγαξίαο. Δθεί
ππεξεηεί ζην ζπκκαρηθφ ζηξαηφ σο αξρηδαραξνπιάζηεο .
Οη Τνχξθνη θαηαθηεηέο πίεδαλ ηνπο Έιιελεο λα ηνπο ζηξαηνινγήζνπλ ζην ζηξαηφ ηνπο.
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Πνιινί λένη αλαγθάδνληαη λα πάλε ζην ζπκκαρηθφ ζηξαηφ ζηε Βνπιγαξία ή ζηε ιεγεψλα
ησλ μέλσλ ζηε Γαιιία.
Όκσο δελ πξνιαβαίλεη λα ην ραξεί: επηζηξαηεχεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Σπκκεηέρεη ζηε
Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη θηάλεη κέρξη ην Εζθί ερίξ.
Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1922 αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ
κε ηνπο ζπκκάρνπο…
Οη Γάιινη ππνγξάθνπλ ζχκβαζε θηιίαο κε ηελ Τνπξθία…
Οη Άγγινη θαη νη Ιηαινί αξλνχληαη λα ζπλερίζνπλ ην δάλεην πνχ ρνξεγνχζαλ ζηελ Διιάδα
έηζη ν ζηξαηφο καο κέλεη ρσξίο πνιεκηθφ πιηθφ θαη ηξφθηκα…
Τνλ Απξίιην ηνπ ’22 μεζπά ζηελ Αζήλα θπβεξλεηηθή θξίζε, νη δπν κεξαξρίεο καο
απνζπψληαη θαη πξνρσξνχλ πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα ηελ ειεπζεξψζνπλ έηζη
απνδπλακψζεθε ν Διιεληθφο Σηξαηφο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή…
Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο γπξλά ζηελ Αδξηαλνύπνιε,
φπνπ βξίζθεη ην δαραξνπιαζηείν εγθαηαιεηκκέλν. Σε ιίγνπο κήλεο (Σεπηέκβξηνο 1922) κε
ηελ αλαθωρή ηωλ Μνπδαληώλ εγθαηαιείπεη ηελ Αδξηαλνχπνιε, πεγαίλεη θαη θηινμελείηαη
ζην θνληηλφ Καξαγάηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κφιηο εξεκήζνπλ ηα πξάγκαηα ζα γπξίζεη
πίζσ. Όκσο εθεί ηνλ πεξίκελε αθφκε κηα νδπλεξή έθπιεμε ε δεχηεξε πξνζθπγηά, κε ηε
πλζήθε ηεο Λωδάλεο ζηηο 24 Θνπιίνπ 1923 [πνπ έγηλε κε ηηο παξάινγεο απαηηήζεηο ησλ
Τνχξθσλ θαη ηε βνήζεηα ησλ ζπκκάρσλ καο ην Καξαγάηο έπξεπε λα παξαδνζεί….]
Κνπβαιψληαο ηα ππάξρνληα ηνπ παίξλεη καδί ηνπ θαη ηα κεραλήκαηα θαξακέιαο, καληεκέληα
θαδάληα, δεθάδεο βάδα, εξγαιεία δαραξνπιαζηηθήο θαη εγθαζίζηαηαη ζηε Νέα Οξεζηηάδα.
Μεξηθά εξγαιεία ζήκεξα βξίζθνληαη ζε πξνζήθε ζην Ιζηνξηθφ θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο).
Δδψ ζηε θαηλνχξγηα παηξίδα… κεηά ην ΣΟΚ ηεο δηπιήο πξνζθπγηάο….
Άξρηζαλ δεηιά-δεηιά θαη θηίδνληαλ πξνζσξηλά καγαδηά μχιηλεο θαηαζθεπήο.

Σην δαραξνπιαζηείν δίλεη ηελ νλνκαζία ε «ΕΛΠΘ», φπσο βιέπεηε θαη ζηε θσηνγξαθία. Τν
φλνκα έθξπβε κέζα ηνπ ηελ πξνζδνθία ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα.
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Με ηελ πξψηε επίζεκε άδεηα επηηεδεχκαηνο ην 1926 αλεγείξεη ζην ίδην κέξνο πνπ βξίζθεηαη
κέρξη θαη ζήκεξα ην θαηλνχξην δαραξνπιαζηείν θαη ην νλνκάδεη «Η
ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΟΤΠΟΛΘ» Δ. Γθεληζίδε, φπσο καξηπξεί θαη ν Γεληθφο Οδεγφο
Μαθεδνλίαο, Θξάθεο θαη Νήζσλ ηνπ 1928.
Τν φλνκα δφζεθε πξνο αλάκλεζε ηεο πφιεο φπνπ έκαζε ηελ ηέρλε.
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Έηζη ε επηρείξεζε μεθηλά κε πνιιέο δπζθνιίεο. Νεξφ δελ είραλ, θέξλαλε νη βαξειάδεο ή
θνπβαινχζαλ κε ηα ρέξηα απφ ηηο θνληηλέο πεγέο [ηνπινχκπεο] άδεηα βξχζεο πήξε πξψηε
θνξά ην 1938, νχηε θαη ειεθηξηθφ ξεχκα, ην 1950 είρε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο…
Τν μεθίλεκα γηα ηε παξαγσγή ζηα πξψηα ρξφληα έγηλε κε ηα κεραλήκαηα πνπ είρε θέξεη απφ
ηελ Αδξηαλνχπνιε…
Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε κηα κεραλή γηα ηηο θακπάδηθεο θαξακέιεο (peynir şekeri)
αλαγξάθεηαη ν ηφπνο θαηαζθεπήο: ADRIANOPLE 1896 θαη ν θαηαζθεπαζηήο: ν Αξκέληνο
Deokmedjian.
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Η αλαγθαία πξψηε χιε ζηε δαραξνπιαζηηθή είλαη ε δάραξε.
Η θαζεκεξηλή θξνληίδα ήηαλ ην άλακκα ησλ ηδαθηψλ απφ ηηο 5 ην πξσί… θαη μεθηλνχζαλ ηελ
εηνηκαζία ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ.
Τα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ έβγαδαλ ζπλδένληαλ κε ηνπηθά έζηκα….. αξξαβψλσλ, γάκσλ,
κεγάισλ ενξηψλ, φπσο νη απνθξηέο κε ηηο θνπινχξεο θαη ηα απνθξηάηηθα ραιβαδνπηηάθηα, νη
λεζηείεο κε ηα ζνπζακέληα θνπινπξάθηα θαη ηνλ ηαρηλέλην ραιβά.

Τα Χξηζηνχγελλα κε ηνπο θνπξακπηέδεο ηνπο κπαθιαβάδεο, ηα ζαξαγιί θαη ηα θαληαΐθηα.
Οη αξξαβψλεο κε ην Κάληην θαη ηα θνληάλ.
Οη γάκνη κε ηα θακπάδηθα [πετλίξ ζεθεξί], ηα κπαληέκ εδκεζί θαη ηα πεξίθεκα ακπγδαισηά.
Δπεηδή δελ ππήξραλ θνχξλνη ζην εξγαζηήξην [νχηε ειεθηξηθφ ξεχκα ππήξρε φπσο είπακε θαη
πξνεγνπκέλσο] ηα ακπγδαισηά, ηνπο θνπξακπηέδεο, ηα θαιαζάθηα κε θαξχδη, ηα ζεζακέληα
θνπινπξάθηα ηα έςελαλ ζηνπο γεηηνληθνχο θνχξλνπο: ηνπ Αλέζηε Καδαληδόγινπ θαη ηνπ
Νηθνιάνπ Αδνξίδε.
Γηα ηελ θαηαζθεπή θαξακέιαο, αθνχ ηελ έβξαδαλ έξηρλαλ ην ζηξφπη πάλσ ζε καξκάξηλα
ηξαπέδηα ψζηε λα πάξεη κνξθή ζηεξεή θαη κεηά ην επεμεξγάδνληαλ ην δπκάξη: ην αξσκάηηδαλ
θαη ην πεξλνχζαλ απφ πξέζζα ή κε ην ρέξη, γηα λα πάξεη ηε κνξθή πνπ ήζειαλ.
Σηε θσηνγξαθία ν Δεκήηξεο Γθεληζίδεο κπξνζηά ζηε κεραλή γηα ηηο θακπάδηθεο
θαξακέιεο. Με ην ρξφλν γίλεηαη μαθνπζηφο ζηελ πεξηνρή σο «εθεξηδή Δεκεηξόο».
Τα άββαηα, εκέξα ιαϊθήο αγνξάο ζηε Νέα Οξεζηηάδα, ήηαλ θάηη ην θαληαζηηθφ: νπξέο
απφ θφζκν πεξίκελαλ λα πάξνπλ ηνλ δεζηφ ηαρηλέλην ραιβά κε ηέιηα (θιωζηέο).
Τν κπζηηθφ ζην ραιβά, γηα λα γίλεη κε ηέιηα, ήηαλ ην ηζνύελη ή ραιβαδόξηδα, απφ ηε ξίδα
ηνπ θπηνχ θέζξνπ.
Αθνχ άλνηγαλ ηηο ξίδεο ζηε κέζε, ηηο έβξαδαλ, ηηο ρηππνχζαλ ζην κεγάιν πέηξηλν γνπδί [κηα
παξέλζεζε ην κηθξφ γνπδί ήηαλ γηα ηα κπαράξηα]: ην ηζνπέλη πνχ εηρε αθξαηέςεη ην
αλαθάηεπαλ κε ζηξφπη θαξακέιαο θαη ληφπην ηαρίλη. Έηζη έβγαηλε ν ιεγφκελνο αγληάο.
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Τν ηδάθη ηνπ ραιβά ήηαλ εηδηθφ θαδάλη πνπ ν κάζηνξαο έπξεπε λα θάλεη ην ηειηθφ δχκσκα
κε ην ρέξη ηα ιεγφκελα κπαζίκηα θαη ελ ηέιεη λα θάλεη ηε δηαθνξά…
Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηα πξνϊόληα κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο: έλαο
ζπλδπαζκφο δάραξεο, γιπθφδεο θαη κπαραξηθψλ:
1) Μαθαθά καηδνπκνύ κε 40 είδε κπξσδηθψλ θαη βαλίιηα, ήηαλ γηα ην ζηνκάρη.
2) νπιαηδάλ ζεθεξί γηα ηα ζθνπιήθηα ζην έληεξν (αζζέλεηα γλσζηή σο νμπνπξίαζε).
Αλαθάηεπαλ θαλέια, απνμεξακέλα θχιια αςηζηάο ζε ζθφλε θαη ζηξφπη δάραξεο ζε
θνπθεηηέξα ζην κέγεζνο ηξνχθαο
3) Κηξκηδί ζεθέξ γηα ηελ αζζέλεηα εξπζξά. Φνληάλ βαλίιηαο ζε θφθθηλν ρξψκα κε ιίγε
γιπθφδε, πνιχ ςεκέλν.
4) Νηνκπέη ζεθεξί. Τξίκκαηα απφ θάληην (απνθξπζηαιισκέλε δάραξε). Αθνχ ηελ έθαλαλ
ζθφλε, ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηνλ «θαηαξξάθηε» ζηηο αγειάδεο.
5) Εμνπξνύθ ζεθεξί. Γφκεο θαξακέιεο γηα ην βήρα.
Με γιπθάλληζν, ζπκάξη, επθάιππην θαη κέληα.
6) Ναλέ ζεθεξί. Κνθηή ρεηξνπνίεηε κέληα ζην θέληξν ηεο θαξακέιαο ζε ζρήκα ζηαπξνχ.
Βνεζνχζε ζηελ αλαπλνή.
Τα πξντφληα πνπ έβγαδαλ γηα ηηο ραξέο ήηαλ ηα ακπγδαιωηά απφ αζπξηζκέλα ακχγδαια, ηα
ζηηράθηα ζε ζρήκα ηξνχθαο, ηα θνληάλ ζνθνιάηαο θαη κε ηελ επεμεξγαζία ηεο βαλίιηαο
θηηάρλνληαλ ηα καθίζηα (μαθνπζηφ θέξαζκα ζηα ρσξηά ηεο Οξεζηηάδαο).
Τιηθά-θνπθέηα-ινπθνύκηα
Κάληηνο (απνθξπζηαιισκέλε δάραξε θνιιεκέλε ζε ζρνηλί ζαλ θεξί), πνπ αλαθέξακε θαη
πξνεγνπκέλσο..
Τνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζπλερίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα, ζαλ ζεκάδη ζηνπο αξξαβψλεο ζηε
Νέα Βχζζα, φπσο θαη ηηο αθξάηεο (θακπάδηθεο) θαξακέιεο ζε ζρήκα κπίιηαο ή ηηο
ηξηγωληθέο θαξακέιεο γηα κπνκπνληέξεο. Τηο κεγάιεο ηξηγωληθέο ηηο έδηλαλ ζηηο πεζεξέο,
γηα λα κε ιέλε πνιιά …ζηνπο λεφλπκθνπο.
Αθξάηεο (θακπάδηθεο) θαξακέιεο (ην γλσζηφ πεϊλίξ ζεθεξί - ηπξέληεο θαξακέιεο). Απηέο
ήζειαλ κεγάιε καζηνξηά θαη θαιφ ρηχπεκα κε ηα ρέξηα πάλσ ζε κεηαιιηθφ ξαβδί πελήληα
πφλησλ γηα λα ηηο αθξαηέςνπλ. Τηο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζηα κλεκφζπλα .
Κηζλίζηα (ηδηάλ ζεθεξί-θαξακέιεο γηα ηηο ςπρέο). Τηο κεγάισλαλ κε δάραξε ζηελ θνπθεηηέξα
ζε ζγνπξφ ζρήκα θαη κε αξσκαηηθνχο ζπφξνπο θφιηαλδξνπ.
Έλα άιιν αγαπεκέλν γιπθφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ήηαλ ηα ινπθνύκηα ζε δηάθνξεο
γεχζεηο: ηξηαληάθπιιν, καζηίρα, πεξγακφλην, κέληα.
Κάζε ηφπνο είρε θαη ηα αληέηηα [έζηκα] έηζη νη θαινθάγαζνη άλζξσπνη ηεο πξνζθπγηάο
έθεξαλ καδί ηνπο απηά πνπ βξήθαλ ζε εκάο ζπλδπάδνληαο ηα κε πξντφληα ηνπ
δαραξνπιαζηείνπ φπσο ην έζηκν ηεο απνθξηάηηθεο θνπινχξαο. Τελ Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο
ηελ Τπξηλή νη νηθνγέλεηεο θξεκνχζαλ κηα θνπινχξα ραιβά κε κηα θισζηή απφ ην ηαβάλη ηνπ
δσκαηίνπ φια ηα παηδηά κε πίζσ ηα ρέξηα ζηε κέζε πξνζπαζνχλ λα πηάζνπλ κε ην ζηφκα ηελ
θνπινχξα ηνπ ραιβά πνπ γχξηδε πάλσ απφ ηα θεθάιηα ηνπο. Όπνηνο ηελ έπηαλε ρσξίο
δαβνιηέο ήηαλ δηθή ηνπ θαη άλαβε θσηηά ηελ θισζηή πνπ θξέκνληαλ …αλ αλέβαηλε
θαίγνληαο ε θισζηή ηφηε ε ρξνληά πήγαηλε θαιά…
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Μηαο θαη ην 1952 ηελ επηρείξεζε αλέιαβε ν παηέξαο ηνπ γξάθνληνο Κωλζηαληίλνο
Γθεληζίδεο, αθνχ ηελ ηειεηνπνίεζε κε πην ζχγρξνλα κεραλήκαηα ζπλερίδνληαο ηελ
παξάδνζε ηνπ παηέξα ηνπ.
Δμαθνινχζεζε λα βγάδεη ηηο παξαδνζηαθέο θαξηόθεο, βαλίιηα ην ιεγόκελν ππνβξύρην θαη
ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ.
Δθηφο απφ ην βχζζηλν, ην θεξάζη, ην θπδψλη κειηηδαλάθη, ην ζχθν, ην ηξηαληάθπιιν κε
Απξηιηάηηθα πέηαια , ην πην μαθνπζηφ ήηαλ ην γιπθφ ληνικά θπζηίθη.
Γηλφηαλ απφ ξεληηζκέλε θινχδα απφ θαξπνχδη [πεξαζκέλν απφ ξεληέ=ηξίθηε] θαη θαιά
θαβνπξληηζκέλα θηζηίθηα .
Σηε θσηνγξαθία βιέπεηε ζε παξάηαμε ηελεθέδεο γεκάηνπο κε γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ.
Απ’ φια απηά βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ ηέρλε κνπ ππάξρνπλ δπν αιήζεηεο:
 Η γιπθηά αιήζεηα είλαη φηη ηα απιά πιηθά δίλνπλ ηηο πην μερσξηζηέο γεχζεηο απφ ηα
δηθά καο ηνπηθά πξντφληα φπσο ην ζεζάκη, ην ηαρίλη, ην βνχηπξν, ην απγφ, ηα
κπξσδηθά , νη ζπφξνη κέληαο θαη θφιηαλδξνπ. Όια ζήκεξα είλαη ππφ εμαθάληζε.
 Η πηθξή αιήζεηα είλαη πσο θάζε αξρή έρεη θαη έλα ηέινο. Όπσο βιέπεηε νη ηζηνξίεο
φισλ καο κνηάδνπλ ιίγν πνιχ.
Οη πξφζθπγεο επαγγεικαηίεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, πνπ ηφζν πεηζκαηηθά ξίδσζαλ ζε απηήλ
ηε λέα πφιε, έδσζαλ πνιιά ζηελ παηξίδα.
Γπζηπρψο ην θξάηνο δελ αληαπνθξίζεθε φπσο ζα έπξεπε …..
Οη αλακλήζεηο καο απφ εθείλνπο καο δείρλνπλ ην δξφκν γηα ην «ΖΧ» ζηηο δχζθνιεο εκέξεο
ηνπ ζήκεξα.
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Τειεηψλσ κε ηα πξνζθπγηθά βάδα πνπ έδηλαλ πάληα ην «παξψλ» ζην ρζεο θαη ην ζήκεξα ζηε
δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ζαραξνπιαζηείνπ ηεο νηθνγέλεηαο Γθεληζίδε.
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 119-122

ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ
ΝΕΑ ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Παζσάληρ Μαςπίδηρ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ζπγθέληξσζε απφ δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ηζηνξηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ πιηθνχ ηεο
πεξηνρήο ην 1974, απηνχ βέβαηα ηνπ πιηθνχ πνπ είρε γιηηψζεη απφ ηνπο γπξνιφγνπο, έγηλε ην
θίλεηξν ηεο ίδξπζεο ηνπ Ιζηνξηθνχ θαη Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο.
Αξρηθά, απηφ ην πιηθφ ζηεγάζηεθε ζε αθίλεην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζηγά –
ζηγά δηακνξθψζεθε ζε Μνπζείν θαη αξγφηεξα, ην 2001 πξνζηέζεθε ε λέα πηέξπγα. Σν
Μνπζείν ζήκεξα ιεηηνπξγεί κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο κνπζεηνινγίαο θαη ησλ
ςεθηαθψλ κέζσλ θαη έρεη επηθάλεηα 500 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Δίλαη έλαο δσληαλφο
νξγαληζκφο, είλαη ζπλδπαζκφο εθπαίδεπζεο θαη δηαζθέδαζεο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
ηεο εζληθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο. Δδψ θαη 42 ρξφληα πξνζθέξεη ζηελ
ηνπηθή ηζηνξία, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο.
Λέξειρ κλειδιά: Νέα Ορεζηιάδα και Περιθέρεια, μοσζείο, ιζηορικό σλικό, λαογραθικό σλικό
Σα κίνηηπα ηηρ ίδπςζηρ ηος Μοςζείος
Μπξνζηά απφ 41 ρξφληα ιίγνη δάζθαινη κε ηνλ αείκλεζην θηιφινγν θαζεγεηή Δπάγγειν
Κακαξηαλλάθε αξρίζακε λα ζπγθεληξψλνπκε ηζηνξηθφ θαη ιανγξαθηθφ πιηθφ ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, απηφ βέβαηα πνπ είρε γιπηψζεη απφ ηνπο γπξνιφγνπο.
Σν πιηθφ απηφ ήηαλ παξακειεκέλν, μεραζκέλν αιιά θαη πνιχηηκν, γηαηί πεξηείρε
ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχζαλ ηηο αζρνιίεο ησλ πξνζθχγσλ θαηνίθσλ ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηελ πίζηε ηνπο, ην ραξαθηήξα
ηνπο, ηα ήζε θαη έζηκα θαη ηδηαίηεξα ηελ ηζηνξία ηνπ Καξαγάηο θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο, απφ
φπνπ πξνέξρνληαη νη θάηνηθνη απηήο ηεο πφιεο. εκαληηθέο ήηαλ θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ
αξρίζακε λα ζπιιέγνπκε.
Σν πιηθφ απηφ βέβαηα απνηειεί γηα ηε ζεκεξηλή θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο πεγή έξεπλαο θαη
κειέηεο.
Δίλαη αλαληηθαηάζηαηε έθθξαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη αλεθηίκεηε καξηπξία ηνπ
παξειζφληνο. Δίλαη δείγκα ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο αλφδνπ, ηνπ
ςπρηθνχ ζζέλνπο θαη ηνπ πςεινχ θξνλήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξαζκέλεο επνρήο, ησλ
θαηνίθσλ ησλ αιεζκφλεησλ παηξίδσλ. Δίλαη ε ηνπηθή ηζηνξία καο, ε πνιηηηζηηθή καο
θιεξνλνκηά, πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ξίδεο καο, θαη φηαλ κηινχκε γηα ηελ ειιεληθφηεηά καο, δελ
αξθεί λα επηθαινχκαζηε κφλν ηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο καο, αιιά πξέπεη λα επηθαινχκαζηε
θαη ηελ ηζηνξία ηνπ παππνχ καο, πξηλ απφ 90 ή 100 ρξφληα. Η γλψζε απηήο ηεο ηνπηθήο
ηζηνξίαο νδεγεί ζηελ επίγλσζε ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο.
Η νκάδα απηή ησλ δαζθάισλ ζθέθηεθε θαη ζεψξεζε ππνρξέσζε ηεο λα ζπγθεληξψζεη θαη λα
δηαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο δηαθχιαμεο, αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο απηήο ηεο θιεξνλνκηάο
ησλ πξνζθχγσλ, γηαηί έβιεπε πσο ν ηξφπνο δσήο, νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπηηηνχ έκελαλ κνλάρα ζηηο κλήκεο ησλ παιαηνηέξσλ.

119

Ιζηοπικό ηηρ ίδπςζηρ ηος Μοςζείος
Απφ ην 1974, φπσο αλαθέξζεθε, άξρηζε ε ζπιινγή ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ πιηθνχ
ηεο πεξηνρήο. Με ηε ζπγθέληξσζε φκσο απηνχ ηνπ πιηθνχ παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα ηεο
ζηέγαζεο ηνπ θαη ηεο έθζεζεο απηνχ, γηα λα ην βιέπνπλ νη επφκελεο γεληέο, γηα απηφ θαη έγηλε
θαηάιεςε ζην θηίξην ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Οξεζηηάδαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ
θιεξνλνκηά ηνπ Οξεζηηαδίηε εκπφξνπ Αρηιιέα Φηιίκπειε, ζηελ νδφ Αγίσλ Θενδψξσλ 103.
Αξρηθά επηβιήζεθε ζην χιινγν κεληαίν πξφζηηκν 200 δξαρκψλ πξνο ην Γεκφζην. Ύζηεξα
απφ ελέξγεηεο ηνπ ηφηε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απαιιάρηεθε ν χιινγνο απφ ηελ θαηαβνιή
απηνχ ηνπ πξνζηίκνπ. Δπφκελνο ζηφρνο ήηαλ λα παξαρσξεζεί ην θηίξην ζην χιινγν απφ ηελ
Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (Κ.Δ.Γ.). Ύζηεξα απφ αιιεινγξαθία ηεζζάξσλ εηψλ,
παξαρσξήζεθαλ ηειηθά ην ηζφγεην γηα επ’ αφξηζηνλ ρξήζε θαη αξγφηεξα παξαρσξήζεθε θαη
ν πξψηνο φξνθνο.
Σν θηίξην απηφ δελ είρε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα λα θηινμελήζεη ηζηνξηθφ θαη ιανγξαθηθφ
πιηθφ, θαζψο ην ηζφγεην ήηαλ εζηηαηφξην θαη ν πξψηνο φξνθνο θαηνηθία. Έηζη άξρηζε ν
αγψλαο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ σο ρψξνπ Μνπζείνπ.
Απεπζπλζήθακε ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην νπνίν δελ αληαπνθξίζεθε θαη θαηφπηλ ζηελ
Διιεληθή Δηαηξεία Λανγξαθηθήο Μνπζεηνινγίαο, ε νπνία απνθάζηζε λα καο βνεζήζεη.
Σν 1993 άξρηζε ε πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Λανγξαθηθήο
Μνπζεηνινγίαο, πνπ επηρνξεγήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Μέζα ζε δχν ρξφληα
πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ηνπνζεηήζεθε ν απαξαίηεηνο θιηκαηηζκφο θαη
ην κνπζεηαθφ πιηθφ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ιανγξαθηθήο επηζηήκεο θαη ηεο
ζχγρξνλεο ιανγξαθηθήο κνπζεηνινγίαο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ
Οξεζηηάδαο θαη ηεο Ννκαξρίαο Έβξνπ.
Σν έξγν φκσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ δελ ζηακάηεζε εδψ, αιιά ζπλέρηζε
ηε ζπιινγή ηζηνξηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ πιηθνχ κέρξη θαη ζήκεξα.
πγθηλεηηθή είλαη ε δσξεά νηθνγελεηαθψλ θεηκειίσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαη
ηεο πεξηθέξεηαο.
Δθηφο απφ ην πιηθφ πνπ εθζέζακε ζηηο δχν αλακνξθσκέλεο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ ππήξρε
θη άιιν πνιχηηκν Θξαθηψηηθν ηζηνξηθφ θαη ιανγξαθηθφ πιηθφ ζηελ απνζήθε ηνπ Μνπζείνπ
θαη ζθνπφο ηνπ πιιφγνπ ήηαλ λα εθζέζεη έζησ θαη έλα κέξνο απηνχ ηνπ πιηθνχ. Γηα απηφλ
ηνλ ιφγν ζρεδηάζηεθε ε αλέγεξζε κηαο λέαο πηέξπγαο ηνπ Μνπζείνπ, ζε παξαθείκελν
νηθφπεδν επηθάλεηαο 170 η.κ., πνπ αλήθε ζην Γεκφζην θαη ζα απνηεινχζε εληαίν θηηξηαθφ
ζπγθξφηεκα κε ην ππάξρνλ θηίξην.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελδηαθέξζεθε γηα ηελ παξαρψξεζε θαη απηνχ ηνπ νηθνπέδνπ απφ
ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν πξάγκαηη παξαρσξήζεθε ζην
χιινγν καο, φρη φκσο δσξεάλ, αιιά έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 7.300.000 δξαρκψλ.
Απφ ην 2001 έσο θαη ην 2003 ρηίζηεθε ε λέα ηξηψξνθε πηέξπγα ηνπ Μνπζείνπ καο,
επηθαλείαο 360 η.κ. κε δαπάλεο Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη θνξέα ην Γήκν Οξεζηηάδαο.
Ωζηφζν, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πηέξπγαο απηήο κε ηα θαηάιιεια πιηθά ρξεηάδνληαλ άιια
ηφζα ρξήκαηα, ζρεδφλ φζν θφζηηζε θαη ε αλέγεξζε ηεο. Έηζη, ε λέα πηέξπγα έκεηλε εκηηειήο
θαη γηα απηφ απεπζπλζήθακε ζην Ίδξπκα ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ, ην νπνίν αλέιαβε λα θάλεη
εξγαζίεο χςνπο 160.000 επξψ θαη κε απηά ηα ρξήκαηα αλαζέζακε ζε νκάδα κνπζεηνιφγσλ,
εζλνιφγσλ θαη αξρηηεθηφλσλ λα εθπνλήζεη ηηο κνπζεηνινγηθέο θαη νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο
γηα ηελ αλάπιαζε ηεο παιαηάο πηέξπγαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο λέαο πηέξπγαο ηνπ Μνπζείνπ,
έηζη πνπ νη δχν πηέξπγεο λα απνηεινχλ κηα ελφηεηα. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ απηήο
ηεο κειέηεο ήηαλ 460.000 επξψ. Δκείο θαηαθέξακε κε ηα κηζά ζρεδφλ ρξήκαηα λα
πινπνηήζνπκε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξνέβιεπε ε κειέηε, αιιά ην πψο ην θαηαθέξακε, απηφ
είλαη άιινο ινγαξηαζκφο.
Γενικά για ηο Μοςζείο και ηη μόνιμη έκθεζη
Η φιε νξγάλσζε ηνπ Ιζηνξηθνχ θαη Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ θαζνξίδεη ηελ θεληξηθή ηδέα,
ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κελχκαηα ηεο έθζεζεο ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επηθνηλσληαθή

120

πνιηηηθή, ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη ηα εξκελεπηηθά κέζα. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
επηθνηλσληαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηαζέηεη λέεο ηερλνινγίεο, πνπ βαζίδνληαη ζηα
ςεθηαθά ειεθηξνληθά κέζα.
Ο ρψξνο ππνδνρήο θαη μεπξνβαδίζκαηνο ησλ επηζθεπηψλ είλαη ζηελ είζνδν ηνπ ηζνγείνπ ηεο
παιαηάο πηέξπγαο, φπνπ γίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο αλαγθαζηηθήο κεηαθίλεζεο ησλ
πξνζθχγσλ απφ ηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο ζηε λέα παηξίδα. Η αλαπαξάζηαζε ζπλνδεχεηαη
απφ ερνγξαθεκέλε αθήγεζε, ην ζελάξην ηεο νπνίαο ζπληίζεηαη απφ κλήκεο, καξηπξίεο,
πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία.
ηηο θαηαθφξπθεο εθζεηηθέο επηθάλεηεο ζπληίζεληαη θνιάδ απφ κεγεζπκέλεο θσηνγξαθίεο θαη
ιεδάληεο, πνπ απεηθνλίδνπλ ζθελέο απφ ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ.
Ο κνπζεηνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έθζεζεο ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηνπ ηηο αθφινπζεο
θαηά θχξην ιφγν νκάδεο θνηλνχ: 1) ηηο νκάδεο ελειίθσλ κε παηδηά, 2) ηηο νκάδεο λεαξήο
ειηθίαο θαη 3) ηηο νκάδεο ηξίηεο ειηθίαο.
ην ηζφγεην ηεο λέαο πηέξπγαο ν επηζθέπηεο ζα αληηθξχζεη άκαμεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο
κέζα κεηαθνξάο ζηα πεξαζκέλα ρξφληα θαη ηα παξαδνζηαθά γεσξγηθά εξγαιεία, θαζψο θαη
ηα εξγαιεία ηνπ θαξνπνηνχ. Αθφκε, κπνξεί λα δεη πξνβνιή γηα ηελ ίδξπζε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο.
ηνλ 1ν φξνθν ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο πηέξπγαο ν επηζθέπηεο βιέπεη εθθιεζηαζηηθά
θεηκήιηα, πξνρσξψληαο βιέπεη θαη αθνχεη παξαδνζηαθά κνπζηθά φξγαλα ηεο πεξηνρήο καο,
εξγαιεία παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ. Θαπκάδεη παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, ηελ επηπισκέλε
ζάια θαη ην ππλνδσκάηην ηνπ Αδξηαλνππνιίηε θαη ηνπ Καξαγαηζηαλνχ, ελεκεξψλεηαη επίζεο
ζε νζφλε αθήο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ.
ην δεχηεξν φξνθν ν επηζθέπηεο ζα δηαβάζεη ηζηνξηθά έγγξαθα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ πξνζθχγσλ θαη ζηξαηησηηθά ηζηνξηθά έγγξαθα, πνπ αθνξνχλ ζηε
ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνπο αγψλεο ηνπ
Έζλνπο.
Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ ηος Μοςζείος
Ο χιινγνο ηνπ Μνπζείνπ ιεηηνπξγεί ηελ Δλφξγαλε Θξαθηθή Υνξσδία, πνπ ζπκπιεξψλεη
θέηνο 22 ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ νπνία έρνπλ δηδαρηεί πεξηζζφηεξα απφ 250
παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα ηεο Θξάθεο θαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ φιε ηελ Διιάδα. Η
Υνξσδία ηνπ Μνπζείνπ καο έρεη πάξεη κέξνο ζε πνιιέο εθδειψζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη
ζην εμσηεξηθφ. Σν Μνπζείν επίζεο ιεηηνπξγεί ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία
ζπκκεηέρνπλ καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπνπ ε κάζεζε
γίλεηαη δηαζθέδαζε. Αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ είλαη θαη ην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Γλσξίδσ ηνλ Σφπνπ κνπ», φπνπ νη καζεηέο
επηζθέπηνληαη ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ κε ιεσθνξείν θαη ελεκεξψλνληαη γηα
ηελ ηζηνξία απηψλ. Σν Μνπζείν επίζεο πξαγκαηνπνηεί πάξα πνιιέο άιιεο δξάζεηο γηα ηα
παηδηά. Δδψ είλαη αλάγθε λα ζεκεησζεί, πσο κφλν θαηά ηελ ηειεπηαία ζρνιηθή ρξνληά
επηζθέθζεθαλ ην Μνπζείν πεξηζζφηεξνη απφ δχν ρηιηάδεο καζεηέο θαη ελεκεξψζεθαλ γηα
ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο καο θαη γλψξηζαλ ην πνιχηηκν ζξαθηψηηθν ιανγξαθηθφ
πιηθφ ηνπ Μνπζείνπ
Σν Μνπζείν καο είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, κε θεξδνζθνπηθφο, κφληκνο ζηελ ππεξεζία
ηεο θνηλσλίαο ηεο Νέαο Οξεζηηάδα, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη φρη κφλν, ν νπνίνο απνθηά,
ζπληεξεί, εξεπλά, θνηλνπνηεί θαη εθζέηεη ηελ πιηθή θαη άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο
πεξηνρήο καο, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ κειέηε θαη ηελ ςπραγσγία.
Ο ξφινο ηνπ Μνπζείνπ καο θάζε άιιν παξά απιφο θαη κνλνδηάζηαηνο είλαη. θνπφο ηνπ είλαη
ν ζπλδπαζκφο εθπαίδεπζεο θαη δηαζθέδαζεο θαη ην πην ζεκαληηθφ απ’ φια είλαη λα
ππεξεηήζεη ηνπο επηζθέπηεο θαη φρη κφλν ηα αληηθείκελα.
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Σν Μνπζείν καο είλαη ζεκαηνθχιαθαο ηεο πνιηηηζηηθήο καο παξάδνζεο θαη ηεο ηνπηθήο καο
ηζηνξίαο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο, ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη ηεο αηνκηθήο
ηαπηφηεηαο.
Ο επηζθέπηεο θνηηάδνληαο ηηο πξνζήθεο ηνπ Μνπζείνπ καο αληηθξίδεη ην παξειζφλ, ηνπ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ην ζπγθξίλεη κε ην παξφλ, αιιά θαη λα αλαξσηεζεί γηα ην κέιινλ.
Σν Μνπζείν καο είλαη έλα άηππν ρνιείν, ζην νπνίν νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα αλαξσηεζνχλ
γηα φ,ηη ηνπο ελδηαθέξεη, ε επίζθεςε θαη ε κάζεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά αηνκηθή
επηινγή. Η εθπαηδεπηηθή δχλακε ηνπ Μνπζείνπ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν κε ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεηνπνηνχκε.
Πξνζπαζνχκε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ καο νη επηζθέπηεο λα δνχλε ηελ «αιήζεηα».
Σν Μνπζείν καο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαιείηαη λα εμειηρζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα
εθάζηνηε ηζηνξηθά δεδνκέλα.
Σν Μνπζείν πξνζπαζνχκε λα κελ είλαη θάηη ην βαξεηφ, θξχν θαη μέλν. Πξνζπαζνχκε νη
επηζθέπηεο λα αγαπήζνπλ ηα εθαηνληάδεο ζαπκαζηά πξάγκαηα πνπ εθζέηνπκε.
ε κηα επίζθεςε έλαο καζεηήο θνηηάδνληαο ηηο αλδξηθέο, ηηο γπλαηθείεο θνξεζηέο, ηα
θνζκήκαηα, ηα μχιηλα αληηθείκελα, ηα ράιθηλα θαη ηα αζεκέληα ζθεχε, ηα θεληήκαηα, πνπ δε
ρφξηαηλε λα ηα βιέπεη κε ξψηεζε φια απηά είλαη ειιεληθά; Να απηέο νη θνξεζηέο λα πνχκε
θαη εγψ ηνπ απάληεζα θαη βέβαηα είλαη ειιεληθέο. Ο καζεηήο κνπ απάληεζε: εγψ μέξσ κφλν
ηα ηζνιηαδίζηηθα πσο είλαη ειιεληθά.
Απφ ην 1974 κέρξη ζήκεξα, ήηνη 41 ρξφληα, έλαο αγψλαο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηζηνξηθνχ θαη
ιανγξαθηθνχ πιηθνχ, έλαο αγψλαο γηα λα έρεη ην Μνπζείν ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή θαη λα
ιεηηνπξγεί κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο κνπζεηνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ.
αξάληα έλα ρξφληα πξνζθνξάο ζηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παξάδνζε.
Σαπηίζακε ηε δσή καο κε απηφ ην ζθνπφ, εξγαζηήθακε σο χιινγνο αζφξπβα αιιά
νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά.
ήκεξα ην Μνπζείν είλαη έλα ζεζαπξνθπιάθην ηεο πνιηηηζηηθήο καο παξάδνζεο, είλαη έλα
θφζκεκα ηεο πφιεο καο θαη φρη κφλν.
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ΡΗΕΗΑ: ΔΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟ
Αναζηαζία . Μπεσηζούδη
ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Σν ρσξηό Ρίδηα βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηνπ Ννκνύ Έβξνπ, 22 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο. Η θνηλόηεηα Ρηδίσλ αλαγλσξίδεηαη επίζεκα κε πξνεδξηθό δηάηαγκα ην
1924 θαη νξίδεηαη σο ε έδξα δηεπξπκέλεο θνηλόηεηαο. ε απηήλ πξνζαξηώληαη νη νηθηζκνί
Υάλδαμ, Υαλδξάο, Άξδνο, Κέξακνο, Καλαδάο θαη Βάιηνο. Από ην 1950 κέρξη ην 1997, έηνο
δεκηνπξγίαο ησλ Καπνδηζηξηαθώλ δήκσλ, ε Κνηλόηεηα Ρηδίσλ ήηαλ απηόλνκε. Με ηε
δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηε ην 2011, ηα Ρίδηα σο ηνπηθή θνηλόηεηα
εληάζζνληαη ζην δηεπξπκέλν Γήκν Οξεζηηάδαο.
Σα Ρίδηα είλαη έλα πνιύ παιηό ρσξηό, κε ηζηνξία ηνπιάρηζηνλ 200 εηώλ, ρηηζκέλν ζηηο όρζεο
ηνπ πνηακνύ Άξδα. Αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ζεκαληηθά επξήκαηα πνπ ρξνλνινγνύληαη
από ηελ πξώηκε επνρή ζηδήξνπ. Γηάθνξεο απόςεηο έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ νλνκαζία ηνπ
ρσξηνύ, ηνπ νπνίνπ νη θάηνηθνη είλαη γεσξγνί θαη θηελνηξόθνη, ελώ παξάιιεια επηδίδνληαη
θαη ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. ήκα θαηαηεζέλ ηνπ ρσξηνύ είλαη ν λαόο ησλ Πακκεγίζησλ
Σαμηαξρώλ κε ηε ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Μηραήι.
Λέξειρ κλειδιά: Όνομα, ιζηορία, ποηάμι, αζτολίες, ναός
Διζαγωγή
ηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξείηαη έλα ηαμίδη ζην ρξόλν κέζα από θσηνγξαθηθό πιηθό,
βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαη καξηπξίεο θαηνίθσλ. Παξαηίζεηαη ε ηζηνξία ηνπ ρσξηνύ,
γίλνληαη αλαθνξέο ζε αξραηνινγηθά επξήκαηα, παξνπζηάδνληαη νη εθδνρέο γηα ηελ πξνέιεπζε
ηνπ νλόκαηνο ηνπ ρσξηνύ, αλαθέξνληαη νη αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, ν ηξόπνο δσήο, γίλεηαη
ζύλδεζε ηνπ ρσξηνύ κε ηνλ πνηακό Άξδα θαη ηέινο πεξηγξάθεηαη ε πνξεία θαηαζθεπήο ηνπ
λανύ ησλ Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ κε ηε ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Μηραήι.
Ποπεία ζηο σπόνο
Σν ρσξηό Ρίδηα βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηνπ Ννκνύ Έβξνπ, 22 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο. Έρεη έθηαζε 39,157 ρικ2 θαη πςόκεηξν 55 κέηξα, είλαη έλα από ηα
κεγαιύηεξα ρσξηά ηεο πεξηνρήο θαζώο αξηζκεί 1272 θαηνίθνπο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή
ηνπ 2011, αλ θαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή κείσζε ηνπ
πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ ρσξηνύ (Ρίδηα Έβξνπ 2015).
ην θηήξην όπνπ ζηεγάδεηαη ην γξαθείν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Ρηδίσλ, ππάξρνπλ έγγξαθα
(βι. εηθ. 1) πνπ πηζηνπνηνύλ όηη ην ρσξίν Ρίδηα ήηαλ Γήκνο ην 1921. ύκθσλα κε
Πξνεδξηθό δηάηαγκα ηνπ 1924 αλαγλσξίδεηαη επίζεκα σο θνηλόηεηα θαη νξίδεηαη σο έδξα
θνηλόηεηαο. ε απηήλ ππάγνληαη νη νηθηζκνί Υάλδαμ, Άξδνο, Υαλδξάο, Κέξακνο, Καλαδάο
θαη Βάιηνο. Σν 1928, ν νηθηζκόο Υάλδαμ θαηαξγείηαη. Από ην 1930 κέρξη ην 1934
απνζπώληαη από ηελ θνηλόηεηα Ρηδίσλ Καλαδάο, Υαλδξάο, Άξδνο θαη Βάιηνο, ελώ ην 1931 ν
νηθηζκόο Φπιάθην πξνζαξηάηαη ζηελ θνηλόηεηα Ρηδίσλ. Σέινο, από ην 1950 κέρξη ην 1997 ηα
Ρίδηα είλαη απηόλνκε θνηλόηεηα (Ρίδηα Έβξνπ 2015).
Σν 1997 κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ ζρεδίνπ Καπνδίζηξηα, ην λέν Γήκν Βύζζαο
ζπγθξνηνύλ νη θνηλόηεηεο Νέαο Βύζζαο, Καβύιεο, Καζηαλεώλ, ηέξλαο θαη Ρηδίσλ, κέρξη ην
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2011, όπνπ κε ηε λέα δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο, ν Γήκνο Βύζζαο
εληάζζεηαη ζην λέν δηεπξπκέλν Γήκν Οξεζηηάδαο.
Σα Ρίδηα είλαη έλα πνιύ παιηό ρσξηό κε ηζηνξία, ε νπνία
όκσο δελ είλαη γλσζηή ζηνπο λεώηεξνπο. Σα Ρίδηα αλήθαλ
δηνηθεηηθά ζηελ Αδξηαλνύπνιε θαη ήηαλ έλα από ηα δύν
ρσξηά (ζε ζύλνιν δεθαελλέα ρσξηώλ ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο) πνπ είρε Διιεληθό όλνκα. Σν ρσξηό θαηαζηξάθεθε
ηειείσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ. πίηηα,
ζρνιεία θαη εθθιεζία θάεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ εθ
ζεκειίσλ, δεθαέμη (16) νηθνγέλεηεο δηέθπγαλ ζηελ Διιάδα
κεηά από επαλεηιεκκέλεο επηζέζεηο ησλ Σνύξθσλ ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 1914 (Αλώλπκνο 1919).
Δικόνα 1. Έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ρηδίσλ κε εκεξνκελία 7
Φεβξνπαξίνπ 1921 γηα ηελ αγνξνπσιεζία δώσλ.
Σα Ρίδηα (κε απηό ην όλνκα) είλαη έλα ρσξηό κε ηζηνξία πεξίπνπ 215 ρξόλσλ, ζηνηρείν πνπ
καξηπξνύλ νη ηαθόπεηξεο πνπ βξέζεθαλ ζην παιηό λεθξνηαθείν, ζην ζεκείν όπνπ ζήκεξα
βξίζθεηαη ν Ιεξόο Ναόο Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ. ην ζεκείν απηό βξέζεθαλ επηηύκβηεο
πιάθεο κε ρξνλνινγία 1800. θάβνληαο νη άληξεο ηνπ ρσξηνύ γηα λα αλνίμνπλ ηα ζεκέιηα ηεο
παιηάο εθθιεζίαο, έβξηζθαλ ηαθόπεηξεο κε Διιεληθά νλόκαηα θαη ρξνλνινγίεο ηνπ 19νπ
αηώλα.
Απσαιολογική αναζκαθή
ηελ πεξηνρή ησλ Ρηδίσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην παξειζόλ αξραηνινγηθέο
αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ από ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Θξάθεο ην 1984, ζπγθεθξηκέλα από
ηνλ αξραηνιόγν Γηακαληή Σξηαληάθπιιν, ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Άξδα ζηε ζέζε Άγηνο
Νηθόιανο (βι. εηθ.2). Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο νηθηζκό ηεο πξώηκεο επνρήο ζηδήξνπ,
πάλσ ζηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ζηα ξσκατθά ρξόληα ηαθηθόο ηύκβνο. Από ηνλ νηθηζκό
πξνέξρνληαη ηκήκαηα δαπέδσλ από πειό, ζξαύζκαηα πειώλ από επάιεηςε θαηνηθηώλ,
πήιηλα εηδώιηα, ζθνληύιηα θαη ζξαύζκαηα αγγείσλ πνπ δηαθνζκνύληαη κε απιαθώζεηο θαη
γεσκεηξηθά ζρέδηα εγράξαθηα ή εκπίεζηα (Σξηαληάθπιινο 2010).
Σα επξήκαηα ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 9ν θαη 8ν αη. π.Υ. (Σξηαληάθπιινο 1987). ηνλ ηαθηθό
ηύκβν απνθαιύθζεθε ιάθθνο κε έληνλα ίρλε θαύζεο λεθξνύ θαη ζξαύζκαηα νζηώλ,
βξέζεθαλ πήιηλν πηλάθην θαη άιια κηθξναληηθείκελα, θαζώο επίζεο θαη λόκηζκα
Αδξηαλνύπνιεο, επνρήο Μάξθνπ Απξειίνπ (161-180 κ.Υ.) ην νπνίν ζήκεξα βξίζθεηαη ζην
κνπζείν Αξραηνινγηθό Μνπζείν Κνκνηελήο.
ηελ πίζσ όςε ηνπ εηθνλίδνληαη νη ηξεηο πνηακνί
Έβξνο, Άξδαο θαη Σόλδνο σο θαζηζηέο κνξθέο
γεξόλησλ. Με βάζε ην λόκηζκα ν ηύκβνο κπνξεί
λα ρξνλνινγεζεί ζηα ηέιε ηνπ 2νπ αη. κ.Υ.
(Αξραηνινγηθόλ Γειηίνλ 1991). Αξθεηά ηκήκαηα
ηνπ ηύκβνπ ήηαλ θαηεζηξακκέλα ιόγσ ηεο
ρσκαηνιεςίαο αιιά θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο
πεξηνρήο.
Δικόνα 2. Απόζπαζκα ράξηε κε ηε ζέζε ηνπ
νηθηζκνύ ηεο πξώηκεο επνρήο ζηδήξνπ θαη
ζπγρξόλσο ηνπ ηύκβνπ ησλ απηνθξαηνξηθώλ
ρξόλσλ, ζηε ζέζε Άγηνο Νηθόιανο.
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Ονομαζία σωπιού
Σν ρσξηό, γηα θάπνηα κηθξή πεξίνδν, πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα νλνκαδόηαλ Νηοσληδιάρα, ή
Νηαοσληδιάρα, δειαδή ην ρσξίν ησλ ρήξσλ (ζην ηνύξθηθα «Dul» ζεκαίλεη ρήξνο). ύκθσλα
κε καξηπξίεο ζην ρσξηό ππήξραλ πνιιέο ρήξεο θαη πνιινί ρήξνη, γη’ απηό θαη δόζεθε ην
όλνκα Νηνπιηδηάξα. Σν ζεκεξηλό όκσο όλνκα ηνπ ρσξηνύ, παξακέλεη αθόκε θαη ζήκεξα έλα
«κπζηήξην», θαζώο θαλείο δελ κπνξεί λα πεη κε απόιπηε βεβαηόηεηα από πνύ πξνήιζε.
Παιαηόηεξα, δειαδή ην 1921 ην όλνκα ήηαλ Ρίδια (γξαθόηαλ κε η «γιώηα» όπσο
απνδεηθλύεηαη θαη από ηα έγγξαθα ηεο επνρήο, βι. εηθ.2). ηε ζπλέρεηα - θάπνηα ρξνληθή
ζηηγκή πνπ δελ είλαη γλσζηή - γξαθόηαλ Ρύδια (με σ: ύυιλον) κέρξη ην 1980. Ο ζεκεξηλόο
ηξόπνο γξαθήο ηνπ νλόκαηνο ηνπ ρσξηνύ είλαη Ρίδια κε η «γηώηα».
Τπάξρνπλ όκσο πέληε θαηαγεγξακκέλεο εθδνρέο - ζύκθσλα κε καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο:
 Η πξώηε εθδνρή ππνζηεξίδεη όηη πξνέξρεηαη από ηελ παξαγσγή ξπδηνύ, εμ’ νύ θαη ε
νλνκαζία Ρύδηα κε π «ύςηινλ». πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Αεηόινθνο (ε ηνύξθηθε
νλνκαζία είλαη Καρηάλ Σεπές) ππήξρε κία πεγή πνπ ηα λεξά ηεο θάιππηαλ όιε ηελ
ηνπνζεζία από ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έσο ην ρσξηό θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα
ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ξπδηνύ.
 Η δεύηεξε εθδνρή ππνζηεξίδεη όηη ην όλνκα Ρίδηα δόζεθε από θάπνην Ιηαιό πξόμελν,
ηνλ Βεξλάηζην, ν νπνίνο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ κεγάιεο γεσξγηθέο εθηάζεηο. ηαλ
εξρόηαλ ζηελ πεξηνρή γηα λα δεη ηα ρσξάθηα ηνπ απνθαινύζε ην ρσξηό κε ηελ
ηηαιηθή ηνπ νλνκαζία, δειαδή Ρίδηα. Σν όλνκα ηνπ Ννέι Βεξλάηζην ππάξρεη αθόκε
ζηα παιηά θηεκαηνιόγηα ηνπ ρσξηνύ.
 Η ηξίηε εθδνρή πξνθύπηεη από ηελ ύπαξμε πινύζησλ ξηδσκάησλ ζηηο όρζεο ηνπ
πνηακνύ Άξδα. ηαλ ηα λεξά από ην ππεξρεηιηζκέλν πνηάκη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκώλα ππνρσξνύζαλ, εκθαληδόηαλ ηα ξηδώκαηα ησλ δέληξσλ.
 Η ηέηαξηε εθδνρή ππνζηεξίδεη όηη ην ρσξηό πήξε ην όλνκα ηνπ από ηνλ Ιηαιό
κεγαινγαηνθηήκνλα Richi, ν νπνίνο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ όιε ηελ πεξηνρή ησλ
Ρηδίσλ θαη έηζη ηεο έδσζε ην όλνκα ηνπ.
 Η πέκπηε θαη ηειεπηαία ππνζηεξίδεη όηη ην ρσξηό θηίζηεθε δπν θνξέο θαηά ηελ
επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη θάεθε θαη ηηο δπν θνξέο από ηνπο Σνύξθνπο! Έηζη νη
θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ απνθάζηζαλ λα ην μαλαρηίζνπλ θαη ην νλόκαζαλ Ρίζια γηα λα
ξηδώζεη, όπσο θη έγηλε (Ρίδηα Ν. Έβξνπ 2014). Η πέκπηε εθδνρή πηζαλόηαηα
βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ αιήζεηα.
Αζσολίερ ηων καηοίκων
ηα Ρίδηα ζύκθσλα κε καξηπξίεο θαηνίθσλ δελ ππήξραλ πξόζθπγεο. Οη παιαηόηεξνη
ζπκνύληαη κόλν δώδεθα νηθνγέλεηεο. Άιιε πιεξνθνξία αλαθέξεη όηη γύξσ ζην 1800 νη
θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ αξηζκνύζαλ πεξίπνπ ηξηάληα, ζπίηηα-νηθνγέλεηεο Υξηζηηαλώλ Διιήλσλ
θαη ηξηάληα Σνύξθσλ (Απνζηνιίδε-Μπίληνπ 2006).
Δπί Σνπξθνθξαηίαο ζην ρσξηό νη θάηνηθνη δνύζαλ θησρηθά, δελ είραλ νύηε πεξηνπζίεο, νύηε
βντδάκαμεο, νύηε δώα, νύηε δνπιεηέο θαη έηζη αλαγθάδνληαλ λα δνπιεύνπλ σο εξγάηεο ζηα
δπν κεγάια ηνύξθηθα ηζηθιίθηα εθείλεο ηεο επνρήο. Δξγάδνληαλ θπξηνιεθηηθά γηα κηα
κπνπθηά ςσκί, θαζώο ε εξγαζία πνπ πξόζθεξαλ ζηνπο «ηζηθιηθάδεο» ακείβνληαλ κε ιίγν
θαγεηό, ηνλ γλσζηό «ηζορμπά» πνπ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε ηζορμπαηδής.
Οη θάηνηθνη αξγόηεξα θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηα δηθά ηνπο δώα θαη άκαμεο θαη έηζη
κπόξεζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ δηάθνξα δεκεηξηαθά, θπξίσο όκσο ζηηάξη πνπ πξννξηδόηαλ γηα
ηελ παξαγσγή ςσκηνύ θαη ζόξγν.
ήκεξα νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ ζπλερίδνπλ λα αζρνινύληαη θαηά θύξην ιόγν κε ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ιηγόηεξν κε ηελ θηελνηξνθία. Καιιηεξγνύλ βακβάθη, δαραξόηεπηια,
νπσξνθόξα δέληξα θαη δεκεηξηαθά (θπξίσο θαιακπόθη, ζηηάξη θαη ξύδη από ην έηνο 2015).
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ηελ πεξηνρή αλαβηώλνπλ έζηκα θαη ιακβάλνπλ ρώξα πινύζηεο πνιηηηζηηθέο θαη
ζξεζθεπηηθέο εθδειώζεηο αθνινπζώληαο ηηο παξαδόζεηο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,
όπσο π.ρ. ηα έζηκα ηνπ Μπέε, ηες Μπάμπφς, ηο πανεγύρι ηοσ Αχ ηράηε, ε Βάγια και άλλα.
Ποηαμόρ Άπδαρ
Γπηηθά ηνπ ρσξηνύ ππάξρεη ν πνηακόο Άξδαο, παξαπόηακνο ηνπ Έβξνπ, ν νπνίνο ζηελ
αξραηόηεηα, νλνκαδόηαλ Άξπεζζνο. Πεγάδεη από ηε βνπιγαξηθή πιεπξά ηεο νξνζεηξάο
Κνύιαο, θαη ζπγθεθξηκέλα από ην όξνο ηάκλα, ελώ εηζέξρεηαη ζην ειιεληθό έδαθνο δίπια
από ην ρσξηό Μειέα. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ πνηακνύ είλαη 290 Km, από ηα νπνία ηα 241
βξίζθνληαη ζην έδαθνο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηα 49 ζην έδαθνο ηεο Διιάδαο (Άξδαο 2014).
Ο Άξδαο ζπλδέεη ηα Ρίδηα - κέζσ ηεο θνηηόζηξσζεο - κε ηα ρσξηά πνπ βξίζθνληαη από ηελ
άιιε πιεπξά ηνπ πνηακνύ, δειαδή κε ηα πέρα ρσξηά (πέξα από ην πνηάκη). Μέρξη θαη
ζήκεξα νη θάηνηθνη ησλ ρσξηώλ πέξα από ην πνηάκη ιέγνληαη περιηιανοί.
Η νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ πνηακνύ γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ήηαλ θαη είλαη πνιύ κεγάιε
θαζώο παιαηόηεξα θάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπ ρσξηνύ ηόζν γηα παξνρή λεξνύ ζε δώα θαη
αλζξώπνπο όζν θαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ ρσξαθηώλ
(βι. εηθ. 3). ήκεξα ην πνηάκη ηξνθνδνηεί κόλν ην
ζύζηεκα άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ, ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 (ην
1973-74 παξείρε λεξό γηα ηηο θαιιηέξγεηεο).
Δικόνα 3. Πόηηζκα δώσλ ζηνλ Άξδα, εθεί όπνπ
ζήκεξα ππάξρεη ε θνηηόζηξσζε, δεθαεηία ηνπ ’60.
Η δηέιεπζε ηνπ πνηακνύ θαη ε ζπγθνηλσλία κε ηα απέλαληη ρσξηά γηλόηαλ κέρξη ην 1978 ηόζν
γηα ηνπο αλζξώπνπο όζν θαη γηα ηηο βντδάκαμεο κε ην ηζιρνίκι (βι. εηθ. 4) όπσο ιεγόηαλ. Σν
ηζιρνίκι1 ήηαλ κία κεγάιε βάξθα πνηακνύ ρσξίο παληά ή κεραληθά κέξε, ηελ νπνία
θαηεύζπλε έλα άηνκν. Άιινο ηξόπνο λα πεξάζνπλ ην πνηάκη νη θάηνηθνη,ήηαλ θνιπκπώληαο
καδί κε ηα δώα.
Σν ρεηκώλα πνπ ην πνηάκη πάγσλε, δηέζρηδαλ ηνλ
παγσκέλν πνηακό κε ηα πόδηα ή ηηο άκαμεο. Οη
θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ πεξλνύζαλ ζηελ απέλαληη πιεπξά
ηνπ πνηακνύ πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο
γεσξγηθέο ηνπο εθηάζεηο ή γηα θάπνηεο θνηλσληθέο
εθδειώζεηο (παλεγύξηα, γάκνη θιπ).
Δικόνα 4. Σν ηζηξλίθη.
Σν 1954 απνθαζίζηεθε από ηελ πνιηηεία λα
θαηαζθεπαζηεί κία γέθπξα πνπ λα δηεπθνιύλεη
ηε ζπγθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Η
θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο έγηλε αξρηθά ζην ρσξηό
Κέξακνο, αιιά δελ νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο
θαζώο ηα νξκεηηθά λεξά ηνπ πνηακνύ
θαηέζηξεςαλ ην έξγν.
Δικόνα 5. εκεξηλή άπνςε ηεο θνηηόζηξσζεο.

1

ην Σζηξλίθη ζηε λαπηηθή νξνινγία νλνκάδεηαη αθθνιέθε θαη απνηειεί ηύπν ηζηηνθόξνπ
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Σν 1978-79 νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή πνηάκηνπ πεξάζκαηνο ζηα Ρίδηα. Η δηέιεπζε ηνπ
πνηακνύ γίλεηαη κέρξη θαη ζήκεξα κέζσ ηεο θνηηόζηξσζεο (γλσζηό σο καζίζι), όηαλ θπζηθά
ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ είλαη ρακειή. Σνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ε δηέιεπζε ηνπ πνηακνύ είλαη
ζρεδόλ αδύλαηε. Σν 1986 έγηλε δηαπιάηπλζε ηεο θνηηόζηξσζεο γηα ηελ αζθαιέζηεξε
δηέιεπζε ηξνρνθόξσλ (βι. εηθ. 5).
Ηεπόρ Ναόρ Παμμεγίζηων Σαξιαπσών
Πξηλ από πνιιά ρξόληα ζηα Ρίδηα ππήξρε εθθιεζία αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην Γεώξγην γηα ηελ
νπνία θαλείο δελ γλσξίδεη ην έηνο θηίζεο ηεο (Ιζηνξία ηνπ ρσξηνύ ησλ Ρηδίσλ 2015).
Σν 1825 ε ζπληερλία θξενπσιώλ ηνπ Κάξαγαηο δώξηζε ζηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ κηα
εηθόλα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Αξρηζηξάηεγν Μηραήι (βι.
εηθ.6), σο θόξν ηηκήο ζηνλ πξσηάγγειιν θαη κέγα
ηαμηάξρε ησλ άλσ δπλάκεσλ γλσζηό σο Αχ ηράηε. Η
εηθόλα απηή δηεζώζε από ππξθαγηά πνπ ππέζηε ν
Ναόο από ην κέλνο ησλ Σνύξθσλ ην 1914. Φπιάρηεθε
σο θόξε νθζαικνύ από ηνπο πεξίνηθνπο ηνπ Νανύ θαη
κεηαθέξζεθε ην 1922 ζηνλ ήδε ππάξρνληα Ναό ησλ
Σαμηαξρώλ (βι. εηθ. 9) ζηνλ νπνίν, αθνύ
αλαθαηλίζηεθε ην 1926, πξνζηέζεθε ν λάξζεθαο
(πάλσ ζηνλ αλαζθακκέλν από ηνπο Σνύξθνπο Ναό).
Δικόνα 6. Η ζαπκαηνπξγεί εηθόλα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ
Αξρηζηξάηεγν Μηραήι.
Ο Ατ-ηξάηηνο- όπσο ηνλ νλνκάδνπλ νη ληόπηνη -είλαη ν Σαμηάξρεο Μηραήι ηνλ νπνίν θαη
ζεσξνύλ ζαπκαηνπξγό. Ο παιαηόο Ιεξόο Ναόο (βι.
εηθ.7) αθέζεθε δπζηπρώο ζην έιενο ηνπ ρξόλνπ θαη
ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, κε απνηέιεζκα θάπνηνη λα
πάξνπλ ηελ απόθαζε λα ηνλ θαηεδαθίζνπλ ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Μεηά ηελ θαηεδάθηζε ηεο
εθθιεζίαο ζπλέβεζαλ δηάθνξα δπζάξεζηα γεγνλόηα
ζην ρσξηό, ηα νπνία νη θάηνηθνη απέδσζαλ θαη ζην
γθξέκηζκα ηεο εθθιεζίαο.
Δικόνα 7. Ο παιηόο Ιεξόο Ναόο.
Μεηά από ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα θύηξσζε βαζηιηθόο
ζην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ ε Αγία Σξάπεδα θαη ηόηε
απνθαζίζηεθε ζην ζεκείν απηό λα ρηηζηεί έλα
εθθιεζάθη ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Οζία
Δηξήλε Υξπζνβαιάλησ (βι. εηθ.8) θαη γηνξηάδεη ζηηο
28 Ινπιίνπ.
Δικόνα 8. Δθθιεζάθη
Υξπζνβαιάληνπ.

ηεο

Οζίαο

Δηξήλεο

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζηελ ηνπνζεζία πνπ ρηίζηεθαλ νη εθθιεζίεο, ηόζν ε παιηά όζν θαη ε
θαηλνύξγηα, βξίζθνληαλ ηα πξώηα ρξηζηηαληθά λεθξνηαθεία ηνπ ρσξηνύ.
ην ρσξηό ζήκεξα ππάξρεη ν Ιεξόο Ναόο ησλ Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ (βι. εηθ. 9) όπνπ
δεζπόδεη ε εηθόλα ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Μηραήι (ην 1972 εγθαηληάζηεθε ν λένο λαόο,
αθηεξσκέλνο ζηνπο Σαμηάξρεο Μηραήι θαη Γαβξηήι, πξνζηάηεο ηνπ ρσξηνύ). Η εηθόλα ηνπ
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Αξρηζηξάηεγνπ Μηραήι είλαη ζαπκαηνπξγή, θαζώο
θαηά ην παξειζόλ έρνπλ γίλεη αξθεηά ζαύκαηα ζε
πηζηνύο από όιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Γηα ην ιόγν
απηό, θάζε ρξόλν ζηηο 8 Ννεκβξίνπ πνπ γηνξηάδεη ε
εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ ζπξξέεη πιήζνο πηζηώλ γηα
πξνζθύλεκα θαη εθπιήξσζε ηακάησλ.
Δικόνα 9. Ο Ιεξόο Ναόο Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ
Ρηδίσλ.
Νόηηα ηνπ ρσξίνπ πίζσ από ηα πςώκαηα (πάλσ από ηε δηώξπγα- αδξεπηηθό θαλάιη), ζηελ
πεξηνρή Καξά-ηζηαιί (Μαύξν Αγθάζη), βξίζθεηαη ην εθθιεζάθη ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ
θαη Διέλεο.
Οη γεξνληόηεξνη δηεγνύληαη πσο έλα θνξίηζη από ην ρσξηό Βάιηνο, νλεηξεύηεθε όηη ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θνληά ζε κηα πεγή - Ατάζκα (Αγίαζκα) ήηαλ ζακκέλε κηα εηθόλα. Η
θνπέια δηεγήζεθε ην όλεηξν ζηελ κεηέξα ηεο ε νπνία δελ έδσζε ηελ δένπζα ζεκαζία. Σν
όλεηξν επαλαιήθζεθε θαη κηα γπλαηθεία κνξθή πξνέηξεςε ηελ θνπέια λα κηιήζεη ζηνλ
παηέξα ηεο γηαηί δηαθνξεηηθά ζα γηλόηαλ κεγάιν θαθό. ηαλ έγηλε ε εθζθαθή, ην όλεηξν
βγήθε αιεζηλό. Βξέζεθε κηα αζεκέληα εηθόλα θαη ζην κέξνο απηό ρηίζηεθε πξόρεηξα έλα
εθθιεζάθη (κε ζαλίδα) πξνο ηηκήλ ησλ Αγίσλ. Κάζε ρξόλν, ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο, θάηνηθνη
ησλ γύξσ ρσξηώλ ζπγθεληξώλνληαλ θαη γίλνληαλ κεγάιν παλεγύξη κε θαγνπόηη, ηξαγνύδηα
θαη ρνξνύο. Αξγόηεξα, ζηε ζέζε ηνπ παιηνύ ρηίζηεθε θαηλνύξην εθθιεζάθη από ηνπο
θαηνίθνπο ησλ Ρηδίσλ, πνπ βειηηώλεηαη ζπλερώο αθόκα θαη ζήκεξα. ηηο κέξεο καο, ηε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηειείηαη Θεία Λεηηνπξγία θαη Αξηνθιαζία (Ρίδηα Έβξνπ 2015).
Δκπαίδεςζη
Σν πξώην Γεκνηηθό ζρνιείν, όπσο ιέλε νη παππνύδεο καο, ππήξμε ην θειί, ην νπνίν
ιεηηνπξγνύζε ηα έηε 1919-1921.
Σν 1923 έγηλε ην πξώην δεκνηηθό ζρνιείν ζηελ ηνπνζεζία όπνπ βξίζθεηαη ν ζεκεξηλόο
παηδηθόο ζηαζκόο. Λεηηνύξγεζε εθεί γηα πνιιά ρξόληα, ώζπνπ θξίζεθε αθαηάιιειν ην θηίξην
γηα λα ιεηηνπξγεί σο ζρνιείν. Σν ζρνιείν ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί ζην γπλαηθσλίηε ηεο
εθθιεζίαο, ζε ζπίηηα, απνζήθεο θαη καγαδηά ηνπ ρσξηνύ, κέρξη ην 1956-57 πνπ θηίζηεθε ην
ζεκεξηλό δεκνηηθό ζρνιείν. Να πνύκε επίζεο όηη ην ζρνιείν ρηίζηεθε ζε δύν δόζεηο. Σν
ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην δεκνηηθό ζρνιείν ήηαλ ην Σνύξθηθν λεθξνηαθείν θαη ζηα
γύξσ νηθόπεδα ήηαλ ν Σνύξθηθνο Μαραιάο. ια απηά πέξαζαλ νξηζηηθά ζηα ρέξηα ησλ
θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ κεηά ην 1941 (Ιζηνξία ηνπ ρσξηνύ ησλ Ρηδίσλ 2015).
Σν Γεκνηηθό ζρνιείν ζήκεξα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο 6/ζέζην δεκνηηθό θαη θνηηνύλ 55
παηδηά ηόζν από ηα Ρίδηα όζν θαη από ηα γύξσ ρσξηά.
Από ην 1968 κέρξη ην 1975 ζηα Ρίδηα ιεηηνύξγεζε ηδησηηθό 6/ηάμην γπκλάζην ζύκθσλα κε
καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ. Οη ηδηνθηήηεο ηνπ Γπκλαζίνπ ήηαλ νη Μεηξνύδεο θαη Βαξππάηεο, ν
πξώηνο κε θαηαγσγή από ηα Λνπηξά Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ν δεύηεξνο από ηε Γξάκα. ηελ
πεξηνρή ιεηηνπξγνύζαλ ηξία ηδησηηθά Γπκλάζηα, ζηα Ρίδα, ζηνλ Κππξίλν θαη ζηνπο
Μεηαμάδεο. ην ηδησηηθό Γπκλάζην Ρηδίσλ εξρόηαλ παηδηά θαη από ηα γύξσ ρσξηά, από
Υαλδξά, Βάιην, Καλαδά, Άξδν, Φπιάθην, Κέξακν Ακκόβνπλν θαη Καζηαληέο. Σελ πξώηε
ρξνληά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γπκλαζίνπ ηα καζήκαηα γηλόηαλ θάησ ζηελ αίζνπζα ηεο παιηάο
θνηλόηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θηήξηα (ζηηο απνζήθεο ηνπ Ναιηηδή Ισάλλε) πνπ είραλ
δηακνξθσζεί ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
Σν ζεκεξηλό Γπκλάζην Ρηδίσλ θαηαζθεπάζηεθε ην 1975 κε πξνζσπηθή εξγαζία θαη ρξήκαηα
ησλ θαηνίθσλ ζε έθηαζε πνπ παξαρώξεζε ε ηόηε θνηλνηηθή αξρή, αιιά αλήθε ζηνλ Ιεξό Ναό
Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ. Η θηεξηαθή ππνδνκή ηνπ Γπκλαζίνπ βξίζθεηαη ζε πνιύ θαιή
θαηάζηαζε θαη ζε απηό θνηηνύλ ζήκεξα πεξίπνπ 60 καζεηέο από ηελ γύξσ πεξηνρή. Γηαζέηεη
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, γήπεδα κπάζθεη, βόιετ θαη πνδνζθαίξνπ 5x5 (θνηλνηηθό γήπεδν
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δίπια από ην Γπκλάζην) θαζώο θαη ζρνιηθή βηβιηνζήθε ε νπνία έγηλε κε ρξήκαηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηε βηβιηνζήθε ππάξρνπλ πάλσ από 10.000 βηβιία θαη ε πιηθνηερληθή
ηεο ππνδνκή είλαη αμίαο κηζνύ εθαηνκκπξίνπ επξώ.
ηα Ρίδηα ιεηηνπξγεί Νεπηαγσγείν όπνπ ηα παηδηά θνηηνύλ γηα έλα ή δύν ρξόληα θαη παηδηθόο
ζηαζκόο ν νπνίνο αξρηθά αλήθε ζηελ Πξόλνηα θαη ιεηηνπξγνύζε παιαηόηεξα σο
ηαπεηνπξγείν κε παξαδνζηαθνύο αξγαιεηνύο.
Δπίλογορ
Πεξηδηαβαίλνληαο θαλείο ην ρσξηό Ρίδηα αληηιακβάλεηαη όηη πεξηζηνηρίδεηαη από ηελ πινύζηα
θύζε, πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ πνηακό Άξδα θαη ηηο πινύζηεο θαιιηέξγεηεο, θαη από ην
ζηνηρείν ηεο ζξεζθείαο πνπ θπξηαξρεί κε ηε ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Μηραήι
θαη ην Αγίαζκα πνπ αλαβιύδεη ζην εθθιεζάθη ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο. Σα
ελδηαθέξνληα όκσο ησλ θαηνίθσλ είλαη επξύηαηα, θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη από ηηο πινύζηεο
πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην ρσξηό, θαζώο από ην 1979
δξαζηεξηνπνηείηαη ν Δθπνιηηηζηηθόο Μνξθσηηθόο ύιινγνο. Ίζσο κηα κειινληηθή εξγαζία
ζρεηηθά κε ηα Ρίδηα ζα κπνξνύζε λα αζρνιεζεί κε ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ
αλαπηύζζεηαη ζην ρσξηό θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απηή επεξεάδεη ηηο άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ζην
ρσξηό.
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ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ

1ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΖ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
«Οξεζηηάδα: Γηαδξνκέο ζην Υξόλν», Νέα Οξεζηηάδα, 16-18 Οθησβξίνπ 2015, ζει. 133-140

Ο ΑΓΙΟ ΚΤΡΙΛΛΟ Ο ΑΓΡΙΑΝΟΤΠΟΛΙΣΗ
ΚΑΙ Η ΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΝΔΑ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Γεώξγηνο Ρπδηώηεο
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ εζλνκάξηπξα Αγίνπ Κπξίιινπ η΄, ηνπ
Αδξηαλνππνιίηε, Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο, θαζώο θαη ζηελ ηίκεζε ηνπ κεγάινπ
απηνύ αλδξόο ζηελ Νέα Οξεζηηάδα. Σν άγαικα ηνπ Αγίνπ θνζκεί ηελ θεληξηθή (λέα) πιαηεία
ηεο πόιεο, ην δε όλνκά ηνπ έρεη «πηνζεηεζεί» (επίζεκα) από ην 1ν Γεκνηηθό ρνιείν
(Κπξίιιεην). Δίλαη δε κεγάιε ηηκή γηα ηνπο πξόζθπγεο - από Αδξηαλνύπνιε θαη Καξαγάηο ηδξπηέο απηήο ηεο πόιεο, λα έρνπλ, αλάκεζα ζηηο πνιιέο πξνζσπηθόηεηεο θαη απηόλ ηνλ
Άγην, πνπ ε δξάζε ηνπ ζπλδπάδεη ηελ πξνζθνξά ζε ζξεζθεία θαη παηδεία, κε ηελ απηνζπζία
γηα ηελ παηξίδα.
Λέμεηο θιεηδηά: Κύξηιινο, Αδξηαλνύπνιε, Καξαγάηο, Νέα Οξεζηηάδα, 1ν Γεκνηηθό ρνιείν
Δηζαγωγή
Ο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόιεσο Κύξηιινο ν η΄ είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή
θπζηνγλσκία ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Θξάθεο θαη ηδηαίηεξα ηεο Αδξηαλνύπνιεο.
Δίλαη ηεξνκάξηπξαο ηνπ 1821, Άγηνο θαη ζε όιε ηνπ ηε δσή, κε ηε δξάζε ηνπ, πξόβαιιε ηελ
νξζνδνμία θαη ηνλ ειιεληζκό.
Δίλαη ζύκβνιν θαη πξόηππν, ηηκή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο «απνγόλνπ» πόιεο, ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο.
Η δωή ηνπ
Γελλήζεθε ην 1769 ζηελ Αδξηαλνύπνιε από θησρή νηθνγέλεηα θαη ην θνζκηθό ηνπ όλνκα
ήηαλ Κσλζηαληίλνο εξπεληδόγινπ (Θξεζθεπηηθή θαη Ηζηθή Δγθπθινπαίδεηα 1965). Ο
παηέξαο ηνπ Βαζίιεηνο θαηαγόηαλ από ηελ Καηζάξεηα θαη - αλ βαζηζζνύκε ζην επώλπκό ηνπ
- ζα πξέπεη λα ήηαλ θαηαζθεπαζηήο ζηξνπηώλ (ζεξπέηηα, ηνπξθηζηί ηα κειίθξαηα θαηά ηνλ
Γνύδα (1869). Ο Κσλζηαληίλνο είρε θαη ηξείο αδειθέο (ηελ Αηθαηεξίλε, ηελ νπιηάλα θαη
ηελ Μνζρνλή – ε νπνία πήξε ην όλνκα ηεο κεηέξαο πνπ πέζαλε ζηε γέλλα).
Η κεηέξα ηνπ, Μνζρνλή, πνζνύζε γηα ην αγόξη ηεο, πνπ θαηλόηαλ επθπέο θαη επηκειέζηαην,
λα κάζεη ηα Διιεληθά γξάκκαηα όζν γηλόηαλ θαιύηεξα. Έηζη από κηθξό ηνλ πήγαηλε θάζε
Κπξηαθή ζηελ εθθιεζία θαη ην πξώην ηνπ Διιεληθό βηβιίν – όπσο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο
Έιιελεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο – ην αιθαβεηάξη ηνπ, ήηαλ ην Φαιηήξη.
Οη πλεπκαηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο δηεθάλεζαλ όκσο όηαλ γξάθηεθε ζηελ Διιεληθή ρνιή ηεο
Αδξηαλνππόιεσο πνπ ήηαλ ηδξπκέλε πξηλ από ην 1361 (έηνο θαηάιεςεο ηεο πόιεο από ηνπο
Οζσκαλνύο) θαη αλαζπζηάζεθε ην 1550. Ο Κσλζηαληίλνο δηάβαζε αξραίνπο Έιιελεο
θιαζηθνύο, ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο θαη είρε ηελ ηύρε λα ηνλ δηδάμνπλ ζεκαίλνληεο
θαζεγεηέο.
Ο μαλζόο, ςειόο, γαιαλνκάηεο έθεβνο (κε ίρλε επινγηάο ζην πξόζσπν- θαηά ηνλ
Σαληαιίδε, 1868), απέθηεζε γξήγνξα θήκε, ράξε ζηα πλεπκαηηθά ηνπ πξνζόληα.
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Μεηά, αληί λα θύγεη ζηελ Δπξώπε ή ζηε Ρσζία θαη λα γίλεη γηαηξόο ή έκπνξνο, όπσο
ζπλεζηδόηαλ ηόηε γηα ηνπο πξνηθηζκέλνπο λένπο, απηόο απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ην δξόκν
ηνπ Υξηζηνύ.
Υεηξνηνλήζεθε Γηάθνλνο ην 1791, κεηνλνκάζζεθε ζε Κύξηιιν θαη έγηλε Γξακκαηέαο – ήηαλ
άξηζηνο θαιιηγξάθνο – ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο, όηαλ Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο ήηαλ
ν Καιιίληθνο, ν νπνίνο είρε δηαβιέςεη ηηο πινύζηεο πλεπκαηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη ηνλ έθαλε
δεμί ηνπ ρέξη. Όηαλ δε ν Καιιίληθνο κεηαηέζεθε ζηελ Ι.Μ. Νίθαηαο, ν Κύξηιινο ηνλ
αθνινύζεζε (Γνύδαο 1868).
Σν 1801 ν Καιιίληθνο έγηλε Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη ν Κύξηιινο απνζηέιιεηαη
ζηελ Μεηξόπνιε Δθέζνπ, κεηά από αίηεζε ηνπ νηθείνπ γέξνληνο Μεηξνπνιίηε Γαβξηήι
(Δθπαηδεπηηθή Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα 1986).
Όκσο κέζα ζην ρξόλν πέζαλε ν γέξνληαο θαη ν Κύξηιινο έξρεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
θαη ηνπνζεηείηαη από ηνλ Καιιίληθν Μέγαο Αξρηδηάθνλνο ηνπ Παηξηαξρείνπ. Χο Μέγαο
Αξρηδηάθνλνο (δίλνληαο δείγκα ηνπ έξσηόο ηνπ θαη γηα ηελ Διιεληθή Παηδεία) πεηπραίλεη
ηελ έθδνζε βνπιγαξνειιεληθνύ ιεμηθνύ ην νπνίν θαη πξνιέγεη (θαζώο καο πιεξνθνξεί ν
ηζηνξηθόο Φηιήκσλ (1860) σο εμήο: «Αιβαλνί, Βιάρνη, Βνύιγαξνη, αιιόγισζζνη ραξήηε! Κ’
εηνηκαζζήηε όινη ζαο Έιιελεο λα γελλήηε».
Πίζηεπε, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξνη ησλ ηεξσκέλσλ ηεο επνρήο, όηη ε κόξθσζε ησλ Διιήλσλ
ήηαλ ε θαηά ην ήκηζπ εμαζθάιηζε ηεο πξνζερνύο ειεπζεξίαο. Έηζη καδί κε ηνλ Γεκήηξην
Μνπξνύδε - ηνλ κεηέπεηηα Γηεξκελέα ηεο Πύιεο - ζπλεξγάζζεθαλ γηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη
ε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή. Υξεηάζζεθε λα μεπεξαζζνύλ πνιιά εκπόδηα γηα λα θακθζνύλ
νη αληηδξάζεηο ησλ Σνύξθσλ. Με πξσηνβνπιία ηνπ Κπξίιινπ - ν νπνίνο είρε γίλεη ζην κεηαμύ
Αξρηκαλδξίηεο - έγηλε έλαο κεγάινο έξαλνο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο θαη έηζη εμαζθαιίζηεθαλ θαη νη πόξνη ιεηηνπξγίαο ηεο.
Ο Κύξηιινο, εθηόο από ηα θαηά Κπξηαθήλ θεξύγκαηά ηνπ από άκβσλνο (κέρξη ην 1894
δηαζώδνληαλ, ζηελ Ι.Μ. θαη Θενινγηθή ρνιή ηεο Αγίαο Σξηάδνο Υάιθεο, 158 απ’ απηά1),
αζρνιήζεθε θαη κε ηελ ζπγγξαθή βηβιίσλ.
Σν 1802 ην Σππνγξαθείν ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο εμέδσζε ην πξώην ηνπ
βηβιίν κε ηίηιν «Ηεξνγξαθηθή αξκνλία» πνπ είρε σο αληηθείκελν ηνπ ηε Βπδαληηλή πνίεζε ηνπ
Γεσξγίνπ Πηζίδνπ, ηνπ Θενδώξνπ Πξνδξόκνπ θαη ηνπ Νηθεθόξνπ Ξαλζνπνύινπ (Κνύκαο
1832) ην νπνίν θαη δηαζώδεηαη ζηελ ηζηνξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Φηιε-θπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ
Αδξηαλνππόιεσο ζηε Νέα Οξεζηηάδα2.
Σν 1803 ν Κύξηιινο, ζε ειηθία πεξίπνπ 30 εηώλ έγηλε Μεηξνπνιίηεο Ιθνλίνπ. Ήηαλ κηα
πεξηνρή ζηελ νπνία επηθξαηνύζε ην Σνπξθηθό ζηνηρείν. Δπεηδή δελ ππήξραλ νύηε Ιεξείο, νύηε
δάζθαινη, νη ΄Διιελεο είραλ μεράζεη ηελ γιώζζα ηνπο θαη ην κόλν πνπ ηνπο ζπληεξνύζε σο
Γέλνο ήηαλ ε καθξηλή αλάκλεζε ηεο Οξζνδόμνπ Πίζηεσο. Ο Κύξηιινο έθαλε ην θήξπγκά ηνπ
ζηα Σνπξθηθά, γηα λα γίλεηαη θαηαλνεηόο θαη ζηγά ζηγά άξρηδε λα ηνπο εηζάγεη ζηελ Διιεληθή
γξαθή θαη από εθεί ζηε γιώζζα. Σνπο έγξαθε δειαδή ηα Σνπξθηθά κε ειιεληθνύο
ραξαθηήξεο (θαξακαλιίδηθα) θαη βαζκηαία άξρηζαλ νη Έιιελεο λα καζαίλνπλ ηελ γιώζζα
ηνπο, κε Ιεξείο θαη δηδαζθάινπο πνπ κεηαθάιεζε ν Κύξηιινο θαη κε ηελ ίδξπζε Διιεληθώλ
ζρνιείσλ (Δθπαηδεπηηθή Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα 1986).

Η πιεξνθνξία απηή δόζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Ι. Σαληαιίδε (Βίνο ηεθάλνπ
Καξαζενδσξή, 1868) θαη επαλαιήθζεθε από ηνλ Κ. άζα (Νενειιεληθή Φηινινγία ησλ ελ
γξάκκαζη δηαιακςάλησλ Eιιήλσλ,1868). Όκσο κεηά ην ζεηζκό ηνπ 1894 ε ζρνιή θαηέξξεπζε
θαη όζα αξρεία θαη ρεηξόγξαθα δηεζώζεζαλ κεηαθέξζεθαλ ζην Παηξηαξρείν, ελώ ρηίζζεθε
λέν θηίξην κε εκπινπηηζκέλε βηβιηνζήθε. Αλαδήηεζα ην 2015 ηηο νκηιίεο ηνπ Αγίνπ ζηελ
Θενινγηθή ρνιή Υάιθεο θαη ζην Παηξηαξρείν, όκσο δπζηπρώο δελ βξέζεθε ηίπνηε
θαηαγεγξακκέλν.
2
Μπνξεί θάπνηνο λα ην βξεη ζηελ ΑΝΔΜΗ, ζηελ νπνία ππάξρνπλ ςεθηνπνηεκέλα πνιιά
παιαίηππα ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο (Φ..Α.).
1
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Δθεί, ζην Ιθόλην, παηξίδα ησλ Μαξηύξσλ Κεξύθνπ θαη Ινπιίηηεο, έγξαςε έλα Απνιπηίθην
θαηά ηελ ενξηή ηνπο (15 Ινπιίνπ), ην νπνίν πεξηειήθζε ζηελ Αθνινπζία ηνπο (θαη ην νπνίν
δηέζσζε ν κεηέπεηηα Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο Γξεγόξηνο ζην βηβιίν ηνπ3).
Δθεί ν Κύξηιινο ζπλέηαμε έλα Υσξνγξαθηθό Πίλαθα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ηθνλίνπ (πνπ όκσο
ηππώζεθε ην 1812 ζηε Βηέλλε, κε επηζηαζία ηνπ Άλζηκνπ Γαδή)4 γηα λα αθνινπζήζεη ε
Ηζηνξηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνεθδνζέληνο ρσξνγξαθηθνύ πίλαθνο ηνπ Ηθνλίνπ. Σν δεύηεξν απηό
ζύγγξακκα (ην νπνίν εμεδόζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1815) απνηειεί κίαλ επεμήγεζε
ηνπ Πίλαθνο, ελώ πεξηιακβάλεη θαη κία πεξηγξαθή ηεο Αδξηαλνππόιεσο θαη ησλ πεξηνρώλ
γύξσ από ηελ Θξάθε5 (θαη δηαζώδεηαη ζηελ Γελλάδην Βηβιηνζήθε).
Όηαλ ην 1810 πέζαλε ν Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο Γαβξηήι, νη Αδξηαλνππνιίηεο
εδήηεζαλ από ηνλ ηόηε Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε Ιεξεκία λα αλαιάβεη ην Γεζπνηηθό Θξόλν
ηεο πόιεο ηνπο ν ζπληνπίηεο ηνπο Κύξηιινο. Έηζη θαη έγηλε.
Ο Κύξηιινο, κόιηο επέζηξεςε από ην Ιθόλην ζηε γελέηεηξά ηνπ, άξρηζε εκκέζσο ηηο
πξνζθηιείο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ Διιεληθή Παηδεία θαη κεξίκλεζε γηα ηελ Διιεληθή
ρνιή ηεο Αδξηαλνύπνιεο. Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθό ην εμήο: Δπεηδή είρε κάζεη όηη ζε εθείλε
ηελ ζρνιή ζπνύδαδε ν ηέθαλνο Καξαζενδσξήο, πνπ ήηαλ θαη καθξηλόο ζπγγελήο ηνπ,
εδήηεζε λα ηνλ δεη, γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Όηαλ ηνλ πιεξνθόξεζαλ όηη ν
Καξαζενδσξήο είρε θύγεη γηα ηελ Δπξώπε, γηα λα ζπνπδάζεη ηελ Ιαηξηθή, είπε ιππεκέλνο
ηνλ ζηίρν ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ: «Δπέηαμε καο ην πνπιί, νπνύρακε ζηα ρέξηα!».
Σν 1813 ν Οηθνπκεληθόο Θξόλνο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο έκεηλε θελόο, επεηδή ε Σνπξθηθή
δηνίθεζε ππνπηεπόκελε ηνλ Παηξηάξρε Ιεξεκία, όηη επλννύζε αλαηξεπηηθέο θηλήζεηο, ηνλ
εμαλάγθαζε ζε παξαίηεζε. Οη πλνδηθνί ηνπ Παηξηαξρείνπ εμέιεμαλ ζηελ ζέζε ηνπ, παξά
ηελ ζέιεζή ηνπ ηνλ Κύξηιιν.
ηε ζέζε ηνπ, ζηνλ Μεηξνπνιηηηθό ζξόλν ηεο Αδξηαλνππόιεσο, κεηά από πξόηαζή ηνπ,
ηνπνζεηείηαη ν ιόγηνο ηεξάξρεο Γσξόζενο Πξώηνο (ν νπνίνο ηαπηόρξνλα δίδαζθε θαη ζηελ
Διιεληθή Αζηηθή ζρνιή). Δλώ ηνπνζέηεζε, πηζαλόλ κε έγθξηζε ηνπ Κπξίιινπ, πξώην
ζρνιάξρε ηεο ρνιήο ηνλ Καξαζενδσξή.
ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ν λένο Παηξηάξρεο ζπλέρηζε ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα ηελ Μεγάιε ηνπ
Γέλνπο ρνιή. Έηζη πέηπρε λα πείζεη ηειηθά ηνλ Κσλζηαληίλν Κνύκα, ηνλ δηάζεκν ρνιάξρε
ηεο ρνιήο ηεο κύξλεο, λα αλαιάβεη ηε Μεγάιε ρνιή ηνπ Γέλνπο. Παξάιιεια, εξγάζζεθε
κε δήιν γηα ηελ επαλίδξπζε ηεο ρνιήο ηεο Σξαπεδνύληαο, δηόηη ζύκθσλα κε ηηο
πιεξνθνξίεο, είρε ηόζε ακάζεηα θαηαιάβεη ηελ πεξηνρή ηεο έλδνμεο Βπδαληηλήο πόιεο,
«ώζηε κεδέ ην ραξαθηεξηζηηθόλ ηνπ Διιεληθνύ θαη Υξηζηηαληθνύ Γέλνπο (ηελ θαζνκηινπκέλελ
θακέλ δηάιεθηνλ) ζώδεζζαη παξά πάζηλ θαζαξάλ θαη αθεξαίαλ θαη πεξί ηα ήζε δε πνιιήλ
ζπκβαίλεηλ ηελ δηαθζνξάλ». Η επαληδξπζείζα ρνιή ηεο Σξαπεδνύληαο αθηηλνβόιεζε έσο
ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922.
Ο άνθλνο δήινο ηνπ Κπξίιινπ γηα ηελ Παηδεία απιώζεθε ζε όια ηα ζεκεία ηεο
Απηνθξαηνξίαο. Ιδηαίηεξε κάιηζηα πξόλνηα επέδεημε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κνλαζηεξηώλ,
πνπ ηα ζεσξνύζε πλεπκαηηθέο εζηίεο ηνπ Διιεληζκνύ.

Ο Γξεγόξηνο, γηλόκελνο Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο ην 1830, ρξεκαηνδόηεζε ηελ
επαλέθδνζε ηεο «Αθνινπζίαο ησλ Αγίσλ πεληεθαίδεθα Ηεξνκαξηύξσλ ησλ επί Ηνπιηαλνύ ηνπ
Παξαβάηνπ καξηπξεζάλησλ ελ Σηβεξηνππόιεη ηε θνηλώο θαινπκέλε ηξνπκλίηδε» ηνπ 1741,
αθνύ ζπκπεξηέιαβε ζην β’ κέξνο θαη εξγίδηα ηνπ πνιπηάιαληνπ Παηξηάξρε Κπξίιινπ ηνπ
η΄, κεηαμύ απηώλ θαη ην ελ ιόγσ Απνιπηίθην.
4
Καζώο θαη κία ζπιινγή από αξραίεο επηγξαθέο ηεο πεξηνρήο, πνπ αξγόηεξα δεκνζηεύζεθε
ζην πεξηνδηθό Δξκήο ν Λόγηνο (15 Ινπλίνπ 1812).
5
«Ζ Αδξηαλνύπνιηο εθαιείην ην πάιαη Οξεζηηάο, από Οξέζηνπ, ηνπ πηνύ ηνπ Αγακέκλνλνο,
έπεηηα θηηζζείζα θαη απμεζείζα ππό ηνπ Απηνθξάηνξνο ησλ Ρσκαίσλ Αδξηαλνύ Αηιίνπ,
γακβξνύ ηνπ Σξαταλνύ, νλνκάζζε Αδξηαλνύπνιηο θαη Αηιία· θείηαη δε ελ κέζσ ζρεδόλ ηεο
Ρσκαλίαο (Ρνύκειη θνηλώο, ν εζηί γε ησλ Ρσκαίσλ)». (Μέξνο από ηελ ηζηνξηθή πεξηγξαθή
ηεο Αδξηαλνύπνιεο).
3
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Σν 1815 ίδξπζε ζηελ Κσλζηαληηλνύιε «Μνπζηθήλ ρνιήλ ηεο λέαο βπδαληηλήο Σερλνινγίαο
θαη κνπζηθήο κεζόδνπ» (από ηελ νπνίαλ πξνηάζεθε ζύζηεκα κεηξηθήο θαηαγξαθήο ηεο
Βπδαληηλήο Μνπζηθήο, από ηνλ Μεηξνπνιίηε Υξύζαλζν, Γεώξγην Υνπξκνύδην θαη Γξεγόξην
Λεπίηε, πνπ ηζρύεη από ηόηε).
Έλσζε ηελ Μνλή Φηινζόθνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ κε ηε ρνιή ηεο Γεκεηζάλαο θαη ίδξπζε
Διιεληθό ζρνιείν ζηε ηλώπε ηεο Ακάζεηαο ηνπ Πόληνπ (1817). Αλαδηνξγάλσζε δε ζηελ
Πόιε ην «πηηάιην (λνζνθνκείν) ηνπ Γέλνπο».
Δπίζεο αλαθαίληζε θαη εκπινύηηζε ην Σππνγξαθείν ηνπ Παηξηαξρείνπ ζην νπνίν εθδόζεθε κε
δηθή ηνπ άδεηα ν πξώηνο ηόκνο ηνπ Μεγάινπ ιεμηθνύ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο «ΚΗΒΧΣΟ»
(1814)6.
Σέινο, κε δηθή ηνπ άδεηα (1818) κεηαθξάζηεθε από ηνλ Ιιαξίσλα, ηνλ ηλαΐηε, ζηε δεκνηηθή
γιώζζα ε παιαηά θαη ε θαηλή δηαζήθε. Δθδόζεθε όκσο κόλν ε θαηλή από ηε βηβιηθή εηαηξεία
(δέθα ρξόληα αξγόηεξα, ην1828)7.
Η επνρή ηεο παηξηαξρείαο ηνπ Κπξίιινπ Σ΄ ζπκπίπηεη κε ηελ ίδξπζε θαη εμάπισζε ηεο
Φηιηθήο Δηαηξείαο, γηα ην έξγν ηεο νπνίαο δελ ήηαλ απιεξνθόξεηνη νη Σνύξθνη. Σν 1818
ήξζαλ ζηελ Πόιε πξώηα ν θνπθάο θαη κεηά ν Σζαθάισθ θαη κε ηνπο έθεξε θαη Κνπκπάξε
κύεζαλ ηνπο Γεκνγέξνληεο, ηνπο πξνέδξνπο θαη ηνπο κεγαιεκπόξνπο. Γελ άξγεζαλ λα
αληηδξάζνπλ νη Σνύξθνη.
ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1818 εθζξόληζαλ ηνλ Κύξηιιν σο αλίθαλν λα θξαηήζεη ηνπο ιανύο ζε
ππνηαγή. Παηξηάξρεο έγηλε γηα ηξίηε θνξά ν Γξεγόξηνο ν Δ΄. Ο Κύξηιινο, κεηά από κηθξό
δηάζηεκα παξακνλήο- εμνξίαο ζην Άγην Όξνο, επέζηξεςε ζηελ Αδξηαλνύπνιε.
Σνλ Απξίιην ηνπ 1821, ηε Μεγάιε Δβδνκάδα ζπλειήθζεζαλ πνιινί επηθεθαιήο ησλ
Διιήλσλ ζηελ Αδξηαλνύπνιε. Σελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά νη Γελίηζαξνη ηνπο έζθαμαλ κπξνζηά
ηα ζπίηηα ηνπο.
Καη ελώ απηά ζπλέβαηλαλ ήιζε θηξκάλη από ηνλ Σνύξθν Βεδύξε πξνο ηνλ Σνύξθν Ννκάξρε,
πνπ έιεγε κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:
«Δπεηδή εμηθξηβώζε όηη θαη ν εθ ηεο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Παηξηαξρείαο ησλ Ρσκαίσλ
απνιπζείο θαη ελ Αδξηαλνππόιεη εμνξηζζείο Κύξηιινο, ν πξνθάηνρνο ηνπ εθηειεζζέληνο
Παηξηάξρνπ, ελέρεηαη επίζεο εηο ην θίλεκα ην παξαζθεπαδόκελνλ κεηαμύ ηνπ Ρσκατθνύ Έζλνπο
θαη εδέεζε λα εμαιεηθζεί θαη νύηνο εθ ηνπ πξνζώπνπ ηεο γεο πξνο παξαδεηγκαηηζκόλ ησλ
άιισλ, εμέδσθα κπζηηθώο ην πςειόλ ηνύην θηξκάληνλ, δη νπ δηαηάζζσ ηελ απαγρόληζηλ ηνπ
εηξεκέλνπ Κπξίιινπ εληόο ηεο Αδξηαλνππόιεσο, κεηά ηεο ελ πεξηβάιιεηαη ελδπκαζίαο».
Σε Γεπηέξαλ κεηά ηε Κπξηαθήλ ηνπ Θσκά ν Κύξηιινο νδεγήζεθε έθηππνο πξν ηνπ Ννκάξρε,
θαηά ηελ πεξηγξαθή. Μεηά από νιηγόιεπηε ζησπή ιέεη ν Σνύξθνο: «Καηά ηαο εκέξαο απηάο
πνιιά δεηλά ελέζθεςαλ θαηά ηνπ έζλνπο ησλ Διιήλσλ». Ο Κύξηιινο απάληεζε: «Ούησο
επδόθεζελ ν Κύξηνο». Ο Σνύξθνο πξνζπάζεζε λα δηθαηνινγεζεί, αιιά ν Ιεξάξρεο ηνπ είπε:
«Θάξξεη Ζγεκώλ, όινη κίαλ εκέξαλ ζα απνζάλσκελ, γελλεζήησ ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ». Ήπηε
ηνλ πξνζθεξζέληα θαθέ θαη αλερώξεζε. Έμσ από ην δηνηθεηήξην, ηνλ πεξίκελαλ νη
Γελίηζαξνη. Σνλ έδεζαλ θαη ηνλ νδήγεζαλ ζηελ Μεηξόπνιε.
ην θηγθιίδσκα ηνπ παξαζύξνπ ηνπ πλνδηθνύ ηεο Μεηξνπόιεσο, νη Σνύξθνη θξέκαζαλ ην
ζρνηλί θαη ηνπ πέξαζαλ ηελ ζειηά ζηνλ ιαηκό. Ήηαλ ζηηο 18 Απξηιίνπ 1821. Σν ζώκα ηνπ
Κπξίιινπ έκεηλε θξεκαζκέλν ζην θηγθιίδσκα ηξεηο κέξεο. Οη Σνύξθνη απαγόξεπζαλ ηελ
ηαθή ηνπ πξώελ Παηξηάξρε, θαζώο θαη άιισλ θιεξηθώλ θαη δεκνγεξόλησλ θαη ηα ζώκαηά
ηνπο ξίρζεθαλ ζηα λεξά ηνπ Έβξνπ.
ώδεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Γσξνζένπ Πξσίνπ, ζηελ ηζηνξηθή βηβιηνζήθε ηνπ
Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο ζηε Νέα Οξεζηηάδα
7
Σν 1831 αλαηππώζεθε ε κεηάθξαζε ηεο Κ.Γ. ζηε Γελεύε γηα ινγαξηαζκό ηνπ Έιιελα
Κπβεξλήηε Ισάλλε Καπνδίζηξηα. «Γεθαπέληε ρηιηάδεο αληίηππα δηέλεηκε ν Κπβεξλήηεο ζηνπο
ηόηε δηαζσζέληαο από ηνλ καθξνρξόλην πόιεκν Έιιελεο, σο πξώηε πλεπκαηηθή θαη παξήγνξε
ηξνθή». (Βαζηιείνπ Βι. θπξόεξα. Ηιαξίσλ ηλαΐηεο ν Κξήο (1765-1838) θαη αη δύν επηζηνιαί
ηνπ πεξί ηεο κεηαθξάζεσο ησλ Αγίσλ Γξαθώλ. Αζήλα: 1970)
6
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Σν ζθήλσκα ηνπ Κύξηιινπ ην βξήθε ζην θξάθηε ελόο λεξόκπινπ ηνπ Έβξνπ, έμσ απ’ ην
ρσξηό Πύζην, έλαο πηζηόο παηξηώηεο: ν Υξήζηνο Αξγπξίνπ, νπνίνο θαη ην έζαςε κέζα ζην
ζπίηη ηνπ.
Σν 1834 έγηλε αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ Κπξίιινπ από ην Πύζην ζηελ Ι.Μ.
Αδξηαλνππόιεσο (επί Μεηξνπνιίηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Βπδαληίνπ 1830-40).8
Πέξαζαλ άιια νγδόληα έμη ρξόληα θαη ην 1920 ν Διιεληθόο ηξαηόο ειεπζεξώλεη ηελ
Αδξηαλνύπνιε. Πξώηε ελέξγεηα, κεηά ην κλεκόζπλν γηα ηνλ Δζλνκάξηπξα, ήηαλ λα αλνηρζεί
θιεηζηό παξάζπξν ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ κεγάξνπ, από ην θηγθιίδσκα ηνπ νπνίνπ είραλ
θξεκάζεη ηνλ Παηξηάξρε θαη λα ηνπνζεηήζνπλ εθεί κία πηλαθίδα πνπ έγξαθε: «Κπξίιισ ησ
Σ΄ γόλσ κελ ηήζδε πόιεσο επθιεεί, δεμηώο δε ηελ Οιθάδα ηεο Μ. Δθθιεζίαο
νηαθνζηξνθήζαληη ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο ηνλ δη’ αγρόλεο ππνζηάληη ζάλαηνλ ε Παηξίο
ειεπζεξσζείζα θαη κεγάιε ήδε ηνύην ηδξύζαην ζήκα κλεκείνλ κελ ηεο πξνο απηόλ ατδίνπ ηηκήο
θαη ζεβαζκνύ δείγκα δ’ αξεηήο ηνηο επηγηγλνκέλνηο».
Γπζηπρώο κεηά από δύν ρξόληα αθνινύζεζε ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ε
παξάδνζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζηνπο Σνύξθνπο (όξνο ηεο ζπλζήθεο εηξήλεπζεο ησλ
Μνπδαληώλ). Η Αδξηαλνύπνιε παξαδίδεηαη θαη πάιη ζηνπο Σνύξθνπο θαη όινο ν πιεζπζκόο
ηελ εγθαηαιείπεη. ύλνξν πιένλ είλαη ν Έβξνο. Πνιινί Αδξηαλνππνιίηεο θεύγνπλ ζην
εζσηεξηθό ηεο Διιάδαο, αξθεηνί πεξλάλε ζηελ Οξεζηηάδα (Καξαγάηο) καδί κε ηηο αξρέο ηνπο.
Έλα ρξόλν κεηά, θαη ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο, ην ηξίγσλν ηνπ Καξαγάηο
(Οξεζηηάδα, Νηεκηξληέο, Μπόζλα) ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο – αιιά θαη αλαγθαηόηεηαο- ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία από ππξνβόια όπια ηεο
Αδξηαλνύπνιεο, αληί γηα απνδεκίσζε, απνδίδεηαη ζηελ Σνπξθία.
Καξαγαηζηαλνί, Αδξηαλνππνιίηεο καδί κε ηνλ Μεηξνπνιίηε ηνπο αλαγθάδνληαη λα
αλαδεηήζνπλ λέα παηξίδα θαη ιίγα ρηιηόκεηξα παξαπέξα ρηίδνπλ ηε Νέα Οξεζηηάδα.
Μαδί ηνπο θέξνπλ ηα αλακλήζεηο ηεο παηξίδαο, ηελ κλήκε ησλ Αγίσλ ηνπο, ηελ πιεγσκέλε
ηνπο ςπρή, αιιά θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ αγώλα γηα λα μαλαθηηάμνπλ ηελ δσή ηνπο.
Πέξαζαλ έηζη άιια εβδνκήληα ρξόληα ώζηε ην 1993, θαη κεηά από ελέξγεηεο ηνπ
Μεηξνπνιίηνπ θ. Νηθεθόξνπ, λα αλαγλσξηζηεί ν Κύξηιινο από ηελ Ιεξά ύλνδν ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, σο Άγηνο ηεο Δθθιεζίαο καο (Πξάμηο 403/8-7-1993).
Πιένλ ε κλήκε ηνπ ηηκάηαη ηελ 18ελ Απξηιίνπ, κέξα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ηελ
Κπξηαθή ηνπ Θσκά.
ηε λέα πόιε έγηλαλ θαη ειπίδσ λα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη πνιιά γηα ηελ ηίκεζή ηνπ, όπσο:
Ο Αλδξηάληαο ηνπ Αγίνπ Κπξίιινπ
Σν 1970 απνθαζίζηεθε λα ηηκεζεί ζηελ πόιε καο ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Κύξηιινο ν
η΄ γηα ηελ δξάζε ηνπ (εζληθή, εθπαηδεπηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή), θαη ν Μεηξνπνιίηεο
Κσλζηαληίλνο Πνύινο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκαξρν Οξεζηηάδαο Υαηδεληθνιάνπ Βαζίιεην,
ζπγθξόηεζε επηηξνπή γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ αλδξηάληα ηνπ ζε πεξίνπηε ζέζε ηεο πόιεο.
Έγηλε έξαλνο ζε όιε ηελ πεξηνρή, καδεύηεθαλ ρξήκαηα θαη αλαηέζεθε ζηνλ άξηζην γιύπηε
Νηθόια ησλ Αζελώλ, ε ζκίιεπζε ηνπ αλδξηάληα ζε κέγεζνο ιίγν κεγαιύηεξν ηνπ θπζηθνύ
(Σζνλίδεο 1986).
Σν 1973 ηνπνζεηήζεθε σο Μεηξνπνιίηεο ν Αγαζάγγεινο Σακπνπξαηδάθεο θαη κεηά από
πηέζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, ελήξγεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην λέν Γήκαξρν
Δπαγγέινπ Νηθόιαν, αθνύ θαηαβιήζεθε ην ππόινηπν ησλ ρξεκάησλ, θαη παξέιαβαλ ηνλ
αδξηάληα.
Σν κνλαδηθό νζηό ηνπ Αγίνπ Κπξίιινπ πνπ ζώδεηαη, βξίζθεηαη ζηελ Ι.Μ. Μνλή
Βαηνπεδίνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο, κέζα ζε επηζηήζην νζηενθπιάθην πνπ θνξνύζε πάλσ ηνπ ν
Γξεγόξηνο, Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο (1830-1840), ν νπνίνο από ην 1840 σο θαη ηελ
θνίκεζή ηνπ, ην 1860, κόλαζε εθεί.
8
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Σα απνθαιππηήξηα ηνπ αλδξηάληα ηνπ Αγίνπ Κπξίιινπ ηνπ Αδξηαλνππνιίηε (ηνπ η΄
Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ) έγηλαλ ζηηο 4 Ινπλίνπ 1981. Σν άγαικα ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηόηε
λεζίδα, απέλαληη ζην Γεκαξρείν. Σν 2014, κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηελ ξηδηθή
αλαδηακόξθσζε ηεο πιαηείαο θαη ηελ πεδνδξόκεζε ησλ γύξσ δξόκσλ, ν αλδξηάληαο ηνπ
Κπξίιινπ κεηαθέξζεθε κπξνζηά ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ θηηξίνπ ηεο Γεκαξρείαο.
ηε δεμηά πιεπξά ηνπ παξαιιειόγξακκνπ βάζξνπ ππάξρεη ε επηγξαθή: «ΑΝ ΑΣΡΟ
ΛΑΜΠΡΟ ΘΑ ΦΧΣΗΕΖ ΣΗ ΦΤΥΔ ΜΑ ΣΟ ΑΓΑΛΜΑ ΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΔΡΗ ΦΖΛΑ ΘΑ
ΘΤΜΗΕΖ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΠΟΤ ΖΣΑΝ ΓΗΚΗΑ ΟΤ ».
ηε κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ βάζξνπ ππάξρεη ε επηγξαθή: «ΚΤΡΗΛΛΟ Ο Σ΄ ΠΑΣΡΗΑΡΥΖ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ 1813-1818. ΑΠΖΓΥΟΝΗΘΖ ΤΠΟ ΣΧΝ ΣΟΤΡΚΧΝ ΔΗ ΣΖΝ
ΓΔΝΔΣΔΗΡΑΝ ΣΟΤ ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ. ΑΝΖΓΔΡΘΖ ΓΑΠΑΝΑΗ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ
ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΡΔΣΗΑΓΟ. ΝΗΚΟΛΑ γιύπηεο ΔΦΗΛΟΣΔΥΝΖΔΝ».
Σέινο ην 1996, θάησ αθξηβώο από απηήλ ηελ επηγξαθή, ηνπνζεηήζεθε κηα πνιύ σξαία
ζύλζεζε, πνπ θηινηέρλεζε ν Βαζίιεηνο Κπξηαθίδεο (Φσηό Παξί), κε ζέκα:
«ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟ ηνπ ΠΑΣΡΗΑΡΥΟΤ ΚΤΡΗΛΛΟΤ ηνπ Σ΄ Τπό ησλ Σνύξθσλ ελ ησ
Μεηξνπνιηηηθώ Μεγάξσ ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΔΧ ην 1821».
Ολνκαζία Οδνύ
Από ην 2002 ν Γήκνο Οξεζηηάδαο, ζηα πιαίζηα νλνκαζίαο λέσλ νδώλ, κε ηελ απόθαζε
ππ΄αξηζκ. 132, πξαθηηθό 9, ζηηο 25-6-2002 έδσζε ηελ νλνκαζία ηνπ Αγίνπ, σο νδόο
Παηξηάξρνπ Κύξηιινπ ηνπ η΄, ζην δξόκν πξνο ηνλ Πύξγν, πνπ επξίζθεηαη δεμηά απ’ ην
θεληξηθό, έλαληη ηνπ ΣΟΔΒ, θαη πξνο ηελ λέα πξνέθηαζε ηεο πόιεο.
Φόξνο ηηκήο ζηνλ Άγην Κύξηιιν από ην 1ν Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο Οξεζηηάδαο Κπξίιιεην
Ιζηνξία
Η ηζηνξία ηνπ Πξώηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο είλαη δεκέλε κε ηελ
ηζηνξία ηεο πόιεο καο, θαζώο ε ιεηηνπξγία ηνπ άξρηζε ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθύγσλ θαηνίθσλ ηνπ Καξαγάηο θαη ηεο Αδξηαλνύπνιεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα.
Eπίζεκα ηδξύζεθε ην 1924 κε ην λόκν 179/ΦΔΚ.186/ 5-8-1924 θαη ιεηηνύξγεζε σο εμαζέζην.
Γηα αξθεηά ρξόληα ήηαλ ην κνλαδηθό εμαζέζην Γεκνηηθό ρνιείν όιεο ηεο πεξηνρήο θαη γη’
απηό εγγξάθνληαλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ απόθνηηνη καζεηέο από ηα ππόινηπα ζρνιεία
πνπ ζην κεηαμύ είραλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνύζαλ έσο θαη ηεηξαζέζηα.
ηελ αξρή ζηεγάζζεθε ζε νίθεκα ησλ απόξσλ, πνπ βξίζθνληαλ ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ
ζεκεξηλνύ πξναπιίνπ.
Παξάιιεια μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ κεγαινπξεπνύο, θηηξίνπ, πνπ νινθιεξώζεθε
ην 1927.
Σν 1976 ην θηίξην, κεηά από 52 ρξόληα, «επδόθηκεο ππεξεζίαο», έθηαζε ζηα όξηα ηεο
επηθηλδπλόηεηαο θαη σο αθαηάιιειν γθξεκίζηεθε.
Σν «λέν» θηίξην πνπ ππάξρεη ωο ζήκεξα νινθιεξώζεθε ζε ηξία ρξόληα (ην 1979), ελώ ην
2008 θαη ην 2010 ρηίζηεθε δηώξνθε πξνζζήθε ζηα αξηζηεξά, πνπ θηινμελεί ηώξα ην 1ν
Νεπηαγσγείν θαη ζην δεύηεξν όξνθν ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Πξνζωλύκην « ΚΤΡΙΛΛΔΙΟ »
Από ην 2008 ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ, κεηά από πξόηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, πήξε
ηελ απόθαζε λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζσλπκίαο, επηπιένλ δε απηή λα έρεη ζρέζε απηή
κε ηνλ πξόζσπν ηνπ Παηξηάξρε Κπξίιινπ ηνπ η΄, θαζώο: 1) ην ζρνιείν ήηαλ απηό πνπ
πξσηνζηάηεζε ζηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ην άγαικα ηνπ Κπξίιινπ ζηελ πιαηεία θαη 2)
είλαη ην Πξώην ζρνιείν πνπ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 1924, κε ηελ ίδξπζε ηεο λέαο
πόιεο.
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Η πξόηαζε απηή, πηνζεηήζεθε νκόθσλα θαη από ην ζύιινγν Γνλέσλ θαη κάιηζηα πξνηάζεθε
ε επσλπκία «Κπξίιιεην - 1ν Γεκνηηθό ζρνιείν Νέαο Οξεζηηάδαο».
Έηζη, κεηά ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ην 2010 απνθαζίζηεθε από ηελ επίζεκε πνιηηεία,
Τπνπξγείν Παηδείαο, ε κεηνλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ ζε «1ν Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο
Οξεζηηάδαο - Κπξίιιεην» (ΦΔΚ: 1177Β/5-8-2010).
Δπίζεκνο εγθαηληαζκόο ηεο λέαο νλνκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ
Σελ Γεπηέξα 25 Οθησβξίνπ 2010, κε θαιεζκέλνπο επηζήκνπο, γνλείο θαη ΓηεπζπληέοΔθπαηδεπηηθνύο από άιια ζρνιεία έγηλε ν επίζεκνο εγθαηληαζκόο ηεο λέαο νλνκαζίαο ηνπ
ζρνιείνπ από ην Μεηξνπνιίηε Γ.Ο.. θ.θ. Γακαζθελό θαη ην Γήκαξρν ηεο πόιεο θ. Μνπδά
Γεκήηξην θαη παξνπζηάζηεθαλ όια ηα παξαθάησ:
α) Πίλαθαο ζύλζεζε – θωηεηλή επηγξαθή
ηε λόηηα πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ ηνπνζεηήζεθε θσηεηλή επηγξαθή (ζηα δεμηά) όπσο θαη ν
πίλαθαο ζύλζεζε κε ην Άγην Κύξηιιν, ην παιηό ζρνιείν, ηελ Αζηηθή ζρνιή/Γπκλάζην
Αδξηαλνύπνιεο, ηε γέθπξα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ (πνπ ζπκβνιίδεη ην πέξαζκα από ηελ
Αδξηαλνύπνιε ζηελ παιηά Οξεζηηάδα-Καξαγάηο θη απ’ εθεί ζηε Νέα Οξεζηηάδα) θαη
πξνζσπηθόηεηεο (ησλ νπνίσλ νη νλνκαζίεο δόζεθαλ ζε αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ – καδί κε
ζύληνκν βηνγξαθηθό).
β) ήκα ηνπ ζρνιείνπ θαη γ) ν ύκλνο ηνπ ζρνιείνπ
ΤΜΝΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ
{Μνπζηθή: Γηάλλεο Αϊβάδνγινπ - ηίρνη: Γεώξγηνο Ρπδηώηεο}
1. Πξώην ζρνιείν ηεο πόιεσο, ζπλέρεηα ηεο Αδξηαλνππόιεσο,
θάξνο κάζεζεο, πνιηηηζκνύ, δόμα ηνπ Άγηνπ Γεκηνπξγνύ.
2. Γάζθαινη, γνλείο θαη καζεηέο, Θξαθηώηεο, ηεο δσήο νη καρεηέο.
Όιε ε ηζηνξία ζε κηα πλνή. Απηή είλαη δσή, ε αιεζηλή. (Ρεθξέλ)
3. Πξώην ζρνιείν ηεο πόιεσο, ζπλέρεηα ηεο Αδξηαλνππόιεσο.
Πξώην ηεο πόιεο ηνπ Οξέζηε, ε κλήκε ηνπ ζηηο ηάμεηο ζνπ αλέζηε.
4. ήκεξα θαη ρζεο αγθαιηαζηά ζε θνηλή πνξεία πνπ θξαηά
ηε θσηηά ηνπ Πξνκεζέα αλακκέλε, κεο ζην πλεύκα ηεο Διιάδαο βαπηηζκέλε. Ρεθξέλ)
Ρεθξέλ: Κύξηιιε, πξέζβεπε ππέξ εκώλ. Κπξίιιεην ην ζρνιείν καο εη κεζ΄ εκώλ. π, ην
πξόηππν θαη κία ε θσλή: «Γηα Πίζηε θαη Παηξίδα αμίδεη ε δσή»
δ) Ολνκαζίεο ηωλ αηζνπζώλ θαη ε) Βηβιίν ηζηνξίαο ηνπ ζρνιείνπ
Σν 2010, ζηα πιαίζηα δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ έγηλε ε «κεηαηξνπή»
ηνπ ζρνιείνπ ζ’ έλα «αλνηρηό βηβιίν ηνπηθήο ηζηνξίαο». Έηζη κε
θξνληίδα θαη κεξάθη θάζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ πήξε νλνκαζία
ηηκώληαο πξνζσπηθόηεηεο ηεο Θξάθεο (θπξίσο ηεο πεξηνρήο
Αδξηαλνππόιεσο) θαη έηζη ώζηε ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά λα
δηδάζθνπλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία.
Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ Ρπδηώηεο Γεώξγηνο θαη ν
Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ Κηεγκάο Γεκήηξηνο ζπλέγξαςαλ
ην βηβιίν «1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑ ΟΡΔΣΗΑΓΑΚΤΡΗΛΛΔΗΟ, ΗΣΟΡΗΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΔΝΑ ΚΣΗΡΗΟ», ην νπνίν
εθηππώζεθε κε ρνξεγία ηνπ Γήκνπ θαη δόζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζήκσλ εγθαηλίσλ ηεο
«κεηνλνκαζίαο» ηνπ ζρνιείνπ.
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ην βηβιίν απηό ππάξρεη ε ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, ε δηαδηθαζία πξνζσλπκίαο θαη νη νλνκαζίεο
(κε ηελ αηηηνιόγεζε) ησλ αηζνπζώλ ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ.
ζη) Πξνζθπλεηάξην ηνπ Αγίνπ Κπξίιινπ
Ο Μεηξνπνιίηεο Γηδπκνηείρνπ-Οξεζηηάδαο-νπθιίνπ θ.θ. Γακαζθελόο, αληαπνθξηλόκελνο
ζε έθθιεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γνλέσλ,
ρξεκαηνδόηεζε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο Πξνζθπλεηαξίνπ (αληί γηα κηα εηθόλα) πξνο ηελ λόηηα
πεξίθξαμε ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα κπνξνύλ θαη νη πεξαζηηθνί λα αλάβνπλ θεξάθη
θαη λα ηηκάηαη ν Άγηνο θη απ’ όιε ηελ θνηλσλία ηεο πόιεο, έζησ κε έλα απιό Πξνζθπλεηάξη.
Σα επίζεκα εγθαίληα ηνπ Πξνζθπλεηαξίνπ έγηλαλ ζηε ενξηή ηεο κλήκεο ηνπ Αγίνπ Κπξίιινπ
ηνπ Αδξηαλνππνιίηε, ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά ηνπ 2013.
Βηβιία γηα ηνλ Άγην Κύξηιιν
Ο αείκλεζηνο ζπγγξαθέαο Σάθεο Σζνλίδεο (πνπ έγξαςε πξώηνο γηα ηελ ηζηνξία ηεο
δεκηνπξγίαο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο) είλαη απηόο επίζεο πνπ ην 1984, κεηά από κεγάιε έξεπλα,
έγξαςε βηβιίν γηα ηε δσή ηνπ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο Κπξίιινπ ηνπ η΄, ηνπ
Αδξηαλνππνιίηε. Σν βηβιίν ηνπ απηό επαλεθδόζεθε ην 1986 από ηνλ Δθπνιηηηζηηθό θαη
Μνξθσηηθό ζύιινγν Ππζίνπ θαη Ρεγίνπ (Κηεγκάο Γ. - Ρπδηώηεο Γ., 2013).
Δπίζεο, ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ε θ. Λίλα Κάιια εθδίδεη βηβιίν κε ζαύκαηα ηνπ Αγίνπ.
Σέινο, ην 2013 εθδόζεθε ε κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία ηνπ Αγίνπ κε ηίηιν «Ο ζνθόο ηεο
Αδξηαλνύ», πνπ έγξαςε ε θ. Μέλε Παπάδνγινπ.
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Ο ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΧ
ΓΙΟΝΤΙΟ Ο Δ΄
Δςάγγελορ Γ. Ππωτοπαπαδάκηρ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η νξγαλσκέλε έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί, εη κε ηη άιιν, πξντόλ
καθξάο πλεπκαηηθήο σξίκαλζεο, αιιά θαη πνιηηηζκηθό αγαζό πςειήο αμίαο, αθνύ ζπλέρεη ηηο
θνηλσλίεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο εθάζηεο. ην
ζύληνκν απηό δνθίκην ζα εθηεζεί ε πξνζσπηθόηεηα θαη ε πξνζθνξά ηνπ Οηθνπκεληθνύ
Παηξηάξρε Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ζηάζε πνπ απηόο ηήξεζε ελ ζρέζεη
πξνο ην ιεγόκελν πξνλνκηαθό δήηεκα. πγθεθξηκέλα, ζα ππνζηεξηρζεί ε ζέζε πσο ε
απόθαζε ηνπ Παηξηάξρε Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄ λα εμσζήζεη ηελ ζύγθξνπζε ηεο Δθθιεζίαο κε
ηελ ηόηε δηνηθεηηθή εμνπζία ηεο Τςειήο Πύιεο ζηα άθξα, παξόηη ίζσο όρη πνιηηηθώο
ελδεδεηγκέλε, απεηέιεζε εζηθή επηινγή πνπ θαηαδεηθλύεη πςειή εζηθή πνηόηεηα θαη
αηαιάληεπηε πξνζήισζε ζε ιεινγηζκέλα πηνζεηεκέλεο εζηθέο αξρέο. Πεξαηηέξσ, ζα ηνληζζεί
πσο – ζηνλ βαζκό πνπ ν εθάζηνηε Παηξηάξρεο εθηόο από ύςηζηνο πλεπκαηηθόο πνηκέλαο είλαη
θαη ηαγόο κηαο θνηλσλίαο – ε εθ κέξνπο ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄ πξνζήισζε ζηηο εζηθέο ηνπ
αξρέο δύλαηαη λα απνηειέζεη εύγισηην ππόδεηγκα γηα ηνπο πνιηηηθνύο θαη πλεπκαηηθνύο
εγέηεο θάζε επνρήο, θαηαδεηθλύνληαο πσο εάλ ε πνιηηηθή απόθαζε βαζίδεηαη ζε κηα θαίξηα
εζηθή επηινγή, θαη εάλ ν εγέηεο παξακέλεη αηαιάληεπηνο ζε απηήλ, ηόηε είλαη πνιύ
πηζαλόηεξν λα επηηεπρζεί ν όπνηνο πνιηηηθόο ζηόρνο.
Λέξειρ κλειδιά: Παηρηάρτες Δηολύζηος ο Ε΄, προλοκηαθό δήηεκα, Τυειή Πύιε, εζηθή
προζήιφζε, δεοληοθραηία, φθειηκηζκός

Σν ζύληνκν απηό δνθίκην ζα κπνξνύζε λα ηηηινθνξείηαη, επίζεο, σο εμήο: «Ο Παηξηάξρεο
πνπ θαηαηξόπσζε έλαλ απηνθξάηνξα» ή: «Όηαλ ην ήζνο ππεξληθά ηελ ηζρύ». Γηόηη ην βηβιίν
ηεο δσήο καο, όζν κεγάιν ή κηθξό, πινύζην ή θησρό θαη εάλ είλαη απηό, έρεη πάληνηε κηα
θνξύθσζε, κηα κεγάιε ζηηγκή, ε νπνία ζπκππθλώλεη απηό πνπ είκαζηε, ηελ νπζία καο θαη
ηελ ζπλνιηθή πνηόηεηά καο. Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο ε θνξπθαία απηή ζηηγκή είλαη
ηδησηηθή, θαη ηελ καζαίλνπλ νη ιηγνζηνί νηθείνη καο. Γηα ηνλ Γηνλύζην Υαξηησλίδε ε ζηηγκή
απηή ππήξμε δεκόζηα, θαη έηζη έγηλε γλσζηή ζηνπο πνιινύο θαη θαηέζηε θηήκα ηεο ηζηνξίαο.
Αιιά δελ ζα κπνξνύζε λα έρεη ζπκβεί δηαθνξεηηθά, αθνύ ζηνλ Γηνλύζην Υαξηησλίδε, ν
νπνίνο πξηλ από δηαθόζηα πεξίπνπ ρξόληα γελλήζεθε ζηελ Αδξηαλνύπνιε, έιαρε λα έιζεη
αληηκέησπνο κε ηελ κεγάιε ώξα ηνπ βίνπ ηνπ ελόζσ δηαθξαηνύζε ηνλ πεξίνπην όζν θαη
επηζθαιή ζώθν ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε. Καη ν ηξόπνο πνπ δηαρεηξίζηεθε ηελ πξόθιεζε
πνπ ε κνίξα ηνπ επεθύιαζζε, ηνπ εμαζθάιηζε κηα ζέζε ζηελ ηζηνξία, θαη έδσζε ζε εκάο ηελ
επθαηξία λα νκηινύκε ζήκεξα γηα απηόλ.
Η νξγαλσκέλε έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί, εη κε ηη άιιν, πξντόλ
καθξάο πλεπκαηηθήο σξίκαλζεο, αιιά θαη πνιηηηζκηθό αγαζό πςειήο αμίαο, αθνύ ζπλέρεη ηηο
θνηλσλίεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο εθάζηεο. Σν
ζύληνκν απηό δνθίκην πξνηίζεηαη λα παξνπζηάζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄, εζηηάδνληαο ηδίσο ζηελ ζηάζε πνπ απηόο ηήξεζε
ελ ζρέζεη πξνο ην ιεγόκελν προλοκηαθό δήηεκα. πγθεθξηκέλα, ζα ηνληζζεί πσο ε απόθαζε
ηνπ Παηξηάξρε Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄ λα εμσζήζεη ηελ ζύγθξνπζε ηεο Δθθιεζίαο κε ηελ ηόηε
141

δηνηθεηηθή εμνπζία ηεο Τςειήο Πύιεο ζηα άθξα, παξόηη ίζσο όρη πνιηηηθώο ελδεδεηγκέλε,
απεηέιεζε εζηθή επηινγή πνπ θαηαδεηθλύεη πςειή εζηθή πνηόηεηα θαη αηαιάληεπηε
πξνζήισζε ζε ιεινγηζκέλα πηνζεηεκέλεο εζηθέο αξρέο. Πεξαηηέξσ, ζα ππνζηεξηρζεί ε ζέζε
πσο ε εθ κέξνπο ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄ πξνζήισζε ζηηο εζηθέο ηνπ αξρέο δύλαηαη λα
απνηειέζεη εύγισηην ππόδεηγκα γηα ηνπο πνιηηηθνύο θαη πλεπκαηηθνύο εγέηεο θάζε επνρήο,
θαηαδεηθλύνληαο πσο εάλ ε απόθαζε βαζίδεηαη ζε κηα θαίξηα εζηθή επηινγή, θαη εάλ ν
εγέηεο παξακέλεη αηαιάληεπηνο ζε απηήλ, ηόηε είλαη πνιύ πηζαλόηεξν λα επηηεπρζεί ν όπνηνο
πνιηηηθόο ζηόρνο.
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν Γηνλύζηνο ν Δ΄ γελλήζεθε σο Γηνλύζηνο Υαξηησλίδεο ην 1820 ζηελ
Αδξηαλνύπνιε, όπνπ κεγάισζε θαη ζπνύδαζε (Οηθνπκεληθόλ Παηξηαξρείνλ 2016). Αθ’ όηνπ
νινθιήξσζε ηηο εγθύθιηεο ζπνπδέο ηνπ εξγάζζεθε επί κία δεθαεηία σο δάζθαινο ζηελ κέζε
εθπαίδεπζε ζηηο αξάληα Δθθιεζηέο θαη ζην Γηδπκόηεηρν (Ιεξά Μεηξόπνιηο Γηδπκνηείρνπ,
Οξεζηηάδνο θαη νπθιίνπ 2016). ε ειηθία 30 εηώλ, ην 1951, ρεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο, θαη ζε
ιηγόηεξα από δέθα ρξόληα αλήιζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο θαηαιακβάλνληαο ην 1058
αξρηθά ηνλ ζξόλν ηνπ Μεηξνπνιίηε Κξήηεο, θαηόπηλ απηόλ ηνπ Γηδπκνηείρνπ θαη, ηειηθά,
εθείλνλ ηεο Αδξηαλνύπνιεο (Οηθνπκεληθόλ Παηξηαξρείνλ 2016). Σν 1887, ζε ειηθία 67 εηώλ,
εμειέγε Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο, ζέζε από ηελ νπνία ππεξέηεζε ην πνίκληό ηνπ γηα κόιηο 4
έηε, αθνύ ην 1891 δηεθόπε ην λήκα ηεο δσήο ηνπ (Ιεξά Μεηξόπνιηο Γηδπκνηείρνπ,
Οξεζηηάδνο θαη νπθιίνπ 2016). Σα ηέζζεξα απηά ρξόληα, σζηόζν, ππήξμαλ αξθεηά γηα ηνλ
Γηνλύζην ηνλ Δ΄ ώζηε λα θαηαδείμεη από πνηά πιηθά ήηαλ θηηαγκέλνο. Καη ηνύην δηόηη πεξί ηα
ηέιε ηεο ζεηείαο ηνπ - αιιά θαη ηεο δσήο ηνπ - αλέθπςε ε δεύηεξε θάζε ηνπ πεξίθεκνπ
πξνλνκηαθνύ δεηήκαηνο.
Σα πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ έρνπλ ηελ απαξρή ηνπο ήδε ζην 1453 θαη
βαζίζηεθαλ ζηελ ζπκθσλία ηνπ Παηξηάξρε Γελλάδηνπ ρνιάξηνπ κε ηνλ Μσάκεζ ηνλ
Πνιηνξθεηή ακέζσο κεηά ηελ άισζε. Σα πξνλόκηα αθνξνύζαλ ην πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ
νη νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί ζα νξγάλσλαλ ηε θνηλσληθή δσή ηνπο, θάζε πηπρή ηεο νπνίαο ζα
ξπζκηδόηαλ επί ηε βάζεη ησλ αξρώλ θαη ησλ αμηώλ ηνπ Κνξαλίνπ θαη ηεο ζαξίαο, αιιά θαη
όζσλ πξνβιέπνληαη ζην Κνξάλη γηα ηηο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο θαη εηδηθά γηα ην
Υξηζηηαληζκό (Ναλάθεο 2016). Απηό ην ηειεπηαίν επέηξεπε θαη επέβαιε έλα είδνο
απηνηέιεηαο. Η έθηαζε θαη ε ηζρύο ησλ πξνλνκίσλ απηώλ, σζηόζν, επαθίεην ζηελ βνύιεζε,
ηελ θξίζε θαη ηηο δηαζέζεηο ησλ ηνπηθώλ παζάδσλ, αθνύ ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία δελ είρε
εληαίν ζύζηεκα δηνίθεζεο. Καηά ηνλ 19ν αηώλα ε ζπγθπξία επλόεζε ηελ δηεύξπλζε ησλ
πξνλνκίσλ πνπ απνιάκβαλε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, αθνύ νη ζνπιηάλνη επηδόζεθαλ ζε
κηα γεληθόηεξε πξνζπάζεηα ηαλδηκάη, δειαδή αλαζπγθξόηεζεο ηεο δηνίθεζεο. ην πιαίζην
απηό ηα πξνλόκηα πνπ απνιάκβαλε ην Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο
απνθξπζηάιισλαλ ηελ δέζκεπζε ηεο Τςειήο Πύιεο γηα ζπλεξγαζία θαη ζπκπόξεπζε κε
όινπο ηνπο Οζσκαλνύο ππεθόνπο, αλεμάξηεηα από ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο πίζηε. Σα πξνλόκηα
έιαβαλ ηελ πιήξε ηνπο κνξθή κε ην ςήθηζκα ησλ Γεληθώλ Καλνληζκώλ ην 1856 (Βαιαήο
2013).
Η ακθηζβήηεζε ησλ πξνλνκίσλ απηώλ (ζην εμήο προλοκηαθό δήηεκα), μεθίλεζε επί
παηξηαξρίαο ηνπ Ισαθείκ ηνπ Γ΄ (Καξδαξάο 1998). θνπόο ηνπ ηόηε νπιηάλνπ Αβδνύι
Υακίη ηνπ Β΄ ήηαλ λα πεξηνξίζεη ηα πξνλόκηα ησλ Υξηζηηαλώλ θαη, ζηαδηαθά, λα θαηαξγήζεη
πιήξσο ηελ δπλαηόηεηά ηνπο λα ξπζκίδνπλ σο κηιέη, δειαδή σο νξζόδνμε θνηλόηεηα, ζέκαηα
όπσο ε εθπαίδεπζε, ε αλάδεημε θιεξηθώλ, ηα δηαδύγηα, θαη άιια (Ναλάθεο 2016). Οη
πξνζπάζεηέο ηνπ, σζηόζν, πξνζέθξνπζαλ ζηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ
ιανύ θαη γξήγνξα εθθπιίζηεθαλ. Η δεύηεξε θάζε ηνπ πξνλνκηαθνύ δεηήκαηνο μεθίλεζε ην
1890 επί παηξηαξρίαο ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄. Σόηε, ζπγθεθξηκέλα, παύζεθαλ νη Μεηξνπνιίηεο
εξξώλ θαη Καζηνξηάο ρσξίο λα ιάβεη γλώζε ν Παηξηάξρεο, θαη απαηηήζεθε λα πάςνπλ ηα
εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα λα δηθάδνπλ θιεξνλνκηθέο ππνζέζεηο (Βαιαήο 2013). Ο
Γηνλύζηνο ν Δ΄ ακέζσο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ ζηηο 23 Ινπιίνπ, ε νπνία δελ έγηλε δεθηή
από ηνλ νπιηάλν. ηηο 2 Απγνύζηνπ ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ εθ λένπ, θαη, παξόηη νύηε
απηή έγηλε δεθηή, ν Γηνλύζηνο απεζύξζε ζηελ νηθία ηνπ ζην Μαθξνρώξη. Ο νπιηάλνο έκεηλε
ακεηαθίλεηνο θαη, έηζη, ν Γηνλύζηνο ζηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 1890 θήξπμε ηελ Δθθιεζία ελ
δηφγκῴ, έθιεηζε ηηο εθθιεζίεο πνπ αλήθαλ ζην Παηξηαξρείν θαη ζηακάηεζε θάζε ηεξνπξαμία
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εθηόο από ηελ ηέιεζε λεθξώζηκσλ αθνινπζηώλ, κε νξαηό ηνλ θίλδπλν λα κελ ενξηαζζνύλ
θαλ ηα επεξρόκελα Υξηζηνύγελλα ηνπ 1890 (Ιεξά Μεηξόπνιηο Γηδπκνηείρνπ, Οξεζηηάδνο θαη
νπθιίνπ 2016). Με ηνλ ηξόπν απηό πξνθιήζεθε όμπλζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ Παηξηαξρείνπ κε
ηελ Πύιε, αιιά θαη ε παξέκβαζε ηνπ Σζάξνπ ηεο Ρσζίαο, ν νπνίνο απείιεζε κε πόιεκν ζε
πεξίπησζε πνπ δε δηαηεξνύληαλ ηα παηξηαξρηθά πξνλόκηα (Ιεξά Μεηξόπνιηο Γηδπκνηείρνπ,
Οξεζηηάδνο θαη νπθιίνπ 2016). Έηζη ε Πύιε ππνρώξεζε θαη ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 1890
εμήγγεηιε όηη ηα πξνλόκηα ηνπ Παηξηαξρείνπ παξέκελαλ ζεβαζηά. Ο Γηνλύζηνο ν Δ΄ νθηώ
κήλεο κεηά έθπγε από ηελ δσή, αιιά έθπγε έρνληαο θαηαγάγεη κηα ιακπξή λίθε γηα ηελ
Δθθιεζία θαη ηνλ ιαό ηνπ.
Δίλαη πξνθαλέο από ηα παξαπάλσ πσο ν Γηνλύζηνο ν Δ΄, όηαλ βξέζεθε ελώπηνο ελσπίσ κε
ηελ κεγάιε πξόθιεζε ηνπ βίνπ ηνπ, ήηαλ ζίγνπξνο γηα απηό πνπ έπξεπε λα πξάμεη, θαη
απόιπηα απνθαζηζκέλνο λα ην πξάμεη. Η επηινγή ηνπ δελ ήηαλ ε πιένλ αλώδπλε γηα εθείλνλ,
θαη ν δξόκνο πνπ δηάιεμε δελ ήηαλ ν επθνιόηεξνο από ηνπο δπν πνπ αλνίγνληαλ κπξνζηά
ηνπ. Ωζηόζν, βάδηζε ηνλ δξόκν πνπ πίζηεπε πσο όθεηιε λα αθνινπζήζεη. Καη ην έθαλε
αηαιάληεπηα, έζησ θαη εάλ απηό νδήγεζε ηελ ζύγθξνπζή ηνπ κε ηνλ νπιηάλν ζηα άθξα. Η
απόθαζή ηνπ δελ βαζίζζεθε νύηε ζην εστερές, νύηε ζην ισζηηειές, νύηε ζην ποιηηηθώς εθηθηό.
Όηαλ ζπγθξνύεηαη ν θπξίαξρνο κε ηνλ ππνηειή, ην εύινγν είλαη ν πξώηνο λα επηβάιεη ηελ
ζέιεζή ηνπ ζηνλ δεύηεξν. Σν γεγνλόο πσο ζηελ πεξίπησζε απηή ε εμέιημε ησλ πξαγκάησλ
ππήξμε δηαθνξεηηθή, νθείιεηαη ζε γεγνλόηα πνπ ζα κπνξνύζαλ θαη λα κελ επέιζοσλ: Ο
ηζάξνο κπνξεί λα κελ παξελέβαηλε θαη, αθόκε θαη εάλ ην έπξαηηε, κπνξεί ε παξέκβαζή ηνπ
λα ήηαλ ήπηα θαη λα κελ αζθνύζε ζηνλ νπιηάλν ηελ πίεζε πνπ ρξεηαδόηαλ ώζηε ν
ηειεπηαίνο λα ππνρσξήζεη. Μπνξεί, επίζεο, ε αληίδξαζε ηνπ νπιηάλνπ ζηηο απνθάζεηο ηνπ
Γηνλπζίνπ λα ήηαλ εμίζνπ άγξηα κε απηήλ πξνθαηόρσλ ηνπ, θαη απηό ζα νδεγνύζε ηνλ
Παηξηάξρε ζηελ αγρόλε θαη ην πνίκλην ζε αλειεή δησγκό. Αλ ήηαλ άιινο ζηελ ζέζε ηνπ
Γηνλπζίνπ, ελδερνκέλσο ζα ππνρσξνύζε θαη ζα αλέκελε θάπνηα πξνζθνξόηεξε ζηηγκή γηα λα
επηδηώμεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξνλνκίσλ - έλαλ πην δηαιιαθηηθό νπιηάλν, ίζσο. Ο
Γηνλύζηνο, σζηόζν, πξνέβε ζε κηα εζηθή επηινγή, ππό ηελ έλλνηα πσο επέιεμε απηό πνπ ν
ίδηνο πίζηεπε πσο όθεηιε λα επηιέμεη, θαη όρη απηό πνπ θάληαδε ηελ ζηηγκή εθείλε πην βνιηθό
ή πεξηζζόηεξν εθηθηό. Η ζηάζε ηνπ, κε άιια ιόγηα, ππήξμε εμόρσο εζηθή θαη δηόινπ
πνιηηηθή. Καη γηα ηνλ ιόγν απηό ηειηθώο αληακείθζεθε.
Ο Kierkegaard γξάθεη πσο ε απόθαζε, ε θάζε απόθαζε, είλαη κηα ζηηγκή ηξέιαο (Derrida
1978 & Bennington 2011). Καη έρεη δίθην, κάιινλ, αθνύ θάζε θνξά πνπ απνθαζίδνπκε,
απνθαζίδνπκε ηώρα, πηζηεύνληαο πσο ε απόθαζή καο ζα απνδεηρζεί νξζή ζηο κέιιολ. Γηα ην
κέιινλ, όκσο, κόλνλ εηθαζίεο κπνξνύκε λα θάλνπκε, αθνύ απηό είλαη αόξαην έσο όηνπ
απνθαιπθζεί, θαη ηα γπξίζκαηα ηνπ ηξνρνύ ηεο κνίξαο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ όπνηα
πξόβιεςε ζε ηέηνην βαζκό, πνπ, όηαλ ηειηθά ην κέιινλ γίλεη παξόλ, ελδέρεηαη λα
αληηιεθζνύκε πσο ε απόθαζή καο, όζν ρξόλν θαη ζθέςε θαη εάλ είρακε επελδύζεη θαηά ηελ
ιήςε ηεο, ήηαλ ηειηθώο εζθαικέλε. Όια ηα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ ζε θάπνηνλ βαζκό πσο
ηόζν ε πνιηηηθή πξόλνηα, όζν θαη ε πνιηηηθή ζσθξνζύλε, δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ γηα
εκάο αζθαιείο νδεγνύο όηαλ πξόθεηηαη λα ιάβνπκε κηα ζεκαληηθή πνιηηηθή απόθαζε. Όηαλ
πξέπεη λα πνύκε ην κεγάιν λαη ή ην κεγάιν όρη, ίζσο ν κνλαδηθόο αζθαιήο νδεγόο καο λα
είλαη ε εζηθή καο θαη ε ζπλείδεζή καο. Οη κεγάινη εγέηεο θαηεγξάθεζαλ σο ηέηνηνη ζην
κεγάιν βηβιίν ηεο ηζηνξίαο, δηόηη νη θαίξηεο απνθάζεηο ηνπο ειήθζεζαλ θαηά ηξόπν
απξνζδόθεην γηα ηνπο πνιινύο, ζε πείζκα απηνύ πνπ ε πεξίζηαζε θάζε θνξά θαηλόηαλ λα
επλνεί. Η ζηάζε ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Δ΄ ζην πξνλνκηαθό δήηεκα ηνλ θαηαηάζζεη αζθαιώο
ζηελ ρνξεία ησλ κεγάισλ εγεηώλ. Όηαλ ρξεηάζζεθε λα απνθαζίζεη γηα ηα ζπνπδαία θαη ηα
κεγάια, ν Γηνλύζηνο ν Δ΄ ην έπξαμε ππαθνύνληαο ζηελ ζπλείδεζή ηνπ θαη ζην ήζνο ηνπ. Σν
γεγνλόο πσο ηειηθά επηβξαβεύζεθε γηα ηελ ζηάζε ηνπ απηή, κπνξεί λα απνδεηρζεί θαιό
κάζεκα γηα όζνπο ζήκεξα αζθνύλ εμνπζία, θαηαδεηθλύνληαο πσο εάλ ε εθάζηνηε απόθαζε
βαζίδεηαη ζε κηα θαίξηα εζηθή επηινγή, θαη εάλ ν εγέηεο παξακέλεη αηαιάληεπηνο ζε απηήλ,
ηόηε είλαη πνιύ πηζαλόηεξν λα επηηεπρζεί ν όπνηνο πνιηηηθόο ζηόρνο.
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ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΒΑΡΒΑΚΗ:
Ο ΠΡΩΣΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ ΣΗ ΝΔΑ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Παζσαλίνα ίζκος
ΠΔΡΙΛΗΨΗ
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηδηώθεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ βίνπ ηνπ Μεηξνπνιίηε
Πνιύθαξπνπ Βαξβάθε, ν νπνίνο απνηέιεζε ηνλ πξώην κεηξνπνιίηε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο,
θαζώο θαη ηνπ πνιύηηκνπ έξγνπ ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα αλέγεξζεο ηεο πόιεο. Η ζπκβνιή ηνπ
ζηα δύζθνια ρξόληα ηνπ μεξηδσκνύ ησλ πνιηηώλ αλαγλσξίζηεθε από όινπο, νη νπνίνη ηνλ
ηηκνύζαλ θαη ηνλ ζέβνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Νέα Οξεζηηάδα κέρξη ην
1928, νπόηε θαη παξαηηήζεθε από ηε ζέζε ηνπ. Η αλαγλώξηζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε
δεκηνπξγία ηεο λέαο πόιεο θαηαδεηθλύεηαη θαη από ηελ πξνηνκή ηνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε
αξγόηεξα θαη θνζκεί κία από ηηο πιαηείεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. ηελ παξνύζα εξγαζία ζα
δνζεί έκθαζε ζηνπο αγώλεο πνπ θαηέβαιε ν κεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο γηα ηε ζπγθέληξσζε
ησλ ηεξώλ ιεηςάλσλ θαη ηελ αλαθνύθηζε ησλ ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο,
όηαλ εγθαηαζηάζεθε ζην Καξαγάηο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1920, αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ
θαηέβαιε λα ζπγθεληξώζεη όινπο ηνπο πνιίηεο γύξσ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ
θαηλνύξηα παηξίδα ηνπο, ηε Νέα Οξεζηηάδα. Δπίζεο, ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ
αλέγεξζε ησλ πξώησλ ηεξώλ λαώλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ζηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηνπ
κεηξνπνιίηε ζηελ πξνζπάζεηα απηή.
Λέξειρ κλειδιά: Πολύκαρπος Βαρβάκης, Αδριανούπολη, Καραγάης, Νέα Ορεζηιάδα
Διζαγωγή
ηελ πξνζπάζεηα αλαζπγθξόηεζεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, κίαο πόιεο ε νπνία απνηέιεζε
πξνάζηην ηεο Αδξηαλνππόιεσο, ζπλέβαιαλ πνιινί ελεξγνί πνιίηεο, νη νπνίνη κε ην ζπλνιηθό
έξγν ηνπο θαη ηελ απνθαζηζηηθή δξάζε ηνπο κπόξεζαλ λα θξαηήζνπλ αλαιινίσην ην
ζηνηρείν ηεο ελόηεηαο ησλ Καξαγαηζηαλώλ θαη λα νξγαλώζνπλ ηε λέα δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο πξνζπεξλώληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ. Μία ηέηνηα κεγάιε
πξνζσπηθόηεηα είλαη ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο Βαξβάθεο.
Ο Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο Βαξβάθεο δελ πεξηνξίζηεθε κόλν ζηα ζξεζθεπηηθά ηνπ
θαζήθνληα, αιιά έγηλε βνεζόο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξαζπηζηήο θάζε αλζξώπνπ, θάζε Έιιελα
αδηθνύκελνπ (Σζνλίδεο 1980). Έδεζε ζηα δύζθνια ρξόληα ηεο πξνζθπγηάο ησλ
Αδξηαλνππνιηηώλ θαη έπεηηα ησλ Καξαγαηζηαλώλ πξνζπαζώληαο λα θξαηήζεη ελσκέλνπο
ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο θαη λα απνθύγεη ηνλ θίλδπλν ηεο δηάζπαζεο κεηά ηελ παξαρώξεζε
ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Καξαγάηο ζηελ Σνπξθία.
Ο Γεζπόηεο Πνιύθαξπνο από ηελ αξρή ηεο αλάιεςεο ηεο ζέζεο ηνπ Μεηξνπνιίηε
Αδξηαλνππόιεσο πξνζπάζεζε κε απηαπάξλεζε θαη απηνζπζία λα εληζρύζεη ηνλ ειιεληζκό
ηεο πεξηνρήο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ πνιππόζεηε έλσζή ηεο κε ηελ ππόινηπε Διιάδα. Δίρε ηελ
ηύρε λα δήζεη σο Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο ηελ έιεπζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ
πόιε παξνπζία ηνπ βαζηιηά Αιέμαλδξνπ. ηαλ, όκσο, ε Αδξηαλνύπνιε παξαρσξήζεθε θαη
πάιη ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ, δελ άθεζε ην πνίκληό ηνπ κόλν ηνπ, αιιά ην θαζνδήγεζε θαη
ζπλέβαιε ζηελ αζθαιή ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ειεύζεξν Καξαγάηο. Δθεί, πξνζπάζεζε λα
αλαζπγθξνηήζεη ηνπο Έιιελεο, ηνπο ζπκπαξαζηάζεθε σο αιεζηλόο πξνζηάηεο θαη ήηαλ
πάληα δίπια ηνπο ζηηο ραξέο αιιά θαη ζηηο ιύπεο.
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Πξηλ ζπκπιεξσζεί έλαο ρξόλνο από ηελ παξακνλή ζην Καξαγάηο, νη θάηνηθνη μαλαέθπγαλ,
δεκηνπξγώληαο ηε Νέα Οξεζηηάδα, ύζηεξα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο
κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε παξάδνζε ηνπ Καξαγάηο ζηελ Σνπξθία. Δδώ, ζηε λέα πιένλ
παηξίδα ηνπο ήηαλ πλεπκαηηθόο παηέξαο, ηεξέαο, ηαηξόο, δάζθαινο, αιιά θαη ρηίζηεο. Έδσζε
ζηνπο μεξηδσκέλνπο Οξεζηηαδίηεο ηόπν, πνπ επιόγεζε ν ίδηνο γηα λα ξηδώζνπλ γεξά (Ι. Ν. Αγ.
Θενδώξσλ Ν. Οξεζηηάδνο 2008). Ήηαλ δίπια ηνπο ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο δεκηνπξγίαο
ηεο λέαο πόιεο, ηνπο βνήζεζε αθόκε θαη ζην θηίζηκν, ηνπο παξεγνξνύζε θαη επινγνύζε ην
πνίκληό ηνπ. Γη’ απηό θαη νη Οξεζηηαδίηεο ηνλ ζέβνληαλ θαη ηνλ εθηηκνύζαλ ηδηαίηεξα, ελώ
αθόκε θαη ζήκεξα ν ξόινο ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο
αλαγλσξίδεηαη από όινπο ηνπο θαηνίθνπο, όπσο απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ πξνηνκή ηνπ πνπ
θαηαζθεπάζηεθε αξγόηεξα θαη θνζκεί κία από ηηο πιαηείεο ηεο πόιεο.
Η ζςμβολή ηος Μηηποπολίηη Πολύκαππος Βαπβάκη ζηην αναζςγκπόηηζη ηος
ελληνικού πληθςζμού ηηρ Αδπιανοςπόλεωρ και ηος Καπαγάηρ
Ο Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο θαη πξώηνο Μεηξνπνιίηεο Νέαο Οξεζηηάδαο Πνιύθαξπνο
Βαξβάθεο γελλήζεθε ην 1862 ζηα Αιάηζαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο (Σζνλίδεο 1980). Σα
Αιάηζαηα (ηνπξθ. Alaçati) βξίζθνληαη ζην δπηηθό ηκήκα ηεο Ισληθήο ή Δξπζξαίαο
ρεξζνλήζνπ απέλαληη από ηε Χίν, ζε απόζηαζε 10 ρηιηνκέηξσλ λνηηνδπηηθά ηνπ Σζεζκέ θαη
70 ρηιηνκέηξσλ λνηηναλαηνιηθά ηεο κύξλεο. Η πόιε Αιάηζαηα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ
θάκπνπ θαη άξρηζε λα θαηνηθείηαη κεηαμύ ηνπ 1640 θαη ηνπ 1645 (Βιάκνο 1946).
Φνίηεζε ζηε Θενινγηθή ρνιή ηεο Χάιθεο, από όπνπ θαη απνθνίηεζε ην 1887. Ακέζσο κεηά
ηελ απνθνίηεζή ηνπ δηνξίζζεθε ηεξνθήξπθαο Βξπνύισλ, ζέζε πνπ θξάηεζε κέρξη ην 1893,
νπόηε έγηλε Πξσηνζύγθεινο ηεο Μεηξνπόιεσο κύξλεο θαη ζηε ζπλέρεηα Μέγαο
Αξρηκαλδξίηεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ (Ι. Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν. Οξεζηηάδνο 2008).
Σελ επόκελε ρξνληά, ην 1894, πξνήρζε ζε επίζθνπν Λεύθεο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Μεηά
από έμη ρξόληα, ην 1900 πξνβηβάζηεθε ζε Μεηξνπνιίηε Διαζζώλνο θαη Γνκηλίθνπ (Σζνλίδεο
1980).
Σν 1910 κεηαηέζεθε ζηε Μεηξόπνιε Αδξηαλνππόιεσο, όπνπ ε πνηκαληηθή θαη εζληθή ηνπ
δξάζε ήηαλ πνιύ κεγάιε (Ι.Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν. Οξεζηηάδνο 2008). Γε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα
νλνκαζηεί σο έλαο ήξσαο ηνπ ειιεληζκνύ, θαζώο ππήξμε θύξηνο εκςπρσηήο θαη νξγαλσηήο
ηεο ειιεληθήο αληίδξαζεο απέλαληη ζηελ έληνλε βνπιγαξηθή θαη ηνπξθηθή δξάζε θαη
βηαηόηεηα ζηε Θξάθε, ηε ζηηγκή πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ ζρεδόλ αλύπαξθηε. Έηζη,
ην 1903 κε πξσηνβνπιία ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ Μεηξνπνιίηε ησλ αξάληα Δθθιεζηώλ
Αγαζαγγέινπ ζπγθξνηήζεθε κπζηηθή επαλαζηαηηθή νξγάλσζε γηα ηελ νπνία ελεκεξώζεθε ε
ειιεληθή θπβέξλεζε ε νπνία νξγάλσλε εθείλν ην δηάζηεκα ηε καθεδνληθή αληίζηαζε, θαη
έηζη ν ειιεληθόο θξαηηθόο κεραληζκόο άξρηζε λα θηλείηαη θαη ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή (Κηεγκάο
& Ρπδηώηεο 2010).
Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 1908, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αδξηαλνύπνιε κπζηηθή
ζύζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ν Πνιύθαξπνο. ηε ζύζθεςε απηή απνθαζίζηεθε ε
ίδξπζε ηεο επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο «Παλειιήληνο Οξγάλσζηο», ε νπνία δηαηξέζεθε ζε 4
ηνκείο: ζην Θξαθηθό, ζηνλ Αζηαηηθό, ζην Μαθεδνληθό θαη ζηνλ Ηπεηξσηηθό. ην «θέληξν»
ηεο Αδξηαλνύπνιεο ηελ αξρεγία ηνπ αγώλα είρε αλαιάβεη ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο, ν
νπνίνο, κάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κπζηηθήο ζύζθεςεο ζηελ Αδξηαλνύπνιε ζήθσζε έλα
παιηό θαξηνθίιη θαη έλαλ μύιηλν ζηαπξό θαη νξθίζηεθε ζπγθηλεκέλνο πσο ζα ππεξεηήζεη ηνλ
αγώλα ηνπ έζλνπο σο εζράησλ (Δπζπκηάδεο 2001).
εκαληηθό είλαη λα αλαθεξζεί πσο θαηά ηελ εθινγή Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε ζηηο 28
Ιαλνπαξίνπ 1913 ν Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο Πνιύθαξπνο Βαξβάθεο έραζε ηνλ
Παηξηαξρηθό Θξόλν γηα κία κόλν ςήθν. Αλη’ απηνύ έγηλε Παηξηάξρεο ν Μεηξνπνιίηεο
Γεξκαλόο (Γήκνο Νέαο Οξεζηηάδνο 1989).
Ο Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο είρε ηελ ηύρε λα δήζεη σο Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο ηελ
απειεπζέξσζε ηεο πόιεο από ηνλ ηνπξθηθό δπγό ην 1920. Έηζη, όηαλ ζηηο 11 Ινπιίνπ 1920
παξαηεξήζεθαλ θηλήζεηο ειιεληθώλ ηκεκάησλ ζηξαηνύ γύξσ απ’ ηελ Αδξηαλνύπνιε,
επηηξνπή από ηελ Αδξηαλνύπνιε δήηεζε λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ δηνηθεηή ησλ δπλάκεσλ
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Καξαγάηο γηα ηελ παξάδνζε ηεο πόιεο. Η επηηξνπή πνπ απνηεινύληαλ από ηνλ Μεηξνπνιίηε
Πνιύθαξπν, από ηνλ δηεπζπληή ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζηελ Αδξηαλνύπνιε, ηνλ
Μνπθηή, ηνλ Γήκαξρν θαη έλαλ Σνύξθν ππνινραγό, ζπλαληήζεθε κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ
απνζπάζκαηνο ζπληαγκαηάξρε Ξύδε Θεόδσξν πάλσ ζηελ νξηνζεηηθή γξακκή ηνπ δξόκνπ
Καξαγάηο – Αδξηαλνύπνιε. Η επηηξνπή δήηεζε από ηνλ Έιιελα δηνηθεηή λα ζηακαηήζνπλ νη
ερζξνπξαμίεο θαη λα παξαδνζεί ε πόιε αλαίκαθηα ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό, βάδνληαο θάπνηνπο
όξνπο. κσο, δελ ππήξμε ζπκθσλία ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε, γη’ απηό θαη αθνινύζεζε
θαη δεύηεξε ηα μεκεξώκαηα ηεο επόκελεο εκέξαο 12 Ινπιίνπ, όπνπ θαη ζπκθσλήζεθε ε
παξάδνζε ηεο πόιεο (Μαπξίδεο & Μπεδηξγηαλλίδεο 1996).
Με ηε πλζήθε ησλ εβξώλ ζηηο 10 Απγνύζηνπ 1920 ε Αδξηαλνύπνιε, όπσο θαη όιε ε
αλαηνιηθή Θξάθε εθηόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο πνπ έκεηλε ππό πκκαρηθή επίβιεςε,
απνδόζεθε ζηνπο Έιιελεο. Η απειεπζέξσζε ηεο Αδξηαλνύπνιεο ζπλνδεύηεθε από
παλεγπξηζκνύο όισλ ησλ Διιήλσλ ηεο πόιεο, νη νπνίνη δελ κπνξνύζαλ λα πηζηέςνπλ πσο ε
ώξα ηεο ιεπηεξηάο είρε έξζεη (Μαπξίδεο 2008). Η ππνδνρή ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο
Αδξηαλνύπνιεο πξνο ηνλ ειιεληθό ζηξαηό ήηαλ απνζεσηηθή (Μαπξίδεο & Μπεδηξγηαλλίδεο
1996).
ηηο 13 Ινπιίνπ ηνπ 1920 εηζήιζε ζηελ Αδξηαλνύπνιε ζξηακβεπηηθά ν Έιιελαο βαζηιηάο,
Αιέμαλδξνο, σο επηθεθαιήο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεκεο
Γνμνινγίαο ζηνλ Μεηξνπνιηηηθό Ναό Κνηκήζεσο Θεόηνθνπ, ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο
δαθξπζκέλνο από ραξά θαη ζπγθίλεζε αλαθώλεζε: «Θεέ κνπ είλαη όλεηξν ή πξαγκαηηθόηεο
ό,ηη βιέπνπλ νη νθζαικνί κνπ; Ο βαζηιεύο ησλ Διιήλσλ εηο ηνλ Μεηξνπνιηηηθόλ Ναόλ ηεο
Αδξηαλνππόιεσο θαη γώ Μεηξνπνιίηεο απηήο;» Καη ν ιαόο απάληεζε ζηελ εξώηεζή ηνπ:
«Πάιη κε ρξόληα κε θαηξνύο, πάιη δηθά καο έγηλαλ!» (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009). Γηα
ηα επόκελα δύν ρξόληα ε δσή ζηελ Αδξηαλνύπνιε θαη ζηελ ππόινηπε αλαηνιηθή Θξάθε
θπινύζε νκαιά κέζα ζε έλα θιίκα αλαδηνξγάλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο
επεκεξίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο ζηελ πεξηνρή (Κηεγκάο & Ρπδηώηεο 2010).
Ωζηόζν, ε ιεπηεξηά ζηελ Αδξηαλνύπνιε θξάηεζε κόλν δύν ρξόληα θαη ηξεηο κήλεο. Η
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 έθεξε λέεο αλαηαξάμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο. Ο
ειιεληθόο ζηξαηόο ππνρξεώζεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ αλαηνιηθή Θξάθε ζηνπο Σνύξθνπο
κέζα ζε 15 εκέξεο. Ωο ζύλνξν κεηαμύ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο νξίζηεθε αξρηθά ν
πνηακόο Έβξνο. Έηζη, ε Αδξηαλνύπνιε αλήθε πιένλ ζηελ Σνπξθία, ελώ ην Καξαγάηο
παξέκεηλε ειιεληθό (Μαπξίδεο 2008).
Έηζη, ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο καδί κε ην πνίκληό ηνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ πόιε θαη
εγθαηαζηάζεθαλ ζην Καξαγάηο, πξνάζηην ηεο Αδξηαλνύπνιεο (Ι. Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν.
Οξεζηηάδνο 2008). ηηο 9 Οθησβξίνπ 1922 ηειέζηεθε ε ηειεπηαία Θεία Λεηηνπξγία ζηελ
εθθιεζία ηεο Μεηξόπνιεο πξσηνζηαηνύληνο ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ Βαξβάθε
(Κηεγκάο & Ρπδηώηεο 2010) θαη ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1922 εγθαηέιεηςαλ ηελ πόιε θαη ηα
ηειεπηαία ηκήκαηα ηνπ Διιεληθνύ ζηξαηνύ (Μαπξίδεο & Μπεδηξγηαλλίδεο 1996). Ο
Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο εγθαηαζηάζεθε ζην Καξαγάηο, κε κνλαδηθό πάζνο ηε
ζπγθέληξσζε ησλ ηεξώλ ιεηςάλσλ θαη ηελ αλαθνύθηζε ησλ ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Θξάθεο (Γήκνο Νέαο Οξεζηηάδνο 1989). Καηά ην δηάζηεκα 1922-1923 ην
Καξαγάηο ρξεζίκεπε σο έδξα ηνπ Μεηξνπνιίηε Αδξηαλνππόιεσο (Μνπηζόπνπινο θ.ά.
2006).
Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο Αδξηαλνύπνιεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1922, ζηε Λσδάλλε ηεο Διβεηίαο
άξρηζε ην Ννέκβξην ηνπ 1922 ε πλδηάζθεςε ηεο Δηξήλεο κεηαμύ ησλ δπηηθώλ ζπκκάρσλ
θαη ησλ Σνύξθσλ (Γήκνο Νέαο Οξεζηηάδνο 1989). ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1922 νη θάηνηθνη ηνπ
Καξαγάηο ζηέιλνπλ δηά ππνγξαθνύζεο ρεηξόο ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιπθάξπνπ επηζηνιή πξνο
ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, πνπ βξηζθόηαλ ηόηε ζηε Λσδάλλε σο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο
Αληηπξνζσπείαο, κε ηελ νπνία ηνπ εμέθξαζαλ ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην γεγνλόο
πσο ην Καξαγάηο ζα παξέκελε ειιεληθό, θαζώο ζύλνξν ζα ήηαλ ζην εμήο ν πνηακόο Έβξνο
(Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ «Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο», Ψεθηαθό Αξρείν).
πγθεθξηκέλα, ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο αλέθεξε ζηελ επηζηνιή ηνπ πσο ηνλ επραξηζηεί
γηα ην κόρζν ηνπ, ηνπ εύρεηαη γηα ηελ νλνκαζηηθή ενξηή ηνπ θαη ελεκεξώλεη γηα ηελ επηζηνιή
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πξνο ηνλ Κώξδνλ θαη ηνπο ζπκκάρνπο, πνπ όξηζαλ ζύλνξν ηνλ Έβξν, θαζώο ην ηξίγσλν
Καξαγάηο είλαη άθξσο ειιεληθό. Διπίδεη δε πσο ε ζσηεξία ηνπ είλαη εγγπεκέλε θαηά ηε
ζπλδηάζθεςε θαη επγλσκνλεί γηα απηό (Ρπδηώηεο 2013).
Οη δηαβνπιεύζεηο, όκσο, ζηε Λσδάλλε ζπλερίδνληαλ γηα ηελ ηειηθή ππνγξαθή ηεο νκώλπκεο
ζπλζήθεο θαη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, πιεξεμνύζηνο εθπξόζσπνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο,
ππέγξαςε κία ζπκθσλία ε νπνία ζα είρε νδπλεξό ηέινο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Καξαγάηο
θαη ησλ ρσξηώλ Μπόζλα θαη Νηεκεξληέο (Μαπξίδεο 2008). Σν ηειηθό θείκελν ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ ζηε Λσδάλλε ππνγξάθεθε ζηηο 24 Ινπιίνπ 1923 θαη απνηειείηαη από 143
άξζξα, 6 ζπκβάζεηο θαη 5 πξσηόθνιια, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην «Πξσηόθνιιν πεξί
Καξαγάηο» (Παξαπαγγίδεο 2013).
Έηζη, κεηαμύ ησλ απνθάζεσλ ηεο πλδηάζθεςεο ήηαλ θαη ε παξάδνζε ηνπ Καξαγάηο, πνπ
είρε νλνκαζζεί ην 1920 Οξεζηηάδα, ζηνπο Σνύξθνπο θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπ απ’ όινπο ηνπο
Έιιελεο θαηνίθνπο ηνπ κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ 1923. Η κνλνγξαθείζα απόθαζε ζηε
Λσδάλλε από ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, ηνλ Ιζκέη Ιλνλνύ θαη ηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ
Αγγινγάιισλ όξηδε: Σν Καξαγάηο πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά όρζε ηνπ πνηακνύ Έβξνπ, κε ηα
ρσξηά Μπόζλα θαη Νηεκεξληέο δίδεηαη ζηνπο Σνύξθνπο γηα ζηξαηησηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο
ιόγνπο θαη γηα λα έρεη ε Αδξηαλνύπνιε ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πνπ
έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο ήηαλ 17.000 (Γήκνο Νέαο Οξεζηηάδνο 1989).
Οη θάηνηθνη ηνπ Καξαγάηο έκαζαλ ηε ζθιεξή γη’ απηνύο απόθαζε ην βξάδπ ηεο 27 εο Μαΐνπ
1923. Ακέζσο, ζύζζσκνη θαηέθπγαλ ζηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ θαη εθεί ππό ηηο
επινγίεο ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ απνθάζηζαλ αγόγγπζηα λα ζπζηαζηνύλ ζην βσκό
ησλ επξύηεξσλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ, όπσο αθξηβώο έπξαμε ε Ιθηγέλεηα θαηά ηελ
αξραηόηεηα. Ο Μεηξνπνιίηεο ζπλέζηεζε ζηνπο θαηνίθνπο λα αθνινπζήζνπλ όινη καδί ηνλ
πηθξό δξόκν ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο αλαδήηεζεο λέαο παηξίδαο, ρσξίο κάιηζηα λα γίλεη
ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο εμάκελεο παξακνλήο (Γεσξγνύιεο 1996).
ηελνρώξηα, αγσλία θαη θόβνο θπξίεπζε ην ιαό, ελώ γηα ην Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπν ην
πιήγκα ήηαλ βαξύ. Γελ είρε θαλ ζπκπιεξσζεί ρξόλνο από ηελ εμνξία ηνπ από ηελ
Αδξηαλνύπνιε θαη ππνρξεσλόηαλ καδί κε ην πνίκληό ηνπ ζε λέα πξνζθπγηά. Η αγσλία ηνπ
Μεηξνπνιίηε ήηαλ πώο ζα παξεγνξνύζε, αιιά θαη πνύ ζα νδεγνύζε ηνπο πηζηνύο
(Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009). Ο αγώλαο ηνπ ήηαλ κεγάινο γηα λα δώζεη θνπξάγην ζηνπο
πξόζθπγεο πνπ έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ λέν ηόπν θαηνηθίαο (Ι. Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν.
Οξεζηηάδνο 2008). Ο Μεηξνπνιίηεο Λπηίηζεο Νηθεθόξνο θαζώο θαη επηζηήζηνη θίινη ηνπ
Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ, πήγαλ ζην Γεζπόηε λα κάζνπλ, κε ηελ θξπθή ειπίδα λα
αθνύζνπλ πσο είλαη ςέκαηα θαη δελ παξαρσξείηαη ην Καξαγάηο. Έκεηλαλ σο ηα μεκεξώκαηα
θαη έθπγαλ κε ηελ πίζηε πσο κπνξεί λα ραζεί ην Καξαγάηο, αιιά νη Καξαγαηζηαλνί δελ
πξόθεηηαη λα ραζνύλ (Σζνλίδεο 1980).
ηηο 1 Ινπλίνπ 1923 νη θάηνηθνη ηνπ Καξαγάηο ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ εθθιεζία Αγίσλ
Θενδώξσλ θαη ηελ επόκελε κέξα, ζηηο 2 Ινπλίνπ, ζηελ εθθιεζία Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη
Διέλεο κε ηελ πξνεδξία ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηα Πξαθηηθά
ηεο Γεκνγεξνληίαο Αδξηαλνππόιεσο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο αληάιιαμαλ γλώκεο γηα ηε
δύζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ θαη αλαδήηεζαλ ηελ εμεύξεζε ιύζεο (Μαπξίδεο
& Μπεδηξγηαλλίδεο 1996).
Σν απόγεπκα ηεο 3εο Ινπλίνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηε Γεκνηηθή ρνιή Αγίσλ Θενδώξσλ, ζην
Αξξελαγσγείν, κε ηελ πξνεδξία θαη πάιη ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ (Μαπξίδεο &
Μπεδηξγηαλλίδεο 1996). ηε ζπλάληεζε απηή πξνηάζεθαλ δηάθνξα κέξε γηα ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε ηνπνζεζία Κνύκ – ηζηθιίθ πνπ βξηζθόηαλ 17
ρηιηόκεηξα λνηηόηεξα από ην Καξαγάηο, ε νπνία θαη επηθξάηεζε. Δπίζεο, ππεξςεθίζηεθε ε
πξόηαζε ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ λα κελ δηαζθνξπηζηνύλ ζε δηάθνξεο πόιεηο, αιιά λα
εγθαηαζηαζνύλ όινη καδί ζην ίδην κέξνο (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009).
ηηο 4 Ινπλίνπ 1923 κέιε κίαο επηηξνπήο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε πξόεδξν ην Μεηξνπνιίηε
Πνιύθαξπν πήγαλ ζηνλ ηόπν πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ε Νέα Οξεζηηάδα θαη πνπ ηόηε ήηαλ έλα
κεγάιν αγξόθηεκα θαη απνθάζηζαλ πσο απηή ζα ήηαλ πιένλ ε λέα ηνπο παηξίδα. Ο
Μεηξνπνιίηεο ζηάζεθε θαη πάιη πνιύηηκνο βνεζόο θαη θαζνδεγεηήο ηνπ λένπ απηνύ αγώλα,

148

ηνπ μεζεθσκνύ ησλ πνιηηώλ από ηα πάηξηα εδάθε ηνπο θαη ηεο νξηζηηθήο εγθαηάζηαζήο ηνπο
ζηα λέα εδάθε (Ι. Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν. Οξεζηηάδνο 2008).
ύκθσλα κε ηνπο Σζνλίδε θαη Παηεξάθε, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηελ επίζθεςε απηή ηεο
επηηξνπήο ζηνλ ηόπν πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ε Νέα Οξεζηηάδα ζην βηβιίν ηνπο «Η Οξεζηηάδα
Γηνξηάδεη ηα 58 Χξόληα ηεο Γεκηνπξγίαο ηεο», ε επηηξνπή απηή κε πξόεδξν ην Μεηξνπνιίηε
Πνιύθαξπν, πέξαζε ηηο Καζηαληέο, ηελ Καβύιε θαη ην άθθν θαη έθζαζε ζηνλ Πύξγν. Δθεί
θάζηζαλ γηα ιίγν, ήπηαλ θαθέ, θνπβέληηαζαλ κε ηνπο θαηνίθνπο θαη είπαλ γηα πξώηε θνξά ην
ζθνπό ηνπο: «Θα γίλνπκε γεηηόλνη, πάκε ζην Κνπκ-Σζηθιίθ, λα ην δνύκε θαη ζα ‘ξζνπκε λα
θάλνπκε θαηλνύξγηα παηξίδα».
ηηο 10 Ινπλίνπ 1923 ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο, σο επηθεθαιήο ηεο επηηξνπήο πνπ είρε
ζπζηαζεί θαη είρε αλαιάβεη λα πάεη ζηελ Αζήλα, ζπλάληεζε ηνλ Γεληθό Γηνηθεηή ηεο Θξάθεο
πύξν Γάζην θαη ηνπ δήηεζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο λέαο πόιεο ζηε ζπγθεθξηκέλε
ηνπνζεζία (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009). Έπεηηα, επηζθέθζεθαλ από θνηλνύ κε ην
πύξν Γάζην ηνλ Πιαζηήξα θαη ην Γνλαηά (Σζνλίδεο, 1980). Δλληαθόζηεο νηθνγέλεηεο είραλ
δειώζεη εγγξάθσο πσο ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηε Νέα Οξεζηηάδα. Ο πύξνο Γάζηνο ελέθξηλε ηε
δεκηνπξγία ηεο λέαο πόιεο (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009) θαη ε κεηαθνξά θαη
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε λέα παηξίδα ηνπο μεθίλεζε θάησ από ηελ επίβιεςε θαη
θαζνδήγεζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο Μεηξνπνιίηε.
Ο πόλορ ηος Μηηποπολίηη Πολύκαππος Βαπβάκη ζηη δημιοςπγία ηηρ Νέαρ Οπεζηιάδαρ
και ζηην ομαλή εγκαηάζηαζη ηων Δλλήνων καηοίκων
Η εθθέλσζε ηεο «παιηάο» Οξεζηηάδαο άξρηζε ηνλ Ινύιην ηνπ 1923 θαη ζηηο 14 επηεκβξίνπ
1923 θαλέλαο Έιιελαο κόληκνο θάηνηθνο δελ ππήξρε ζηελ πεξηνρή. Γηα λα κε γίλνπλ
επεηζόδηα, ηελ εθθέλσζε επέβιεπε γαιιηθό ηάγκα ζηξαηνύ. Η «παιηά» Οξεζηηάδα
παξαδόζεθε ζηνπο Σνύξθνπο ην πξσί ηεο 15εο επηεκβξίνπ (Σζνλίδεο 1980) κε ηελ
ππνγξαθή Δηδηθνύ Πξσηνθόιινπ Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο (Μαπξίδεο & Μπεδηξγηαλλίδεο
1996).
Ο Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο δνύιεςε πνιύ γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαηλνύξγηα απηή πόιε κε
γεξέο βάζεηο ( Ι. Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν. Οξεζηηάδνο 2008). Η εγθαηάζηαζε ζηε λέα παηξίδα,
ζηε Νέα Οξεζηηάδα δελ ήηαλ εύθνιε ππόζεζε γηα ηνπο Καξαγαηζηαλνύο. Ο Μεηξνπνιίηεο
Πνιύθαξπνο ζηάζεθε θαη πάιη έλαο πξνζηάηεο γη’ απηνύο θαη απνηέιεζε ηνλ εκςπρσηή ηεο
όιεο ππόζεζεο. Ο Μεηξνπνιίηεο ήηαλ κπξνζηάξεο θαη θαζνδεγεηήο ησλ Διιήλσλ
πξνζθύγσλ καδί κε ην ζπλεξγάηε ηνπ Αξρηδηάθνλν π. Γεώξγην Μαθαξώλε γηα ηε δεκηνπξγία
ηεο λέαο πόιεο. Ήξζαλ ζηελ ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε λα θηηζηεί ε θαηλνύξγηα πόιε θαη
εγθαηέζηεζαλ ηε Μεηξόπνιε ζηε Νέα Οξεζηηάδα (Ι. Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν. Οξεζηηάδνο
2008). Μαδί ηνπο ήηαλ θαη νη δύν ηεξείο ηνπ Καξαγάηο, ηεο κεηέπεηηα Οξεζηηάδαο, ν π.
Γεώξγηνο Κπξηαθίδεο θαη ν π. Χξήζηνο Γεξαζίδεο (Κηεγκάο & Ρπδηώηεο 2010).
Ο Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο ζηάζεθε ζπκπαξαζηάηεο όισλ ησλ πξνζθύγσλ, ν νπνίνο,
όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μαπξίδεο ζην βηβιίν ηνπ «Η Νέα Οξεζηηάδα ζηε Ρνή ηνπ
Χξόλνπ» (2008), εθηόο από ηε γεληθόηεξε έλλνηα ηνπ λα θξαηήζεη ελσκέλνπο όινπο ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ Καξαγάηο, βνεζνύζε ηνλ θαζέλα πξνζσπηθά αξπάδνληαο ν ίδηνο ην θηπάξη, αλ
θαη γέξνο, δίλνληάο ηνπο κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζάξξνο θαη θνπξάγην.
Οη πξώηεο κέξεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα ήηαλ πνιύ δύζθνιεο. Ο θόζκνο έκελε ζε ζθελέο, ρσξίο
ηξνθή θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε. Δθεί θνληά ηνπο θαη ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο αγσληδόηαλ
καδί κε ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο βνεζνύζε ζην ρηίζηκν, ηνπο παξεγνξνύζε θαη επινγνύζε ην
πνίκληό ηνπ. Ο ίδηνο έκελε ζε ζθελέο, ην ίδην θαη νη ηεξείο, αιιά θαη νη ππόινηπνη άξρνληεο
(Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ην γξάκκα πνπ έζηεηιε έλαο από
ηνπο πξώηνπο αζηπλνκηθνύο ηεο Ν. Οξεζηηάδαο Μαλόιεο Πεηπράθεο ζε ζπγγεληθό ηνπ
πξόζσπν. Μεηαμύ άιισλ γξάθεη: «…Δίρα πεζπκήζεη άιισο λα δσ θαη ηε δσή ηνπ
αληίζθελνπ, πνπ είλαη πξαγκαηηθά επράξηζηε ηε λύθηα, όρη όκσο θαη ην κεζεκέξη, γηαηί
κπνξείο λα ςεζείο δσληαλόο. Ση λα θάλσ όκσο αθνύ θαη ν … Μεηξνπνιίηεο θνηκάηαη ζε
ζθελή…» (Μαπξίδεο 2008). Δθηόο από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη άζηεγνη πξόζθπγεο είραλ λα
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αληηκεησπίζνπλ ζηεξήζεηο, αιιά θαη θηλδύλνπο από ζθνξπηνύο θαη θίδηα (Αξρηκαλδξίηεο
Αζηεξηάδεο 2009).
ύκθσλα κε ηνλ Σζνλίδε (1980), ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο εγθαηαζηάζεθε ηηο πξώηεο
εκέξεο ζην ρσξηό Κιεηζζώ ζε εγθαηαιεηκκέλν ηνπξθηθό ζπίηη θαη θαζεκεξηλά εξρόηαλ ζηελ
Οξεζηηάδα γηα λα παξαθνινπζήζεη ην θηίζηκν ηεο πόιεο θαη γηα λα δώζεη ζάξξνο ζηνπο
θαηνίθνπο. Σνπο έιεγε: «Με ζηελαρσξηέζηε, θάλεηε ππνκνλή, όια ζα γίλνπλ θαη ζα ‘ξζνπλ
θαη θαιέο κέξεο». Ο Μεηξνπνιίηεο ήζειε ηελ Οξεζηηάδα αζηηθό θέληξν, γη’ απηό, όηαλ
αληηιήθζεθε ηελ ηάζε ησλ αζηώλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε άιιεο πόιεηο, ρξεζηκνπνίεζε όιν
ηνπ ην θύξνο θαη ηελ επηξξνή ηνπ γηα λα ηνπο κεηαπείζεη. Γηα ηελ πξνζέιεπζε κάιηζηα
θαηνίθσλ ζηε Νέα Οξεζηηάδα εηζεγήζεθε ζηε Γεληθή Γηνίθεζε Θξάθεο λα ηνπνζεηεζεί
πηλαθίδα ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό πνπ αλέγξαθε πσο δίλνληαη δσξεάλ νηθόπεδα θαη πιηθά
γηα ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθύγσλ.
Ο αγηαζκόο ησλ εγθαηλίσλ ηεο λέαο πόιεο έγηλε ζηηο 12 Απγνύζηνπ 1923 από ηνλ
Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπν κε ηελ παξνπζία ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηή Θξάθεο πύξνπ Γάζηνπ
θαη ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ησλ πξώησλ δεκόζησλ θηηξίσλ (Μαπξίδεο & Μπεδηξγηαλλίδεο 1996).
Σελ εκέξα απηή ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο ζπλνδεπόκελνο από πξόζθπγεο ηέιεζε ηνλ
αγηαζκό ζηα ρώκαηα ηεο λέαο παηξίδαο (Κηεγκάο 2013). Η εκέξα πνπ έγηλαλ ηα εγθαίληα
ήηαλ Κπξηαθή θαη πιήζνο θόζκνπ ππνδέρζεθε ηνπο άξρνληεο πνπ έθζαζαλ ζηε Νέα
Οξεζηηάδα γηα ηα εγθαίληά ηεο (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009).
πγθεθξηκέλα, ηελ Κπξηαθή ην πξσί έθηαθην ηξέλν πήξε από ην Καξαγάηο ηηο αξρέο θαη
πνιινύο θαηνίθνπο, ζηακάηεζε ζηε Νέα Οξεζηηάδα όπνπ θαηέβεθαλ νη θάηνηθνη, θαη
επηηξνπή από ην Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπν θαη άιινπο αληηπξνζώπνπο πήγε ζην Οπξιί, ην
ζεκεξηλό ηαζκό Χεηκσλίνπ όπνπ ππνδέρζεθε ηνλ Γεληθό Γηνηθεηή πύξν Γάζην πνπ
έθζαζε κε ηελ ηαθηηθή ακαμνζηνηρία θαη ήξζαλ ζηε Νέα Οξεζηηάδα γηα ηελ ηειεηή ησλ
εγθαηλίσλ. Πιήζνο θόζκνπ ηνπο ππνδέρζεθε θαη ν δήκαξρνο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ηέθαλνο
Γεκεηξίνπ ηνπο θαισζόξηζε θαη έπεηηα αθνινύζεζε ε ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ (Σζνλίδεο
1980).
Οη πξόζθπγεο από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηε λέα παηξίδα θαηαζθεύαζαλ έλα
παξάπεγκα πνπ ζηέγαζε πξνζσξηλά ηεξά ζθεύε θαη εηθόλεο. Σν εθθιεζάθη απηό
θαηαζθεπάζηεθε εθεί πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην παιηό θηίξην ηεο Γεκαξρίαο. Δθεί ζρεδίαδαλ
ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο θαη ν Γεληθόο Γηνηθεηήο Θξάθεο Γάζηνο λα αλεγείξνπλ ηνλ
Μεηξνπνιηηηθό λαό ζην όλνκα ηεο Παλαγίαο, όπσο ν αληίζηνηρνο ζηελ Αδξηαλνύπνιε. κσο,
ηειηθά επηθξάηεζε ε γλώκε ησλ Καξαγαηζηαλώλ αγξνηώλ νη νπνίνη έρηηζαλ ηελ εθθιεζία
ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνύ λανύ γηα λα ηνπο ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε
εθθιεζία ηεο παιηάο Οξεζηηάδαο (Κηεγκάο & Ρπδηώηεο 2010).
Σν αξρηθό ζρέδην ηνπ Μεηξνπνιίηε, ησλ αξρώλ θαη ησλ αζηώλ ηεο πόιεο πξνέβιεπε ηε
δεκηνπξγία ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ κεγάξνπ δίπια ζηελ εθθιεζία πνπ πξννξηδόηαλ λα γίλεη ζηε
ζέζε πνπ βξίζθεηαη ε παιηά Γεκαξρία. Σν κεηξνπνιηηηθό κέγαξν ήηαλ έλα κεγάιν πέηξηλν
θηίξην ελόο νξόθνπ κε 8 δσκάηηα θαη εκηππόγεην. Πξηλ όκσο από ηελ νινθιήξσζε ηνπ
θηηξίνπ, νη δεκόζηεο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ππνρξέσζαλ ην Γεζπόηε λα παξαρσξήζεη ην θηίξην
ζην δεκόζην. Αλη’ απηνύ παξαρσξήζεθε ζηε Μεηξόπνιε ην θηίξην ηεο Δθνξίαο πνπ ήηαλ
πνιύ κηθξόηεξν θαη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ηα γξαθεία ηεο Μεηξόπνιεο. Ο ίδηνο ν
Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο ζπλνίθεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ εξαθείκ εξαθεηκίδε, ηνπ
νπνίνπ ε ζύδπγνο Γέζπνηλα ήηαλ αληςηά ηνπ Γεζπόηε (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009).
ην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο ε Μεηξόπνιε Αδξηαλνππόιεσο
θαηαξγήζεθε κεηά ην 1923 θαη αλη’ απηήο ηδξύζεθε πξνζσξηλά ζηελ ειεύζεξε Διιάδα ε
Μεηξόπνιε Νέαο Οξεζηηάδνο ην Ννέκβξην ηνπ 1924. Δπίζεο, ν Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο
έθεξε ηνλ ηίηιν «Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο θαη Νέαο Οξεζηηάδαο». Σν 1931 ε
Μεηξόπνιε ζπγρσλεύζεθε κε ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Γηδπκνηείρνπ, γη’ απηό θαη ν εθάζηνηε
Μεηξνπνιίηεο ηεο πεξηνρήο είρε ηνλ ηίηιν «Μεηξνπνιίηεο Γηδπκνηείρνπ θαη Οξεζηηάδνο»,
ελώ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Μεηξόπνιεο νπθιίνπ ην 1934 νη εθάζηνηε Μεηξνπνιίηεο είραλ
ηνλ ηίηιν «Μεηξνπνιίηεο Γηδπκνηείρνπ, Οξεζηηάδνο θαη νπθιίνπ» (Κηεγκάο & Ρπδηώηεο
2010).
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Ο Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο Βαξβάθεο παξαηηήζεθε από Μεηξνπνιίηεο Νέαο Οξεζηηάδαο
ζε κεγάιε ειηθία ην 1928 θαη κεηαηέζεθε ζηε Μεηξόπνιε Χίνπ, απέλαληη από ηε γελέηεηξα
ηνπ, όπνπ θαη πέζαλε (Ι. Ν. Αγ. Θενδώξσλ Ν. Οξεζηηάδνο 2008). Μεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ
Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ, ε πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ππήρζε ζηελ Ι. Μεηξόπνιε
Γηδπκνηείρνπ (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο 2009). Μεηά ηελ ππαγσγή ηεο Οξεζηηάδαο ζηε
Μεηξόπνιε Γηδπκνηείρνπ ηα γξαθεία ηεο Μεηξόπνιεο κεηαθέξζεθαλ ζην πλνδηθό ηεο
εθθιεζίαο Αγίσλ Θενδώξσλ θαη ην θηίξην ηεο Μεηξόπνιεο παξαρσξήζεθε ζηελ νηθνγέλεηα
ηνπ Βαζηιείνπ παζάξε γηα ηε δεκηνπξγία ηαπεηνπξγηθήο ρνιήο (Σζνλίδεο 1980). Μέρξη
θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πίζσ από ην ζεκεξηλό Δπηζθνπείν ππήξραλ γξαθεία
ηεο Μεηξνπόιεσο, ηα νπνία θαηεδαθίζηεθαλ ιόγσ παιαηόηεηαο (Αξρηκαλδξίηεο Αζηεξηάδεο
2009).
ήκεξα ππάξρνπλ νη εθθιεζίεο ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ, ησλ Σαμηαξρώλ, ηνπ Πξνθήηνπ Ηιία,
ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο Αγίαο
Βαξβάξαο. Δπίζεο, ππάξρνπλ ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ θαη ζηα ρσξηά ηνπ δήκνπ
Νέαο Οξεζηηάδνο, Πύξγνο, Λεπηή θαη άθθνο νη εθθιεζίεο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ,
ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο, ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ θαη ηα εμσθθιήζηα ηνπ Αγίνπ
Νεθηαξίνπ ζηνλ Πύξγν θαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηε Λεπηή (Γήκνο Νέαο Οξεζηηάδνο 1989).
Δπίλογορ
Η δξάζε ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ Βαξβάθε ηόζν ζηελ Αδξηαλνύπνιε θαη ζην
Καξαγάηο όζν θαη ζηε Νέα Οξεζηηάδα ήηαλ πνιύ κεγάιε. Ο αείκλεζηνο Μεηξνπνιίηεο
Πνιύθαξπνο άθεζε αλεμίηεια ηα ίρλε θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ, αγαζνεξγνύ δξάζεσο θαη
παηξησηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε Νέα Οξεζηηάδα (Σζνλίδεο 1980). Οη θάηνηθνη ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο ηνλ ηηκνύλ θαη ηνλ κλεκνλεύνπλ ζπλερώο, θαζώο πξσηνζηάηεζε ζηνπο αγώλεο
ησλ πξνγόλσλ καο ζηε δηαηήξεζε ηνπ ειιεληζκνύ θαη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε
δηαζθάιηζε ηεο ελόηεηαο ησλ Οξεζηηαδηηώλ.
Ο Μεηξνπνιίηεο Πνιύθαξπνο δελ ήηαλ κόλν ν πξώηνο Μεηξνπνιίηεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο,
αιιά ν άλζξσπνο πνπ έζεζε ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο πόιεο, ηδξύνληαο ηε λέα πόιε θαη
αλαιακβάλνληαο ηα ελία ηεο Μεηξνπόιεσο Νέαο Οξεζηηάδαο. Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ ίδξπζε
ηεο λέαο πόιεο ήηαλ ηεξάζηηα θαη γη’ απηό ζε έλδεημε επγλσκνζύλεο ζηήζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ
ε πξνηνκή ηνπ ζην θέληξν ηεο πόιεο (Γεσξγνύιεο 1996).
Κεηκήιηα από ηε δσή ηνπ Μεηξνπνιίηε Πνιύθαξπνπ βξίζθνληαη αθόκε αλάκεζά καο, όπσο ν
αξρηεξαηηθόο ζξόλνο ηνπ πνπ θνζκεί ην Ιζηνξηθό θαη Λανγξαθηθό Μνπζείν ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο θαη απνηειεί έλα μπιόγιππην αξηζηνύξγεκα κε θύιια ρξπζνύ (Μαπξίδεο &
Μπεδηξγηαλλίδεο 1996). Δπηπιένλ, κπνξεί θαλείο λα ελεκεξσζεί γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ
Πνιύθαξπνπ θάλνληαο κία επίζθεςε ζην Ιζηνξηθό θαη Λανγξαθηθό Μνπζείν ηεο πόιεο,
όπνπ ππάξρεη πινύζην πιηθό εκπινπηηζκέλν κε θσηνγξαθίεο από εθείλε ηελ επνρή. Έηζη, ζα
παξακέλεη γηα πάληα αλάκεζά καο, θαζώο ζα ηνλ ζπκόκαζηε όινη νη θάηνηθνη ηεο πόιεο κε
ζεβαζκό θαη εθηίκεζε απέλαληη ζην πνιύηηκν έξγν ηνπ.
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ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ:
ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
Μαπία Κ. Υωπιανοπούλος
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή απφ ηε Βχζζα Οξεζηηάδαο ππήξμε ν δηαπξεπέζηεξνο
καζεκαηηθφο ηνπ 20νπ αηψλα, αθνχ ην πξσηφηππν επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ ζεσξείηαη θιαζηθφ
ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεο επηζηήκεο ηνπ. Πέξαλ ηνχηνπ, ν Καξαζενδσξή ππήξμε αθέξαηε
πλεπκαηηθή πξνζσπηθφηεηα, αθνχ δηαθξηλφηαλ ηφζν γηα ην ήζνο ηνπ, φζν θαη γηα ηελ
αθφξεζηε πλεπκαηηθή ιαηκαξγία ηνπ. Ο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή ππήξμε αιεζηλφο
παηξηψηεο θαη, παξφιν πνπ κεζνπξάλεζε ζηελ Δπξψπε, δελ μέραζε πνηέ ηελ αγαπεκέλε ηνπ
παηξίδα. Η εηζήγεζε απηή θηινδνμεί λα θσηίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπνπδαίνπ απηνχ
αλδξφο, θαη, παξάιιεια, λα παξνπζηάζεη ηελ ζεκαληηθφηαηε επίδξαζε πνπ άζθεζε ζην
επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο ηνπ, αιιά θαη ηελ αλεμίηειε εηο ην δηελεθέο ζπκβνιή ηνπ
ζηηο επηζηήκεο ηδίσο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θπζηθήο. Παξάιιεια πξνο απηά, ζα
ππνγξακκίζεη ηελ επξχηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θνηλσληθή θαη εζληθή δσή, θαζψο θαη ηηο ηδέεο
ηνπ γηα ηνλ ξφιν ηεο Διιάδνο ζηελ Μηθξά Αζία, φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζην ππφκλεκα ηνπ
πξνο ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. Θα εζηηάζεη, επίζεο, ζηηο ζέζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Καξαζενδσξή πνπ αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία ελφο ηδαληθνχ εζληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν ζηελ
ζθέςε ηνπ νθείιεη λα είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε
φινπο θαη ζηε δηαξθή πλεπκαηηθή αλέιημε ηνπ ιανχ.
Λέξειρ κλειδιά: Κωνζηανηίνος Καραθεοδωρή, Albert Einstein, μεγάλη ιδέα, εθνικό κράηος,
ίζες εσκαιρίες

Η επηινγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζζεί απαηηεί λα εμεγεζνχλ εθ
πξννηκίνπ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη αλαθνξά ζε έλαλ θνξπθαίν κελ άλζξσπν, ν
νπνίνο φκσο, αλήθεη ζε κηα γεληά αξθεηά καθξηά απφ ηελ παξνχζα. Γηαβάδνληαο
ζπγθεληξσκέλα φζα έρνπλ γξαθηεί γηα ηε δσή ηνπ ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη ζα θσηηζζεί ε
αθέξαηε πλεπκαηηθή πξνζσπηθφηεηα απηνχ ηνπ ζπνπδαίνπ αλδξφο, ν νπνίνο έδεζε ζε κηα
πεξίνδν πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ζπγθινληζηηθά γεγνλφηα πνπ άιιαμαλ ηνλ θφζκν ην πξψην
κηζφ ηνπ 20νπ αη. i
Σηφρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ε επηθαηξφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπ, ε πνιππνίθηιε δξάζε ηνπ θαη ε
ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Δίλαη πεπνίζεζε φισλ
καο φηη ν Καξαζενδσξή (1873-1950) απνηειεί ην πξφηππν ηνπ αλζξψπνπ πνπ κπνξεί λα
αζθήζεη ζεκαληηθή επίδξαζε κέζα ζηνλ ρξφλν.
Ο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή θέξεη ην επίζεην κηαο κεγάιεο νηθνγέλεηαο. Τν γέλνο
Καξαζενδσξήii εκθαλίδεηαη πεξί ην 1740, κε ηνλ πξψην πξνπάηνξα θάξα- Θενδσξήiii. Έρεη
ηηο ξίδεο ηνπ ζην ρσξηφ Μπφζλαiv, λνηηναλαηνιηθά ηεο Αδξηαλνχπνιεο, ζην νπνίν
θαηνηθνχζαλ κφλνλ Έιιελεο ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη επηηπγράλνληαο κεγάιε εκπνξηθή
αλάπηπμε ηξνθνδνηψληαο θαζεκεξηλά ηελ Αδξηαλνχπνιε κε πινχζηα θξνχηα θαη ιαραληθά.
Σε κηα πεξίνδν εθαηφ εηψλ, νη Καξαζενδσξή αλήθνπλ ζηηο εμέρνπζεο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο
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ησλ νπνίσλ ε ζπλεηζθνξά ζην έζλνο, ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο επηζηήκεο έρεη αλππνιφγηζηε
αμία.
Η νηθνγέλεηα Καξαζενδσξή αλήθε ζηελ ηάμε ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ: θαηείρε αμηψκαηα
ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαξρηψλ θαη ππεξέηεζε ηνπο Σνπιηάλνπο
Μαρκνχη Β΄, Ακπληνχι Μεηδίη Α΄, Ακπληνχι Αδίδ θαη Ακπληνχι Φακίη Β΄ (Γεσξγηάδνπ
2007). Σηηο απηνβηνγξαθηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο ν Κσλζηαληίλνο γξάθεη φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ
παηξφο ηνπ «θαηάγεηαη απφ ηε Θξάθε, επί πνιιέο γελεέο δνχζε ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη
απαξηίδεηαη απφ ηαηξνχο, δηαλννχκελνπο θαη δηπισκάηεο».
Ο Κσλζηαληίλνο γελλήζεθε ην 1873 ζην Βεξνιίλν θαη δηέκεηλε εθεί φζν ν παηέξαο ηνπ ήηαλ
δηπισκαηηθφο εθπξφζσπνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηε Γεξκαλία. Παηέξαο ηνπ ήηαλ
ν Σηέθαλνο Καξαζενδσξήο, γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξαζενδσξή θαζεγεηή ηεο Ιαηξηθήο
Σρνιήο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη κεηέξα ηνπ ε Γέζπνηλα Πεηξνθφθθηλνπ πνπ είρε
θαηαγσγή απφ ηε Φίν, ηελ νπνία δπζηπρψο έραζε ζηα έμη ηνπ ρξφληα (Τζνλίδεο 1989).
Παξφιν πνπ κεγάισζε θαη ζπνχδαζε ζε επξσπατθέο πξσηεχνπζεο ζε πεξηβάιινλ
αξηζηνθξαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ, έιαβε ειιελνρξηζηηαληθή αλαηξνθή. Ήδε απφ ηα πξψηα
ηνπ ρξφληα ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ πνιπκαζήο θαη δξαζηήξηνο, πξηλ αθφκα ελειηθησζεί
κηινχζε ηέζζεξηο γιψζζεο: Διιεληθά, Γαιιηθά, Τνπξθηθά θαη Γεξκαληθά. Γελ άξγεζε λα
αλαδεηρζεί σο έλα απφ ηα ιακπξφηεξα κπαιά ηεο γεληάο ηνπ. Σπνχδαζε κεραληθή ζηε
Σηξαηησηηθή ζρνιή ηνπ Βειγίνπv, κεηά καζεκαηηθά ζην Βεξνιίλν, ελψ ην 1904 εθπφλεζε ηελ
επί πθεγεζία δηαηξηβή ηνπ κε ηίηιν «Πεξί ησλ αζπλερψλ ιχζεσλ ζηνλ ινγηζκφ ησλ
κεηαβνιψλ». Ακέζσο θαηέιαβε ηελ πξψηε αθαδεκατθή ηνπ ζέζε ζην Γθέηηλγθελ θαη ην 1908
εμειέγε ηαθηηθφο θαζεγεηήο ζηε Βφλλε, θαη κεηά δηαδνρηθά ζην Αλφβεξν, ζην Μπξέζιανπ,
ζην Βεξνιίλν θαη, ηέινο, - ζην Μφλαρν. Πνιχ ζχληνκα, ε αλαγλψξηζε πνπ απειάκβαλε
δηεπξχλζεθε. Δμειέγε Μέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Ταθηηθφ κέινο ζηε Βαβαξηθή
Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, ηαθηηθφο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σηάλθνξλη,
πξνζθεθιεκέλνο θαζεγεηήο ζην Φάξβαξλη, επηζθέπηεο δηδάζθσλ ηεο Ακεξηθαληθήο
Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πελζπιβάληαο, ζην Μπέξθιπ, ζην Ώζηηλ, ζην
Πξίλζηνλ (Γεσξγηάδνπ 2007). Ο Καξαζενδσξή αζρνιήζεθε ζρεδφλ κε φινπο ηνπο θιάδνπο
ησλ καζεκαηηθψλ, αιιά ην επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν εθηείλεηαη επίζεο ζε ηνκείο ηεο
ζεσξεηηθήο θπζηθήο. Καηέζηε επηζηήκνλαο παγθφζκηαο θήκεο ιφγσ ηεο άκεζεο
αλαγλψξηζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε ζεσξία ησλ ζπλαξηήζεσλ, ηνπ κέηξνπ, ησλ
δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, ηνπ ινγηζκνχ ησλ κεηαβνιψλ, αιιά θαη ζηε ζεκειίσζε ηεο
ζεξκνδπλακηθήο ε νπνία έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θβαληνκεραληθήο. Δθηφο
απφ ηηο πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ, πινχηηζε ηε δηεζλή καζεκαηηθή
βηβιηνγξαθία κε πιήζνο ζπγγξακκάησλ. Η ζεσξία ηνπ γηα ην εμσηεξηθφ κέηξν θαη ην
ζεψξεκα ηεο επέθηαζεο απνηεινχλ ζήκεξα ηκήκα ηεο θαζηεξσκέλεο χιεο πνπ δηδάζθεηαη ζε
θάζε κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ κάζεκα πξαγκαηηθψλ κεηαβιεηψλ (Γεσξγηάδνπ 2007). Όκσο
απηά είλαη γλσζηά, ηφζν πνπ λα κελ πξνζέρεη θαλέλαο ηελ ινηπή θαη ηδηαίηεξα ζπνπδαία
ζπλεηζθνξά ηνπ ζην έζλνο.
Καηά ηα ρξφληα ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ θνξχθσζεο ν Καξαζενδσξή είρε ακέηξεηεο επθαηξίεο
θαη πξνηάζεηο απφ ηα παλεπηζηήκηα φινπ ηνπ θφζκνπ, γηα κηα εμαζθαιηζκέλε παγθφζκηα
αμηνδήιεπηε αθαδεκατθή θαξηέξα. Δθείλνο, σζηφζν, δελ ιεζκνλνχζε πνηέ ηελ Διιάδα, θαη
πάληα πξνζέβιεπε ζε κία παλεπηζηεκηαθή ζέζε,-πίζσ ζηελ αγαπεκέλε ηνπ παηξίδα. Καηά
ηελ πξψηε θπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ (1910-1915) πξνηεξαηφηεηα είρε ε εθπαηδεπηηθή
κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ν Δι. Βεληδέινο πξνζθαιεί ηνλ
Καξαζενδσξή γηα ζπλεξγαζία ιφγσ ηεο επξσπατθήο ηνπ εκπεηξίαο ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο.
Ο Βεληδέινο ηνλ εκπηζηεπφηαλ απφιπηα θαη ήζειε ηελ ακεξφιεπηε ζπκβνπιή ηνπ ζρεηηθά κε
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα αιιά θπξίσο ζρεηηθά κε
ηνπο δηνξηζκνχο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο έδξεο (Σνισκνλίδεο
1962).
Ο Καξαζενδσξή ήηαλ ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ηεο «Μεγάιεο Ιδέαο» θαη ηεο ζπλέλσζεο ηνπ
«αιχηξσηνπ» θαη ππφδνπινπ ειιεληζκνχ. Θεσξψληαο φηη ε παηξίδα ηνπ ηνλ ρξεηάδεηαη θαη
ην 1919 απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ην Βεξνιίλν απνδερφκελνο κε κεγάιε ραξά ηελ
πξφηαζε ηνπ Βεληδέινπ λα ηδξχζεη θαη λα νξγαλψζεη κε κεγάιε αθνζίσζε έλα λέν
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Παλεπηζηήκην ζηε Σκχξλε. Σχκθσλα κε ηελ βηνγξαθία ηνπ, «απηή ηνπ ε απφθαζε ήηαλ κηα
ζπλαηζζεκαηηθή, θαη φρη νξζνινγηθή απφθαζε, αθνχ γλψξηδε ηελ πεξίπινθε θαη αζηαζή
πνιηηηθή ζθελή ηεο Διιάδαο». Ο Βεληδέινο επέιεμε λα θαιέζεη ηνλ Καξαζενδσξή φρη κφλν
ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπ εκπεηξίαο, αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επεηδή ε νηθνγέλεηα ηνπ
ήηαλ παζίγλσζηε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείρε ζηελ Υςειή Πχιε επί ρξφληα (ελδερνκέλσο
κε ηνλ ηξφπν απηφ ήζειε λα δηαιχζεη ηπρφλ αλεζπρίεο εθ κέξνπο ησλ Τνχξθσλ). Δπηπιένλ, ν
Βεληδέινο εθηηκνχζε ηδηαίηεξα ηε γεξκαληθή εθπαίδεπζε θαη εκπηζηεπφηαλ ηπθιά ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ Καξαζενδσξή ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηδηψμεηο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ησλ
Φηιειεπζέξσλ.
Ο Καξαζενδσξή δηαθξηλφηαλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ζηελ νξγάλσζε ησλ παλεπηζηεκίσλ αθνχ
ήδε ζηε Γεξκαλία είρε αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ Μπξέζιανπ.
Δπηζπκνχζε λα ζπλερηζζεί ε παξάδνζε θαη ε θιεξνλνκηά ηεο θιαζηθήο Διιάδαο. Δπηπιένλ,
δηέζεηε νξγαληθνχο δεζκνχο κε ηελ Δπξψπε θαη ήηαλ πξφζπκνο λα εθαξκφζεη ην θηιειεχζεξν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηδηψμεηο ηεο Μεγάιεο Ιδέαο. Δπηζήκαλε κε
πξνηάζεηο θαη ππνκλήκαηα ηελ εζληθή επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ίδξπζεο Παλεπηζηεκίνπ ζηα
απειεπζεξσκέλα απφ ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία εδάθε. Έλα ηέηνην επίηεπγκα ζα
ζπληεινχζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο. Ο ίδηνο νξακαηηδφηαλ ηελ επέθηαζε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο
ελφο εζληθνχ επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο ζεσξψληαο φηη, επεηδή ε Αζήλα παξείρε θπξίσο
θιαζηθή παηδεία, ε νπνία δελ αληαπνθξηλφηαλ πιένλ ζηηο δσηηθέο αλάγθεο ηνπ ειιεληζκνχ,
έπξεπε λα ηδξπζεί έλα λέν παλεπηζηήκην πνπ ζα πεξηιάκβαλε παξάιιεια λένπο ηνκείο
έξεπλαο θαη λέεο ηερληθέο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ.
Δπηζθέθζεθε ηε Σκχξλε θαη άξρηζε λα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ ίδξπζε ελφο ζχγρξνλνπ
παλεπηζηεκίνπ. Τν έκβιεκα πνπ επέιεμε γηα ην λέν Παλεπηζηήκην ήηαλ ην Ex oriente Lux,
«Φσο εμ Αλαηνιψλ». Λφγσ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ε Διιάδα ήηαλ
πξννξηζκέλε λα κεηαθέξεη ην επξσπατθφ θσο, δειαδή λα κεηαιακπαδεχζεη ηνλ πνιηηηζκφ
θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηδεψδεο ζηελ Αλαηνιή. Απηή ε «απνζηνιή» έγηλε έλαο απφ ηνπο
αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαη ππέξ απηνχ ζπλεγνξνχζαλ ε
Ακεξηθή, ε Γαιιία θαη ε Αγγιία. Ο Καξαζενδσξή δηεθδηθνχζε ηνλ ξφιν ηνπ «κηζηνλάξηνπ»
γηα ην ειιεληθφ έζλνο, έρνληαο αλαιάβεη κηα εθπνιηηηζηηθή απνζηνιή. Δπηζπκία ηνπ ήηαλ ην
λέν παλεπηζηήκην λα επηηειεί δχν ζηφρνπο ηαπηφρξνλα: ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εγρψξησλ
αλαγθψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ (Γεσξγηάδνπ 2007). Πξνηεξαηφηεηα ηνπ ήηαλ
ε εθπαίδεπζε ησλ γεσξγψλ, ησλ κεραληθψλ θαη ησλ εκπφξσλ, σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε
γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο. Έηζη, πξφηεηλε ηελ ίδξπζε Γεσξγηθήο Σρνιήο,
Σρνιήο Μεραληθψλ, Σρνιήο Δκπνξηθψλ Σπνπδψλ, Ιαηξηθήο Σρνιήο θαη Σρνιήο Ιζιακηθήο
Ννκνζεζίαοvi. Τα Αθαδεκατθά Έηε θάζε θχθινπ ζα πνίθηιιαλ αλάινγα κε ηνλ απνλεκφκελν
ηίηιν ζπνπδψλ, ελψ πξνβιέπνληαλ θαη ζεηξέο καζεκάησλ δηάξθεηαο ιίγσλ εβδνκάδσλ γχξσ
απφ πξαθηηθά ζέκαηα Μεραλνινγίαο θαη Γεσπνληθήο. Δηδηθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα θάζε
θχθιν ζπνπδψλ ζα εγγπψληαλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ, ελψ γηα ηελ εμέηαζε ηεο
πξνφδνπ ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ πξνηεηλφηαλ ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηαμχ ηνπ
βξεηαληθνχ, -πνπ πνιιαπιαζίαδε ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, θαη ηνπ γεξκαληθνχ,
- πνπ ηηο θαηαξγνχζε ζρεδφλ εληειψο. Η δηδαθηέα χιε πξνβιεπφηαλ ππνρξεσηηθή ζε
ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε θιάδν καζήκαηα, κε δπλαηφηεηα επηινγήο ελφο ή δχν αθφκε
ζεκάησλ. Πξφζθεξε, επίζεο ζηνπο Έιιελεο θνηηεηέο καζήκαηα ζιαβηθψλ, αλαηνιηθψλ θαη
δπηηθνεπξσπατθψλ γισζζψλ (Σνισκνλίδνπ 1989). Τν εθπαηδεπηηθφ ηνπ πιάλν γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ Ισληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ήηαλ πξσηνπφξν θαη κεγαιεηψδεο. Σηφρεπε ζην
ζπλδπαζκφ ησλ εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ κέζα ζην ίδην
ίδξπκα επεηδή είρε σο πξφηππν ηα βξεηαληθά θαη ηα ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα, ηα νπνία
ελζσκάησλαλ ηηο ηερληθέο ζπνπδέο ζην πξφγξακκα ηνπο (Σνισκνλίδεο 1962). Η γιψζζα ησλ
καζεκάησλ ζα ήηαλ ε Διιεληθή θαη ε Τνπξθηθή, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιιεο. Τν
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζα απνηεινχληαλ απφ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο θαζεγεηέο, επηκειεηέο
θαη βνεζνχο. Η βαζκίδα θαη ν κηζζφο ηνπο ζα ήηαλ αληίζηνηρνο κε εθείλνλ ηνπ
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηέρνπλ θη άιιε δεκφζηα ζέζε.
Τε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο θαηείρε ν πξχηαλεο γηα πέληε-κεηαβαηηθά- ρξφληα, θαη αθφινπζα
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ν πξχηαλεο, ε ζχγθιεηνο, νη θνζκήηνξεο ησλ ζρνιψλ θαη νη δηεπζπληέο ησλ παξαξηεκάησλ.
Οη ηίηινη πνπ παξείρε ην ίδξπκα αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ήηαλ ελδεηθηηθά, πηπρία
θαη δηδαθηνξηθά (Σνισκνλίδνπ 1989).
Τνλ Οθηψβξην ηνπ 1920 ππνγξάθεθε κε αλαδξνκηθή ηζρχ ν δηνξηζκφο ηνπ Καξαζενδσξή σο
νξγαλσηή ηνπ Ισληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σκχξλεο θαη ηαθηηθνχ θαζεγεηή ηεο έδξαο ησλ
καζεκαηηθψλ γηα 5 ρξφληα κε κεληαία ακνηβή χςνπο 4.000 δξρ. (Γεσξγηάδνπ 2007). Όκσο ε
Διιάδα δελ έδεημε ηελ επγλσκνζχλε ηεο ζηνλ Καξαζενδσξή (Αλαζηαζηάδεο 1973). Τνλ
Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν Βεληδέινο ράλεη ηηο εθινγέο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ εμνπζία νη
Βαζηιηθνί, νη νπνίνη απνιχνπλ ηνλ Καξαζενδσξή κε δηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο.
Ωζηφζν, επεηδή ε λέα θπβέξλεζε ζεψξεζε αλαγθαίν λα ζπλερηζζεί ε ίδηα πνιηηηθή ζηελ Μ.
Αζία, ν Καξαζενδσξή δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ ζην Ισληθφ Παλεπηζηήκην. Έηζη, ηαμηδεχεη επί 12
εβδνκάδεο ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα λα εμνπιίζεη ηα εξγαζηήξηα κε θαηάιιεια φξγαλα θαη
ζπζθεπέο θαη λα αγνξάζεη βηβιία γηα ηελ βηβιηνζήθε ηελ νπνία ζεσξνχζε ην βαζηθφηεξν
«ζεκέιην» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δπηπιένλ, ήιζε ζε επαθή κε επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ,
ηνπο νπνίνπο ζθφπεπε λα θαιέζεη ζηελ Διιάδα γηα δηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία
(Σνισκνλίδεο 1962). Η βηβιηνζήθε ηνπ Ισληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε θαη
εκπινπηίζηεθε απφ ηνλ Καξαζενδσξή, δελ ζπγθξηλφηαλ κε θακηά άιιε ζε φιε ηελ Αλαηνιή.
Πεξηείρε ζπάληα ρεηξφγξαθα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο Μ. Αζίαο. Η ζπιινγή εθηηκάηαη φηη
αλεξρφηαλ ζε 300.000 ηφκνπο κε ρεηξφγξαθα πνπ ρξνλνινγνχληαλ απφ ηνλ 12ν αηψλα.
Δπίζεο, ν Καξαζενδσξή ελζάξξπλε εθδφηεο, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη εθεκεξίδεο λα
απνζηέιινπλ αληίηππα ησλ εθδφζεψλ ηνπο ζην Παλεπηζηήκην, αθφκα θαη εάλ απηά
αθνξνχζαλ ζέκαηα ειάζζνλνο δηδαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Αλαζηαζηάδεο 1973, Γεσξγηάδνπ
2007).
Όκσο ε δσή ηνπ Καξαζενδσξή ήηαλ γεκάηε απφ ζρέδηα πνπ ηειηθά λαπάγεζαλ. Τν Ισληθφ
Παλεπηζηήκην έκειιε λα κελ ιεηηνπξγήζεη πνηέ, αθνχ ιίγεο εκέξεο πξνηνχ απηφ
εγθαηληαζζεί επήιζε ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Σηηο 23 Απγνχζηνπ ηνπ 1922 ν
Καξαζενδσξή ζπγθέληξσζε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηνπο
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηε Σκχξλε, εθνδηάδνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα
κε ιίγα ρξήκαηα θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. Τν θιεηδί ηνπ ηδξχκαηνο παξέδσζε ζπκβνιηθά
ζηνλ Πιαζηήξα (Τξαπινχ 2003). Καηάθεξε λα δηαζψζεη ηα βηβιία θαη θάπνηα εξγαζηεξηαθά
φξγαλα, ηα νπνία ζήκεξα βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ vii.
Γηεγήζεηο αλαθέξνπλ φηη έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο Έιιελεο πνπ είδαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο
Σκχξλεο πξηλ θηάζνπλ νη Τνχξθνη, ήηαλ ν θαζεγεηήο Καξαζενδσξή, πξχηαλεο ηνπ
«ζλεζηγελνχο» παλεπηζηεκίνπ. Μαδί ηνπ ράζεθε ε ηειεπηαία πξαγκάησζε ηνπ ειιεληθνχ
πλεχκαηνο, ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ Αλαηνιή (Γεσξγηάδνπ 2007).
Αθνχ επέζηξεςε ζηε Γεξκαλία γηα θάπνηα ρξφληα, ην 1930, πάιη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ
Βεληδέινπ, αλαιακβάλεη θαζήθνληα θπβεξλεηηθνχ επηηξφπνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη
Θεζζαινλίθεο γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ πξψηνπ θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ
λενζχζηαηνπ δεχηεξνπ. Τν θαινθαίξη ηνπ 1930 απφ ην εζληθφ ηππνγξαθείν εθδίδεηαη ην
βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Η Αλαδηνξγάλσζηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ». Πξνηάζεηο ηνπ
δηαπξεπνχο καζεκαηηθνχ Κσλζηαληίλνπ Καξαζενδσξή γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ελζσκαηψζεθαλ, -θαηά έλα κέξνο,- ζην Νφκν ηνπ 1932 πνπ
απνηέιεζε ηνλ νξηζηηθφ Καλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ίζρπζε έσο ην 1982 (Γεσξγηάδνπ
2007).
Όκσο, παξ’ φιεο ηηο απέιπηδεο πξνζπάζεηεο ηνπ δελ θαηφξζσζε λα ελζσκαησζεί ζηελ
ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη επέζηξεςε ζηε Γεξκαλία.
Ο Καξαζενδσξή πέζαλε ζην Μφλαρν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1950. Όπσο ζεκεηψλεη ν
βηνγξάθνο ηνπ: «ζξελήζεθε απφ ηνπο καζεκαηηθνχο θαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη επίζεο απφ
φινπο ηνπο δηαλννχκελνπο δχν ρσξψλ, απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Γεξκαλνχο, πνπ θαη νη δχν
ηνλ θαηαηάζζνπλ ζηνπο θαιχηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπο» (Γεσξγηάδνπ 2007).
Θα ήηαλ άδηθν θαη απξεπέο ζπλάκα λα κελ αθηεξσζνχλ ζην ζπλέδξην απηφ ιίγα ιφγηα γηα ηνλ
Καξαζενδσξή. Όρη ηφζν επεηδή θαηάγεηαη απφ ηα ρψκαηα απηά, αιιά θπξίσο επεηδή κε ηελ
επίδνζή ηνπ θαη ηελ δξάζε ηνπ πέηπρε λα αλήθεη φρη κφλνλ ζηελ παηξίδα ηνπ, αιιά ζηνπο
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ιίγνπο εθείλνπο πνπ απνηεινχλ θαχρεκα φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Δίλαη πξφηππν
επηζηήκνλνο, πξφηππν παηξηψηε, κα πάλσ απφ φια πξφηππν αλζξψπνπ! Η αλζξσπφηεηα
πξνρψξεζε επελδχνληαο ζε αλζξψπνπο φπσο ν Καξαζενδσξή. Τα σο άλσ ιφγηα απνηεινχλ
έλαλ ειάρηζην θφξν ηηκήο ζηε κλήκε ηνπ ζπνπδαίνπ απηνχ αλζξψπνπ, ε αμία ηνπ νπνίνπ
είλαη πιαηχηεξε θαη αθνξά άπαληεο αθνχ καο ππελζπκίδεη φηη –επηπρψο- ππάξρνπλ ηειηθά
άλζξσπνη νη νπνίνη πεξηζψδνπλ ηελ ειπίδα ηεο αλζξσπφηεηαο.
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Πεξί ηα 1750 έλαο ιαραλνθεπνπξφο είρε πάληα καδί ηνπ έλαλ παξαγηφ- βνεζφ, ηνλ Θνδσξή
ν νπνίνο ήηαλ πνιχ κειαρξηλφο θαη φπσο ζπλεζηδφηαλ ηνπ έδσζαλ ην παξαηζνχθιη θαξάΘενδσξή, δειαδή καχξνο Θφδσξνο (Τζνλίδεο 1989).
iv
Δπίζεο, Μπνλάθηντ, ή Βνζλνρψξη. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο πεξηνρήο (1920) νλνκάζηεθε
Βχζζα, ελψ κε ηε Σπλζήθε ηεο Λσδάλεο δφζεθε ζηνπο Τνχξθνπο καδί κε ηελ Οξεζηηάδα
(Καξαγάηο).
v
Βξαβεχηεθε δηο ζε δηαγσληζκνχο καζεκαηηθψλ (Τζνλίδεο 1989).
vi
Σην ππφκλεκα ηνπ Καξαζενδσξή βαζίζηεθε ν λφκνο 2251/14-7-1920: Περί ιδρύζεως και
λειηοσργίας Ελληνικού Πανεπιζηημίοσ εν μύρνη (ΦΔΚ,ηεπρ.Α' ΙΙ) πνπ ςεθίζηεθε
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1920. Ο δηνξηζκφο ηνπ Καξαζενδσξή ππνγξάθηεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ/10
Ννεκβξίνπ 1920 κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηηο 15/28 Ινπιίνπ 1920, ελψ ην ηδξπηηθφ δηάηαγκα
εθδφζεθε απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1920.
Τν Παλεπηζηήκην απνηειείην απφ ηηο εμήο ζρνιέο:
 α) Γεωπονική και θσζικών επιζηημών: απνζθνπνχζε ζηελ εθπαίδεπζε πνιηηηθψλ
κεραληθψλ, κεραλνιφγσλ, αξρηηεθηφλσλ, ειεθηξνιφγσλ, ρεκηθψλ, γεσιφγσλ,
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εηδηθψλ ζηελ βνηαλνινγία θαη δσνινγία. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εθπαηδεχεη
θηεκαηίεο θαη πξαθηηθνχο γεσξγνχο.
β) Αναηολικών γλωζζών και αναηολικού πολιηιζμού: απνζθνπνχζε ζηελ εθπαίδεπζε
δαζθάισλ γηα λα δηδάμνπλ ζε αλψηεξα εθπαηδεπηήξηα. Δθεί ζα δηδάζθνληαλ ηελ
αξαβηθή, πεξζηθή, αξραία θαη λεψηεξε Δβξατθή.
γ) Δημοζίων σπαλλήλων: εθεί δηδάζθνληαλ δηνηθεηηθφ δίθαην, θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο επηζηήκεο.
δ) Εμπορική.
ε) Υωροζηαθμών και εργοδηγών: ζε απηήλ εθπαηδεχνληαλ επηζηάηεο ηερληθψλ έξγσλ.
ζη) Ανώηερο μοσζοσλμανικό ιεροδιδαζκαλείο: ζε απηφ ζα εθπαηδεχνληαλ νη
κειινληηθνί κνπθηήδεο θαη ηεξνδηθαζηέο.
δ) Ινζηιηούηο σγιεινής: απηφ ζα εθπαίδεπε ηνπο γηαηξνχο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα
αλαιάβνπλ δεκφζηα πγηεηλνινγηθή ππεξεζία. Θα πξαγκαηνπνηνχζε ζεκηλάξηα γηα
ηνπο ληφπηνπο γηαηξνχο. Τν ίδην ηλζηηηνχην ζα πξαγκαηνπνηνχζε δσξεάλ
βαθηεξηνινγηθέο, βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, ηελ παξαζθεπή εκβνιίσλ, νξψλ, αληηγφλσλ
θαη ζα πξνζπαζνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκσδψλ αζζελεηψλ
φπσο ε εινλνζία θαη ε θπκαηίσζε πνπ κάζηηδαλ ηελ πεξηνρή (Σνισκνλίδεο 1962).

Όια ηα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο, ηα θπζηθνρεκηθά φξγαλα θαη ην αξρείν ηνπ
παλεπηζηεκίνπ παξαδφζεθαλ απφ ηνλ Καξαζενδσξή ζηνλ θαζεγεηή Γεκήηξην Φφλδξν θαη
ζηε ζπλέρεηα θπιάρζεθαλ απφ ηνπο Μηραήι Αλαζηαζηάδε, Θεφδσξν Κνπγηνπκηδέιε θαη
Σαιηεξή Πεξηζηεξάθε, νη νπνίνη θαη ηα παξέδσζαλ ζηνλ Καίζαξα Αιεμφπνπιν. Σήκεξα
βξίζθνληαη ζην Μνπζείν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Τξαπινχ 2003).
vii
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 161-168

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΔΤΣΛΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΕΑΥΑΡΖ
ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΕΧΖ ΣΖ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
Κωλζηαληίλνο Γνύιηαο
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Τν 1960 άξρηζε ε ηζηνξία ηεο ε Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο (ΔΒΕ) κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξψηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ζηελ Λάξηζα. Σηα 15 επφκελα ρξφληα πξνγξακκαηίζζεθαλ θαη
κπήθαλ ζε ιεηηνπξγία άιια ηέζζεξα εξγνζηάζηα κε ηειεπηαίν απηφ ηεο Οξεζηηάδαο ην 1975
κε ζηφρν λα θαιπθζεί ε θαηαλάισζε δάραξεο απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή. Οη
εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζην Βφξεην Έβξν, ην άθζνλν δηαζέζηκν λεξφ κε ηα
νξγαλσκέλα αξδεπηηθά έξγα, καδί κε ηελ εξγαηηθφηεηα ησλ αγξνηψλ, γξήγνξα θαηέζηεζαλ
ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηεχηισλ ηελ πην δπλακηθή ζηελ πεξηνρή θαη κε ηηο απνδφζεηο ηεο ηελ πην
αληαγσληζηηθή φρη κφλν ζηελ ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. Έηζη, ε ΔΒΕ παξά
ηνπο ελδνηαζκνχο θαη ηηο ζθνπηκφηεηεο, πνπ ππνβάιινληαλ απφ θάπνηα θέληξα εμνπζίαο
απνθάζηζε λα επεθηείλεη ην δπλακηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη απφ θαηεξγαζία 3.000
ηφλσλ/εκέξα λα αλεβεί ζηνπο 6.500 κε απνηέιεζκα λα επεθηαζεί ε θαιιηέξγεηα ζηα 70 κε
80.000 ζηξ. Τν εξγνζηάζην έθζαζε λα απαζρνιεί 252 κφληκνπο ππαιιήινπο θαη άιινπο 450
επνρηθνχο, ελψ κε ηελ θαιιηέξγεηα αζρνινχληαλ 7 κε 8.000 αγξφηεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηεο θαιιηέξγεηαο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο αγξφηεο νξγαλσκέλεο νκάδεο εμεηδηθεπκέλσλ
επαγγεικαηηψλ, φπσο ζπνξείο, ςεθαζηέο, ζπγθνκηζηέο, κεηαθνξείο, πνπ ζε αξηζκφ
μεπεξλνχζαλ ηα 500 άηνκα. Παξάιιεια, γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαη
ηελ ππνζηήξημε ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο, αλαπηχρζεθαλ εξγαζηήξηα, ζπλεξγεία, βηνηερλίεο,
αιιά θαη εξγνζηάζηα γεσξγηθψλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ. Ζ δε πνιηηηθή ηεο δάραξεο λα
πξνκεζεχεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηα πιηθά, εθφδηα θαη ινηπά αλαιψζηκα απφ ηελ ηνπηθή
αγνξά έδσζε ηδηαίηεξε ηφλσζε θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε
πεξηνρή, αθνχ ν θχθινο εξγαζηψλ κέρξη ηελ πεξαζκέλε 10εηία μεπεξλνχζε ηα 100 εθαη.
Δπξψ. Ζ παξνπζία ηνπ Δξγνζηαζίνπ θαη ε άζθεζε ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο πέξα απφ ηε
ζπκβνιή ζηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο είρε θαη πνιιαπιέο άιιεο ζεηηθέο ελέξγεηεο. Σηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα: Δηζήγαγε θαη πξνψζεζε ηνλ φξν ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο. Σπλέβαιε
ζηελ εθκεράληζε ησλ αξνηξηαίσλ θαιιηεξγεηψλ. Καζηέξσζε ηελ Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή,
(πνιχ πξηλ απηή επηβιεζεί κέζσ ηεο ΚΑΠ απφ ηελ Δλσκέλε Δπξψπε) αθνινπζψληαο
ηεηξαεηή ακεηςηζπνξά, κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ελδεδεηγκέλε ιίπαλζε χζηεξα απφ
εδαθναλαιχζεηο, κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ θπηνθαξκάθσλ θαη κε εθαξκνγέο χζηεξα απφ
ζπζηήκαηα πξνεηδνπνηήζεσλ. Αζθψληαο πςεινχ επηπέδνπ έξεπλα θαηάθεξε λα κεηψζεη
δξαζηηθά ηηο εθαξκνγέο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο δφζεηο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ,
πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηε θχζε. Σηνλ θνηλσληθφ ηνκέα: Σε
κηα κηθξή πφιε φπσο είλαη ε Οξεζηηάδα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο
επεκεξνχζαο εξγαηηθήο ηάμεο ηνπ βηνκεραληθνχ εξγάηε. Βνήζεζε θαη ππνζηήξημε ηερληθά
δήκνπο, θνηλφηεηεο, ζρνιεία, ζπιιφγνπο θαη ινηπνχο θνηλσληθνχο θνξείο. Σην δεκνγξαθηθφ:
Οη 250 κφληκνη εξγαδφκελνη καδί κε άιινπο ηφζνπο ζηαζεξά επνρηθνχο απνηέιεζαλ
πεξηζζφηεξεο απφ 500 νηθνγέλεηεο πνπ θαηνίθεζαλ, πξφθνςαλ, δεκηνχξγεζαλ θαη επέλδπζαλ
ηνλ θφπν ηεο εξγαζίαο ηνπο κέζα ζε απηή ηελ πφιε. Σπκπεξαζκαηηθά ην Δξγνζηάζην
Εάραξεο, αξρίδνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ακέζσο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, ζηνπο ηφηε
δνθεξνχο θαηξνχο, ζε κηα παξακεζφξηα πεξηνρή, πνπ ε αλαζθάιεηα ηελ νπνίαλ επέηεηλε ε
επηζηξάηεπζε είρε δεκηνπξγήζεη ηζρπξέο θπγφθεληξεο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο,
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απνηέιεζε έλα θεξέγγπν ππξήλα ζπζπείξσζεο θαη αλαπηπμηαθφ κνριφ, πνπ έδσζε δπλαηή
ψζεζε θαη κεηακφξθσζε ηελ πφιε απφ ηελ αγξνηηθή ηεο εηθφλα ζε έλα ζχγρξνλν αζηηθφ
θέληξν.
Λέμεηο θιεηδηά: Σεσηοκαλλιέργεια, εργοζηάζιο δάταρες, οικονομία, κοινωνία, Ορεζηιάδα
40 Υξόληα δωήο, ηζρπξήο θαη δεκηνπξγηθήο παξνπζίαο, ελίζρπζεο θαη πξνζθνξάο ζηε
γεωξγηθή ηερληθή, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλωληθή δηάξζξωζε, αιιά θαη ηελ
δεκνγξαθηθή έμαξζε … ηεο πεξηνρήο.
Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα κε ιακπξό παξειζόλ, βηώλεη έλα αζηαζέο παξόλ, ην νπνίν
κάιινλ δελ πξνδηαγξάθεη επνίωλν … κέιινλ.
 Μαθξάλ ε πην δςναμική θαιιηέξγεηα, κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία.
 Δίλαη ε πξώηε Σςμβολαιακή θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα.
 Αναβάθμιζε νηθνλνκηθά όιν ην Ννκό Έβξνπ.
 πλέβαιε ζηελ εκμησάνιζη και ενηαηικοποίηζη όιεο ηεο γεωξγίαο.
 Αζθεί Οπθή Γεωπγική Ππακηική κόλν κε εγθεθξηκέλα θπηνθάξκαθα θαη ηα
ελδεδεηγκέλα ιηπάζκαηα.
 Παξέρεη δηθό ηεο Γεωπονικό ζέπβιρ αζθώληαο εθαξκνζκέλε έξεπλα, εληνπίδεη ηα
πξνβιήκαηα θαη δίδεη άκεζεο ιύζεηο.
 Δίλαη εληαγκέλε κέζα ζε Εςπωπαϊκό αγπονομικό ζύζηημα, έρεη επαθέο, θάλεη
αληαιιαγέο, ζπλαληήζεηο θαη κεηαθέξεη ηερλνγλωζία ζε αγξνηηθά κεραλήκαηα,
εξγαιεία, θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα, πνηθηιίεο, θιπ.
Δηζαγωγή
Ήηαλ ην 1960 φηαλ κπήθε ζε ιεηηνπξγία ην πξψην εξγνζηάζην ηεο ΔΒΕ ΑΔ-Διιεληθήο
Βηνκεραλίαο Εάραξεο, απηφ ηεο Λάξηζαο, γηα λα αθνινπζήζνπλ ηα δχν επφκελα ρξφληα άιια
δχν, ζην Πιαηχ θαη ζηηο Σέξξεο. Τελ επφκελε δεθαεηία, κε δχν άιιεο κνλάδεο, ην 1971 ην 4 ν
ζηελ Ξάλζε θαη ην 1975 ην 5ν ζηελ Οξεζηηάδα έθιεηζε ν θχθινο κε απφιπηε επηηπρία.
Γεκηνπξγήζεθε κία θξαηαηά, δπλακηθή θαη κεγάιε βηνκεραλία, ε κεγαιχηεξε γεσξγηθή
βηνκεραλία ζηελ Διιάδα, κε ξφιν λα θαιχπηεη ηεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε
δάραξε. Σηε δεθαεηία ηνπ ’80, κε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο, ζηελ ηφηε ΔΟΚ πήξε λέα ψζεζε
θαη ππφζηαζε. Σηε ζπλέρεηα θαη γηα άιια 25 ρξφληα αθνινχζεζε κία αλαπηπμηαθή θαη
ιακπξή γηα ηελ ίδηα πνξεία γεκάηε πξνζθνξά ζε θαηλνηφκνπο ηνκείο γηα ηελ Διιεληθή
γεσξγία, ηελ χπαηζξν θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Σηάζεθε ηζάμηα δίπια ζηηο
Δπξσπατθέο βηνκεραλίεο ηνπ ρψξνπ, ράξηο ζηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη παξά ην πςειφ
θαιιηεξγεηηθφ θφζηνο ησλ ηεχηισλ ζηελ ρψξα καο ιφγσ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ.
Δπεθηάζεθε ζηελ γεηηνληθή Σεξβία αγνξάδνληαο θαη ιεηηνπξγψληαο δχν άιιεο κνλάδεο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Νφβηζαλη. Ήξζε φκσο ην 2006, πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ, κε ηνπο
άζηνρνπο ρεηξηζκνχο, κε ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο θαη ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ, θινλίζηεθε
ζπζέκεια. Αλαγθάζηεθε λα απνπνηεζεί ηε κηζή πνζφζησζε, λα θιείζεη δχν εξγνζηάζηα, λα
εκπιαθεί ζηελ ππφζεζε ηεο βηναηζαλφιεο, λα ηεο γπξίζνπλ ηελ πιάηε νη αγξφηεο κε
πξνζθέξνληαο εθηάζεηο πξνο θαιιηέξγεηα θαη ηειηθά ζήκεξα ην 2015, 40 ρξφληα κεηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ Οξεζηηάδα λα θηλδπλεχεη αθφκε θαη απηή ε βησζηκφηεηά
ηεο.
Σν ηζηνξηθό
Ύζηεξα απφ δχν απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα ιεηηνπξγήζεη
εξγνζηάζην δάραξεο ζηελ Διιάδα, αθφκε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κφιηο ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ΄50 έγηλε κία ζνβαξή πξνζπάζεηα, κε ηελ ζθέπε ηεο ηφηε θξαηηθήο Αγξνηηθήο
Τξάπεδαο λα ηδξπζεί ε ΔΒΕ. Να εγθαηαζηαζεί ε ηεπηινθαιιηέξγεηα ππφ ηελ επίβιεςε
Γεσπνληθήο Υπεξεζίαο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην πξψην Δξγνζηάζην Εάραξεο. Τν 1960 έθαλε
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ηελ πξψηε θακπάληα ζηελ Λάξηζα αμηνπνηψληαο ηελ Θεζζαιηθή πεδηάδα, ηελ επφκελε ρξνληά
ιεηηνχξγεζε ην δεχηεξν ζην Πιαηχ ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην 1963 ην ηξίην ζηηο
Σέξξεο. Τν δπλακηθφ ησλ 3 εξγνζηαζίσλ ζπλνιηθά αλέξρνληαλ ζηνπο 8.000 ηφλνπο ηεχηια
ηελ εκέξα, πνπ κε ηηο ηφηε ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο κπνξνχζε λα επεμεξγαζζεί ηεχηια απφ
ηελ θαιιηέξγεηα 140-160.000 ζηξ., γηα κία παξαγσγή 130-150.000 ηφλνπο δάραξε (Πξαθηηθά
Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1960-71).
Τα ελζαξξπληηθά παξαγσγηθά ζηνηρεία ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο, νη πνιχ θαινί βηνκεραληθνί
δείθηεο ησλ εξγνζηαζίσλ καδί κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο δάραξεο ιφγνπ ηεο
αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ θαη αγνξαζηηθνχ επηπέδνπ ζηελ Διιάδα, νδήγεζαλ ηελ ηφηε εγεζία ηεο
ΔΒΕ λα ηνικήζεη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη κάιηζηα ζε λέεο πεξηνρέο. Με
βάζε θαζαξά αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη χζηεξα απφ ιεπηνκεξή έξεπλα, κειέηε,
ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη δίθηπν δνθηκαζηηθψλ αγξψλ θαηέιεμε φηη ε θαηαιιειφηεξε
πεξηνρή γηα επέθηαζε ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο είλαη ε πεξηνρή ηεο Θξάθεο. Μηα πεξηνρή,
ρσξίο βέβαηα αλεθηή αγξνηηθή ππνδνκή, αιιά κε άθζνλα λεξά θαη θιίκα πην θνληά ζε απηφ
ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, πνπ είλαη πξνζθνξφηεξν γηα ηα ηεχηια. Ζ δηθαίσζε ήξζε πνιχ
γξήγνξα απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ δχν λέσλ εξγνζηαζίσλ, ην 1971 κε απηφ ηεο
Ξάλζεο θαη ην 1975 κε ην 5ν ζηελ ηφηε μεραζκέλε Οξεζηηάδα. Παξάιιεια θξφληηζε κε ηελ
αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ δχν πξψησλ εξγνζηαζίσλ, ηεο Λάξηζαο θαη ηνπ Πιαηέσο, ελφςεη
ησλ ζπδεηήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ έληαμή καο ζηελ ΔΟΚ λα κπνξέζεη λα
εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφλ κεγαιχηεξε πνζφζησζε, πιεζηάδνληαο ηελ ζπλνιηθή καο
θαηαλάισζε, πνπ αλέξρνληαλ ζηνπο 320-325.000 ηφλνπο δάραξε (Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ
Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1972-81).
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ε ΔΒΕ φρη κφλν ήηαλ πιένλ ε κεγαιχηεξε αγξνηηθή
βηνκεραλία, αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη αλάκεζα ζηηο 10 κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ζηελ
Διιάδα, κάιηζηα ε κνλαδηθή πνπ είρε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Πέξα δε απφ ηηο 5
παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ζηελ Θεζζαινλίθε δηέζεηε 3 άιιεο
αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, γεσπνληθνχ ελδηαθέξνληνο, απηέο ηεο Γεσξγηθήο Έξεπλαο θαη ηεο
Βειηίσζεο Πνηθηιηψλ ζε ηδηφθηεην αγξφθηεκα ζηελ Σίλδν θαη ηελ Υπεξεζία
Σπνξνπαξαγσγήο, ε νπνία κε έδξα ην Πιαηχ θαη δξαζηεξηνπνηνχκελε ζην Γνκνθφ, ηελ
Αξηδαία θαη ηνλ Λαγθαδά κε πξσηνγελή ή αλαπαξαγσγή ζπφξνπ εθνδίαδε κε θαηάιιειν θαη
νηθνλνκηθφ πιηθφ ηνπο ηεπηινπαξαγσγνχο, αιιά έθαλε θαη εμαγσγέο (Πξαθηηθά
Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1982-91).
Σηε δεθαεηία ηνπ ’90 αθνινχζεζε έλα κεγάιν πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ, βειηίσζεο θαη
απηνκαηηζκψλ ησλ 2 πξψησλ εξγνζηαζίσλ, πνπ είραλ αξρίζεη λα παιαηψλνπλ. Παξάιιεια
έηξερε πξφγξακκα επεθηάζεσλ ηνπ δπλακηθνχ ζηα 3 λεψηεξα θαη βνξεηφηεξα εξγνζηάζηα
έηζη ψζηε θαη λα επεμεξγάδνληαη ηεχηια πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ κεγαιχηεξεο εθηάζεηο, αιιά
θαη λα κπνξνχλ λα νινθιεξψλνπλ ηελ θακπάληα ηνπο έγθαηξα πξηλ κπεη γηα θαιά ν ρεηκψλαο,
κε ηελ πξνυπφζεζε ρσξίο λα αξρίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ελσξίο ζε βάξνο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, πξηλ λα έρνπλ σξηκάζεη ηα ηεχηια. Τν εκεξήζην δπλακηθφ πιένλ ησλ 5
κνλάδσλ μεπέξαζε ηνπο 29.000 ηφλνπο/εκέξα κε ηεχηια πνπ πξνέξρνληαλ απφ 400-440.000
ζηξ., ηα νπνία πιένλ κπνξνχζαλ λα ζπγθνκηζζνχλ θαη λα θαηεξγαζζνχλ κέζα ζε 75-90
εκέξεο (Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1992-2001).
Σην μεθίλεκα ηνπ λένπ αηψλα, ηνπ κηιέληνπκ, ε ΔΒΕ κε αλαλεσκέλεο ηηο ππνδνκέο ηεο θαη
νηθνλνκηθή επξσζηία θαηλφηαλ φηη αηέληδε κε αηζηνδνμία ην κέιινλ. Δλ φςεη δε ηεο
ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο ησλ ηηκψλ απφ ηελ ΔΔ γηα λα ζσξαθηζζεί θαιχηεξα αιιά θαη
ηζρπξνπνηεζεί έλαληη ηνπ επξσπατθνχ αληαγσληζκνχ επεθηάζεθε θαη έμσ απφ ηα ειιεληθά
ζχλνξα αγνξάδνληαο θαη ιεηηνπξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 2 εξγνζηάζηα ζηελ Σεξβία κε
δπλακηθφ παξαγσγήο πεξηζζφηεξν απφ 100.000 ηφλνπο δάραξεο. Ζ θίλεζε απηή ηφηε
ζρνιηάζζεθε πνηθηινηξφπσο, έκειε φκσο λα είλαη ζσηήξηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη
βησζηκφηεηά ηεο κφιηο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα.
Τν Ννέκβξην ηνπ 2005, ε ΔΔ, χζηεξα βέβαηα απφ έγθαηξεο πξνεηδνπνηήζεηο, φξηζε σο ηειηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπδεηνχληαλ θαη ζα παίξλνληαλ νη ηειηθέο
απνθάζεηο ζηε ζχζθεςε ησλ ππνπξγψλ γεσξγίαο ησλ ρσξψλ κειψλ γηα ηνπο θαλφλεο
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εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ. Ζ ηφηε εγεζία ηνπ ΥΠΑΑΤ πήγε ζην ηξαπέδη ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ απξνεηνίκαζηε κε ζέζεηο, πνπ δπζηπρψο δηακνξθψζεθαλ ζηνπο πςεινχο
νξφθνπο ηνπ ππνπξγείνπ απφ ηνπο θαξεθινθεληαχξνπο ζπκβνχινπο ηνπ θαη ηελ εγεζία ηεο
ΠΑΣΔΓΔΣ. Γχν θνξείο πνπ εδψ θαη ρξφληα, γηα ηνπο γλσξίδνληεο θαη απηνχο πνπ δνπλ θαη
βξίζθνληαη θνληά ζηνλ Έιιελα αγξφηε, δελ είλαη απνδεθηνί σο εθπξφζσπνί ηνπ, αθνχ φρη
κφλν δελ αζθνχλ γεσξγηθέο εθαξκνγέο, αιιά δελ έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο αγξνηηθήο
πξαθηηθήο ζήκεξα, αιιά θαη ην πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ επαξρία. Ζ απνδνρή ηεο
πιήξνπο απνδέζκεπζεο ηεο επηδφηεζεο απφ ηελ παξαγσγή, ήηαλ φηη ην ρεηξφηεξν γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο νπνηαζδήπνηε δεκηνπξγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σήκεξα 10 ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ, ε επαξρία βηψλεη ηηο ζπλέπηεο ησλ ηφηε
ιαζεκέλσλ επηινγψλ, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο κηαο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο λέαο θαηάζηαζεο.
Ζ παξαγσγηθφηεηα πιένλ κηαο θαιιηέξγεηαο δελ είλαη ην θίλεηξν θαη ην θξηηήξην επηινγήο
ηνπ αγξφηε, έρεη ράζεη ηελ ζεκαζία ηεο κία ηέηνηα ζεκειηψδεο έλλνηα φρη κφλν ηεο αγξνηηθήο
αιιά γεληθφηεξα θάζε είδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πεξηνδεχνληαο ζηελ χπαηζξν
είλαη ζιηβεξφ θαηλφκελν λα βιέπεηο ε αγξαλάπαπζε ή θαιχηεξα ε αθαιιηέξγεηα λα θαιχπηεη
έθηαζε κεγαιχηεξε αθφκε θαη απφ απηήλ ηνπ θαιακπνθηνχ θαη βακβαθηνχ, ησλ 2
κεγαιχηεξσλ θαη δπλακηθφηεξσλ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα θαιιηεξγεηψλ. Οη γεσξγηθέο
βηνκεραλίεο ζηεξνχληαη πξψηεο χιεο γηα λα ηηο επεμεξγαζζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, κχινη,
εθθνθθηζηήξηα, εξγνζηάζηα δάραξεο, θαπλεξγνζηάζηα θιείλνπλ. Ζ δε ειιεληθή πεξηθέξεηα
εγθαηαιείπεηαη, ζπξξηθλψλεηαη θαη καξαδψλεη.
Ζ ΔΒΕ κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη κία αλψλπκε εηαηξία, ζπγαηξηθή ηεο ΑΤΔ, πνπ
παξά ην φηη εηζήρζεθε ζην ρξεκαηηζηήξην ζπλερίδεη λα δηνηθείηαη απφ δηνξηζκέλν Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Σε φια ηα Γ.Σ. έκπαηλε ζε εθηειεζηηθή ζέζε
πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο ΑΤΔ, ιφγσ ηεο αγξνηηθήο θχζεο ηεο βηνκεραλίαο, ν δε Γηεπζχλσλ
Σχκβνπινο είρε θαηά θαλφλα ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεσπφλνπ, πνπ πέξαλ απφ φια ηα άιια
πξνζφληα έπξεπε λα γλσξίδεη ηελ λννηξνπία θαη λα κπνξεί λα αθνπγθξάδεηαη ηηο θαλεξέο
αιιά θαη θξπθέο πξνζέζεηο ηνπ αγξφηε, λα κπνξεί λα δηαπξαγκαηεχεηαη καδί ηνπ θαη λα
απνθεχγεη ηηο ζπγθξνχζεηο, αθνχ απηφο είλαη ν ζηπινβάηεο θαη ν θηλεηήξηνο κνριφο ηεο
βηνκεραλίαο.
Τν 2005-06 ζηελ πην θξίζηκε θακπή ηεο ηζηνξίαο ηεο ΔΒΕ, αιιά θαη έθηνηε δπζηπρψο ν
δηεπζχλσλ ζχκβνπιφο ηεο φρη κφλν δελ είλαη γεσπφλνο, αιιά γηα θάπνηνπο ιφγνπο θξφληηζε
λα απνκαθξχλεη έκπεηξνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Γεσπνληθνχ Κιάδνπ θαη λα
επηιέμεη λα ζπκβνπιεχεηαη κε πξφζσπα, πνπ αγλννχλ ηειείσο ηελ γεσξγηθή πξάμε, ηελ
λννηξνπία ηνπ αγξφηε θαη ηηο λέεο θαηαζηάζεηο θαη ηζνξξνπίεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. Τα
απνηειέζκαηα έγηλαλ απηά θαη νξαηά ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
 Απνπνίεζε ηνπ 50,01% ηεο πνζφζησζεο δάραξεο, δειαδή μεπνχιεκα εζληθήο
πεξηνπζίαο.
 Κιείζηκν δύν εξγνζηαζίωλ Λάξηζαο θαη Ξάλζεο, κε πνιχ κεγάιε απψιεηα
εηζνδήκαηνο απφ 11.000 αγξφηεο θαη θιηκαθσηέο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσλίεο δχν
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Θξάθεο.
 Ζ επηπφιαηε, πξφρεηξε θαη βηαζηηθή απφθαζε γηα εμνλησηηθέο κεηώζεηο ηνπ 36%
ζηηο ηηκέο ηεύηιωλ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ην επηβάιεη ε Δ.Δ., ελψ απηή θαζνξίδεη
κφλν ηηο ηηκέο δάραξεο θαη φρη ησλ ηεχηισλ.
 Ζ ρσξίο ζνβαξή κειέηε αιιά θαζαξά κφλν γηα εληππσζηαζκφ εμαγγειίεο
ελαζρφιεζεο ηεο ΔΒΕ ζηελ παξαγωγή βηναηζαλόιεο θαη ηειηθά μεπνχιεκα ηνπ
δηθαηψκαηνο απηφ ζε ηξίηνπο.
 Καη ην απνθνξχθσκα ήηαλ αθφκε πην ρεηξφηεξν, κε ηηο άζηνρεο ππνζρέζεηο θαη
δειψζεηο, ηηο ζπρλέο παιηλσδίεο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηα κπφλνπο θαη ηηο
επηβξαβεχζεηο ζήκεξα λα θηλδπλεχεη ε βηωζηκόηεηα ηωλ άιιωλ 3 ελαπνκεηλάλησλ
εξγνζηαζίσλ, κε απηφ ηεο Οξεζηηάδαο λα είλαη ζηελ δπζθνιφηεξε ζέζε, αθνχ πέξαλ
ην φζσλ παξαπάλσ, έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο απαλσηέο πιεκκχξεο ηνπ Έβξνπ.
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Οη Γεσπνληθέο ππεξεζίεο ησλ Δξγνζηαζίσλ ελ φςεη εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ, χζηεξα απφ
ζπρλέο επαθέο, ζπδεηήζεηο, θαη αληαιιαγέο απφςεσλ κε έλα κεγάιν αξηζκφ αγξνηψλ,
θαηέιεμε φηη νη αγξφηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη, σο άλσζελ επηβνιή λα δερζνχλ κία κείσζε ηεο
ηηκήο ησλ ηεχηισλ κε αληηζηάζκηζκα ηελ θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ, κέρξη θαη 20%,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξψηε ρξνληά. Ζ πξνζθεξφκελε έθηαζε βέβαηα δελ ζα ήηαλ φπσο
παιαηφηεξα, φκσο ζα κπνξνχζε λα θπκαλζεί ζε ηθαλνπνηεηηθά πιαίζηα, αλάινγα βέβαηα θαη
κε ηηο αλακελφκελεο κεηψζεηο ζηηο άιιεο αληαγσληζηηθέο θαιιηέξγεηεο, θαιακπφθη θαη
βακβάθη.
Ζ πξφηαζε δελ εηζαθνχζζεθε, νχηε θαλ ζπδεηήζεθε, απνθαζίζζεθε απφ ηελ πξψηε ρξνληά
ην 2006 κείσζε ηεο ηηκήο ησλ ηεχηισλ θαηά 36%, κε ην αθειέο επηρείξεκα φηη ην ελδηαθέξνλ
ησλ αγξνηψλ είλαη κεγάιν, αθνχ ζηηο αηηήζεηο ηνπο δεηνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ 500.000 ζηξ.
Βέβαηα νη αηηήζεηο είραλ γίλεη απφ ηνλ Οθηψβξην θαη νη γλσξίδνληεο ηελ λννηξνπία ηνπ
Έιιελα αγξφηε, απηφ έγηλε απφ ηελ θεθηεκέλε ηαρχηεηα κε βάζε ην εηζφδεκα πνπ έδσζαλ
ηα ηεχηια ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηνπ 2005. Ζ πξαγκαηηθή αληίδξαζε ησλ αγξνηψλ
θάλεθε ιίγν αξγφηεξα, ζηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσλεηηθψλ, φηαλ ηφηε ζπλεηδεηνπνηψληαο ην
κέγεζνο ηεο κείσζεο γχξηζαλ ηελ πιάηε ζηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα. Ο ζηφρνο ηεο ΔΒΕ ηελ
ρξνληά εθείλε κφιηο πνπ θαιχθζεθε θαηά 60%, ην δε ρεηξφηεξν φισλ ήηαλ φηη ράζεθε κηα
καθξά ζρέζε εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο, ζηγνπξηάο, εηιηθξίλεηαο θαη αιιεινζεβαζκνχ
κεηαμχ δάραξεο θαη αγξνηηθνχ θφζκνπ, πνπ θηίζζεθε ζηέξεα εδψ θαη ρξφληα, κε ελδηάκεζν
εγγπεηή ηηο Γεσπνληθέο Υπεξεζίεο ησλ εξγνζηαζίσλ. Τν γεσπφλν ηεο δάραξεο, πνπ ήηαλ
πάληνηε ζην πιεπξφ, ζηελ ππεξεζία, ζην ρσξάθη, αθφκε θαη ζην ζπίηη ηνπ αγξφηε, κέρξη ζε
ζεκείν λα παξεμεγεζνχλ απφ θάπνηνπο θαη κέζα απφ ηελ δάραξε, πνπ δπζηπρψο δελ
κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ φηη ηα ζπκθέξνληα ΔΒΕ θαη αγξνηψλ ηαπηίδνληαη θαη απηφλ
πξέπεη λα ηνλ έρνπκε δίπια καο θαη φρη απέλαληη (Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο
Βηνκεραλίαο Εάραξεο 2002-06).
Τελ επφκελε ρξνληά ην 2007, χζηεξα απφ ηηο αληηδξάζεηο, ηα παξάπνλα θαη ηηο απεηιέο ησλ
αγξνηψλ φηη ζα εγθαηαιείςνπλ νκαδηθά ηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα, ήξζαλ απηνί νη ίδηνη, πνπ ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, ρσξίο πνιχ ζθέςε θαη ζπιινγηζκφ κείσζαλ θαη πεηζφθνςαλ ηηο ηηκέο
λα πξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ ηελ θαηάζηαζε, ηάδνληαο ππνζρέζεηο, αθφκα θαη θάησ απφ ην
ηξαπέδη, δίλνληαο εληζρχζεηο, κπφλνπο θαηά ηελ γιψζζα ηνπο, επηβξαβεχζεηο, θαζεκεξηλά
δειηία ηχπνπ, δεκνζηεχζεηο, θιπ, φκσο ην πνζεηφ απνηέιεζκα φια απηά δελ ην έθεξαλ. Οη
λέεο ηηκέο ηνπ ηεχηινπ παξ’ φιν πνπ ζπλνιηθά μεπέξαζαλ απηέο ηνπ 2005, δελ έθεξαλ ηνπο νη
αγξφηεο πίζσ, γηα ηνλ ιφγν φηη ν αγξφηεο δελ αληηδξά φπσο θάπνηνο άιινο επηρεηξεκαηίαο,
αιιά βάδεη ηελ ηηκή θαη αμηνπξέπεηα πάλσ απφ ην ρξήκα, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
έλνησζε πξνδνκέλνο θαη θνξντδεκέλνο.
Απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα κε ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο, ηελ ππνβάζκηζε θαη ζηελ ζπλέρεηα
δηάιπζεο ηεο Αγξνηηθήο Τξάπεδαο, ηελ θαηψηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ, θξπκκέλε ζηα γξαθεία
δηνίθεζε ηεο ΔΒΕ, ηελ κε έληαμε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε θαζεζηψο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
θαη ηηο νκαδηθέο απνρσξήζεηο ησλ έκπεηξσλ ζηειερψλ ησλ γεσπνληθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ
αληηθαηάζηαζή ησλ δπζηπρψο ην θιίκα ρεηξνηέξεπε. Έηζη ρξφλν κε ην ρξφλν ε αληαπφθξηζε
ησλ αγξνηψλ ζηελ άιινηε πξψηε ζηηο επηινγέο ηνπο θαιιηέξγεηα άξρηζε λα κεηψλεηαη κε
απνηέιεζκα ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2014 λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ησλ Δξγνζηαζίσλ
Σεξξψλ θαη Οξεζηηάδαο ιφγσ ιάζνπο πξνγξακκαηηζκνχ θαη φρη έιιεηςεο ηεχηισλ.
Ζ πξνζθνξά
Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ καδί κε ηελ ζπνξνπαξαγσγή ηεο ΔΒΕ είλαη
δηάζπαξηεο ζε 17 Ννκνχο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Διιάδαο. Ζ πξνζθνξά ηεο δελ
εμαληιείηαη κφλν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δάραξεο ζε πνιχ θζελή ηηκή γηα ην θαηαλαισηή θαη
ζηελ απαζρφιεζε 1.300 κφληκνπ θαη άιισλ 2.000 επνρηθνχ πξνζσπηθνχ. Υπήξμε θαηλνηφκνο
ζηελ αλάπηπμε θαη εθβηνκεράληζε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, θαηαιπηηθή θαη πνιπδηάζηαηε γηα
ηελ ειιεληθή επαξρία, ζε πάξα πνιινχο ηνκείο φπσο, ην γεσξγηθφ, θνηλσληθφ, δεκνγξαθηθφ,
νηθνλνκηθφ θαη γεληθφηεξα ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα. Ηδηαίηεξα ζηνλ αθξηηηθφ Έβξν, ην
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Δξγνζηάζην Οξεζηηάδαο, ε κνλαδηθή βηνκεραληθή κνλάδα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζπλέβαιε
δπλακηθά θαη πνηθηινηξφπσο ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
1. Γεωπγικόρ ηομέαρ
1α) Γεωξγηθή πξαθηηθή. Τα δαραξφηεπηια κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ ΄70 έθεξαλ επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο αγξνηηθήο πξαθηηθήο. Πέξα απφ ηνλ
δπλακηθφ ηνπο ραξαθηήξα είλαη θαη ε πξψηε ζπκβνιαηαθή θαιιηέξγεηα, ν αγξφηεο γλσξίδεη
πξηλ αθφκε ζπείξεη πνύ, πώο, πόηε ζα παξαδψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ θαη πόζν ζα πιεξσζεί.
Δίλαη ζε κεγάιν βαζκφ εθκεραληζκέλε θαιιηέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηεί γεσξγηθά κεραλήκαηα
θαη εξγαιεία απνθιεηζηηθήο θαη πιήξνπο εμεηδίθεπζεο φπσο, θαιιηεξγεηήο, ζπαξηηθή,
ζθαιηζηήξη, ςεθαζηηθφ, αξδεπηηθφο εμνπιηζκφο, ζπγθνκηζηηθή κεραλή, κεηαθνξηθφ κέζν. Ζ
ΔΒΕ δηαζέηεη δηθηέο ηεο γεσπνληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο θαζνδεγνχλ ηνλ αγξφηε ζε φια ηα
ζηάδηα θαη ηηο θάζεηο εξγαζίαο κέζα ζην ρσξάθη, απφ ηελ επηινγή ηνπ αγξνχ, ηελ
πξνεηνηκαζία, ηελ ιίπαλζε, ηελ ζπνξά, ην αξαίσκα, ζθάιηζκα, πφηηζκα, ςέθαζκα κέρξη θαη
ηελ ζπγθνκηδή. Αζθεί ελ κέξεη βαζηθή αιιά θπξίσο εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε φιεο ηηο θάζεηο
θαιιηέξγεηαο ηνπ ηεχηινπ ζπνξνπαξαγσγή, ιίπαλζε, άξδεπζε, εθκεράληζε, θαη ηδηαίηεξα
θπηνπξνζηαζία κε θαηεπζπλφκελε, ζσζηή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
Δίλαη ε κφλε ειιεληθή θαιιηέξγεηα πνπ φρη κφλν κπνξεί, αιιά ζα έπξεπε λα εληαρζεί ζε
πξόγξακκα νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο γηα λα θαξπσζνχλ νη αγξφηεο ηα φπνηα νηθνλνκηθά
νθέιε ζπλεπάγεηαη απηή ε έληαμε.
1β) Γεωξγηθή έξεπλα. Ζ Γεσπνληθή ππεξεζία ηνπ Δξγνζηαζίνπ παξάιιεια κε ηελ έξεπλα
ζε θαζαξά ηνκείο θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο, φπσο
παξαγσγή αλζεθηηθψλ ζε αζζέλεηεο πνηθηιηψλ ζπφξνπ, πξνψζεζε ελδεδεηγκέλεο
θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο, ζπκβνπιεπηηθή ιίπαλζε, νξζνινγηθή ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ,
πξνγξάκκαηα, ηξφπνη, θαη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ, ερζξψλ, αζζελεηψλ, επηινγή
θαηάιιεισλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, αζρνιήζεθε θαη κε άιιεο θαιιηέξγεηεο ζε εξεπλεηηθή
βάζε. Ήηαλ ν πξψηνο θνξέαο, πνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, φηαλ θαιιηέξγεζε
θαη κειέηεζε ην δαραξνύρν ζόξγν, ηφηε αθφκε γηα πνιινχο ε έλλνηα ησλ βηνθαπζίκσλ ήηαλ
άγλσζηε. Δπίζεο κειέηεζε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνηθηιηψλ θαη ηελ θαιιηεξγεηηθή ηερληθή
ζόγηαο. Σε ζπλεξγαζία κε Οιιαλδηθφ νίθν δηεξεχλεζε ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο
πνηθηιηψλ παηάηαο γηα εζσηεξηθή ρξήζε, αιιά θαη εμαγσγή. Τειεπηαία ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην πινπνηεί πξφγξακκα πεηξακαηηζκνχ επάλσ ζε πνηθηιίεο ειίαλζνπ
θαη ειαηνθξάκβεο γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ δεχηεξεο γελεάο.
2. Κοινωνικόρ ηομέαρ
Σηελ κέρξη ηφηε, ηε δεθαεηία ηνπ ’70 αγξνηνχπνιε Οξεζηηάδα, κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηνπ Δξγνζηαζίνπ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη κία άιιε νξγαλσκέλε ηάμε, απηή ηνπ
βηνκεραληθνύ εξγάηε, ν νπνίνο πξνζπέξαζε γξήγνξα ηελ εξγαηηθή ηάμε, γηαηί ιφγσ
πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ, πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ε εξγαζία ζηελ ΔΒΕ ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ
ηνπ πεξηζζφηεξν αζηό. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ απηψλ ησλ 250 λέσλ
νηθνγελεηψλ δεκηνπξγνχληαη λέεο ππνδνκέο, ππεξεζίεο, γξαθεία, ζχιινγνη, θαηαιχκαηα,
ζπίηηα, ζρνιεία, θαηαζηήκαηα.
3. Δημογπαθικόρ ηομέαρ
Πέξα απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ αλέξρνληαλ ζηνπο 252 εξγαδφκελνπο,
ζηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα 5-7 κήλεο
πξνζιακβάλνληαλ άιινη 400, πνπ θάιππηαλ φιε ηελ εξγαζηαθή θιίκαθα, απφ εξγάηεο
γεληθψλ θαζεθφλησλ θαη γξαθείο, καζεηεπφκελνη θαη αζθνχκελνη, κέρξη ηερλίηεο θαη
επηζηήκνλεο. Γειαδή πεξηζζφηεξεο απφ 600 νηθνγέλεηεο παξέκεηλαλ ζηελ πεξηνρή, γηαηί ήηαλ
άκεζα εμαξηψκελεο απφ ηελ ΔΒΕ.
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4. Οικονομικόρ ηομέαρ
Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη κέρξη πξφζθαηα ζηελ ηζηνξία ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο,
ε αηηνχκελε έθηαζε απφ ηνπο αγξφηεο γηα θαιιηέξγεηα ηεχηισλ ήηαλ θαηά πνιχ πεξηζζφηεξε
απφ απηήλ πνπ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη, αιιά θαη λα εμππεξεηήζεη ε κνλάδα θαη κεηά
ζρεδφλ ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ δπλακηθνχ ηεο κε ηελ επέθηαζε, πνπ νινθιεξψζεθε ην 1994.
Τα ηεχηια ήηαλ αληαγσληζηηθά θαη έδηλαλ απφ ηθαλνπνηεηηθφ κέρξη πνιχ θαιφ εηζφδεκα ζε
5-8.000 ζπκβαιιφκελνπο αγξφηεο ζε φιν ην λνκφ. Καιιηεξγνχληαλ 70-80.000 ζηξέκκαηα κε
κία κέζε απφδνζε 6-6.500 βάξνο ξηδψλ/ζηξ. θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε 13,8-14,3% έδηλε
αθαζάξηζηε πξφζνδν γχξσ ζηα 300€ ην ζηξ. Ζ αμία πξψηεο χιεο πνπ πιεξψλνληαλ ζηνπο
αγξφηεο θπκαίλνληαλ ζηα 23-25.000.000 €. Δλψ νη κηζζνί ηνπ κφληκνπ θαη επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ έθζαλε ηα 7.000.000 €. Σηα παξαπάλσ πνζά αλ πξνζηεζνχλ ην θφζηνο
κεηαθνξάο θαη ςεθαζκψλ ησλ ηεχηισλ, πνπ πιεξψλεη ε ΔΒΕ ζηνπο επαγγεικαηίεο
κεηαθνξείο θαη ςεθαζηέο, θαη νη αγνξέο πιηθψλ θαη εθνδίσλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ, πνπ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ γίλεηαη απφ ηελ ηνπηθή αγνξά ηφηε
ν εηήζηνο θχθινο πιεξσκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία πιεζηάδεη ηα 50.000.000
€. Τν ηζνδχλακν πνζφ απηφ γηα λα θαιπθζεί απφ ηελ θαιιηέξγεηα ειίαλζνπ απαηηεί 200250.000 ζηξ. ζρεδφλ ηξηπιάζην αξηζκφο απφ απηφο ησλ ηεχηισλ.
5. Αναπηςξιακόρ ηομέαρ
Όια ηα παξαπάλσ είλαη ηα ρεηξνπηαζηά, άκεζα νθέιε ζηελ πεξηνρή. Ζ πξαγκαηηθή ζπκβνιή
φκσο ηνπ δίπνινπ ηεπηινθαιιηέξγεηα-εξγνζηάζην είλαη πνιχ πην ηζρπξή, νπζηαζηηθή, κε
καθξνρξφληα επηξξνή. Οη πξσηνπνξηαθέο κέζνδνη, νη πςεινχ επηπέδνπ θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο, ε θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε ζηελ άζθεζε ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο δεκηνχξγεζε
κνληέιν ζην ηη ζεκαίλεη γεσπνληθφ ζέξβηο γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηνπ εξγνζηαζίνπ ήηαλ ε βαζηθή θαη απνθιεηζηηθή αηηία λα εκθαληζζνχλ θαη πξννδεχζνπλ
γχξσ απφ απηφ έλαο κεγάινο αξηζκφο λέσλ επαγγεικάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη
επαγγεικαηηθέο νκάδεο αγξνηηθψλ εηδηθνηήησλ, φπσο ζπνξείο, ςεθαζηέο, κεηαθνξείο,
ζπγθνκηζηέο. Οη θαηαζθεπαζηέο βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ, παξειθφκελσλ. Οη αληηπξνζσπίεο θαη εηζαγσγείο, φπσο θαη ηα ζπλεξγία
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο απηψλ. Δπίζεο ηερληθά εξγαζηήξηα, θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ
θαη άιισλ πιηθψλ. Σπκπεξαζκαηηθά ην Δξγνζηάζην απνηέιεζε ηνλ ππξήλα θαη ηνλ
αλαπηπμηαθό κνριό, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ κεηακφξθσζε ηελ εηθφλα θαη ηελ νηθνλνκηθή δσή
ηεο πεξηνρήο.
Ζ πξννπηηθή
Έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ην ηζηνξηθφ, ε εμέιημε, ε πξνζθνξά, ε δπλακηθή, ηα
ιάζε θαη παξαιήςεηο, αιιά θαη ε ζεκεξηλή ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη ε ΔΒΕ, κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Ζ ησξηλή θαηάζηαζε ζίγνπξα είλαη δχζθνιε φρη φκσο αμεπέξαζηε.
Άιισζηε ζην δηάβα ηεο δηαρξνληθά αληηκεηψπηζε αξθεηέο θξίζεηο, θαη βξέζεθε κπξνζηά ζε
ζνβαξά πξνβιήκαηα. Σην μεθίλεκά ηεο είρε λα αληηκεησπίζεη κεγάια θαη πξσηφγλσξα
θαιιηεξγεηηθά, φπσο θαη θπηνπαζνινγηθά (έληνκα, δηδάληα, αζζέλεηεο) πξνβιήκαηα, ζαλ λέα
θαη άγλσζηε θαιιηέξγεηα. Σηε δεθαεηία ηνπ ’70 μεπέξαζε αιψβεηε ηελ ιαίιαπα ηεο
ξηδνκαλίαο, πνπ απείιεζε λα ηελ αθαλίζεη. Τε δεθαεηία ηνπ ΄80 δέρζεθε ην ζθιεξφ θαη άληζν
αληαγσληζκφ ηνπ θαιακπνθηνχ, κηα θαιιηέξγεηα πιήξσο εθκεραληζκέλε κε ειάρηζηα
θαιιηεξγεηηθά πξνβιήκαηα. Σηελ δε επφκελε δεθαεηία ηνπ ’90 ήξζε ε κεησπηθή επίζεζε ηνπ
βακβαθηνχ, κηα θαιιηέξγεηα άθξσο επλννχκελε θαη πξνζηαηεπφκελε απφ ηελ ειιεληθή
αγξνηηθή πνιηηηθή. Τε δεθαεηία ηνπ κηιέληνπκ ηηο ζαξσηηθέο αιιαγέο πνπ επέβαιε ε ΔΔ κε
ηε λέα ΚΑΠ, θαη ρσξίο θακηά ζνβαξή θαη κειεηεκέλε πξφηαζε πξνζαξκνγήο απφ ην δηθφ
καο Υπνπξγείν Γεσξγίαο.
Έηζη, θαη απηή ηε δεθαεηία, παξά ηηο βηαζηηθέο ελέξγεηεο, ηηο άζηνρεο επηινγέο, ηηο
κνλνκεξείο απνθάζεηο, ε ηεπηινθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη έρεη αθφκε κέιινλ, ε
δε βηωζηκόηεηα ηεο ΔΒΕ κεηά απφ θάπνηνπο πξφζθαηξνπο θξαδαζκνχο θαη απφ ηελ
απαμίσζε θαη «απνπζία» ηεο δηνίθεζεο ηεο, κπνξεί θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Οη
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αληαγσληζηηθέο ηνπ ηεχηινπ θαιιηέξγεηεο, βακβάθη θαη θαιακπφθη κε ηα δεδνκέλα ηεο λέαο
ΚΑΠ δελ βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε απφ απηή ηνπ ηεχηινπ. Με ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο
αγνξάο ε αμία ηεο παξαγσγήο αθφκε θαη αλ είλαη απμεκέλε ζηηο δχν παξαπάλσ θαιιηέξγεηεο
δελ κπνξεί λα θαιχςεη ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο θαη ν αγξφηεο απνβιέπεη ζε κέξνο ηεο
επηδφηεζεο γηα έζνδα. Αληίζεηα κε κέζεο απνδφζεηο ηα ηεχηια αθήλνπλ αθφκα θαη
επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο. Ο ειίαλζνο κε ην κέγεζνο ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ ηεο πεξηνρήο, ηε
κεδεληθή πξνζηηζέκελε αμία θαη ηελ αθαζάξηζηε ζηξεκκαηηθή πξφζνδν ζην θαηψθιη ησλ
120-140 Δπξψ ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ηελ
αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη ην ηζνδχλακν ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ πνπ δίλνπλ ηα 50-60.000 θαιιηεξγνχκελα ζηξ κε ηεχηια ζηελ πεξηνρή απαηηεί
200.000 ζηξ. κε ειίαλζν θαη κάιηζηα ζε κηα θαιή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Δλαπνκέλεη ζηνπο
αγξφηεο κε ηηο επηινγέο ηνπο ζε απηή ηελ δχζθνιε θακπή λα δψζνπλ πξννπηηθή ζηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηελ κεγάιε αγξνηηθή βηνκεραλία πνπ ζρεδφλ γηα 2 γελεέο ηνπο πξφζθεξε
ηφζα θαη ηφζα θαη ην ζεκαληηθφηεξν έλα εηζφδεκα γηα λα δνπλ αμηνπξεπψο.
Βηβιηνγξαθία
Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1960-71. Δθδφζεηο ΔΒΕ. ΑΔ
Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1972-81. Δθδφζεηο ΔΒΕ. ΑΔ
Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1982-91. Δθδφζεηο ΔΒΕ. ΑΔ
Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 1992-2001. Δθδφζεηο ΔΒΕ. ΑΔ
Πξαθηηθά Πεπξαγκέλσλ Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο 2002-06. Δθδφζεηο ΔΒΕ. ΑΔ
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ΟΡΓΟΝ Ο ΑΡΟ: ΠΤΡΖΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
Παλαγηώηεο ηαλθνύξεο
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ζαξσζξνπνηία απνηειεί παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
θαιιηέξγεηα, παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπ θπηνύ «ζόξγνλ». πλίζηαηαη ζην κνλνπσιηαθό
ραξαθηήξα, ιόγσ ηεο εκθάληζήο ηεο ζε πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθό ρώξν (Αδξηαλνύπνιε θαη
παξαθείκελεο πεξηνρέο), ηελ νξγάλσζή ηεο ζε νηθνηερλίεο θαη νηθηαθά εξγαζηήξηα θαη ηε
ζύγρξνλε επηβίσζή ηεο σο κνξθή ιατθήο ηέρλεο. Ζ εξγαζία απηή έρεη ζθνπό λα δηεξεπλήζεη
άγλσζηεο πηπρέο κηαο παξαδνζηαθήο αζρνιίαο θαη λα αλαδείμεη ηελ αμία ηνπ παξαδνζηαθνύ
πξντόληνο έλαληη ηνπ ηερλεηνύ ζε έλαλ θόζκν πνπ ππνηάζζεηαη ζηε καδηθόηεηα, δείρλνληαο
λα αγλνεί ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ αλόζεπηνπ, κνλαδηθνύ θαη απζεληηθνύ. Ξεθηλώληαο από ηε
κνξθνινγία ηνπ θπηνύ «ζόξγνλ», ηηο πνηθηιίεο ηνπ, ηε βνηαληθή ηαμηλόκεζε, ηηο εδαθηθέο θαη
θιηκαηνινγηθέο ηνπ απαηηήζεηο, ε εξγαζία πξαγκαηεύεηαη παξαδνζηαθέο κεζόδνπο θαη
ηερληθέο θαιιηέξγεηαο, πξνρσξώληαο από ην ζπόξν ζην ρσξάθη θαη από ην ρσξάθη ζην αιώλη,
θαη εηζέξρεηαη ζην εξγαζηήξην ηνπ παξαδνζηαθνύ ζαξσξζνπνηνύ, αμηνπνηώληαο πιεξνθνξίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ηνπ ζαξσζόρνξηνπ θαη
επηβεβαηώλνληαο ηε ζύλδεζε ηνπ πξντόληνο εθηόο από ηνλ πξσηνγελή θαη κε ην δεπηεξνγελή
θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο. Δπηπιένλ, ε παξνύζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο
πνπ ε ζαξσζξνπνηία έθηαζε ζην απόγεην ηεο αθκήο ηεο, ηελ αλαπόθεπθηε ππνηαγή ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε ιαίιαπα ηεο κεραλνπνίεζεο θαη ηε κεηεμέιημή ηεο από
ιεηηνπξγηθή θαη πξαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ιατθή ηέρλε, πνπ ελζσκαηώλεη πιένλ θαη ηηο
θαιιηηερληθέο παξεκβάζεηο θαη ηελ επηδεμηόηεηα ηνπ ηερλίηε ζε έλα ζπλδπαζκό
ρξεζηηθόηεηαο θαη αηζζεηηθήο.
Λέμεηο θιεηδηά: όπγον ο ζάπορ, οικονομική ανάπηςξη, πεπιθέπεια Οπεζηιάδαρ
Δηπκνινγία ηεο ιέμεο
Σν ζάξσζξν, ε γλσζηή ζε όινπο ζθνύπα ή αιιηώο ζάξνλ από ην ζαίξσ, πνπ ζεκαίλεη
ζαξώλσ, ζθνππίδσ, θαζαξίδσ, ην ηαπεηλό απηό εξγαιείν θαζαξηόηεηαο θαη λνηθνθπξνζύλεο,
πξνέξρεηαη από ην ζπόξν ηνπ θπηνύ ζόξγνλ. Έλα από ην είδε ηνπ, ην ζόξγνλ ην ζάξσζξνλ ή
ζόξγνλ ν ζάξνο (Γεκεηξάθνο 1969) επηζηεκνληθά sorgum scoparium, κε ηελ θαηάιιειε
επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζαξώζξνπ (ζθνύπαο).
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κε ηνλ όξν ζθνύπα θαζηεξώζεθε λα νλνκάδεηαη ην ίδην ην θπηό,
πνπ ηαπηίζηεθε ελλνηνινγηθά κε ην ηειηθό πξντόλ, ηνπ νπνίνπ γλσζηέο νλνκαζίεο απνηεινύλ
θαη ην θνπξθάιη-θξνθάιη-θ΄ θάιη (Γεκηζθίδεο 2009).
Ζ ζθνύπα σο παξαδνζηαθή γεσξγηθή θαιιηέξγεηα: Από ην ζπόξν ζην ρσξάθη
ην ζόξγν δηαθξίλνπκε δύν είδε ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο, ην εκβξπαθό, πνπ απνηειείηαη
ραξαθηεξηζηηθά από κία κόλν ξίδα, ε νπνία απμάλεη κέρξη ηελ άλζηζε θαη δηαηεξείηαη
δσληαλή ώζπνπ ην θπηό λα νινθιεξώζεη ην βηνινγηθό ηνπ θύθιν, θαη ην κόληκν ή
δεπηεξνγελέο πνπ είλαη ζπζζαλσηό θαη εθθύεηαη από ηνπο θόκπνπο ηνπ ζηειέρνπο πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ελαέξηεο
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ξίδεο πνπ βγαίλνπλ από ηνπο θόκπνπο ηνπ ζηειέρνπο θαη βξίζθνληαη πάλσ από ηελ επηθάλεηα
ηνπ εδάθνπο.
Ο βιαζηόο είλαη θαιάκη θαηαθόξπθν κε ύςνο από 50 cm έσο 5 κέηξα, ελώ θάζε ζηέιερόο ηνπ
απνηειείηαη από 7-10 κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ απιάθη ζε ελαιιάμ δηάηαμε εθηόο
από ην ηειεπηαίν. Από θάζε θόκπν ηνπ ζηειέρνπο βγαίλεη έλα θύιιν πνπ απνηειείηαη από ην
έιαζκα, ην νπνίν δηαθξίλεηαη από ηα κηθξά δόληηα πνπ θέξεη πεξηθεξεηαθά, από ηε ιεία
επηθάλεηα, ηα κηθξά θύιια θαη ηνλ θνιεό. Σα θπηά ηνπ ζόξγνπ είλαη κόλνηθα θαη κνλνθιηλή,
ελώ ε ηαμηαλζία ηνπ είλαη θόβε πνπ κπνξεί λα έρεη όξζηα αλάπηπμε ή λα θάκπηεηαη πξνο ηα
θάησ. Ζ άλζηζε αξρίδεη από ηελ θνξπθή, ε νπνία θαηαιήγεη ζε δέζκε ρόξησλ (ηέιηα), όπνπ
πάλσ ηνπο βγαίλεη ν ζπόξνο, πνπ πξνθαιεί θαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ιύγηζκα.
Ο θαξπόο ηνπ θπηνύ, πνπ είλαη κνλνεηέο θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα αγξσζηίδεο, ελώ
ζπγγελεύεη κε ην ζηηάξη, ην θαιακπόθη θαη ην θξηζάξη, είλαη θαξύνςε, έρεη θνθθηλσπό ρξώκα
ζπλήζσο θαη άιινηε άζπξν, θίηξηλν ή θαθέ, είλαη κηθξόο ζε κέγεζνο θαη ζε ζρήκα ζθαηξηθό ή
σνεηδέο, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Ζ ηνπηθή είρε ρξώκα αλνηθηό θαζηαλό θαη θόθθνπο
ρνληξνύο, ε ακεξηθαληθή είρε ζπόξνπο ρξώκαηνο βαζύ θίηξηλνπ θαη θόθθνπο κηθξόηεξνπο θαη
ιηγόηεξν παρείο θαη ε ηηαιηθή είρε ζπόξνπο ρξώκαηνο ρξπζνθίηξηλνπ. Ο θόθθνο, πνπ
απνηειείηαη από ην πεξηθάξπην, ην ελδνζπέξκην θαη ην έκβξπν, ζπέξλεηαη ζε ζεηξέο (θαξίθηα)
ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην, ζε ρώκαηα πγξά θαη γόληκα ζε γξακκηθή ζπνξά θαη ζε απόζηαζε
40 εθαηνζηά από γξακκή ζε γξακκή, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο πνηθηιίαο, ηελ
ηθαλόηεηα γηα αδέξθσκα θαη ηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο.
Απαηηεί ζρεηηθά ρακειή ιίπαλζε, αδσηνύρν θαη θσζθνξηθή, έλα θαιό ζθάιηζκα, δύν ηξία
πνηίζκαηα, ζθάςηκν κε ην ρέξη θαη απαξαίηεηε απνιύκαλζε κε κπθεηνθηόλα θαη
εληνκνθηόλα, ελώ κε ην ρέξη θαη κε εηδηθό δξεπάλη γίλεηαη θαη ην θόςηκν ηνπ θπηνύ, ην νπνίν
σξηκάδεη ηνπο κήλεο επηέκβξην- Οθηώβξην θαη θηάλεη αλάινγα κε ηελ πνηθηιία ηνπ ζε ύςνο
3 έσο 4,5 κέηξα. Γελ έρεη ηδηαίηεξεο εδαθηθέο απαηηήζεηο, ελώ επδνθηκεί ζε ph 5,5-8,4 θαη
παξνπζηάδεη αληνρή ζηελ αιαηόηεηα. Δίλαη θπηό ζεξκόθηιν κε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία
αλάπηπμεο 15 βαζκνύο θαη κέγηζηε 27-32, ελώ ζεσξείηαη έλα από ηα αλζεθηηθόηεξα θαη
παξαγσγηθόηεξα θπηά ζε εκίμεξεο πεξηνρέο, θαζώο αληέρεη αθόκα θαη ηελ θαηάθιπζε ησλ
εδαθώλ κε λεξό (Γπκλάζην Νέαο Βύζζαο 1996).
Παξαδνζηαθόο ηξόπνο θαιιηέξγεηαο
ε αιινηηλέο επνρέο νη παξαγσγνί ζθνύπαο όξγσλαλ αξρηθά ην ρσξάθη κε ην αιέηξη πνπ
ηξαβνύζαλ παξαδνζηαθά ηα δώα, δηαδηθαζία πνπ επαλαιάκβαλαλ κεηά από ιίγεο κέξεο,
δεκηνπξγώληαο ηα γλσζηά απιάθηα, ηα θαξίθηα, κέζα ζηα νπνία από έλα κηθξό δνρείν ή
ηελεθέ έξηρλαλ 5-6 ζπόξνπο ζε πνζόηεηα 1-1 ½ ρηι/κνπ θαηά ζηξέκκα θαη ζθεπάδαλε κε
ρώκα. Όηαλ ην θπηό πιεζίαδε ηνπο 10-15 πόληνπο, ζθάβαλε απνκαθξύλνληαο ηα άρξεζηα
ρόξηα θαη αξαηώλνληαο ηα θπηά έηζη ώζηε λα θνπνύλ εύθνια ζην ζεξηζκό (Γπκλάζην Νέαο
Βύζζαο 1996). Μεηά από έλα κήλα ε δηαδηθαζία ηνπ νξγώκαηνο ιάκβαλε γηα άιιε κηα θνξά
ρώξα απηή ηε θνξά γηα λα απνθεπρζεί ε πηώζε ησλ θπηώλ από ηνλ αέξα, αιιά θαη γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο απαξαίηεηεο πγξαζίαο. Ζ γξακκηθή ζπνξά δηεπθόιπλε ηηο κεηέπεηηα αλαγθαίεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, επλννύζε θαη επέηξεπε ηελ θαιύηεξε αλάπηπμε ηνπ θπηνύ θαη
ζπληεινύζε ζηελ παξαγσγή πξντόληνο πςειήο πνηόηεηαο.
Όηαλ πιένλ σξίκαδαλ νη θαξπνί ηνπ θπηνύ θαη θνθθίληδαλ γύξσ ζηα κέζα Απγνύζηνπ, άξρηδε
ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο. Ο θαιακέληνο θνξκόο θνβόηαλ από εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο
10-20 εθαηνζηά από ην έδαθνο κε ηε βνήζεηα ελόο εηδηθνύ ρεηξνδξέπαλνπ, πνπ νλνκαδόηαλ
κπηηζθί, ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο πνπ είρε ηελ νλνκαζία μάπισκα, δηόηη θάζε θπηό
ξηρλόηαλ ζην έδαθνο θαζώο ην ηδηαίηεξα κεγάιν ύςνο ηνπ δε δηεπθόιπλε ηελ άκεζε θνπή ηεο
θνύληαο. Με έλα δεύηεξν θόςηκν αθαηξνύληαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, αθήλνληαο έλα
ηκήκα καδί κε ηε ρόξηηλε δέζκε (θόβε) πνπ έθεξε ην ζπόξν, ηνλ ρξήζηκν σο πξώηε ύιε.
Απαιιαζζόηαλ από ηα κεγάια θύιια, ηα νπνία έζπαδαλ ή ηξαβνύζαλ κε ην ρέξη,
ηνπνζεηνύληαλ ζε κηθξέο ζηνίβεο, θνξηώλνληαλ ζε θάξα ή ζε εηδηθέο πιαηθόξκεο θαη
έπαηξλε ην δξόκν γηα ηα αιώληα (Υαζηώηεο 1966).
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Από ην ρσξάθη ζην αιώλη
Αθνινπζνύζε ν θαζαξηζκόο ηεο ζθνύπαο από ηα ππόινηπα θύιια, δνπιεηά πνπ θπξίσο
αλαηίζεην ζε γπλαίθεο θαη ην μύζηκν, δειαδή ε αθαίξεζε ηνπ ζπόξνπ. Παιαηόηεξα απηό
γηλόηαλ κε πξηνλσηέο ιάκεο θαη κε ην ρέξη. Μπξνζηά ηνπο είραλ έλα μύιν, κε ην αξηζηεξό
ρέξη θξαηνύζαλ κεξηθά θπηά, ηα ιεγόκελα θθηάιηα, θαη κε ην δεμί έλα ζηδεξέλην πξηόλη κε ην
νπνίν θαη ηα μύλαλε γηα λα θύγνπλ ηα ζπόξηα.
Αξγόηεξα γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθό κεραλνθίλεην εξγαιείν, ην ληανύιη,
έλαο κεηαιιηθόο ή μύιηλνο θύιηλδξνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ηα αθαλόληζηα
ηνπνζεηεκέλα θαξθηά ζε ζρήκα Π δηεπθόιπλαλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζπόξνπ από ηηο ρεξηέο,
ηηο δέζκεο πνπ θξαηνύζαλ πάλσ από ηελ πεξηζηξεθόκελε επηθάλεηα.
Οη θόβεο (θνύληεο, ζθνύπεο) ζηε ζπλέρεηα γηα 3-4 κέξεο απιώλνληαλ αξαηά ζε κία ζεηξά ε
κία δίπια ζηελ άιιε αθελόο γηα λα μεξαζνύλ θαη αθεηέξνπ ππό ηελ επήξεηα ηεο λπρηεξηλήο
πγξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο επελέξγεηαο ηεο επόκελεο κέξαο λα ιεπθαλζνύλ θαηάιιεια πξνο
απόθηεζε ηεο επηζπκεηήο θαη απαηηνύκελεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εκπνξίνπ εκθάληζεο, ελώ
αθνινπζνύζε ην κάδεκα θαη ην δέζηκν ζε δεκάηηα βάξνπο 15 θηιώλ πεξίπνπ ώζηε λα πάξνπλ
ζην ηειηθό ζηάδην ην δξόκν πξνο ηελ απνζήθε.
ην κεηαμύ ν ζπόξνο ιηρληδόηαλ, δεξκνληδόηαλ θαη απισλόηαλ γηα λα ζηεγλώζεη γηα 5
κέξεο πεξίπνπ ζε ζηξώκα πάρνπο 5-6 εθαηνζηώλ, αλαδεπόκελνο ζπρλά από ηηο γπλαίθεο θαη
ηα παηδηά πνπ έζπξαλ ηα πόδηα κε ζθνπό ηελ επηηάρπλζε θαη νινθιήξσζε ηεο απνμήξαλζεο,
αθνύ πξνεγνπκέλσο γηλόηαλ ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ επόκελε ζπνξά από ηα πην
θαινγηλσκέλα θπηά θαη αθνύ ηνλ ρηππνύζαλ ειαθξά γηα λα θύγεη ν εμσηεξηθόο ηνπ θινηόο
(Υαζηώηεο 1966).
Από ην αιώλη ζην εξγαζηήξην: Μεηαπνίεζε ηεο ζθνύπαο- Δπεμεξγαζία
Από εδώ θαη πέξα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο άξρηδε ε δεύηεξε θάζε θαη ε ζύλδεζε ηεο ζθνύπαο κε ην
δεπηεξνγελή ηνκέα, ηελ επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε ηνπ ζθνππόρνξηνπ ζε εηδηθνύο
ρώξνπο θαη κε εηδηθά εξγαιεία.
Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε ηεο ζθνύπαο γηλόηαλ από ηνλ ίδην ηνλ
παξαγσγό-θαιιηεξγεηή ζην ζπίηη ηνπ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (είλαη νη ιεγόκελεο
νηθνηερλίεο). Οη θαιιηεξγεηέο πνπινύζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζηνπο βηνηέρλεο πνπ
εμαζθάιηδαλ έηζη όζε πξώηε ύιε ηνπο ρξεηαδόηαλ γηα ηα εξγαζηήξηα όπνπ δνύιεπαλ όιν ην
ρξόλν. Ο παξαγσγόο ήηαλ απηόο πνπ ζα θαηέιεγε ζην ηειηθό πξντόλ (έηνηκε ζθνύπα), ελώ
άιινηε έθηαλε κέρξη ην ηειηθό ζηάδην, πνπ ήηαλ ην ξάςηκν, όπνπ πιένλ παξέδηδε ηηο
κηζνηειεησκέλεο ζθνύπεο ζε εηδηθά εξγαζηήξηα, ηα κπηηδηθιίθηα, κε εηδηθεπκέλν εξγαηηθό
δπλακηθό θαη ζπζηεκαηηθέο κεζόδνπο (Γεκηζθίδεο 2009). Οη βηνηέρλεο πξνκεζεύνληαλ ην
ζόξγνλ θαηά νθάδεο (1νθά =1200 γξ.) κέρξη ην 1951 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην θηιό αλάινγα κε
ηελ πνηόηεηα από 2,5 δξρ/θηιό έσο 4,5 δξρ/θηιό κέρξη ην 1969-1970 κε πεξαηηέξσ αύμεζε
ησλ ηηκώλ ηα επόκελα ρξόληα.
Σα ρσξηθά δέκαηα πεξηείραλ ρόξην πξώηεο θαη δεπηέξαο δηαινγήο ζε πνζνζηό 85-95%θαη
νξηζκέλν πνζνζηό αθαηάιιειν πξνο εμαγσγή (5-10 %). Αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηνλ ηύπν
θαη ηελ ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο ζθνύπαο γηλόηαλ ε επηινγή θαη ε δηαινγή ηνπ πιηθνύ,
ππνρξέσζε πνπ αλαιάκβαλαλ θπξίσο γπλαίθεο, νη νλνκαδόκελεο δηαιερηάξεο, νη νπνίεο κε
πξνζνρή δηάιεγαλ ηα ζηειέρε κε ην ρόξην θαη ηα ρώξηδαλ ζε θαηεγνξίεο, καθξύ-θαπάθη ή
ηέιη-ζθάξην ή ηζηιίθη-κπηληξίθη-ζαβνύξα. Αθνινπζνύζε ην κάδεκα ή ην θόςηκνκπαιηάδηαζκα κε ην εηδηθό ηζεθνπξάθη ή καραίξη (κπαιηά) από ηνπο κπαιηαηδέο-θόπηεο ηνπ
ρνξληά (ησλ ρόξηηλσλ ηειηώλ πνπ κνηάδνπλ κε ρνξδέο) ησλ ηξηώλ πξώησλ θαηεγνξηώλ, ν
νπνίνο ρσξηδόηαλ ζε θαηεγνξίεο κε έλα εηδηθό εξγαιείν, ην ρηέλη. Σα δηαιεγκέλα ρόξηα
ζεηαθίδνληαλ ζε θνύξλν όπνπ θαηγόηαλ ζεηάθη γηα κηα νιόθιεξε λύρηα αθελόο γηα ηελ
εμόλησζε ηπρόλ εληόκσλ θαη σώλ θαη αθεηέξνπ γηα ηε ιεύθαλζε θαη πεξαηηέξσ
ειαζηηθνπνίεζή ηνπο. Πξνεγνπκέλσο ν ρνξληάο είρε δηαβξαρεί επαξθώο, ελώ καδί κε ηα
πξνο ιεύθαλζε ρόξηα ηνπνζεηνύληαλ ζηνλ εηδηθό θνύξλν θαη εκηηειείο ζθνύπεο (ιίγν πξηλ
ην ξάςηκν) (Υαζηώηεο 1966).
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Ο ηερλίηεο ζπλέρηδε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο θνξκνύ, ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο ζθνύπαο, ηεο
ιεγόκελεο θνύθιαο, από ρόξην δεύηεξεο ή θαη ηξίηεο δηαινγήο θαη ην έδελε πξόρεηξα κε
ζπάγθν. Δπόκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαζθεπή ηεο ρεηξνιαβήο, αθνύ πξώηα
θόβνληαλ ηα θαιακέληα ζηειέρε θαηά κήθνο ζην επάλσ κέξνο κε εηδηθό καραηξάθη, ην
κπερηζί, βξέρνληαλ γηα λα καιαθώζνπλ θαη ρηππηνύληαλ κε έλα εηδηθό ξόπαιν, ην ηδηόθαλν,
γηα λα ιεπηύλνπλ.
ηνλ θξίθν, κία θπιηλδξηθή μύιηλε επηθάλεηα αλάκεζα ζε δπν θάζεηεο μύιηλεο βάζεηο
ζηεξεσκέλεο γεξά ζε ηνίρν, γηλόηαλ ε θαηαζθεπή ηεο ρεηξνιαβήο. Ο ηερλίηεο μεηύιηγε ην
ράξηηλν ζύξκα πνπ ήηαλ ηπιηγκέλν πάλσ ζηνλ θύιηλδξν ηνπ θξίθνπ, ν νπνίνο πεξηζηξεθόηαλ
ζπλερώο κε ηε βνήζεηα ηνπ πεληάι, ελεξγνπνηώληαο έλα γισζζίδη πνπ θαζηζηνύζε αθίλεην ή
άθελε ειεύζεξν αλάινγα ηνλ πεξηζηξεθόκελν θύιηλδξν, θαη ηνπνζεηνύζε γύξσ ρόξην
πξώηεο δηαινγήο, επελδύνληαο ηε ζθνύπα θαη δίλνληάο ηεο ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Με
ηαλάιηα ζηαζεξνπνηνύληαλ ε άθξε ηνπ ζύξκαηνο θαη θνπξεύνληαλ ηα ρόξηα ηεο ιαβήο πνπ
πξνεμείραλ.
Σν επόκελν ζηάδην εξγαζίαο αλαιάκβαλαλ νη ξάθηεο, πνπ ιύλνληαο ην ζπάγθν ηεο ζθνύπαο
ηελ ηνπνζεηνύζαλ ζην κάγγαλν, κηα εηδηθή κέγγελε κε δύν μύια από αθαθία πειεθεκέλα θαη
δεκέλα κε ιεπηό ζθνηλί από ηε κία πιεπξά πνπ άλνηγαλ θαη έδελαλ από ηελ άιιε κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή ώζηε λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζην άπισκα ηνπ εμσηεξηθνύ ρόξηνπ. Οη ξάθηεο
ρηππνύζαλ ηε ζθνύπα κε ην ηδηόθαλν γηα λα καιαθώζεη θαη λα νκαινπνηεζεί.
Οη ξάθηεο ηνπνζεηνύζαλ ηε ζθνύπα αλάκεζα ζηα πόδηα πάλσ από ηα γόλαηα θαη ηελ έξαβαλ
κε ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε ή έμη ξαθέο, ηα ιεγόκελα θνπιάληα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
εθάζηνηε πειάηε θαη ηε ρξήζε ηεο ζθνύπαο, κε ζηδεξέληεο βειόλεο κήθνπο 20 έσο 30
εθαηνζηώλ, πνπ έθεξαλ ηξύπεο γηα λα πεξλάεη ν ζπάγθνο (ν νπνίνο βξερόηαλ πξώηα γηα λα
είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε), θαη δύν κύηεο κε κία ηξύπα ζηε κία άθξε ή κηα κύηε,
θξνληίδνληαο λα πξνζηαηεύνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε ηα ιεγόκελα πεηζηά (θνκκάηηα από δέξκα)
ζην εζσηεξηθό ηεο παιάκεο. Όηαλ ηειείσλε έλα θνκκάηη, δελόηαλ άιιν κε εηδηθό θόκπν. ε
θάζε πεξίπησζε ηα θνπιάληα ζπγθξαηνύληαλ κε μύιηλε ιαβή, ην κπίζη, κέρξη λα θηάζεη ε
βειόλα ξάβνληαο από ηε κηα άθξε ηεο ξαθήο ζηελ άιιε. Ζ ζθνύπα ζρεδόλ έηνηκε θαη πξνηνύ
παξαδνζεί πξνο ρξήζε ή πώιεζε θνβόηαλ ζην θάησ κέξνο κε ηζεθνύξη ή κε εηδηθό θόθηε γηα
λα εθάπηεηαη θαιά κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζα ζθνύπηδε.
Οη ξακκέλεο ζθνύπεο
ζπζθεπάδνληαλ αλά 300 ζε
ζαθηά από ιηλάηζα από
έκπεηξνπο
εξγάηεο,
θνξηώλνληαλ ζηα θάξα θαη
έπεηηα ζηα βαγόληα γηα λα
πάξνπλ ην δξόκν ηνπο γηα
ηα κεγάια αζηηθά θέληξα
(Γεκηζθίδεο 2009).

Δηθόλα 1. Ράςηκν ζθνύπαο
κε
θνπιάληα
(Αξρείν
Παλαγηώηε ηαλθνύξε).
Αμηνπνίεζε ησλ άρξεζησλ πιηθώλ – πόξνο
ηνλ ηνκέα ηεο ζαξσζξνπνηίαο ην θαζεηί είλαη ρξήζηκν θαη αμηνπνηήζηκν, από ην ίδην ην
θπηό κέρξη ηνλ ζπόξν. ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζαξώζξνπ έρνπκε ηα ιηγόηεξα πιηθά
θαη ζθνππίδηα. Από ην ρσξάθη, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ρξήζηκσλ πιηθώλ γηα ην αιώλη κε
ζθνπό λα πάξνπλ ην δξόκν γηα ην εξγαζηήξην, καδεύνληαλ ηα θαιάκηα, πνπ ήηαλ
ππνιείκκαηα θνξκώλ, θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαθηώλ ζηηο απιέο ή
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γηα λα θαιύπηνπλ θαη ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ θάησ από ηα θεξακίδηα γηα κεγαιύηεξε
αζθάιεηα από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Αθόκα θαη ηα θύιια ρξεζηκνπνηνύληαλ σο ζξεπηηθή ηξνθή γηα ηα δώα, ελώ ηα κηθξά
θνκκάηηα θαιακηώλ, νη ιεγόκελνη θακάδεο, ηα πειεθνύδηα θαη ηα άρξεζηα θνκκάηηα ρόξηνπ
θνξηώλνληαλ θαη κεηαθέξνληαλ ζηα θεξακνπνηία. Να ζεκεησζεί εδώ όηη ζηελ πεξηνρή ησλ
Καζηαλεώλ ιεηηνπξγνύζαλ ήδε 4 θεξακνπνηία πνπ είραλ θηάζεη ζηελ αθκή ηνπο ζηε
δεθαεηία ηνπ 90, ελώ ζήκεξα δε ιεηηνπξγεί θαλέλα. Δθεί θαίγνληαλ ζηνπο θνύξλνπο γηα ην
ςήζηκν θαη ηελ παξαζθεπή ησλ ηνύβισλ, ελώ θάπνηα από απηά ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηα
ηδάθηα θαη ηηο μπιόζνκπεο σο θαύζηκε ύιε.
Με θαιάκηα γηλόηαλ αθόκα θαη ε θαιύβα ζην αιώλη γηα λα θπιαρηνύλ ηα δηάθνξα
αληηθείκελα ηα νπνία ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζόξγνπ, αιιά θαη κε ζθνπό
λα πξνθπιαρηνύλ από ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα μεθνπξαζηνύλ νη εξγάηεο.
Σέινο, ν ζπόξνο, αθνύ γηλόηαλ ε δηαινγή ηνπ θαιύηεξνπ γηα ηελ επόκελε ζπνξά θαη
απισλόηαλ γηα λα ζηεγλώζεη 3-4 κέξεο, δηλόηαλ σο ηξνθή ζηα δώα, θαζόηη αιεζκέλνο θαη
αλαθαηεκέλνο κε άιιεο ηξνθέο απνηειεί έλα άξηζην γεύκα βειηησηηθό ηεο γεύζεο
(Γεκηζθίδεο 2009).
Δίδε ζαξώζξσλ
Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο ππήξραλ δηάθνξα είδε
ζαξώζξνπ:
 Ζ δπάξα ήηαλ ε παιαηόηεξε, απιή θαη νηθνλνκηθόηεξε ζθνύπα, γηαηί γηα ηελ
θαηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηνύληαλ δύν ρεξηέο από ζθνππόρνξην πνπ ελώλνληαλ ζηε
ιαβή ρσξίο θακηά άιιε επηθάιπςε.
 Ζ θιαζηθή ζθνύπα, όπσο πεξηγξάθεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηεο, ιέγεηαη
θαη ηηαιηθή, θαζώο πξνέξρεηαη από εθεί.
 Σα ζθνππάθηα ήηαλ ζθνύπεο κηθξόηεξσλ κεγεζώλ κε ηηο ρξήζεηο ησλ δύν
πξνεγνύκελσλ εηδώλ, πην ειαθξηέο θαη επθνιόρξεζηεο, γηα ηνλ θαζαξηζκό
κηθξόηεξσλ ρώξσλ.
 Ζ ζθνύπα κε ην θνληάξη ήηαλ απηή πνπ δερόηαλ θνληαξόμπιν κήθνπο 1 κέηξνπ,
πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηνύζε απαξαίηεηε γηα εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη θαηαζηήκαηα,
αιιά θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο ςεθηξνπνηίαο.
 Ζ κεραλνπνίεηε ζθνύπα, πνπ ην δέζηκό ηεο γίλεηαη πάλσ ζε θνληάξη κε εηδηθή
κεραλή κε ηε βνήζεηα ρεηξνθίλεησλ ηξνρώλ, ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ θαζαξηόηεηα
όισλ ησλ ρώξσλ.
 Σν μεξαρλεζηήξη, δέζκε από καθξύ ρόξην δεκέλν κε θνληαξόμπιν γηα ηνλ
θαζαξηζκό ησλ γσληώλ από αξάρλεο θαη ζθόλεο.
 Σν αδξόθθαιν, πνπ έιθεη ηελ νλνκαζία ηνπ από ην θπηό αδξνθθαιηά, κία δέζκε δύν
ή ηξηώλ θπηώλ κε καθξηά θαη επιύγηζηα θιαδηά δεκέλα ζθηρηά ήηαλ θπξίσο
απαξαίηεηε γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ απιώλ ιόγσ ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηεο.
 Καη θπζηθά ε δηαθνζκεηηθή ζθνύπα πνπ μέθπγε από ηνπο θαλόλεο ηεο ιεηηνπξγηθήο
θαη πξαθηηθήο ζθνύπαο θαη έδσζε δηέμνδν ζηηο θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο ησλ
ηερληηώλ. Δίλαη ε θιαζηθή ζθνύπα πνπ επηβίσζε πιένλ σο κνξθή ιατθήο ηέρλεο,
ελζσκαηώλνληαο ηε θαληαζία θαη επηδεμηόηεηα ηνπ θαιιηηέρλε κε πηλειηέο ηεο
παξαδνζηαθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο πεξηνρήο, δίλνληαο έξγα άξηηαο
αηζζεηηθήο, ρεηξνπνίεηα, αιεζηλά θνκςνηερλήκαηα θαη αλαδεηθλύνληαο ηνπο ιατθνύο
θαιιηηέρλεο σο ηερλίηεο θαη κάζηνξεο, πνπ εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία θαη πξνζδνθία
κηαο νιόθιεξεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο λα ζηνιίζεη θαη λα δηαθνζκήζεη θάηη ηόζν απιό
θαη απέξηηην, ην νπνίν ππήξμε γη’ απηήλ ππξήλαο αλάπηπμεο νηθνλνκηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο θαη ήηαλ άξξεθηα ζπλπθαζκέλν κε ηε δσή ηεο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο
κάιηζηα νη θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο ζπλδεδεκέλεο κε ην κεξάθη ηνπ ηερλίηε
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βξαβεύηεθαλ κε επαίλνπο θαη δηπιώκαηα επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο, όπσο ην
επηέκβξην ηνπ 1925 ζηε Γηεζλή Έθζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο (Γεκηζθίδεο 2009).
Δζηκηθόο Βίνο
Ζ θαζαξηόηεηα σο κηζή αξρνληηά έρεη ζπλδεζεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ ιανύ κε ην ζόξγνλ.
Άιισζηε ζε πνιιά κέξε ηεο Θξάθεο ε πεζεξά κεηά ην γάκν ππνδερόηαλ ηε λύθε ζην ζπίηη
ζθνππίδνληαο κε θαηλνύξηα ζθνύπα ηα πεηακέλα άρπξα. Δίρε ζηξακκέλν ην πξόζσπό ηεο ζηε
λύθε θαη πξνρσξνύζε πεγαίλνληαο πξνο ηα πίζσ γηα λα δείμεη πσο ην ζπίηη ζην νπνίν έκπαηλε
ε λύθε ήηαλ λνηθνθπξεκέλν, ελώ ε λύθε θσηνγξαθηδόηαλ δίπια ζηε δηαθνζκεηηθή ζθνύπα.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θνςίκαηνο ηεο ζθνύπαο ε λνηθνθπξά έθηηαρλε κειίλα - ηπξόπηηα θαη
θεξλνύζε. Κιαζηθή ήηαλ ε επρή λα είλαη ην ρόξην ηεο ζθνύπαο ίζην, όπσο ηα απισκέλα
θύιια ηεο ηπξόπηηαο, γηαηί ήηαλ ζπρλό ην θαηλόκελν ην θπηό λα γέξλεη από ην βάξνο ηνπ θαη
λα ζηξαβώλεη.
Άιιν παξαδνζηαθό έζηκν, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζόξγνπ, ήηαλ θαηά ην
μύζηκν ηεο ζθνύπαο (ε ιεγόκελε θνπκνύια) ζην αιώλη, εθεί όπνπ καδεύνληαλ γπλαίθεο θαη
ηξαγνπδνύζαλ.
Σόηε, αλ έλα παιηθάξη ήζειε έλα θνξίηζη, ηνπ έιεγε:
«Θα πεπάζω και θα πηδήξω ηην κοςμούλα ηα θ΄ καλια (ζκούπερ) πος ξαρ (ξύνειρ).»
Αλ ν ζσξόο ήηαλ κηθξόο θαη ην παιηθάξη ηα θαηάθεξλε, έιεγε πεηξάδνληαο ηελ θνπέια:
«Δεν ξαρ πολλά θ΄ κάλια.»
Έηζη νη γπλαίθεο έθηηαρλαλ ζσξό πνπ ήηαλ δύζθνιν λα ηνλ πεδήζνπλ ηα παιηθάξηα, ηα νπνία
όκσο πιεξνθνξνύληαλ ζε πνην αιώλη ζα μπζεί ε ζθνύπα θαη θξπθά άιιαδαλ ην ζσξό.
Αθόκα θαη ζηα εξγαζηήξηα ε ώξα πεξλνύζε επράξηζηα κε ζπδεηήζεηο, θνηλσληθά ζρόιηα,
πεηξάγκαηα θαη δηεγήζεηο ή αθόκα θαη κε θξηηηθή ησλ έξγσλ ηνπ ζεάηξνπ ή ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ πνπ παξαθνινπζνύζαλ νη εξγάηεο από εηζηηήξηα πνπ παξείρε ην σκαηείν
ζαξσζξεξγαηώλ Καζηαλεώλ. Μέρξη θαη γηνξηή ησλ ζαξσζξεξγαηώλ είρε θαζηεξσζεί ζηηο 10
Φεβξνπαξίνπ, ζηε γηνξηή
ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο
(Γεκηζθίδεο 2009).

Δηθόλα 2. Δίηε ζην ρσξάθη
είηε ζην αιώλη είηε ζηηο
νηθνηερλίεο ν αγώλαο θαη ε
αγσλία γηα ηελ επηβίσζε
ηνύο έδελαλ…ηνύο έθεξλαλ
πην θνληά…θαη ε ζθνύπα
απνηέιεζε
κέξνο
ηεο
παξάδνζήο ηνπο… (Αξρείν
Παλαγηώηε ηαλθνύξε).

Ππξήλαο νηθνλνκηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
Σα παιαηόηεξα ρξόληα ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζόξγνπ ήηαλ επξύηαηα δηαδεδνκέλε ζηελ πεξηνρή
ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ, πεξηνρή θαηεμνρήλ αγξνηηθή, ελώ ε δπλαηόηεηα δηαηήξεζήο ηνπ γηα
ρξόληα έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο αγξόηεο θαη παξαγσγνύο λα θξαηήζνπλ ην παξαγόκελν
πξντόλ ηνπο ζηελ απνζήθε, ώζηε λα ην πνπιήζνπλ αξγόηεξα, όηαλ ε ηηκή ηνπ ζα αλέβαηλε
ζηελ αγνξά, εμαζθαιίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο.
Άιισζηε θάζε αγξνηηθή νηθνγέλεηα παξάιιεια κε ηελ νηθηαθή γεσξγηθή παξαγσγή
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θαιιηεξγνύζε θαη πξντόληα πξννξηζκέλα γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, όπσο ήηαλ
γηα ηελ πεξηνρή καο ν θαπλόο, ην κεηάμη θαη ην ζθνππόρνξην.

Δηθόλα 3. Ζ Αδξηαλνύπνιε θαη ε επξύηεξε πεξηνρή -KARAGATCH (Οξεζηηάδα)-BOSNA
(ΝΔΑ ΒΤΑ)- EMIRLI /DEMIRTAS (ΚΑΒΤΛΖ)- DAOUTZANA (ΡΗΕΗΑ)TCHORECEUI (ΚΑΣΑΝΗΔ)- απνηεινύζαλ ππξήλα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε θέληξν
αλαθνξάο ηελ ηέρλε ηνπ ζαξώζξνπ (ράξηεο 1912-1913) (Πεγή: Δθεκεξίδα Liberation 1913).
Σν ζόξγνλ γηα αηώλεο θαιιηεξγνύληαλ ζηνπο θάκπνπο ησλ πνηακώλ Άξδα θαη Έβξνπ, ελώ
ηδηαίηεξα ζηελ Αδξηαλνύπνιε-Κάξαγαηο, αιιά θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή, απνηεινύζε
ζρεδόλ απνθιεηζηηθό ππξήλα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, αηκνκεραλή ηεο
νηθνλνκίαο θαηά ηνλ εηθνζηό αηώλα θαη θπξίσο ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ηνπ, όπνπ ε
ζαξσζξνπνία έθηαζε ζην απόγεην ηεο αθκήο ηεο. Ζ κεζνδνινγία ηεο θαηαζθεπήο ζαξώζξσλ
αλαλεώζεθε θπξίσο κε ηελ έιεπζε ησλ πξνζθύγσλ από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηε Μηθξά
Αζία.
Ηδηαίηεξα νη πεξηνρέο ησλ Καζηαλεώλ, αιιά θαη ηεο Νέαο Βύζζαο ζα κπνξνύζαλ λα
ζεσξεζνύλ σο ζθνππνρώξεο ηεο Διιάδαο, θαζώο εδώ ε ζθνύπα ηόζν σο παξαδνζηαθή
γεσξγηθή θαιιηέξγεηα όζν θαη σο πξντόλ ρεηξνηερληθήο θαη βηνηερληθήο επεμεξγαζίαο θαη
παξαγσγήο γλώξηζε αμηνζεκείσηε αλάπηπμε, νη νηθνηερλίεο θαη θάζε είδνπο βηνηερλίεο
παξαγσγήο ζθνύπαο ήηαλ δσληαλνί ππξήλεο πνπ ηξνθνδνηνύζαλ κε θάζε είδνπο ζθνύπα όιν
ηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή, αιιά θαη
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δσή ησλ θαηνίθσλ. ε θαλέλα άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο δελ κπνξνύζαλ
λα παξάγνπλ ζάξσζξν πςειήο πνηόηεηαο (είλαη ελδεηθηηθό όηη δνθίκαζαλ ζηελ πεξηνρή ησλ
Μεηαμάδσλ, αιιά ήηαλ ηα παξαγόκελα πξντόληα ήηαλ δεύηεξεο πνηόηεηαο).
Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ελδεηθηηθό πίλαθα, ζην λνκό Έβξνπ ην 1957 ε θαιιηέξγεηα ηνπ
ζόξγνπ θάιππηε ην 74,40% όιεο ηεο θαιιηεξγεζείζεο ζηε ρώξα αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα
κε ζόξγν έθηαζεο, ελώ ην 1958 ην 86,72%, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη πεξίηξαλα ηελ
επηθξάηεζε ηνπ πξντόληνο ζην λνκό καο.
ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2 παξαηεξνύκε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πνζνζηνύ ησλ παξαπάλσ
θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο (κε δύν
πεξηόδνπο απνρήο από ηελ θαιιηέξγεηα, κία ην δηάζηεκα ηεο θαηνρήο 1941-1945 θαη κία
άιιε ηα έηε 1951-54) θαη ηδηαίηεξα γύξσ από ηα ρσξηά Βύζζα, Καζηαληέο θαη Ρίδηα.
Ζ ζαξσζξνπνηία ήηαλ ηέρλε πνπ απαζρνινύζε δεκηνπξγηθά θαη θεξδνθόξα νιόθιεξεο
νηθνγέλεηεο πνπ απνηεινύζαλ νηθηαθέο βηνηερλίεο, ελώ έκκεζα δξαζηεξηνπνηνύληαλ θαη έλα
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πιήζνο άιισλ εηδηθνηήησλ, όπσο θαηαζθεπαζηέο εξγαιείσλ, δηνξζσηέο θαη ζπληεξεηέο
κεραλεκάησλ, ινγηζηέο, κεηαθνξείο, νδεγνί, μπινπξγνί, θ.ά.
ΠΗΝΑΚΑ 1-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΡΓΟΤ ΑΝΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ
1957

1958

Γεσγξαθηθή

Καιιηεξγνύκελα

πεξηθέξεηα

ζηξέκκαηα

Παξαγόκελν
ρόξην

Παξαγόκελνο
θαξπόο

Καιιηεξγνύκελα
ζηξέκκαηα

Παξαγόκελν
ρόξην

Παξαγόκελνο
θαξπόο

Πει/λεζνο

4.712

492.288

230.400

2.600

526.080

34.560

η. Διιάδα

124

70.016

-

149

67.840

-

Θεζζαιία

2.000

89.600

115.200

765

135.680

25.600

Ήπεηξνο

29

8.320

-

-

-

-

Μαθεδνλία

702

343.040

12.800

595

262.528

10.240

Νεζηά

135

19.584

-

134

24.064

-

Έβξνπ

22.245

1.273.600

1.536.000

27.400

2.764.800

3.289.600

ΠΗΝΑΚΑ 2-ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
Έηνο

Καιιηε/ληα ζηξέκκαηα

Παξαγόκελν
ρόξην

Μέζε ζηξεκκαηηθή
απόδνζε

Καξπόο (ηνλ.)

Παξαρόκελνο

Μέζε
ζηξεκκαηηθή
απόδνζε

1939-1940

6.700

448.000

66,87

-

-

1945-1946

12.530

1.223.680

97,66

-

-

1946-1947

13.000

2.388.480

183,73

-

-

1947-1948

10.840

962.304

88,77

-

-

1948-1949

12.580

2.415.360

192,00

-

-

1949-1950

15.400

1.574.400

102,23

-

-

1950-1951

-

-

-

-

-

1951-1952

19.600

-

-

-

-

1952-1953

-

-

-

-

-

1953-1954

-

-

-

-

-

1954-1955

17.500

3.699.000

211,37

4.180

238,85

1955-1956

21.000

2.527.000

120,33

3.790

180,48

1956-1957

42.000

4.197.000

99,79

5.880

139,80

1957-1958

55.000

7.450.000

135,45

8.300

150,90

1958-1959

75.600

10.682.000

141,30

14.021

185,46

1959-1960

53.200

4.780.000

89,85

5.975

112,31

1960-1961

35.000

3.000.000

85,71

4.500

128,57

1961-1962

56.000

5.076.000

90,00

5.635

99,91

1962-1963

53.000

7.830.000

135,00

8.960

154,48

Πεγή: Υαζηώηεο 1966
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Ζ ηέρλε ηεο ζαξσζξνπνηίαο άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ
Εαθεηξαθίδε Κσλζηαληίλνπ, 90 εηώλ, θαη ηνπ Φηιηππίδε Φηιίππνπ, 70 εηώλ, ζην Καξαγάηο
ην 1900 πεξίπνπ όπνπ ην ζάξσζξνλ είρε ηελ νλνκαζία Σζεβεξκέ. ην Καξαγάηο δνύιεπαλ
πνιινί θάηνηθνη ησλ όκνξσλ ρσξηώλ θαη θπξίσο ησλ Καζηαλεώλ, νη νπνίνη πεγαηλνέξρνληαλ
κε ηα πόδηα, θαζώο ζηελ πεξηνρή δελ ππήξραλ αθόκε βηνηερλίεο. ηηο Καζηαληέο έζπεξλαλ
κόλν ην ζπόξν ζε έδαθνο πξνζθηιέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθνππόρνξηνπ, ελώ ε παξαγσγή
δηαηίζεην γηα κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία ζην Κάξαγαηο.
Ζ θηλεηήξηνο δύλακε ζην εκπόξην ζθνύπαο όκσο ήηαλ νη Οξεζηηαδίηεο πνπ κεηά ηε
δηακόξθσζε ησλ ζπλόξσλ νδήγεζαλ ηε ζαξσζξνπνηία ζην απόγεην ηεο αθκήο ηεο, ελώ νη
Σνύξθνη δε ζπλέρηζαλ ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηεο ζθνύπαο. ην Pazarkule
(εκπνξνπαλήγπξε) κόλν νη Έιιελεο πιένλ εκθάληδαλ ηα πξντόληα ηνπο, ελώ νη Σνύξθνη
δηαρεηξίδνληαλ άιια εκπνξεύκαηα.
Σν 1922-23, όηαλ πιένλ έθιεηζαλ ηα ζύλνξα, νη βηνηερλίεο κεηαθέξζεθαλ όιεο ζηελ
Οξεζηηάδα, όπνπ θαη ζηακάηεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ην 1935 πεξίπνπ θαη ήξζαλ ζην ζύλνιό
ηνπο ζηηο Καζηαληέο ιόγσ ηνπ όηη ην θξάηνο ζεζκνζέηεζε σξάξην 8σξεο εξγαζίαο θαη
αζθάιεηα ΗΚΑ ηελ νπνία όθεηιε λα πιεξώλεη ν εξγνδόηεο ζηελ Οξεζηηάδα, θάηη πνπ όκσο
δελ ίζρπε ζηα ρσξηά.
Ο πξώηνο πνπ άλνημε βηνηερλία ζηελ πεξηνρή ήηαλ ν Καξαγηαλλάθεο κε 15 εξγαδόκελνπο
πεξίπνπ, ελώ ην γεγνλόο όηη ππήξραλ πνιιά θαη θηελά εξγαηηθά ρέξηα δηαζέζηκα θαη ηθαλά
λα πξνσζήζνπλ ην λέν νηθνλνκηθό πόξν νδήγεζε ζην λα αλνίμνπλ θαη άιιεο βηνηερλίεο κε
δεύηεξε απηή ηνπ Παζραιίδε ην 1930.
Πεγέο αλαθέξνπλ όηη θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ππήξμαλ 10 βηνηερλίεο
επεμεξγαζίαο ζθνππόρνξηνπ κε εηήζηα εμαγσγή 400.000 ζάξσζξα. Μόλν ζηηο Καζηαληέο
ιεηηνπξγνύζαλ από ην 1955 έσο ην 1968-69 28 εξγαζηήξηα, ηα ιεγόκελα κπηηδηθιίθηα, ελώ
ζην ζσκαηείν ζαξσζξεξγαηώλ ήηαλ γξακκέλνη πάλσ από 100 εξγάηεο κε ηνλ αλεπίζεκν
αξηζκό λα αλέξρεηαη ζηνπο 300. ηελ πεξηνρή εξγάδνληαλ άηνκα από Ρίδηα-ηέξλα-ΜαξάζηαΚαβύιε-Κέξακν, ελώ εθηόο από ηηο Καζηαληέο ππήξρε θαη κία κόλν βηνηερλία ζηε Νέα
Βύζζα, ηνπ Γακαιίδε (Νηακάια), ηελ νπνία ζηειέρσλαλ Καζηαλεώηεο πνπ γλώξηδαλ θαιά
ηελ ηέρλε. Παξάιιεια δύν από ηηο ηειεπηαίεο βηνηερλίεο ηεο Οξεζηηάδαο ηνπ ΡνπζόπνπινπΑλαγλώζηνπ έθηηαρλαλ έλα ηδηαίηεξν κνληέιν ζθνύπαο ηα ιεγόκελα κεραλνπνίεηα, ηα νπνία
θαη εκπνξεύνληαλ ζηε Θεζζαινλίθε.

Δηθόλα 4. Σν πξώην εξγαζηήξη ηνπ Φηιηππίδε Νηθνιάνπ ζηηο Καζηαληέο Έβξνπ. Αξγόηεξα
έγηλε κεγάιε βηνηερλία (Γεκηζθίδεο 2009).
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ΒΗΟΣΔΥΝΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΔΧΝ
Όλνκα Δπηρείξεζεο

Γπλακηθό

Παζραιίδε

90-100
εξγαδόκελνη

Ζ κεγαιύηεξε βηνηερλία ηεο πεξηνρήο από ην 1930, πνπ
αλήθε ζε ηξία αδέξθηα, Βαζίιε, Θεόδσξν θαη Γηώξγν.

Αλδξηηζνύδε
Γεκεηξίνπ

60
εξγαδόκελνη

Οηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαλ θαη ηα
παηδηά ηνπ ηέθαλνο, Υξηζηόδνπινο θαη ηδέξεο.

Υαηδεεπαγγέινπ
Δπάγγεινπ -πύξνπ

80
εξγαδόκελνη

Μία από ηηο κεγαιύηεξεο θαη καθξνβηόηεξεο βηνηερλίεο
πνπ ζηε ζπλέρεηα δηαρσξίζηεθε ζε δύν κηθξόηεξεο
βηνηερλίεο ησλ δύν αδεξθώλ Δπάγγεινπ θαη πύξνπ
αληίζηνηρα κε ηζάξηζκν αξηζκό εξγαηώλ.

Φηιηππίδε Νηθνιάνπ

20-40
εξγαδόκελνη

Δξγαδόηαλ από ην 1957 κε ηνπο γηνπο ηνπ Υξήζην,
Γηώξγν θαη Φίιηππν. Όια ηα πξντόληα απνζηέιινληαλ
ζηελ Αζήλα όπνπ ν κηθξόο γηνο, Φίιηππνο, ηα δηνρέηεπε
ζηελ αγνξά ηεο πξσηεύνπζαο θαη όρη κόλν.

Εαθεηξαθίδε
Κώζηα

15
εξγαδόκελνη

Ζ βηνηερλία ζπλερίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζήκεξα
από ην κηθξό ηνπ γην Λάθε (Μπνπιίθα), αιιά
κεηαθέξζεθε ζηε γεηηνληθή Βνπιγαξία.

Εαθεηξαθίδε
Εαθείξε

10
εξγαδόκελνη

Εαθεηξαθίδε
Θεκηζηνθιή

8
εξγαδόκελνη

Σζηξνύδε Νηθνιάνπ

20
εξγαδόκελνη

Κνιηζίδε Νηθνιάνπ

30
εξγαδόκελνη

Υύηε (Παξαζρίδεο)

10
εξγαδόκελνη

Γαβξηειίδε
Παλαγηώηε
(Παλαβνύδεο)

20
εξγαδόκελνη

Παπακηραήι
(Σαξηάξαο)

20
εξγαδόκελνη

Σξηαληαθύιινπ
Γηάλλε (Υάληαθαο)

20
εξγαδόκελνη

Καξάκπνπγα
Απόζηνινπ (Βαιάο)

15-20
εξγαδόκελνη

Υξηζηόδνπινπ
Υξήζηνπ
(Σνπθκαθέιεο)

100
εξγαδόκελνη

Βάθα Κώζηα

10
εξγαδόκελνη

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν κεηά ην 1960

Μπνπληίθα Νενθιή

15
εξγαδόκελνη

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν κεηά ην 1960

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν από ην 1952.

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν από ην 1957.

Ήξζε από ηνπο Μεηαμάδεο θαη αζρνιήζεθε κε ηε
βηνηερλία ζθνύπαο από ην 1930 καδί κε ηα 6 παηδηά ηνπ,
ελώ παξάιιεια είρε θαη κύιν αιέζεσο ζνπζακηνύ.
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Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν κεηά ην 1960

Περιηβαλίδε
ηαύξνπ (Μπξίλαο)

15
εξγαδόκελνη

Μύξγηαξε Υξήζηνπ

15
εξγαδόκελνη

Εεζίδε Αζαλάζηνπ
(Νηηληηληάο)

15-20
εξγαδόκελνη

Βηνηερλία
Κπβηξηδίθε
Γεκεηξίνπ
(Μπαιάηνο)

15-20
εξγαδόκελνη

Αξηθίδε Ησάλλε

15-20
εξγαδόκελνη

Νηνπκνπδίδε
Βαζίιεηνπ

20
εξγαδόκελνη

Δξγαδόηαλ κε ην γην ηνπ Απόζηνιν θαη όιε ηελ
παξαγσγή ηε δηέζεηε απνθιεηζηηθά ζηα Ησάλληλα.

Ρνπζζόπνπινπ
Αιέθνπ

60
εξγαδόκελνη

Μεηαθέξζεθε από Οξεζηηάδα ζηηο Καζηαληέο πεξί ην
1960.

Ληαρνύδε Νηθνιάνπ
(αιόο)

10
εξγαδόκελνη

Οιόθιεξε ηελ παξαγσγή θαη όια ηα πξντόληα ηα
εκπνξεύνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ Κξήηε κε ηνλ παηέξα
ηνπ ζεκεξηλνύ πξνέδξνπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, ηνπ
θπξίνπ άια.

60-80
εξγαδόκελνη

Σα δύν αδέξθηα ήξζαλ από Θεζζαινλίθε, μεθίλεζαλ
ηελ θαξηέξα ηνπο ζηελ Οξεζηηάδα θαη έθηαζαλ ζηηο
Καζηαληέο πεξί ην 1955, ελώ ηα πξντόληα ηνπο ηα
έζηειλαλ ζηελ Κξήηε έρνληαο θαη εθεί αδεξθό πνπ
αζρνινύληαλ κε ην είδνο γύξσ ζην 1957-58.

Αλαγλώζηνπ
Διεπζεξίνπ Γηώξγνπ

Πεγή: Κσλ. Εαθεηξαθίδεο (πλέληεπμε Μάηνο 2015)
Δμάιινπ ηελ ίδηα επνρή ιεηηνπξγνύζε βηνηερλία ζθνύπαο ζηε Νέα Βύζζα από ηνλ Μαξαζιή
(θαιιηηερληθά Μπνπθάια ή Πνξηνθάια) πνπ απαζρνινύζε 30-40 εξγαδόκελνπο, ελώ ζηα
Ρίδηα δηαηεξνύζε βηνηερλία ν Αλέζηεο κε 15-20 εξγαδόκελνπο.
Όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί, ε επξεία θαιιηέξγεηα, παξαγσγή θαη
επεμεξγαζία ηνπ ζθνππόρνξηνπ επλόεζε ηηο εμαγσγέο πξντόλησλ ζαξώζξνπ ζην εμσηεξηθό
κε ζηαζεξνύο πειάηεο καο ηε Γαιιία, ην Λίβαλν, ηελ Κύπξν θαη ην Ηζξαήι.
Πξηλ ην 1966 θαη κέρξη ην 1969 έγηλε κία πξώηε εηαηξεία κε ακηγώο Καζηαλεώηεο γηα ηελ
επεμεξγαζία ηνπ ζθνππόρνξηνπ, όπνπ έθηαζε ηελ ηέρλε ηεο ζαξσζξνπνηίαο ζην απόγεηό ηεο,
ελώ επηρείξεζε θαη ηηο πξώηεο θαη ίζσο κεγαιύηεξεο εμαγσγέο επεμεξγαζκέλνπ ρόξηνπ ζε
Γαιιία, Οπγγαξία θαη Σζερνζινβαθία. Ο Αλησληάδεο (Νάθεο) έκπνξνο από ηελ Οξεζηηάδα,
έρνληαο ζπλαιιαγέο κε δύν κεγάινπο Ηζξαειηλνύο κεζνιαβνύζε γηα ην θιείζηκν ηεο
ζπκθσλίαο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ επεμεξγαζκέλνπ ζθνππόρνξηνπ ζην εμσηεξηθό. Οη
παξαγγειίεο ήηαλ κεγάιεο, μεθηλνύζαλ από 50 θαη 70 ηόλνπο, ελώ έθηαλαλ πιένλ ζηα ρξόληα
ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπο 400 ηόλνπο.
ύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα θαη
ην εκπόξεπκα πνπ έβγαδε θάζε εβδνκάδα (δειαδή ηε δπλακηθή πνπ είρε) κνηξάδνληαλ
κεξίζκαηα αλάινγα γηα ηνλ θαζέλα Απηή ε εηαηξεία θξάηεζε 2 ρξόληα θαη δηαιύζεθε γηα
ιόγνπο πνπ νθείινληαλ ζε θαθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε, ζε δπζθνιία ειέγρνπ ηεο ζσζηήο
θαηαλνκήο ηεο παξαγσγήο θαη ιόγσ έληνλσλ αζπκθσληώλ, αλ θαη δηαηεξνύζε εμαηξεηηθά
πςειό αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ πνπ απέθεξαλ πνιιά θέξδε, ήηαλ πξώηε ζε όιε ηε Βόξεην
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Διιάδα θαη πξνκήζεπε κε ζάξσζξα όιε ηε ρώξα (Αζήλα, Πεινπόλλεζν, Κξήηε θιπ.), όπσο
θαη ην ζηξαηό θαη ηε λαπηηιία.
ΠΗΝΑΚΑ 4-Δμαγσγέο ζαξσζξόρνξηνπ ζε ηόλνπο θαηά ρώξεο
Υώξεο

1954

1958

1959

1960

1961

1962

Απζηξία

-

-

-

-

-

12

Γαιιία

-

-

-

228

146

25

Γεξκαλία

-

-

-

-

12

48

Ζλ. Αξαβ. Γεκ.

-

-

-

20

-

-

Ζ. Π. Α.

-

-

-

-

-

60

Ηνξδαλία

-

-

-

22,85

50

-

Ηζηξαήι

-

-

-

158,80

68,26

25

Καλαδάο

-

-

-

-

100

-

Κύπξνο

-

-

-

50

80

50

Λίβαλνο

-

-

-

109

132

147

Οπγγαξία

-

-

-

-

-

46

Πνισλία

-

-

-

-

-

40

Σζερνζινβαθία

-

-

-

-

290,50

-

886

330

543

588,65

878,76

453

ύλνιν

Πεγή: Υαζηώηεο 1966
Αθνινύζεζε ε ζύζηαζε δεύηεξεο εηαηξείαο, πνπ αλαθέξεηαη από ηνλ θύξην Εαθεηξαθίδε, κε
έδξα ηελ Καβύιε, επεηδή ζε απηήλ άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηξεηο κεγάιεο βηνηερλίεο πνπ
έδξεπαλ ζηε Βύζζα:
 Σνςίδε Γηώξγνπ κε 40 εξγαδνκέλνπο.
 Υαηδεάζηξνπ Νίθνπ κε 50 εξγαδνκέλνπο.
 Καλίδε Γηάλλε κε 50 εξγαδνκέλνπο.
Πξηλ γίλεη ε εηαηξεία θνξηώλνληαλ από ηηο Καζηαληέο 50.000 ζθνύπεο θαη έθεπγαλ θάζε
άββαην γηα ηελ Αζήλα, ελώ ζηε ζπλέρεηα γηλόηαλ ε δηαλνκή ζε άιια αζηηθά θέληξα. Ζ
πιεξσκή ησλ εξγαηώλ γηλόηαλ θάζε άββαην θαη έξρνληαλ γηα ην ζθνπό απηό από 3
ηξάπεδεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ βηνηερληώλ, νη νπνίεο γίλνληαλ όιεο CASH, ελώ δελ
ππήξραλ γξακκάηηα θαη επηηαγέο. Μεηαπνιεκηθά θαη ιίγν πην πξηλ θάζε νηθνγέλεηα είρε ηα
δώα ηεο θαη ηα ρσξάθηα ηεο, όια ηα αλαγθαία ηα παξήγαγε κόλε, πξάγκα πνπ ζήκαηλε όηη θαη
ηα εκεξνκίζζηα επαξθνύζαλ γηα ηελ επηβίσζή ηεο.
Πνιύ γξήγνξα όκσο νη αλάγθεο επηβίσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο
εμειίμεηο νδήγεζαλ ζε θάκςε ηνλ αδηακθηζβήηεηα πην θεξδνθόξνπ θνξέα ηεο νηθνλνκίαο
ηεο πεξηνρήο.
Σν 1957 ην δεκνηηθό ζρνιείν Καζηαλεώλ είρε 210 καζεηέο. Οη βηνηερλίεο απαηηνύζαλ πιένλ
πνιιά εξγαηηθά ρέξηα θαη γηα ην ιόγν απηό απαζρνινύζαλ θαη αξθεηά παηδηά από ηα νπνία
κόλν ηξία θαηάθεξαλ λα πάλε ζην Γπκλάζην. Σν 1960 άξρηζε θαη ε κεηαλάζηεπζε ζηε
Γεξκαλία, κε θπζηθή ζπλέπεηα νη βηνηερλίεο λα πάζρνπλ από εξγαηηθό δπλακηθό θαη λα
ζηειερώλνληαη κε άηνκα πεξαζκέλεο ειηθίαο. Σν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη
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άξρηζαλ νη λένη λα πεγαίλνπλ θαη Γπκλάζην είρε σο απνηέιεζκα απμαλόκελεο δπζθνιίεο ζηελ
επάλδξσζε ησλ βηνηερληώλ. Από ην 1963 κέρξη θαη ην 1975 νη βηνηερλίεο πιένλ
αληηκεηώπηζαλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο. Από ην 1965 εμάιινπ άξρηζε θαη ε
εκθάληζε πνιπθαηνηθηώλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, όπνπ εκθαλίζηεθαλ θαη ηα πξώηα
πιαθάθηα, ηα κσζατθά, πνπ απαηηνύζαλ κηα πην απαιή ζθνύπα, αληί απηή ηνπ ρόξηνπ
θάλνληαο πην εύθνιε ηελ εηζβνιή ηεο πιαζηηθήο ζθνύπαο θαη αξγόηεξα ηεο ειεθηξηθήο.

Δηθόλα 5. Οη ξακκέλεο ζθνύπεο ζπζθεπάδνληαλ ηα πξώηα ρξόληα αλά 300 ζε ηεξάζηηα ζαθηά
από ιηλάηζα από έκπεηξνπο εξγάηεο, θνξηώλνληαλ ζηα θάξα θαη από εθεί ζηα βαγόληα πνπ ηα
κεηέθεξαλ ζηηο κεγάιεο πόιεηο (Αξρείν Παλαγηώηε ηαλθνύξε).

Δηθόλα 6. Αλακλήζεηο ρξόλσλ πνπ θύγαλ… Δηθόλεο πνπ έζβεζαλ… πλήζεηεο πνπ έγηλαλ
απιώο ζύκεζεο… ύκβνια πνπ ράζεθαλ ζηελ αξρή κηαο λέαο επνρήο…(Αξρείν Παλαγηώηε
ηαλθνύξε).
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Δηζαγσγή Μεραλώλ-Δμέιημε ηεο κεηαπνίεζεο ηεο ζθνύπαο
Όπσο ήηαλ ην θπζηθό θαη επόκελν ζε θάζε
θιάδν ηνπ πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο θαη ε
ζαξσζξσπνηία δελ μέθπγε από ηε ιαίιαπα
ηεο κεραλνπνίεζεο πνπ από ηε κία
νδήγεζε ζηελ αύμεζε ηεο καδηθήο
παξαγσγήο ιόγσ ηεο απμαλόκελεο
δήηεζεο, από ηελ άιιε εηζήγαγε ην
πιαζηηθό, ην καδηθό, ην ηππνπνηεκέλν,
θαηαξγώληαο θάζε έλλνηα παξαδνζηαθνύ,
αλόζεπηνπ θαη απζεληηθνύ πξντόληνο.

Δηθόλα 7. … Μηθξή αλάπαπια… (Αξρείν
Παλαγηώηε ηαλθνύξε).

Ζ πξώηε ξαπηηθή κεραλή ζθνύπαο ηηαιηθήο πξνέιεπζεο ήξζε ζηελ πεξηνρή καο ην 1958 θαη
νη αλαπόθεπθηεο εμειίμεηο άθεζαλ πίζσ ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν παξαγσγήο, αιιά θαη
κεηαπνίεζεο ηνπ ζόξγνπ. Πιένλ νη ξάθηεο όξζηνη ηνπνζεηνύλ ηε ζθνύπα ζηε ζηδεξέληα
κέγγελε ηεο κεραλήο, πνπ αλνίγεη θαη θιείλεη κε ηε βνήζεηα ελόο πεληάι. Δλδεηθηηθή ηεο
ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία ξάβεηαη κηα ζθνύπα θαη ηεο ζαθώο κεγαιύηεξεο απόδνζεο θαη
παξαγσγήο είλαη ην γεγνλόο όηη έλαο ξάθηεο κπνξεί λα ξάςεη κε ην ρέξη 25-30 ζθνύπεο ηελ
εκέξα, ελώ ζηε κεραλή 300 ζθνύπεο πνπ ηζνδπλακνύλ κε 3 δέκαηα.
Πάληα όκσο ζην ηέινο γίλεηαη ην κπηδάξηζκα, δειαδή ην ηειείσκα ησλ ξαθώλ κε ην ρέξη θαη
ην θόςηκν ησλ ζπάγθσλ πνπ πεξηζζεύνπλ, δνπιεηά πνπ αλαιακβάλνπλ θπξίσο γπλαίθεο θαη
παηδηά ρξεζηκνπνηώληαο άιιν ηύπν θαξθίδαο κε εγθνπή θαη μύιηλε ιαβή, ην γλσζηό από ηε
παξάδνζε κπίζη.
Οη ζθνύπεο δέλνληαη ζε δέκαηα αλά 100 θνκκάηηα, ζηνηβάδνληαη κε πξνζνρή από ηνπο
θνξηνεθθνξησηέο ζηα θνξηεγά θαη ηαμηδεύνπλ γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, αιιά θαη άιια
κεγάια αζηηθά θέληξα, από όπνπ δηνρεηεύνληαη ζε όιε ηελ Διιάδα, ελώ πνιιή δνπιεηά
θάλνπλ θαη νη ιατθέο αγνξέο, όπνπ κεκνλσκέλνη παξαγσγνί πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθή
επηρείξεζε δηαζέηνπλ ηα πξντόληα ηνπο πξνο πώιεζε (Γεκηζθίδεο 2009).
ηε ΝΔΑ ΒΤΑ ηα ηειεπηαία ρξόληα νη Βηνηερλίεο ζθνύπαο κεηαηξάπεθαλ ζε κηθξέο
Βηνκεραλίεο παξαγσγήο πιαζηηθώλ θαη ιηγόηεξν επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο ζθνύπαο,
όπσο είλαη :
 Βηνκεραλία Καλίδε Νηθνιανπ (ΚΤΚΛΧΦ)
 Βηνκεραλία Πεληίδε Γεκεηξίνπ (ΒΛΑΖ)
Οη παξαπάλσ δύν Βηνκεραλίεο ηα πξντόληα πνπ παξάγνπλ ηα πξνσζνύλ ζε όιε ηελ Διιάδα,
αιιά θαη ζε ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ.
Οη ζύγρξνλεο βηνκεραλίεο ζθνύπαο δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα ακθηβνιίαο… Τν καδηθό έρεη
αληηθαηαζηήζεη ην παξαδνζηαθό θαη ηόζν νηθείν, ην γλήζην ιατθό πξντόλ…
Ζ θαιιηέξγεηα, ε επεμεξγαζία θαη ε εκπνξία ηεο ζθνύπαο έρνπλ αθεζεί πιένλ ζηα ρέξηα
ιίγσλ θαη θαίλεηαη πσο είλαη δήηεκα ρξόλνπ ε νξηζηηθή ηεο εμαθάληζε από ηελ πεξηνρή καο.
Άιισζηε ν ζθιεξόο λόκνο ηεο αγνξάο δε ζεθώλεη ζπλαηζζεκαηηζκνύο θαη ε λέα ηερλνινγία
θπξηαξρηθή θαη ακεηάθιεηε πξνζπεξλάεη αδηάθνξε ηηο αλεζπρίεο θάπνησλ πνπ δελ ηελ
ππεξεηνύλ, θαηαξγεί ηελ αμία ηνπ ιατθνύ θαη αλόζεπηνπ, ηνπ απζεληηθνύ θαη γλήζηνπ θαη
αξέζθεηαη ζην καδηθό θαη ηππνπνηεκέλν.
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Σν πιαζηηθό θάλεη πιένλ ην πξντόλ πην δειεαζηηθό γηα ηνλ αγνξαζηή… Πην εύρξεζην,
απνδνηηθό θαη γξήγνξν γηα ηνλ παξαγσγό… Πην ηππνπνηεκέλν, καδηθό θαη θεξδνθόξν γηα ηηο
βηνκεραλίεο ζθνύπαο, κε αλαπόθεπθηε ζπλέπεηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ,
παξαδνζηαθνύ θαη αλόζεπηνπ πξντόληνο από ην καδηθό θαη ηππνπνηεκέλν.
Σηα θξίζηκα απηά ρξόληα ε παξάδνζε είλαη κήλπκα δσήο θαη δεκηνπξγίαο, κία ζπλερήο
θαη αλνηρηή πξόθιεζε ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ λέσλ, κία γνεηεπηηθή θαη γόληκε δηαδξνκή,
κία αλεμάληιεηε δεμακελή αξρώλ θαη αμηώλ. Γηα ην ιόγν απηό θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε
δηάζσζε, ηε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ησλ αλεθηίκεησλ ζεζαπξώλ ηεο βεβαηώλεη πσο δε
«ιείπνπκε», πσο δελ έρνπκε ζπκβηβαζηεί κε ηηο επηηαγέο ησλ θαηξώλ, πσο αληηζηεθόκαζηε
ζζελαξά ζηελ πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε. Απηό πνπ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε είλαη λα
δείμνπκε ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό απέλαληη ζηελ πνιπηηκόηεξε ππνζήθε καο, ηελ
πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά, κε ηελ νπνία γαινπρείηαη θάζε λέα γεληά γηα λα πξνδηαγξάςεη
κε επηηπρία ην κέιινλ ηεο θαη λα αληηζηαζνύκε κε ην ιπξηζκό ηεο ςπρήο, ην όξακα θαη ηελ
αληδηνηέιεηά καο, γηα λα θξαηήζνπκε δσληαλή απηήλ ηελ θιεξνλνκηά θαη αιώβεηε από ηε
ιεζκνληά πνπ επηβάιιεη ν ρξόλνο.
Δπραξηζηίεο
Θα ήζεια λα απεπζύλσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θύξην Δπάγγειν
Μαλσιά γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα θέξσ ζηελ επηθάλεηα άγλσζηεο πηπρέο κηαο
παξαδνζηαθήο αζρνιίαο πνπ αγσλίδεηαη λα μεθύγεη από ηε ιαίιαπα ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ιήζεο
ιόγσ ηεο αλαπόθεπθηεο κεραλνπνίεζεο θαζώο θαη ηνπο ζπληνπίηεο κνπ Βηνηέρλεο
Εαθεηξαθίδε Κσλζηαληίλν (πξνζθάησο απνβηώζαληα), Φηιηππίδε Φίιηππν, Γεκηζθίδε
Γεώξγην ηνπ Παλαγηώηε θαη Γεκηζθίδε Γεώξγην ηνπ Υαξάιακπνπ, γηα ηηο πνιύηηκεο
πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζαλ, απνζηάγκαηα ησλ εκπεηξηώλ θαη βησκάησλ ηνπο, θαη λα
εθθξάζσ ηελ ειπίδα πσο ην θαηλνύξην πνπ επέβαιαλ νη ζύγρξνλεο αλάγθεο ήξζε γηα λα
ζπληξνθέςεη ην παιηό, απηό πνπ ζπλδέζεθε κε ηνπο αγώλεο θαη ηηο αγσλίεο ελόο ιανύ πνπ
εθεί ζηήξηδε όιε ηελ επηβίσζε θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
«Οξεζηηάδα: Γηαδξνκέο ζην Υξόλν», Νέα Οξεζηηάδα, 16-18 Οθησβξίνπ 2015, ζει. 187-210

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΣΖ ΝΔΑ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
Θωκαΐο Εαβαιηάξε, Υξπζνύια αββνπνύινπ θαη Αγγειηθή Υαξαιακπίδνπ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ εξγαζία δηεξεπλά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ξνή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ (ίδξπζε ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο, θνηηήζαληεο θαη απνθνίηνπο
καζεηέο) ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ πφιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, ζην πιαίζην ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα απφ ην 1923-2012 (ηξεηο
πεξίνδνη: 1923-1950, 1950-1974, 1974-2012). Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ
θαηαδεηθλχνπλ ηελ πνξεία ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έσο ζήκεξα, ζε
ζπλάξηεζε κε ηνπο ηζηνξηθνχο, θνηλσληθνχο θαη γεσγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηελ πφιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο - απφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο ην 2012 - θάλνληαο
κηα απνγξαθή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ζε ηξία εκεξήζηα
Γπκλάζηα, δχν εκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα, έλα Δζπεξηλφ Γπκλάζην, έλα Δζπεξηλφ Γεληθφ
Λχθεην, έλα εκεξήζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (1ν ΔΠΑΛ) θαη έλα Δζπεξηλφ Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην (2ν ΔΠΑΛ).
Λέμεηο θιεηδηά: Νέα Οξεζηηάδα, εθπαίδεπζε, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, θνίηεζε, κεηαξξπζκίζεηο
Δηζαγωγή
Ζ εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ηδηαίηεξα ζε
κηα λενζχζηαηε πφιε, φπσο ε Νέα Οξεζηηάδα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ έσο θαη ηε
ζχγρξνλε επνρή (2012). Με βάζε ηελ παξαπάλσ άπνςε, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ζηελ
παξνχζα εξγαζία (ε νπνία κεζνδνινγηθά ζα ζηεξηρηεί ζε έξεπλα αξρείνπ) λα
ραξηνγξαθεζνχλ ηα ζρνιεία θαη ε εμέιημε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε Νέα
Οξεζηηάδα θαη λα θαηαγξαθεί ε ξνή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ έξεπλα παξνπζηάδεη ηα
ζηνηρεία κε βάζε ηα ζρνιηθά έηε, θαηαλεκεκέλα ζε ηξεηο πεξηφδνπο απφ ην 1923 - έηνο
ίδξπζεο ηεο πφιεο - έσο θαη ην 2012. Ζ θαηαλνκή ησλ πεξηφδσλ έγηλε κε βάζε ρξνλνινγίεονξφζεκα. Έηζη, ε πξψηε πεξίνδνο θαιχπηεη ηα έηε 1923-1950, ε δεχηεξε αθνξά ζηα έηε
1950-1975, ελψ ε ηξίηε δηαηξέρεη ηα έηε 1975-2012. Μειεηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ (απφ ηα Βηβιία Γεληθνχ Διέγρνπ, Δπξεηήξηα, Μεηξψα Μαζεηψλ, βηβιία
Πξάμεσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο), κπνξεί θαλείο λα
αληηιεθζεί φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη απνθνηηνχλ απφ ζρνιείν ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν είλαη πνιχ κηθξφο ζε ζχγθξηζε κε
απηφλ ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ. Ζ νινθιήξσζε ή κε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ηειηθά απφηνθνο ελφο πιέγκαηνο αηνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ,
αιιά θαη ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ ρξήδεη
πεξαηηέξσ κειέηεο.
ΠΡΧΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (1923-1950)
Δμέιημε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα
Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά ζηε λεφηεξε πφιε ηνπ λνκνχ Έβξνπ, δειαδή ζηε Νέα Οξεζηηάδα.
Αξρηθά εζηηάδεη ζηελ νλνκαηνδνζία ηεο, αλαθέξνληαο ηε ζρέζε ηεο κε ην Καξαγάηο, πνπ
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βξίζθεηαη ζηε δεμηά φρζε ηνπ Έβξνπ, απέλαληη απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε θαη ελψλεηαη κε απηήλ
κε δχν ιίζηλα γεθχξηα. Σν πξψην είλαη πάλσ ζηνλ Έβξν θαη ην δεχηεξν είλαη ζηνλ Σφληδν. Σν
φλνκά ηεο (Καξαγάηο) πήξε πξνθαλψο απφ ην δέληξν πηειέα (θηειηά), πνπ επδνθηκεί ζηελ
πεξηνρή ηνπ θαη ζηα ηνπξθηθά ιέγεηαη kara ağaç= καπξφδεληξν. Δπί ειιεληθήο δηνίθεζεο ηεο
Θξάθεο (1920-1922) κεηνλνκάζηεθε ζε Νέα Οξεζηηάδα, γηα λα επαλαζπλδεζεί κε ηε κπζηθή
Οξεζηηάδα, ηελ πφιε πνπ θηίζηεθε ζηε ζπκβνιή ησλ ηξηψλ πνηακψλ (Έβξνπ-ΆξδαΣφληδνπ/Σνχληδα) απφ ηνλ Αηξείδε Οξέζηε, φηαλ απηφο ήξζε λα ινπζηεί ζηα θαζαξηήξηα
λεξά ηνπ ηξηπφηακνπ, γηα λα απαιιαρηεί απφ ηηο Δξηλχεο πνπ ηνλ θαηαδίσθαλ ιφγσ ηεο
κεηξνθηνλίαο.
ηηο 15 Μαΐνπ 1920 ε πεξηνρή θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ χζηεξα απφ
ζπκκαρηθή εληνιή. Ζ ειιεληθή θπξηαξρία ζα δηαηεξεζεί κέρξη ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο
ζηηο 24-07-1923. χκθσλα κε φξν ηεο ζπλζήθεο ε πεξηνρή απνδφζεθε θαη πάιη ζηελ
Σνπξθία. Αθνινχζσο, ην Καξαγάηο ιίγν πξηλ ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο αξηζκνχζε 11.800
πεξίπνπ θαηνίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 4.800 ήηαλ πξφζθπγεο, θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Αδξηαλνχπνιεο (Κνπθφο 1994).
ην Καξαγάηο ιεηηνπξγνχζαλ ηξία (3) ειιεληθά ζρνιεία:
1 6/ηάμην Γεκνηηθφ αξξέλσλ
1 6/ηάμην Γεκνηηθφ ζειέσλ/Νεπηαγσγείν
Πέληε (5) μελφγισζζα (3 γαιιηθά θαη 2 γεξκαληθά)
ρνιεία είραλ θαη ε αξκεληθή θαη ε εβξατθή θνηλφηεηα (Γεσξγνχιεο 1996). Απηή, ινηπφλ, ε
πεξηνρή παξαρσξείηαη ζηελ Σνπξθία θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πξηλ απφ ηε ζπλζήθε ηεο
Λσδάλλεο σο αληάιιαγκα γηα ηηο απνδεκηψζεηο πνπ απαηηνχζε ε Σνπξθία γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο εηξήλεο θαη ηελ απνηξνπή λέαο ζχξξαμεο ζηελ πεξηνρή (Κνπθφο 1994).
Οη Έιιελεο θάηνηθνη ηνπ Καξαγάηο (καδί ηνπο θαη νηθνγέλεηεο Αξκέλσλ θαη Δβξαίσλ)
ππνρξενχληαλ λα αλαδεηήζνπλ λέα παηξίδα θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζεκεξηλή πφιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο, ηεο νπνίαο ηα εγθαίληα ίδξπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 12 Απγνχζηνπ 1923,
ελψ ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγεί ην 1ν Γεκνηηθφ ηεο πφιεο.
Απφ ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο ν Γεληθφο Γηνηθεηήο, πχξνο Γάζηνο, επηδίσθε ηελ εμέιημή ηεο ζε
αζηηθφ θέληξν - αλ θαη παξέκεηλε θνηλφηεηα σο ην 1946 - θαη ηελ άκεζε ιεηηνπξγία φρη κφλν
Γεκνηηθνχ αιιά θαη Γπκλαζίνπ. Σνπνζέηεζε δε ηνλ Υξηζηφθνξν Γξαθνληίδε σο
Γπκλαζηάξρε. Ζ απφθαζε γηα Γπκλάζην πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ Γπκλαζίνπ Αδξηαλνχπνιεο
θαζπζηέξεζε ηειηθά 16 ρξφληα, επεηδή δελ ππήξραλ καζεηέο, θαη ν Υξηζηφθνξνο
Γξαθνληίδεο κεηαθέξζεθε ζην Γηδπκφηεηρν, θαζψο θαη θάπνηνη ειάρηζηνη καζεηέο ζε
Γπκλάζηα άιισλ πφιεσλ ηεο Θξάθεο (Σζνλίδεο 1980).
Γεληθά, ε Γηνίθεζε πξνζπάζεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία θαη ηελ αλάγθε ησλ
πξνζθχγσλ λα απνιακβάλνπλ ην αγαζφ ηεο κφξθσζεο. Έηζη, πνιχ ζχληνκα απνθάζηζε ηελ
ίδξπζε λπρηεξηλψλ ζρνιείσλ γεληθά ζηηο πφιεηο ηεο Θξάθεο αλαγλσξίδνληαο πσο «Ζ
ηειεπηαία Δζληθή καο πεξηπέηεηα ελάγθαζε πνιιά παηδηά εππνξνχληα άιινηε, πξηλ ή
ζπκπιεξψζσζη ηελ κφξθσζηλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, λα ξηθζψζη εηο ηνλ αγψλα ηεο
δσήο… Ζ ίδξπζηο ησλ Νπθηεξηλψλ ρνιψλ, δηά ηεο παξνρήο δηαθφξσλ γλψζεσλ θαη εζηθήο
κνξθψζεσο, είλαη ε θαιπηέξα εθδήισζηο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο
Κνηλσλίαο» 1
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θνίηεζε ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα παηδηά ειηθίαο 8-16 εηψλ, ηα
νπνία δε θνηηνχζαλ ζηα εκεξήζηα ζρνιεία θαη δελ είραλ ηειεηψζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ Δ΄ ηάμε
ηνπ Γεκνηηθνχ. Δπηπιένλ, γίλνληαλ δεθηά θαη παηδηά αιινεζλψλ πνπ επηζπκνχζαλ λα
δηδαρηνχλ γξαθή θαη αλάγλσζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ επηζπκία κάιηζηα ηεο Γηνίθεζεο
λα ηειεζθνξήζεη ην κέηξν έθηαλε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα νξίδεη φηη «νη δηεπζπληαί

1

Α.Η.Μ.Γ., αξηζ. Πξση. 21212, π. Γάζηνο πξνο ηνπο Ννκάξρνπο, Τπνδηνηθεηάο, Μεηξνπνιίηαο θαη
Αξρηεξαηηθνχο Δπηηξφπνπο, Γεκάξρνπο θαη Δπηζεσξεηάο ησλ Γεκ. ρνιείσλ Θξάθεο, Κνκνηελή 31
Μαξηίνπ 1923.
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θαηαζηεκάησλ, ελ νηο εξγάδνληαη σο ππάιιεινη παηδία 8-16 εηψλ, ππνρξενχληαη φπσο
θξνληίζσζη δηα ηελ θνίηεζηλ ηνχησλ εηο ηαο λπθηεξηλάο ζρνιάο»2 (Μπξάβνο 2004).
ηελ πξνζπάζεηα γηα ιεηηνπξγία ελφο δεπηέξνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ, κεηά ην δεκνηηθφ
ιεηηνπξγεί γηα πξψηε θνξά ην 1936 ε θαησηέξα Γεσξγηθή ρνιή δηεηνχο θνίηεζεο, ε νπνία
παξέρεη σο θίλεηξν 20 ζηξέκκαηα γεο ζηνπο απφθνηηνπο. κσο, θαηαξγείηαη ην 1938 θαη
αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ Αζηηθή ρνιή γηα δπν ρξφληα, απφ ην 1937- 1939.
Ζ ρνιή ιεηηνχξγεζε ζε γσληαθφ νίθεκα ηεο ζεκεξηλήο νδνχ ΥΗ Γηινρίαο Μεραληθνχ θαη
Δπξηπίδνπ κε έλαλ θαζεγεηή-Γηεπζπληή θαη κε καζεηέο αγφξηα πνπ απνηέιεζαλ ηνπο
πξψηνπο καζεηέο Μέζεο εθπαίδεπζεο ηεο πφιεο. Αληίζηνηρα, πνιιά θνξίηζηα κεηά ην
Γεκνηηθφ κε ζηφρν ηελ νηθηαθή κφξθσζε θαη ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θνηηνχζαλ ζηηο
θαιφγξηεο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη δηδάζθνληαλ Οηθηαθά, Γαιιηθά θαη Ηηαιηθά.
Σν 1939 ηδξχεηαη ην Γπκλάζην, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ζην νίθεκα Θαιαζζηλνχ, πνπ
επαγγειηδφηαλ ν 1νο Γεληθφο Γηνηθεηήο, κε πξψηνπο καζεηέο απηνχο πνπ παξαθνινπζνχζαλ
ηελ Αζηηθή ζρνιή.
Ζ δεθαεηία ηνπ 1940 ζπλδέεηαη κε ηα ηξαχκαηα ηεο θαηνρήο θαη ηνλ αηκαηεξφ ηξηεηή εκθχιην
πφιεκν. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο
εθπαίδεπζεο ήηαλ αλακελφκελεο θαη νη ηζηνξηθέο κειέηεο είλαη ειάρηζηεο. Σν Γπκλάζην
ιεηηνχξγεζε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, αιιά, θαζψο ππήξρε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ,
δίδαζθαλ κνξθσκέλνη θάηνηθνη, δηνξηζκέλνη απφ ηνλ Ννκάξρε Έβξνπ, φπσο ν Λέαλδξνο
ηεθαλάηνο, δηθεγφξνο, ε Ηνπιία Νηθνιαΐδνπ, απφθνηηνο Εαππείνπ Παξζελαγσγείνπ
Κσλ/πνιεο, ν Αξηίλ Καινπζηηάλ, θνηηεηήο ηεο ΑΟΔΔ.
Έλαο άιινο ιφγνο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηελ ίδηα πεξίνδν
νθείιεηαη ζηε ζχιιεςε ηελ 4ε Μαΐνπ 1943 φισλ ησλ Ηζξαειηηψλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο, γηα
λα ζηαινχλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Απφ ηνπο 189 ζπιιεθζέληεο ζψζεθαλ 15-20,
αιιά θαλείο ηνπο δελ επέζηξεςε ζηε Νέα Οξεζηηάδα. Δμάιινπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1943 ιφγσ
επηδεκίαο επινγηάο ζηελ πφιε ζεκεηψζεθαλ πεξίπνπ 60 ζάλαηνη. Σφηε ην 1ν Γεκνηηθφ θαη ην
ζρνιείν ηεο Κιεηζζνχο ιεηηνπξγνχζαλ σο λνζνθνκείν θαη απνκνλσηήξηα (Σζνλίδεο 1980).
Ζ Νέα Οξεζηηάδα αλαδείρζεθε ζε Γήκν ην 1946 έρνληαο 7000 πεξίπνπ θαηνίθνπο πξηλ απφ
ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν (Γεσξγνχιεο 1996).
Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα
Γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ε πεξίνδνο κεηά ηνλ Α΄ παγθφζκην πφιεκν απνηέιεζε ην πξψην
θχκα εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 20νπ αηψλα. πγθεθξηκέλα, ε εθπαηδεπηηθή
κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 αθνινχζεζε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο λα αλαθάκςεη νηθνλνκηθά.
Σν «αζηηθφ» νξζνινγηθφ πλεχκα επέηξεςε ζηνπο απφθνηηνπο ηνπ Γεκνηηθνχ λα εηζαρζνχλ
ρσξίο εμεηάζεηο ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, θαη κε εμεηάζεηο ζην Γπκλάζην. Οη
κεηαξξπζκίζεηο φκσο αλαθφπεθαλ απφ ηηο δηθηαηνξίεο ησλ Κνλδχιε θαη Μεηαμά. χκθσλα
κε ηελ Άλλα Φξαγθνπδάθε (1982) ε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1929 ζεκειηψλεη ην αζηηθφ ζρνιείν,
ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθντδενινγηθέο
αλάγθεο πνπ αλέθπςαλ. Αθφκε, ε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1929 θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ
απμεκέλν αξηζκφ ησλ καζεηψλ ησλ γπκλαζίσλ, απνζθνπψληαο θαη ζηελ παχζε ιεηηνπξγίαο
ηνπο, σζψληαο έηζη ηνπο καζεηέο ζε επαγγεικαηηθά ζρνιεία. Έηζη θαηαξγνχληαη 260
εκηγπκλάζηα θαη ειιεληθά ζρνιεία, πεξηνξίδνληαη νη καζεηέο από 96.204 ην 1928 ζε 57.225
ην 1932, ελψ παξάιιεια απμάλνληαη νη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο από 5.730 ην 1926 ζε 26.912
ην 1930.
πλνιηθά ππνβιήζεθαλ 13 λνκνζρέδηα ζηε Βνπιή πξνο ςήθηζε. Σν εηζαγφκελν λέν
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζηέξσλε ηελ εμάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ην εμάρξνλν
δεκνηηθφ ζρνιείν (γηα γεληθή κφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή πξνεθπαίδεπζε), ην εμάρξνλν
γπκλάζην (εηζάγνληαη κε εηζηηήξηεο εμεηάζεηο απφθνηηνη ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή
πξαθηηθφ ιχθεην ή ζρνιή κέζεο εθπαίδεπζεο (ζπγρψλεπζε ησλ δχν πξψησλ), κε θαηεχζπλζε
2
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ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ηε κηθηή θνίηεζε ησλ δχν θχισλ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο
ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία
επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο.
Οη ζεκαληηθφηεξνη λφκνη πνπ αθνξνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμέιημή ηεο
είλαη νη εμήο:
 Ν. 4373/1929: Ηδξχνληαη ηα εμαηάμηα Γπκλάζηα – θαηαξγνχληαη ηα Διιεληθά
ρνιεία.
 Ν. 4397/1929: Θεζκνζεηείηαη ε κηθηή θνίηεζε ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο φρη φκσο θαη ζε απηά ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο3. Γηα ηε
ζπλεθπαίδεπζε αξξέλσλ θαη ζειέσλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ε Πνιηηεία δηαηεξεί
επηθπιαθηηθή ζηάζε, ελψ αλαγθάδεηαη λα επηηξέςεη ηε θνίηεζε θνξηηζηψλ ζηα
Γπκλάζηα Αξξέλσλ, ζηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ ειάρηζηνο θαη δελ
επέηξεπε ηε ζχζηαζε λέσλ Γπκλαζίσλ Θειέσλ4. Λεηηνπξγνχλ δειαδή Μηθηά
Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ζηελ επαξρία θαη ακηγή ζηηο πφιεηο. ηηο δεθαεηίεο πνπ
αθνινπζνχλ -σο ην 1979- ν ζεζκφο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ 19295 (Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ 1993, Γεκαξάο 1990, η. Β΄). Καηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1960 αζθείηαη πίεζε γηα κηα πην νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ
θαη γηα επίηεπμε ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ (Κίηζνπ 1993).
 Ν. 5045/1930: θαζηεξψλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν γηα ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο θαη γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο καδί κε ηελ
θαζαξεχνπζα.
 N. 770/1937: «Πεξί ησλ ρνιείσλ ηεο Μ.Δ.», θαζνξίδνληαη σο ζρνιεία κέζεο
εθπαίδεπζεο ηα Γπκλάζηα, νη Δκπνξηθέο ρνιέο, ηα Πξαθηηθά Λχθεηα Αξξέλσλ θαη
Θειέσλ, ηα πεληαηάμηα Αζηηθά ρνιεία (ζε απηά εηζάγνληαη καζεηέο κε ελδεηθηηθφ
ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, ελψ εηζάγνληαη κε θαηαηαθηήξηεο - ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ ηάμε
αληίζηνηρα - απφθνηηνη ηεο Δ΄ θαη ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) θαη νη
θαηψηεξνη θχθινη Γπκλαζίσλ. Σα Γπκλάζηα, φπσο θαη ηα Πξαθηηθά Λχθεηα, είλαη
νθηαηάμηα (εηζάγνληαλ επίζεο κε θαηαηαθηήξηεο απφ ην Αζηηθφ ρνιείν θαη ην
Γπκλάζην θαησηέξνπ θχθινπ) θαη απνηεινχληαη απφ δχν θχθινπο (έλαλ θαηψηεξν
πεληαεηή, πνπ απνζθνπεί ζηε γεληθή κφξθσζε, θαη έλαλ αλψηεξν ηξηεηή, πνπ
απνβιέπεη ζηελ πξνεηνηκαζία φζσλ επηζπκνχλ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
 Ν. 952/1937: ηδξχεηαη ν Ο.Δ.Γ.Β.
 Ν. 1800/1939: θαηαξγείηαη ε δηάξζξσζε ησλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο
ηνπ 1929 κεηαηξέπνληαο ην δεκνηηθφ ζε 4/ηάμην θαη ην γπκλάζην ζε 8/ηάμην
(ρσξηζκέλν ζε δχν θχθινπο).
 N. 1849/1939: αιιάδνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ N. 770/37 θαη νξίδεηαη φηη ν βαζηθφο
θνξκφο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο απνηειείηαη απφ δχν θχθινπο: εμαηάμην Γπκλάζην
(θαηψηεξνο θχθινο κε ζηφρν ηελ παξνρή γεληθήο κφξθσζεο) θαη δηεηέο -πξαθηηθφ ή
θιαζηθφ- Λχθεην (αλψηεξνο θχθινο γηα φζνπο επηζπκνχλ αλψηεξεο ζπνπδέο). Σα
εμαηάμηα Γπκλάζηα δέρνληαη απνθνίηνπο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (ζηελ Α΄ ηάμε) θαη
απνθνίηνπο ηεο Δ΄ θαη ηεο Σ΄ κε θαηαηαθηήξηεο ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ αληίζηνηρα. Απηφ
ην εμαηάμην Γπκλάζην νλνκάζηεθε Δμαηάμην Γπκλάζην Νένπ Σχπνπ ζε αληηδηαζηνιή
κε ην εμαηάμην ηνπ Ν. 4373/1929, πνπ νλνκάζηεθε Δμαηάμην Γπκλάζην Παιαηνχ
3

Με ην λφκν 309/1976 αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηε κηθηνπνίεζε ησλ εκεξήζησλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ.

4

Ζ Πνιηηεία θξφληηζε ηφηε γηα πξψηε θνξά θαη γηα ηελ θαηάξηηζε «εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο» ησλ
Γπκλαζίσλ Θειέσλ, ην νπνίν ρσξίο λα κεηψλεη ηε γεληθή κφξθσζε ησλ θνξηηζηψλ, ζπκπεξηιάκβαλε
θαη καζήκαηα πξνζηδηάδνληα ζηε γπλαηθεία θχζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο γπλαίθαο. Δπίζεο θξφληηζε
θαη γηα ην ρσξηζκφ ησλ δχν θχισλ ζηελ ψξα ηεο Γπκλαζηηθήο θαζψο θαη γηα ην δηνξηζκφ ζηα
Γπκλάζηα Θειέσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαζεγεηξηψλ.
5
Καηά θαηξνχο παξαηεξνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο ε θαηάξγεζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ θιάδνπ ηεο Άιγεβξαο απφ ηα γπκλάζηα ζειέσλ, κεησκέλεο ψξεο ησλ Μαζεκαηηθψλ
θαζψο θαη ρσξηζηή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο σκαηηθήο Αγσγήο.
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Σχπνπ θαη ην νπνίν ζπλέρηζε κε ηηο ηάμεηο πνπ ηνπ απέκελαλ θάζε ρξνληά κέρξη ην
ζρνιηθφ έηνο 1943-44 σο εμήο:
ρ. έηνο 1939-40 : ιεηηνπξγνχλ νη ηάμεηο Β΄-Σ΄.
ρ. έηνο 1940-41 : δηαξθεί κφλν ηξεηο κήλεο
ρ. έηνο 1941-42 : δηαξθεί κφιηο 20 κέξεο.

Δπξήκαηα γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε Νέα Οξεζηηάδα
Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
 Σελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ Αζηηθνχ Γπκλαζίνπ (1937-1938) εγγξάθνληαη 27
αγφξηα απφ ηα νπνία κφλν 9 απνιχνληαη ην 1943.
 Σε δεχηεξε ρξνληά, 1938-1939, εγγξάθνληαη θνξίηζηα.
 Απφιπηεο ηηκέο εγγξαθψλ: 25 αγφξηα θαη 20 θνξίηζηα.
 Σν 1944 απνιχνληαη 20 αγφξηα θαη 17 θνξίηζηα .
Σελ επφκελε ρξνληά αιιάδεη ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ θαη νλνκάδεηαη Γπκλάζην. Δίλαη θαη πάιη
εμαηάμην θαη κηθηφ.
Οη εγγξαθέο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1939-1940 έσο θαη ην 1949-1950 είλαη θαηά κέζν φξν
πεξίπνπ 30 αγφξηα θαη 20 θνξίηζηα αλά ζρνιηθφ έηνο. πλνιηθά δειαδή εγγξάθνληαη 50
καζεηέο αλά έηνο. Απφ απηνχο απνιχεηαη ζπλνιηθά πνζνζηφ 45% πεξίπνπ κεηά απφ 6 έηε
ζπνπδψλ. ζνλ αθνξά ζην θχιν, ηα θνξίηζηα ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (ην πνζνζηφ
ησλ αγνξηψλ αλέξρεηαη ζην 40%, ελψ ησλ θνξηηζηψλ ζην 50%).
Παξαηεξείηαη επίζεο κηα ηδηαηηεξφηεηα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1945-1946, θαζψο ζεκεηψλεηαη
αχμεζε εγγξαθψλ θαηά 60% πεξίπνπ (εγγξάθνληαη 49 αγφξηα θαη 32 θνξίηζηα). Σν πνζνζηφ
ησλ απνιπζέλησλ καζεηψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 30% (ην πνζνζηφ ησλ
απνιπφκελσλ αγνξηψλ αλέξρεηαη ζην 27% θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην 31%).
Με ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εληείλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
πεξηνρήο γηα ηε κεηάβαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (βι. Γηάγξακκα 1,2,3,4,5)6.
Γηάγξακκα 1. Γπκλάζηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ (1937-1955).

6

Σα δηαγξάκκαηα είλαη πξντφλ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ηεο Πξσηνγελνχο Έξεπλαο ζηα ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πφιε ηεο Νέαο. Οξεζηηάδαο
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Γηάγξακκα 2. Γπκλάζηα: χλνιν απνθνίησλ (1937-1955).

Γηάγξακκα 3. Γπκλάζηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ
(1937-1955).
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Γηάγξακκα 4. Γπκλάζηα: χλνιν αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ δηέθνςαλ (1937-1955).

Γηάγξακκα 5. Γπκλάζηα: Πνζνζηφ απνθνίησλ θαη καζεηψλ πνπ δηέθνςαλ (1937-1955).

ε κηα άιιε απφδνζε (βι. Γηάγξακκα 6) παξαηεξείηαη φηη νη εγγξαθέο αθνινπζνχλ αλνδηθή
πνξεία απφ ην 1937 έσο ην 1949, παξά ην γεγνλφο φηη ε ρψξα αξρηθά βξίζθεηαη ζηε δίλε ηνπ
Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη αξγφηεξα βηψλεη ηνλ εκθχιην. Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη θαηά
ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ απφ ην 1937 έσο θαη ην 1949 (δεθαηξία
ζρνιηθά έηε) απνθνίηεζε ην 44,4% ζπλνιηθά ησλ εγγξαθέλησλ καζεηψλ (633:
εγγεγξακκέλνη, 281: απνθνηηήζαληεο) εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 57,3% απνηεινχλ ηα αγφξηα
(161) θαη ην 42,7% ηα θνξίηζηα (120).
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Γηάγξακκα 6. Γπκλάζηα: Παξνπζίαζε -θαηά θχιν- ησλ εγγεγξακκέλσλ, απνθνίησλ,
απνξξηθζέλησλ θαη φζσλ καζεηψλ δηέθνςαλ (1937-1955).

ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (1950 -1975)
Δμέιημε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα
ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα θχξην πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ λνκνχ είλαη ην δεκνγξαθηθφ.
Οη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζ’ απηφ είλαη ε καδηθή κεηαλάζηεπζε ζην
εμσηεξηθφ, δεπηεξεπφλησο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη γεληθά ν ρακειφο δείθηεο
δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο. ην δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο 1961-1971 ην ζχλνιν ηεο
κφληκεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ηνπ λνκνχ Έβξνπ ήηαλ 35.169 άηνκα, πνζνζηφ
22,3%, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαλάζηεπζεο ην 2,23%.
ηελ εμαεηία 1971-1976 ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ήηαλ 6.253 άηνκα, πνζνζηφ 4,5% ηνπ
πιεζπζκνχ. Πέξα απφ ηηο φπνηεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, έγηλε εκθαλήο ν θίλδπλνο
δεκνγξαθηθνχ καξαζκνχ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο ρψξαο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ
«θπζηθήο αχμεζεο» ηνπ πιεζπζκνχ.
χληνκα φκσο ε θαηάζηαζε άιιαμε· ην 1973-1976, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
έπιεμε ηηο ρψξεο ππνδνρήο, απαγνξεχηεθε ε κεηαλάζηεπζε, κε απνηέιεζκα ε παιηλλφζηεζε
λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κεηαλάζηεπζε (ην 1976 θεχγνπλ 661 θάηνηθνη ηνπ λνκνχ ελψ
επηζηξέθνπλ ζηα παηξψα εδάθε 1647)7.
Ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ’70 έρεη γίλεη θαλεξή ε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο ζηα ρσξηά, π.ρ. ζην νθηθφ, Πνηκεληθφ, Γνμηπάξα, πνπ θαιχπηνπλ θαη ηα παηδηά
ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. κσο, απηά ηα ζρνιεία δε ιεηηνπξγνχλ πηα (Μπξάβνο 2004).
Έλα λέν πλεχκα ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 θαη κε ηε
κεζνιάβεζε θαη ηηο αλαηξνπέο πνπ έθεξε ε 7ρξνλε δηθηαηνξία ππνγξάκκηδε ηελ αλάγθε
ζηξνθήο πξνο ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. ην πιαίζην απηψλ ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ιεηηνπξγεί ζηελ Νέα Οξεζηηάδα απφ ην ζρ. έηνο 1972-73 ην Κ.Δ.Σ.Δ.
(Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο) κε ελέξγεηεο ηνπ θαζεγεηή ηνπ
Γπκλαζίνπ ηεο πφιεο, Μπνδίλε Η. Σν Κ.Δ.Σ.Δ. πεξηιάκβαλε ηνπο παξαθάησ ηχπνπο

7

Πεγή Δ..Τ.Δ. Τπνπξγείν πληνληζκνχ, Ννκφο Έβξνπ
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ζρνιείσλ, νη νπνίνη είηε ιεηηνπξγνχζαλ παξάιιεια είηε δηαδέρνληαλ θαη αληηθαζηζηνχζαλ ν
έλαο ηνλ άιιν ηχπν:

1.
2.
3.
4.
5.

Σερληθφ Λχθεην κε 3εηή θνίηεζε
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην κε 3εηή θνίηεζε
Σερληθή ρνιή Νένπ Σχπνπ κε 2εηή θνίηεζε
Μέζε Γεκφζηα Σερληθή ρνιή κε 2-3εηή θνίηεζε

Γεκφζηα Καησηέξα Σερληθή ρνιή κε 3-4εηή θνίηεζε
θαη
ηνκείο:
ειεθηξνινγηθφ,
ειεθηξνληθφ,
δνκηθφ,
νηθνλνκίαο,
γεσξγνθηελνηξνθηθφ θαη κεραλνινγηθφ (Σζνλίδεο 1980).

δηνίθεζεο,

Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ν Β΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο, ε πεξίνδνο ηεο θαηνρήο θαη ν εκθχιηνο
πφιεκνο πνπ αθνινχζεζε, θιφληζαλ ηα ζεκέιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία
επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζηνχλ ζηελ Διιάδα. Ζ λέα πξαγκαηηθφηεηα επέβαιε ηε δεκηνπξγία
ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο - νηθνλνκηθέο,
πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο - ηεο θνηλσλίαο, φπσο απηέο αλαδχνληαη απφ ηα ζπληξίκκηα ηνπ
πνιέκνπ, κε εζληθή αιιά θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Γπζηπρψο φκσο ην «εηδηθό εθπαηδεπηηθό
ηέινο», κηα κνξθή δηδάθηξσλ πνπ επηβιήζεθε ην 1950, ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη ε πξνζπάζεηα
νκνηνκνξθνπνίεζεο ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νδεγνχλ ζηε ζηαζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνύ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (Γεκαξάο 1990).
Ζ πεξίνδνο απφ ην 1950 θαη κεηά, ζεκαηνδνηείηαη απφ ηα λνκνζρέδηα ηνπ Γεσξγνχιε8 θαη
ηνπ Παπαλνχηζνπ 9-ην νπνίν δελ ππνβιήζεθε ηειηθά ιφγσ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ πίεζε
φκσο γηα βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθφκα θη απφ θνξπθαίνπο ηεο
«ζπληεξεηηθήο» παξάηαμεο, φπσο ν Ν. Η. Δμαξρφπνπινο10, νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ζηε
ζπγθξφηεζε κηαο Δπηηξνπήο Παηδείαο (1957).
Φεθίδνληαη δηάθνξνη λφκνη θαη δηαηάγκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
 Ν.Γ. 3971/1959 πεξί «Γεληθήο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο», κε δχν
βαζηθέο αξρέο λα θπξηαξρνχλ: α) ε νξγάλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο
παηδείαο γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηεο ηαρείαο θαη έληνλεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ
θαη β) ε πξνζθνξά ησλ αγαζψλ ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ζε φζν ην δπλαηφλ
επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ ιανχ. Με ην δηάηαγκα απηφ ηδξχνληαη κεξηθέο ηερληθέο
ζρνιέο, κέζεο θαη αλψηεξεο, θαη εηζάγεηαη δηάθξηζε ηκεκάησλ θιαζηθήο θαη
πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο γηα ηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄, Σ΄, ηνπ εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ.
 Ν.Γ. 4379/1964 λνκνζρέδην «Πεξί νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο Γεληθήο
(ηνηρεηψδνπο θαη Μέζεο) Δθπαηδεχζεσο».
 Σα λνκνζρέδηα «Πεξί Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο» θαη «Πεξί ηδξχζεσο Παλεπηζηεκίσλ»
πνπ ςεθίδνληαη ην 1965.
Σα θχξηα ζεκεία ησλ ηξηψλ απηψλ λνκνζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε είλαη:
 Ζ κέζε (δεπηεξνβάζκηα) εθπαίδεπζε πεξηιάκβαλε δχν απηνηειείο θχθινπο 3εηνχο
θνίηεζεο. Ο α΄ θχθινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πεξηιάκβαλε ην γπκλάζην
(γεληθφ θαη ηερληθφ) θαη ν β΄ θχθινο ηξεηο ηχπνπο ζρνιείσλ: γεληθφ ιχθεην, ηερληθνεπαγγεικαηηθφ ιχθεην θαη ηηο ζρνιέο εηδίθεπζεο ηερληθψλ. ην γπκλάζην (γεληθφ θαη
ηερληθφ) εγγξάθνληαλ νη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ρσξίο εμεηάζεηο, ελψ ζηνπο
απφθνηηνπο θαη ησλ δχν ηχπσλ ρνξεγνχληαλ ηζφηηκνη ηίηινη ζπνπδψλ. Ζ θνίηεζε ζην
8

ήηαλ έλα απφ ηα ζηειέρε ηεο «ζπληεξεηηθήο» παξάηαμεο.
έλαο απφ ηνπο εγέηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ.
10
Υαξαθηεξίζηεθε σο ζπληεξεηηθφο παηδαγσγφο θαη πνιέκηνο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ησλ
δεκνηηθηζηψλ θαη δηεηέιεζε κέινο ηεο 6κεινπο Δπηηξνπείαο (Υαξαιάκπνπο 1987).
9
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γεληθφ ή ηερληθν-επαγγεικαηηθφ ιχθεην πξνυπέζεηε απνιπηήξην γπκλαζίνπ (γεληθνχ ή
ηερληθν-επαγγεικαηηθνχ) θαη επηηπρείο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Οη απφθνηηνη ηνπ
ηερληθνχ γπκλαζίνπ κπνξνχζαλ λα εγγξαθνχλ ρσξίο εμεηάζεηο ζηηο ζρνιέο εμεηδίθεπζεο
ηερληθψλ, απφ ηηο νπνίεο απνθηνχζαλ κηα ηερληθν-επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα, ελψ νη
απφθνηηνη ηνπ γεληθνχ, αιιά θαη ηνπ ηερληθνχ ιπθείνπ εγγξάθνληαλ - κεηά ηελ
απφθηεζε ηνπ «αθαδεκατθνχ απνιπηεξίνπ» θαη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζε νξηζκέλα
καζήκαηα - ζηα Α.Δ.Η, ζηηο παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο, ζηηο ζρνιέο λεπηαγσγψλ θαη ζηηο
ζρνιέο ππνκεραληθψλ. ζνη θαηείραλ απνιπηήξην ηερληθνχ ιπθείνπ εγγξάθνληαλ κεηά
απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο απεπζείαο ζην β΄ έηνο ησλ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ζε
αληίζηνηρε εηδηθφηεηα.
Ζ δσξεάλ εθπαίδεπζε γηα φιεο ηηο βαζκίδεο.
Ζ επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο σο ην 15ν έηνο.
Ζ θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζηα γπκλάζηα.
Ζ ειεχζεξε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν.
Ζ αλαλέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο (κέζεο) εθπαίδεπζεο
(δηδαζθαιία αξραίσλ θεηκέλσλ απφ κεηαθξάζεηο, θαζηέξσζε καζεκάησλ επηινγήο θ.ιπ.)
Ζ θαζηέξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ απνιπηεξίνπ κε παλειιήληεο εμεηάζεηο Α΄ ηχπνπ
Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο θαη ν Β΄ ηχπνπ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο (Πνιπρξνλόπνπινο
1980, Γεκαξάο 1990, Παπαλνύηζνο 1965).
Ν. 129/1967:
Καζηεξψλεηαη ε απιή θαζαξεχνπζα σο φξγαλν έθθξαζεο δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ
ζηηο Γ΄, Δ΄, Σ΄ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ζην γπκλάζην, ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη
ζηηο Αλψηεξεο γεληθά ζρνιέο.
Καζηεξψλεηαη ε 6/ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ
εηζαγσγή ζην γπκλάζην, (9/ρξνλε ππνρξεσηηθή θνίηεζε, δσξεάλ παηδεία, θαζηέξσζε ηεο
δεκνηηθήο, αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ, αθαδεκατθφ απνιπηήξην).

Δπξήκαηα γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε Νέα Οξεζηηάδα
Ζ πεξίνδνο απηή, ε νπνία απνθαιείηαη κεηαπνιεκηθή, παξνπζηάδεη επηπιένλ ελδηαθέξνλ,
γηαηί ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηελ κεηαλαζηεπηηθή ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή.
Παξαηεξείηαη ζηξνθή ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή
εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εμαηηίαο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο
επνρήο, δίλνληαο δηέμνδν ζηνλ κνλφδξνκν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε
κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 είλαη ε πην ζνβαξή θαη νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηε κεηαβνιή
ηνπ πλεχκαηνο πνπ θπξηαξρεί ζηε λενειιεληθή εθπαίδεπζε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο. κσο, ην 1967 ε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ θαηάξγεζε -θαηά ην κεγαιχηεξν
κέξνο- ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ηνπ 1964 θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα επαλήιζαλ ζην
πξνεγνχκελν θαζεζηψο -πξηλ απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929- κε εμαίξεζε ηε δσξεάλ
παηδεία.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν ζρεηηθά ζηαζεξφο αξηζκφο εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ
παξνπζηάδεη εθξεθηηθή άλνδν κεηά ην 1971 (απμεκέλε παιηλλφζηεζε ηαπηφρξνλα κε ηε
κεησκέλε κεηαλάζηεπζε) (βι. Γηάγξακκα 7).
Παξάιιεια, κε κηα δεχηεξε αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, παξαηεξείηαη απμεηηθή
ηάζε ζηηο εγγξαθέο ησλ αγνξηψλ. Οη εγγξαθέο ησλ θνξηηζηψλ είλαη κεησκέλεο αξρηθά, ελψ
παξνπζηάδνπλ αλνδηθή ηάζε κεηά ην 1965. Σν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ απνιχνληαη αλέξρεηαη
ζε 38-40% πεξίπνπ, κε απηφ ησλ θνξηηζηψλ λα ππεξέρεη ζε ζρέζε κε ησλ αγνξηψλ (ην
πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ πνπ απνιχεηαη θπκαίλεηαη απφ 14% έσο 81%, ελψ ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ θπκαίλεηαη απφ 14% έσο 57%) (βι. Γηάγξακκα 8).
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Γηάγξακκα 7. Γπκλάζηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ θαη απνθνίησλ (1951-1979).

Γηάγξακκα 8. Γπκλάζηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ
(1951-1979).

Γηάγξακκα 9. Γπκλάζηα: χλνιν αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πνπ δηέθνςαλ (1951-1979).
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Οη καζεηέο πνπ δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζή ηνπο αλέξρνληαη θαηά κέζν φξν ζε πνζνζηφ 60%.
Έλα κεγάιν κέξνο απηνχ ηνπ πνζνζηνχ ζπλερίδεη ζε ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο11 ελψ
άιινη κεηαλαζηεχνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο εθηφο ή εληφο Διιάδαο (βι. Γηάγξακκα 9).
Σν δηάγξακκα 10 απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη απηήλ ηελ πεξίνδν.
Γηάγξακκα 10. Γπκλάζηα: Παξνπζίαζε -θαηά θχιν- ησλ εγγεγξακκέλσλ, απνθνίησλ,
απνξξηθζέλησλ θαη φζσλ καζεηψλ δηέθνςαλ (1950-1972).

Γηάγξακκα 11. Γεκφζηα Καησηέξα Σερληθή ρνιή: χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ
αγνξηψλ (1970-1978).

Γηάγξακκα 12. Γεκφζηα Καησηέξα Σερληθή ρνιή: χλνιν εγγεγξακκέλσλ αγνξηψλ θαη
φζσλ δηέθνςαλ (1970-1978).

11

Σα ζρνιηθά έηε 1975-1976 θαη 1976-1977 ηδξχνληαη ην Γπκλάζην Βχζζαο, ην Γπκλάζην Γηθαίσλ, ην
Γπκλάζην Κππξίλνπ, ην Γπκλάζην Ρηδίσλ, ην Λχθεην Βχζζαο, ην Λχθεην Γηθαίσλ.
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Σε ρξνληθή πεξίνδν ησλ εηθνζηπέληε εηψλ (1950-1975) εγγξάθνληαη ζπλνιηθά 4995 καζεηέο,
εθ ησλ νπνίσλ ην 58,60% είλαη αγφξηα (2928) θαη ην 41,40% είλαη θνξίηζηα (2067).
Φνίηεζε θαη απνιχζεθε ζπλνιηθά πνζνζηφ 37,6%, πνπ αληηζηνηρεί ζε 1880 καζεηέο, εθ ησλ
νπνίσλ ην 50,7% είλαη αγφξηα (953) θαη ην 49,3% είλαη θνξίηζηα (927).
Σαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί γηα απνθνίηνπο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ:

1970-1975: ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΣΧΣΔΡΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ (ΔΠΔΡΗΝΖ)
ΣΔΣΡΑΔΣΟΤ ΦΟΗΣΖΖ

1972-1978: ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΣΧΣΔΡΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΖΜΔΡΖΗΑ
ΣΡΗΔΣΟΤ ΦΟΗΣΖΖ κφλν Αξξέλσλ.
Απφ ηνπο ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνπο καζεηέο κφλν ην 50% απηψλ απνιχεηαη θαη ην άιιν 50%
δηαθφπηεη ηε θνίηεζή ηνπ. πλνιηθά νη εγγεγξακκέλνη καζεηέο είλαη 534, εθ ησλ νπνίσλ νη
267 απνιχνληαη.
πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ησλ δπν πξψησλ πεξηφδσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ
απνιπζέλησλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ είλαη 44,4%, ελψ απηφ ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ είλαη
37,6%. Ζ πξφζβαζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε απφιπηεο ηηκέο είλαη απμεκέλε. Σν
πνζνζηφ επηηπρνχο θνίηεζεο θαη απφιπζεο φκσο έρεη κεησζεί (βι. Γηάγξακκα 11, 12).
ΣΡΗΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (1975-2012)
Ηζηνξία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πφιε αθνινπζεί ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ππφινηπεο ρψξαο κε
ηελ ηδηαηηεξφηεηα πάληα ηεο γεηηλίαζήο ηεο κε κηα επξσπατθή θαη κηα αζηαηηθή ρψξα.
Σα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε κεηά ηε
κεηαπνιίηεπζε είλαη:

Σν 1ν Γπκλάζην ζην πέηξηλν θηίξην πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1939 έσο θαη ζήκεξα ζηελ
νδφ Βαζ. Κσλζηαληίλνπ.

Σν 2ν Γπκλάζην ιεηηνχξγεζε απφ ην ζρ. έηνο 1979 ζπζηεγαδφκελν αξρηθά κε ην
1ν Γπκλάζην. Αξγφηεξα (1982) κεηαζηεγάζηεθε ζηελ νδφ 40 Δθθιεζηψλ
ζπζηεγαδφκελν κε ην 2ν ΓΔΛ Νέαο Οξεζηηάδαο έσο ην 2000.

Σν 3ν Γπκλάζην ζηελ νδφ Μνπξνχδε (Αζ. Μεγαθιή) απφ ην 2008, ελψ αξρηθά
ζηεγαδφηαλ ζην νηθνηξνθείν ηεο Δθθιεζίαο ησλ Αγ. Θενδψξσλ.

Σν 1ν ΓΔΛ ζηνλ ίδην (αχιεην ) ρψξν κε ην 1ν Γπκλάζην.

Σν 2ν ΓΔΛ, ην νπνίν απφ ην 1982 ζπζηεγαδφηαλ κε ην 2ν Γπκλάζην, απφ ην 2000
ιεηηνπξγεί ζε λέν θηίξην ζηελ νδφ Εαξίθε.

Σν 1ν ΔΠΑΛ (Ζκεξήζην), ην νπνίν, αθνχ ιεηηνχξγεζε αξρηθά σο Σερληθφ θαη
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζηελ νδφ ΥΗ Γηινρίαο, κεηαθέξζεθε ζηε ζπλέρεηα ζηελ νδφ Αγ.
Θενδψξσλ ζε ηδησηηθφ θηίξην, ελψ αξγφηεξα ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο (ζηελ παιηά
Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία) θαη απφ ην 1984 ιεηηνπξγεί ζε λέν θηίξην ζηελ αξρή
ηνπ ρσξηνχ Πχξγνπ.

Σν Δζπεξηλφ Γπκλάζην-Λπθεηαθέο Σάμεηο ιεηηνπξγεί απφ ην 2004 έσο ην 2006. Απφ ην
2006 θαη εμήο ιεηηνπξγεί κφλν σο Δζπεξηλφ Γπκλάζην θαη ζπζηεγάδεηαη κε ην
3ν Γπκλάζην θαη ην Δζπεξηλφ ΓΔΛ.

Σν Δζπεξηλφ ΓΔΛ ιεηηνπξγεί απφ ην 2006 ζπζηεγαδφκελν κε ην 3ν Γπκλάζην θαη
ην Δζπεξηλφ Γπκλάζην.

Σν 2ν ΔΠΑΛ(Δζπεξηλφ), ιεηηνπξγεί απφ ην 2008 θαη ζπζηεγάδεηαη κε ην 1ν ΔΠΑΛ.
Χζηφζν, ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ θαη επνκέλσο θαη
ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαηά ηε δεθαεηία 1991-2000 κε παιηλλνζηνχληεο απφ ηελ πξψελ
νβηεηηθή Έλσζε αιιά θαη ζηελ απνςίισζε ζηελ ηειεπηαία 5εηία κε εμσηεξηθή
κεηαλάζηεπζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ζιηβεξφ επαθφινπζν λα θιείλνπλ ζρνιεία
ηεο πεξηνρήο ηνπ Β. Έβξνπ. Ζ αξλεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε θαη ε πιεζπζκηαθή αθαίκαμε
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κε ηε καδηθή εθ λένπ κεηαλάζηεπζε επηβάιινπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε
φισλ καο γηα ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ κέηξσλ πνπ ζα
μαλαδψζνπλ πλνή ζηελ θαη’ επίθαζε πηα «Νέα Οξεζηηάδα».
Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα
Σν έηνο 1974, έηνο πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ επαλαθνξά ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο,
ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία επαλέθεξε ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ ηνπ
1964. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ε δεπηεξνβάζκηα γεληθή θαη ε δεπηεξνβάζκηα
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αλαδηνξγαλψζεθαλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ηζνηηκία
κεηαμχ ηνπο.
Οη θπξηφηεξνη κεηαξξπζκηζηηθνί λφκνη ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ν Ν. 309/1976 «πεξί
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο» θαη ν Ν. 576/1977 «πεξί νξγάλσζεο θαη
δηνίθεζεο ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζε, ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο αξρέο είλαη:

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε παξαηάζεθε απφ 6 ζε 9 ρξφληα

Ζ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δειαδή ην γπκλάζην θαζηεξψζεθε σο ην
θνηλφ ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο (ηάμεηο 7ε σο 9ε) πνπ ζεκαίλεη φηη: α)
θαηαξγήζεθαλ νη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
β) θαηαξγήζεθαλ επίζεο νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην.

Ζ κεηά-ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ηάμεηο 10ε σο 12ε)
αλαδηνξγαλψζεθε ζε δχν ηζφηηκα ιχθεηα ή θαηεπζχλζεηο, ην Γεληθφ Λχθεην θαη ην
Σερληθφ-Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Οη απφθνηηνη ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κπνξνχλ λα
εηζαρζνχλ κεηά απφ εμεηάζεηο ζε φια ηα ηδξχκαηα αλψηεξεο θαη αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, ελψ νη απφθνηηνη ηνπ Σερληθνχ-Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ δελ κπνξνχλ
λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ζην Παλεπηζηήκην.

Ζ γεληθή δεκφζηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη δσξεάλ.

Δπίζεκε γιψζζα δηδαζθαιίαο, βηβιίσλ θαη αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε λενειιεληθή, ρσξίο ηδησκαηηζκνχο θαη αθξφηεηεο
(Άξζξν 2, παξ. 1-2, Ν. 309/1976).

Γηαηξείηαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε 3/ρξνλν γπκλάζην θαη 3/ρξνλν ιχθεην. Σν
ιχθεην έρεη πνιιέο θαηεπζχλζεηο. Οη απφθνηηνη ηνπ γπκλαζίνπ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ
ρσξίο εμεηάζεηο ζε κηα ηερληθή- επαγγεικαηηθή ζρνιή ή λα δψζνπλ εμεηάζεηο θαη λα
ζπλερίζνπλ ζην ιχθεην, Γεληθφ ή Σερληθφ). Σν πξφγξακκα ησλ γεληθψλ ιπθείσλ
πξνεηνίκαδε ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε κε παλειιήληεο εμεηάζεηο. ηε
Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ν καζεηήο κπνξνχζε λα δηαιέμεη ζεηηθή θαηεχζπλζε ή ζεσξεηηθήθηινινγηθή.

Σα ηερληθά-επαγγεικαηηθά ιχθεηα ζεσξνχληαλ ηζφηηκα ησλ γεληθψλ.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1979-80 ε κηθηή θνίηεζε ζηα ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε
κηα ζεηξά Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ12 πξνρψξεζε ζηε «κηθηνπνίεζε» ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ
Λπθείσλ πνπ πξφηεηλαλ φηη κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα γίλνπλ κηθηά. Δπίζεο, πξνρψξεζε θαη
ζηελ ίδξπζε επηά λέσλ κηθηψλ πξνηχπσλ θιαζζηθψλ Λπθείσλ θαη νγδφληα κηθηψλ
εκεξεζίσλ Γπκλαζίσλ13. κσο θαζνιηθή θαη νξηζηηθή εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ έρνπκε κε ην Ν. 1566/1985 (άξζξν 2, εδ. 5), απφ ηνλ νπνίν
πξνβιέπεηαη φηη: «ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θνηηνύλ
καδί αγόξηα θαη θνξίηζηα».

12
13

Π.ρ . Γ.28515/28-7-1979
Π.Γ. 530/1979
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Με ην Π.Γ. 497/1981

Καηαξγνχληαη νη εμεηάζεηο απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην.

Καηαξγνχληαη νη παλειιήληεο εμεηάζεηο ηεο Β΄ Λπθείνπ θαη κέλνπλ νη εμεηάζεηο νη
νπνίεο κεηνλνκάδνληαη ζε παλειιαδηθέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζε 4 καζήκαηα.

Σν θαζεζηψο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ κφλν γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο
ζπλερίδεηαη (καζήκαηα δεζκψλ, καζήκαηα θνξκνχ).

Οη απφθνηηνη ησλ Σερληθψλ Λπθείσλ θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ
ζέζεσλ ζηα Σ.Δ.Η.

Καζηεξψλεηαη ε δεκνηηθή σο επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο.

Καζηεξψλεηαη ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα (Π.Γ. 297/1982).

Φεθίδεηαη λένο θαλνληζκφο καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.

Γξάθνληαη θαηλνχξγηα βηβιία γηα καζεηέο θαη δαζθάινπο θαη ζπληάζζνληαη λέα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.

Καηαξγνχληαη νη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ιχθεηα θαη αιιάδεη ην ζχζηεκα
εηζαγσγήο ζηα Α.Δ.Η.
Σν 1983 δεκηνπξγνχληαη νη 4 δέζκεο (νη νπνίεο αξγφηεξα γίλνληαη 5, ε 5ε Γεληθήο
Χθειηκφηεηαο) ζηε Γ΄ Λπθείνπ θαη ηα Δληαία Πνιπθιαδηθά Λχθεηα (Δ.Π.Λ)14.
Ο Ν. 1566/1985 ζέηεη σο ζθνπφ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο «λα
ζπκβάιεη ζηελ νιόπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ θαη
ςπρνζσκαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ καζεηώλ, ώζηε αλεμάξηεηα από θύιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ
ηε δπλαηόηεηα λα εμειηρζνύλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά».
15

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ είλαη:

Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα θαζψο θαη ηηο
ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.

Ζ θνίηεζε είλαη 9ρξνλε ππνρξεσηηθή (6εηήο ζην δεκνηηθφ θαη 3εηήο ζην γπκλάζην).

Σα ιχθεηα ιεηηνπξγνχλ σο Γεληθά, Κιαζηθά, Σερληθά-επαγγεικαηηθά θαη Δληαία
Πνιπθιαδηθά.

Ηδξχνληαη ηερληθέο-επαγγεικαηηθέο ζρνιέο (Σ.Δ.) νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ
εμεηδηθεχνληαη ζε επηρεηξήζεηο κε ηελ θξνληίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ).

Ηδξχνληαη ζρνιηθά εξγαζηεξηαθά θέληξα (.Δ.Κ) γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ
καζεηψλ ησλ ηερληθψλ-επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ (Σ.Δ.Λ), ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ
(Δ.Π.Λ) θαη ησλ ηερληθψλ-επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ (Σ.Δ.).
Σν 1987 εηζάγεηαη ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηα ζρνιεία.
Με ην Π.Γ 429/91 έγηλε αιιαγή ζην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ζην Γπκλάζην,
θαζηεξώζεθε ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζην Γεκνηηθό θαη ζην Γπκλάζην θαη ε ππνρξεσηηθή
δηδαζθαιία δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο (Γαιιηθά θαηά θύξην ιόγν ή Γεξκαληθά) από ηελ Αʹ
Γπκλαζίνπ.
Με ην Ν. 2640/98 θαηαξγνύληαη ηα Σ.Δ.Λ θαη νη Σ.Δ., ελψ δεκηνπξγνύληαη ηα Σερληθά
Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ) ηα νπνία νξγαλώλνληαη ζε δύν θύθινπο δηάξθεηαο δύν
θαη ελόο έηνπο αληίζηνηρα. πληάζζνληαη εληαία πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη γξάθνληαη λέα
βηβιία, ζεζκνζεηνχληαη παλειιήληεο εμεηάζεηο ζηε Β΄ θαη Γ΄Λπθείνπ ζε φια ηα καζήκαηα, νη
βαζκνί ησλ νπνίσλ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Σ.Δ.Η θαη Α.Δ.Η. Αξγφηεξα ηα

14

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηχπν ιπθείνπ πνπ ελζσκαηψλεη ηε γεληθή κε ηελ ηερληθή-επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε, ν νπνίνο θαηαξγείηαη ην Νφκν 2525/1997
15
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εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηε Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ, ησλ νπνίσλ νη βαζκνί ζπλππνινγίδνληαη κε
ηελ πξνθνξηθή επίδνζε, γίλνληαη ελλέα.
Με ηελ Τ.Α 253/β6/1340 (ΦΔΚ 565-15.5-2001) δεκηνπξγνχληαη ηξεηο (3) θαηεπζχλζεηο, ε
Θεηηθή, ε Θεσξεηηθή θαη Σερλνινγηθή θαη εηζάγνληαη λέεο εηδηθφηεηεο ζηα Σ.Δ.Δ.
Με λέα λνκνζεηηθή ξύζκηζε ην θαινθαίξη ηνπ 2004 (Ν. 3255/2004, ΦΔΚ 138/Α),
θαηαξγνχληαη νη εμεηάζεηο ζηε Βʹ ηάμε Λπθείνπ θαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006
κεηώλνληαη ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα ζηε Γʹ ηάμε Λπθείνπ από ελλέα ζε έμη.16
Με ην Ν.3475/2006 ην Δληαίν Λχθεην νλνκάδεηαη Γεληθφ, ηα Σ.Δ.Δ κεηνλνκάδνληαη ζε
ΔΠΑΛ ή ΔΠΑ. Καζηεξψλεηαη ε βάζε ηνπ «10» γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε.
ην Φ.252/58011/Β6/20-5-2010 δεκνζηεχηεθε ν Ν. 3848. Με ην άξζξν 35 θαηαξγείηαη ε
βαζκνινγηθή βάζε ηνπ «10» γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Δπξήκαηα γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε Νέα Οξεζηηάδα
Ζ πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ (1974-1981).
Λακβάλνπλ ρψξα ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζηα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζην ζχζηεκα ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ, ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ζηα
Α.Δ.Η., ελψ ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ δπλακηθνχ κε ηελ άθημε ησλ
Παιηλλνζηνχλησλ ζηελ πεξηνρή (1990-2000).
Σα επξήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (βι. Γηαγξάκκαηα 13, 14, 15, 16, 17, 18) αθνξνχλ ζηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ην ηξηηάμην Γπκλάζην –εκεξήζην θαη εζπεξηλφ- ην Γεληθφ θαη ην
Σερληθφ-Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην –εκεξήζην θαη εζπεξηλφ- θαη ηε Γεκφζηα Καησηέξα Σερληθή
ρνιή (εκεξήζηα θαη εζπεξηλή).
ηα ηξηηάμηα Γπκλάζηα ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ζπλνιηθά εγγξάθεθαλ 9958 καζεηέο, 5210
αγφξηα θαη 4748 θνξίηζηα. Παξαηεξείηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ εγγξαθέλησλ καζεηψλ ην
52,3% είλαη αγφξηα θαη ην 47,7% είλαη θνξίηζηα (βι. Γηάγξακκα 13).
Γηάγξακκα 13. Σξηηάμηα Γπκλάζηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (19752009).

Απφ απηνχο απνιχζεθαλ ζπλνιηθά ην 82,2 % (8189 καζεηέο), εθ ησλ νπνίσλ ην 79,1 %
αγφξηα (4120) θαη ην 85,7 % θνξίηζηα (4069) (βι. Γηάγξακκα 14, 15).

16

Φ253/28934/Β6/30-3-2006(ΦΔΚ 391 Β)΄
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Γηάγξακκα 14. Σξηηάμηα Γπκλάζηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ (1975-2012).

Γηάγξακκα 15. Σξηηάμηα Γπκλάζηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ (1975-2012).

ηα ηξηηάμηα Γεληθά Λύθεηα ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ζπλνιηθά θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 19792012 εγγξάθνληαη 6123 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο ην 44% είλαη αγφξηα (2692) θαη ην 56%
θνξίηζηα (3431) (βι. Γηάγξακκα 16).
Απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο καζεηέο απνιχζεθε ζπλνιηθά πνζνζηφ 75,9 % (4648 καζεηέο), εθ
ησλ νπνίσλ ην 72,8 % είλαη αγφξηα (1959) θαη ην 78,4 % θνξίηζηα (2689) (βι. Γηάγξακκα
17).
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Γηάγξακκα 16. Σξηηάμηα Γεληθά Λχθεηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ
(1979-2010).

Γηάγξακκα 17. Σξηηάμηα Γεληθά Λχθεηα: χλνιν απνθνίησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (19792010).

Σα αγφξηα απνιχνληαη ζε πνζνζηφ 72,8%, ελψ ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 78,4% (βι.
Γηάγξακκα 18).
ηα ΚΔΣΔ (Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο) ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο
ζπλνιηθά θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1979-2012 εγγξάθνληαη 5258 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο
πνζνζηφ 60,5% είλαη αγφξηα (3181) θαη 39,5% είλαη θνξίηζηα (2077) (βι. Γηάγξακκα 19).
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Γηάγξακκα 18. Σξηηάμηα Γεληθά Λχθεηα: χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ αγνξηψλ
θαη θνξηηζηψλ (1979-2012).

Γηάγξακκα 19. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο: χλνιν εγγεγξακκέλσλ
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (1977-2010).

Απφ απηνχο απνιχζεθε ζπλνιηθά πνζνζηφ 83,2 % (4374), εθ ησλ νπνίσλ ην 78,3 % είλαη
αγφξηα (2491) θαη ην 89,7 % θνξίηζηα (1864) (βι. Γηάγξακκα 20).
Σα αγφξηα απνιχνληαη ζε πνζνζηφ 78,5%, ελψ ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 89,7% (βι.
Γηάγξακκα 21).
Απφ ηνπο καζεηέο πνπ απνιχζεθαλ απφ ην ηξηηάμην Γπκλάζην ην 54% ζπλερίδεη ζην Γεληθφ
Λχθεην (ΓΔΛ) θαη ην 46% ζην Σερληθφ – Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΣΔΛ). Αλαιπηηθά ην 44%
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ησλ αγνξηψλ θαη ην 56% ησλ θνξηηζηψλ αθνινπζεί ην Γεληθφ Λχθεην, ελψ ην 58% ησλ
αγνξηψλ θαη ην 42% ησλ θνξηηζηψλ αθνινπζεί ην Σερληθφ – Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην.
Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ εηθνζαεηία απφ ην 1985 έσο ην 2005 νη εγγξαθέο ζην Σερληθφ –
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην είλαη απμεκέλεο, ελψ κεηά ην 2005 παξαηεξείηαη κηα πησηηθή ηάζε.
Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ απνιχνληαη δηαθέξεη κεηαμχ ησλ
αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Σα θνξίηζηα απνιχνληαη ζε πνζνζηφ 89,7%, ελψ ηα αγφξηα ζε
πνζνζηφ 78,5% (βι. Γηάγξακκα 22).
ηα δηαγξάκκαηα 23, 24, 25, 26, 27, 28 παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ εγγεγξακκέλσλ θαη ησλ
απνιπζέλησλ καζεηψλ ζπλνιηθά, νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα ζηελ πεξίνδν
ησλ 75 εηψλ (1937-2012) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ιεηηνχξγεζαλ ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πφιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο.
Γηάγξακκα 20. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο: χλνιν απνθνίησλ αγνξηψλ
θαη θνξηηζηψλ (1977- 2010).

Γηάγξακκα 21. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο: χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη
απνθνίησλ θνξηηζηψλ (1977-2012).
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Γηάγξακκα 22. Γεληθά Λχθεηα, Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην: χλνιν εγγεγξακκέλσλ
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.

Γηάγξακκα 23. χλνιν εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ (1937-2012).

Γηάγξακκα 24. χλνιν εγγεγξακκέλσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (1937-2012).

Γηάγξακκα 25. χλνιν απνθνίησλ (1937-2012).

207

Γηάγξακκα 26. χλνιν απνθνίησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (1937-2012).

Γηάγξακκα 27. χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ αγνξηψλ (1937-2012).

Γηάγξακκα 28. χλνιν εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ θνξηηζηψλ (1937-2012).

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Απφ ηελ έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο εμήρζεζαλ αξθεηά ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα
πνπ απνδεηθλχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Με ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρηεθαλ πηπρέο γηα ηηο ηξεηο πεξηφδνπο πνπ
εμεηάζηεθαλ.
(1923-1950): Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ, πξνβιήκαηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Β΄
Παγθφζκηνο πφιεκνο, νηθνλνκηθή δπζπξαγία, εγγξάθεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ
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(αγφξηα-θνξίηζηα). Ζ λννηξνπία ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο εληζρχεη ηε δηάζεζε γηα ζπλέρηζε
ζπνπδψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
(1950-1975): Ζ ρψξα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, φπσο ε δηθηαηνξία (1967-1974) θαη ην
έληνλν θχκα κεηαλάζηεπζεο πνπ παξαηεξείηαη. Χζηφζν, ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο
καζεηψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπίζεο, αμηνζεκείσηε είλαη ε ζηξνθή ζηελ
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο
απηήο ηεο πεξηφδνπ γηα εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ (ηδξχεηαη ην 1970 Σ.Δ. ζηε Νέα
Οξεζηηάδα).
(1975-2012): Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην Γπκλάζην είλαη κεγαιχηεξνο,
πάιη φκσο ηα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξα (απνθνηηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ θνξηηζηψλ). ηα
Λχθεηα εγγξάθνληαη θαη απνθνηηνχλ πεξηζζφηεξα θνξίηζηα. ηα ΚΔΣΔ, αληίζεηα,
εγγξάθνληαη αγφξηα δηπιάζηα απφ ηα θνξίηζηα. Καηαθέξλνπλ φκσο λα απνθνηηήζνπλ
πεξηζζφηεξα θνξίηζηα Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί, αλ ζπλεθηηκεζνχλ νη αληηιήςεηο ηεο
θνηλσλίαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηα δχν θχια, ε
αιιαγή ζην ζχζηεκα εμεηάζεσλ θαη πξφζβαζεο ζηα Α.Δ.Η θαη Σ.Δ.Η, ε κηθηνπνίεζε ησλ
ζρνιείσλ, ν γεληθφηεξνο θηιειεπζεξηζκφο πνπ επηθξαηεί.
Απφ ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην κέιινλ λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα θαη ζηα ζρνιεία
ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Ν. Οξεζηηάδα, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε πνπ
ππάξρεη κεηαμχ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ζηνλ
αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ θαη απνθνίησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ
δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο.
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα ζπλεμεηαζηνχλ ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ ζηα
ζρνιεία ηεο πφιεο, νη πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξηνρή, ν
αξηζκφο ησλ κεηεγγξαθψλ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ν αξηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξέηεζαλ ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ε
καζεηηθή δηαξξνή.
Σέινο, δηαθσηηζηηθφ ζα ήηαλ λα γίλεη ζπζρεηηζκφο ησλ απνθνίησλ κε ηνπο επηηπρφληεο ζε
Α.Δ.Η θαη Σ.Δ.Η, νχησο ψζηε λα εμαρζνχλ πιεξέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο.
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δηαηάμεσλ
Ν. 309/1976 Ν. 309/ 1976 (ΦΔΚ 100/30-4-1976) Πεξί νξγαλώζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο
Γεληθήο Δθπαηδεύζεσο
Ν. 576/1977 Πεξί νξγαλώζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο Μέζεο θαη Αλσηέξαο Σερληθήο θαη.
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
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Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Χ ΜΔΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΗ
ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
οθία Σζιποπούλος
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ή ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, φπσο αλαθέξεηαη κεηά ην
1992, εζηηάδεηαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
πνπ πινπνηνχληαη ζηα ζρνιεία εθαξκφδνληαη θαηλνηφκεο κεζνδνινγίεο, φπσο ε
δηεπηζηεκνληθή κάζεζε, ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ε ελζάξξπλζε ηεο καζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο, ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ε αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ,
ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη νη αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
«ελεξγνχ πνιίηε». Αθφκε κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ πινπνηνχληαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, δηεπξχλνληαη νη νξίδνληεο ηεο εθπαίδεπζεο, θέξλνληαο ηνπο
καζεηέο ζε επαθή κε ηε θχζε θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο πεξηνρήο ηνπο.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πξνγξάκκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δηα ησλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ κάζεζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επηζθέςεσλ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη λα
απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ
θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο, λα αλαγλσξίδνπλ ην
ξφιν ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, λα αλαδεηνχλ
ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ κεηαβνιέο, λα δηεξεπλνχλ ηα αίηηα, λα αλαγλσξίδνπλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πξνηείλνπλ
ιχζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηεο νκνξθηάο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ζηελ θνηλσληθή
θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο θαη ε ζεκαηνινγία ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ
Έβξνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη αθνξνχζαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε πεξηνρψλ
νηθνινγηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο.
Λέξειρ κλειδιά: σολικά Ππογπάμμαηα, Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη Έβπος, ενεπγόρ πολίηηρ,
ποιόηηηα πεπιβάλλονηορ, κοινωνική και οικονομική ανάπηςξη
Διζαγωγή
Απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνπ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε ζε ζπλάληεζε
ηεο IUCN (International Union of Conservation of Nature) ζηελ Νεβάδα ησλ Ζ.Π.Α. ην 1970
είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αμηψλ θαη απνζαθήληζεο ελλνηψλ, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ
δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηεο αιιεινζρέηηζεο
αλζξψπνπ, πνιηηηζκνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Γεσξγφπνπινο, 1998) πεξάζακε είθνζη
ρξφληα αξγφηεξα ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Ζ ηδέα κηαο εθπαίδεπζεο πνπ
πξνσζεί ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε δηαηππψζεθε επίζεκα ζηε Γηεζλή Γηάζθεςε γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε πνπ έγηλε ζην Rio de Janeiro ην 1992 φπνπ θαζνξίζηεθε ην
πεξηερφκελν ησλ επξσπατθψλ ζηξαηεγηθψλ για ηον 21ο Αιώνα (Agenda 21). Ο ξφινο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ επίηεπμε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γίλεηαη δηαθξηηφο θαη
ζαθήο θαη νξίδεηαη ζαλ κία καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελεξγψλ
πνιηηψλ πνπ δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή
παηδεία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ππεχζπλεο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δξάζεηο. Απηέο νη
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δξάζεηο ζα εμαζθαιίζνπλ έλα κέιινλ κε πγηέο πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθή επεκεξία, θνηλσληθή
δηθαηνζχλε (Γεκεηξίνπ 2009). Έηζη, απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνπ δίλεη έκθαζε
ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο
θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ νηθνινγία θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξίπηπρν πεξηβάιινλ-θνηλσλίανηθνλνκία, ρσξίο φκσο λα ηα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο, πεξάζακε ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ
Αεηθφξν Αλάπηπμε φπνπ ηα ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο εκπνηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηα πεξηβαιινληηθά,
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα έρνπλ θνηλέο αηηίεο θαη ιχζεηο, κεηαηνπίδεηαη ην
επίθεληξν απφ ηε θχζε ζηελ θνηλσλία θαη δίλεηαη έλαο πνιηηηθφο ραξαθηήξαο θαη πεξηερφκελν
δειαδή εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ «ενεπγού πολίηε». Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σο φξνο,
δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα αλ θαη ζηα ζρνιεία εθαξκφδεηαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν
Αλάπηπμε.
ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο, ην 1997, ε Δθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη (Άξζξν 11),
σο ηζφηηκνο Ππιψλαο ηεο Αεηθνξίαο καδί κε ην Πεξηβάιινλ, ηελ Κνηλσλία θαη ηελ
Οηθνλνκία θαη κάιηζηα σο ην ππφβαζξν θαη ε πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ άιισλ ηξηψλ (Γαβξηιάθεο 2005).
Η πποζέγγιζη ηηρ Θεζζαλονίκηρ (1997)

Αειθόπορ ανάπηςξη

Κοινωνία

οικονομία

πεπιβάλλον

Εκπαίδεςζη

Δικόνα 1. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Θεζζαινλίθεο.
Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζα επηηεπρζεί κέζα απφ κηα ζπλερή κάζεζε,
ζηελ Παγθφζκηα πλδηάζθεςε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ΟΖΔ ζην Γηνράλεζκπνπξγθ (2002), ε
δεθαεηία 2005-2014 αλαθεξχζζεηαη σο Παγκόζμια Γεκαεηία ηερ Δκπαίδεςζερ για ηεν
Αειθοπία θαη νξίδεηαη ε UNESCO σο ν επηθεθαιήο θνξέαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
Γεθαεηίαο. χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο UNESCO ζθνπφο είλαη λα ελζσκαηψζεη ηηο αμίεο
πνπ αλαδεηθλχεη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζνχλ αιιαγέο ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ψζηε ε αεηθφξνο θαη δίθαηε θνηλσλία
λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα (Φινγαίηε 2009). Ζ ρψξα καο έρεη ηελ πξνεδξία ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, κεηαμχ 45 εθπξνζψπσλ θξαηψλ θαη
δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
Σα ζρνιηθά έηε ηεο Γεθαεηίαο 2005-2014 ραξαθηεξίδνληαη κε ζεκαηηθφ πεξηβαιινληηθφ
πεξηερφκελν σο εμήο:
2006: Νεξφ – Γαιάδηνο Πιαλήηεο
2007: Καηαλαισηηζκφο & Πεξηβάιινλ
2008: Γάζνο – Πξάζηλνο Πιαλήηεο
2009: Γεσξγία, Γηαηξνθή & Πνηφηεηα Εσήο
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2010: Δλέξγεηα- Αλαλεψζηκεο Πεγέο & Σνπηθέο Κνηλσλίεο
2011: Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα
2012: Τγεία & Παξαγσγηθέο Γηαδηθαζίεο
2013: Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Γηαρείξηζε
2014: Δλεξγνί Πνιίηεο
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζπκβαδίδνληαο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο UNESCO, δηακνξθψλεη δξάζεηο
γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, νη νπνίεο αθελφο ζηνρεχνπλ ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο
καζεηέο ζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελεξγφ πνιίηε θαη αθεηέξνπ πξνσζνχλ ην άλνηγκα
ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, κέζσ ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ απφ θνηλνχ κε θνηλσληθνχο
θνξείο. ην πιαίζην απηφ, ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
ελζαξξχλνληαη λα εξγαζηνχλ πάλσ ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο ζρεηηθέο κε ην Θεκαηηθφ Έηνο.
Η Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζε ζηεν ππάξε
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ πξφηππν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ καζεηνθεληξηθή
εθπαίδεπζε, πνπ πξνάγεη ηελ εζεινληηθή αιιά ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δξάζεηο.
Παξάιιεια ππνζηεξίδεη ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ (ππεπζπλφηεηα, ζεβαζκφο απφςεσλ,
απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιειεγγχε, θξνληίδα, αγάπε, ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε δηαρείξηζε
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θιπ) θαη ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο. πλδέεη ην ζρνιείν κε ηελ
θνηλσλία θαη ελζαξξχλεη ηε δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ (Γεκεηξίνπ 2009). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθνξνπνηείηαη θαη σο πξνο ηνλ
ηξφπν θαη σο πξνο ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ. Έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, ηνπ ζπκβνχινπ,
ηνπ εκςπρσηή, ηνπ ζπλεξγάηε ζηελ νκάδα (Γαζθνιηά 2004).
Σν ζρνιείν γηα λα παξακείλεη δσληαλφο θαη δεκηνπξγηθφο ζεζκφο ηεο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, πξέπεη λα κεηαζρεκαηίδεη θάζε θνξά ζηηο ζχγρξνλεο
παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ζε δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο (Μαηζαγγνχξαο 1998). Γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ
ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ πξφηππν πνπ αλαθέξζεθε πηνζεηνχληαη κέζνδνη νη νπνίεο
δηακνξθψλνπλ έλα βησκαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν καζεηήο είλαη ην θέληξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:
ζπδήηεζε ζε νκάδεο αληηπαξάζεζε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ε έξεπλα
επηζθφπεζεο, ε κειέηε πεδίνπ, ηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα, ηα παηρλίδηα ζε αλνηθηφ ρψξν,
νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ε δηαζαθήληζε -αλάιπζε αμηψλ, νη δηεξεπλεηηθέο ζπδεηήζεηο, ε
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα (Γεκεηξίνπ 2009).
Οη κέζνδνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ζρνιείνπ θνηλσλίαο, απηέο δειαδή πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηελ ζπλάθεηα ηεο γλψζεο πνπ απνθηηέηαη ζην κάζεκα κέζα ζην ζρνιείν κε ηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη ηα απζεληηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο είλαη θπξίσο απηέο πνπ
εθαξκφδνληαη έμσ απφ ηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ. Θα ηνληζηνχλ ηδηαίηεξα ε κειέηε πεδίνπ,
ηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα, ηα παηρλίδηα ζε αλνηθηφ ρψξν θαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε κάζεζε πξέπεη ην ζρνιείν λα πξνζαλαηνιίδεη ηε δηδαθηηθή ηνπ
παξέκβαζε πξνο ην ζπγθηλεζηαθφ βίσκα. Οη θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα αλ δελ ζπγθηλήζνπλ (ζπλ+ θηλψ) ηνλ καζεηή θηλδπλεχνπλ λα ηνλ αθήζνπλ
αδηάθνξν. Αξρηθά, νθείινπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο επηζπκίεο ηνπ θαη
κεηά κέζα απφ θίλεηξα, απφ ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο ζπγθηλήζεηο λα
δεκηνπξγήζνπλ λέα ελδηαθέξνληα (Μπαθηξηδήο 2002)
ηε κειέηε πεδίνπ νη καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, έρνπλ ηελ επθαηξία
λα παξαηεξήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα ζπιιέμνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα ηα νπνία
ζα εξκελεχζνπλ, ζα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη ηειηθά ζα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.
Γίλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ γλσζηηθφ, ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ
δεμηνηήησλ.
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Σν Πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη πξνζθέξεη ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο
(θπζηθφ, αλζξσπνγελέο, θνηλσληθφ). Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ,
αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο
θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηινγέο ζηε
δηακφξθσζε ηνπ. Γίλνπλ ηελ επθαηξία λα αλαγλσξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα, λα δηεξεπλήζνπλ ηα
αίηηα θαη λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
Με ηα παηρλίδηα ζε αλνηθηφ ρψξν νη ζπκκεηέρνληεο αλαγθάδνληαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα
δείρλνπλ ππεπζπλφηεηα ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Δκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν
ηεο πεξηπέηεηαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ
(Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε 1998).
Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο απνηεινχλ «εξγαιείν» πνπ δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ηεο
εθπαίδεπζεο. Γίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα απνιακβάλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
παξαηεξψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο πεξηνρήο πνπ
επηιέγνπλ λα επηζθεθζνχλ. Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
(Κ.Π.Δ.) πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζε απνκαθξπζκέλεο θαη κε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηα νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπο. Δπίζεο, επηζθέπηνληαη
πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ σο πξνο ην θπζηθφ ή ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, πεξηνρέο
πνπ αλαδεηθλχεηαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε ηνπηθή ηζηνξία, πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ
παξάδεηγκα αεηθνξηθήο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ. Με ηηο εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο σθεινχληαη νη καζεηέο ελψ παξάιιεια σθειείηαη θαη ε ηνπηθή θνηλσλία.
ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξαγκαηνπνηνχληαη έσο 2
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, δηάξθεηαο έσο 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ ή έσο 4 εκεξψλ, εάλ
ζπκπεξηιεθζνχλ έσο δχν αξγίεο. Αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ –
εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη πινπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα. (Τ.Α. 2769/2-12- 2011, Άξζξν 3).
Ζ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη κε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο πνπ
νξγαλψλνληαη απφ ηνπο Τπεχζπλνπο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ
Δθπαίδεπζεο θαη απφ ηα Κ.Π.Δ, απφ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζηα γξαθεία ησλ Τπεπζχλσλ
ζηηο Γηεπζχλζεηο, απφ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζην δηαδίθηπν, κε ηηο ζπλεξγαζίεο κε Α.Δ.Η., κε
εηδηθνχο επηζηήκνλεο, κε θνξείο, κε άιια ζρνιεία θιπ
Ζ εθαξκνγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα:
Να ωθελούνηαι οι μαθηηές γιαηί
 Ζ βησκαηηθή κάζεζε εληζρχεη ηε γλψζε ηνπο κε ηξφπν επράξηζην θαη εχθνια
θαηαλνεηφ θαη νη πιεξνθνξίεο ζπλδπαζκέλεο κε γεγνλφηα αλαθαινχληαη ζηελ
κλήκε ησλ καζεηψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
 Γλσξίδνληαη θαη δηαζθεδάδνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γίλνληαη πεξηζζφηεξν
επηθνηλσληαθνί θαη επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε κε κηα αλαλεσκέλε δηάζεζε
 Ζ κεηαθνξά ηνπο ζε έλα λέν πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε θαη ην ζεβαζκφ
ηνπ λένπ ρψξνπ θαη ζηελ απνδνρή θαλφλσλ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο
 Κνηλσληθνπνηνχληαη κε ην πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε έλα δηαθνξεηηθφ
πεξηβάιινλ ή αθφκα θαη κηα λέα θνπιηνχξα ή γιψζζα, γλσξίδνπλ ηε
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ άιισλ θαη έηζη νη καζεηέο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε ζέζε ηνπο
ζηελ θνηλσλία
Να ωθελούνηαι οι κοινωνίες άμεζα γιαηί
 Σα ζρνιεία δελ είλαη ρψξνη, ζχκθσλα θαη κε ην δηεζλέο ζρέδην εθαξκνγήο ηεο
UNESCO (2005) φπνπ δηδάζθεηαη ε αεηθνξία αιιά θαη ρψξνη φπνπ ηα παηδηά
κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ θαιέο πξαθηηθέο αεηθφξνπ αλάπηπμεο φπσο ηξφπνη
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηξφπνη αλαθχθισζεο πιηθψλ, δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ,
δελδξνθχηεπζε θ.ά.
 Με ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο εληζρχνληαη νηθνλνκηθά πεξηνρέο πνπ δελ γλσξίδνπλ
ηδηαίηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε. Έηζη πξνβάιινληαη ηφπνη πξννξηζκνχ θαη εληζρχεηαη ν
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ηνπξηζκφο ηνπο, ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο
αλάπηπμε
Να ωθελούνηαι οι κοινωνίες έμμεζα γιαηί
 Σν «αλνηθηφ ζρνιείν» θέξλεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε άιινπο θνξείο ηεο
εθπαίδεπζεο, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, εκπινπηίδνληαο ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ
πξνζθέξνληαο πνιιαπιάζηεο επθαηξίεο θαη εξεζίζκαηα. Οη λένη γίλνληαη
δεκηνπξγηθνί πνιίηεο θαη ππεχζπλνη απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηελ θνηλσλία
 Απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ ηηο απιέο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη
πξαθηηθέο σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο παξελέξγεηεο θαη θαηαλννχλ ηελ αλάγθε
ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο
 Πξνηείλνληαη ιχζεηο απφ λένπο αλζξψπνπο πνπ είλαη πην αηζηφδνμνη νη νπνίνη θαη
θηλεηνπνηνχληαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ ζηνπο πνιίηεο. H
αλάπηπμε φιν θαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ ηεο νπνίαο ηα κέιε
δξαζηεξηνπνηνχληαη ηζφηηκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, είλαη ε
ελαιιαθηηθή πξφηαζε απέλαληη ζηα θπξίαξρα πξφηππα δηαθπβέξλεζεο θαη
δηαρείξηζεο (Καηζηγηάλλε 2015)
Μεθοδολογία
Σα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνέξρνληαη απφ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηε Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ γηα ηα ζρνιηθά έηε 2004-05
έσο θαη 2014-15.
Αποηελέζμαηα - ζςδήηεζε
Ποπεία Ππογπαμμάηων
Μέζα απφ ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο θαη
απνθσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ σο πξνο ηελ πνξεία πνπ είραλ ηα
πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Γήκν Οξεζηηάδαο.

Δικόνα 2. Αξηζκφο πξνγξακκάησλ αλά έηνο γηα θάζε ηχπν ρνιείνπ.
Οη ρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Έβξνπ πνπ αλήθνπλ
ζηνλ Γήκν ηεο Οξεζηηάδαο είλαη ηα Γπκλάζηα θαη ηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο, ηεο Νέαο Βχζζαο, ησλ Γηθαίσλ, ηνπ Κππξίλνπ θαη ησλ Ρηδίσλ. ε ζχλνιν
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12 ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πινπνηήζεθαλ 112 πξνγξάκκαηα, 42 ζε Γπκλάζηα, πνζνζηφ 37,5 %,
34 ζε Γεληθά Λχθεηα, πνζνζηφ 30,5 % ελψ ηα 36 ζε ΔΠΑΛ πνζνζηφ 32 % (εηθφλα 2).
ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη ελψ ηα πξψηα ρξφληα ηεο κειέηεο ε πιεηνςεθία ησλ
πξνγξακκάησλ πινπνηνχληαη ζηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, απφ ην 2011 θαη κεηά
κεηψλεηαη εληππσζηαθά ε ζπκκεηνρή ησλ Λπθείσλ ζηα πξνγξάκκαηα γεγνλφο πνπ εμεγείηαη
απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ project κέζα ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ
ελψ παξάιιεια απμάλεη ε ζπκκεηνρή ησλ Γπκλαζίσλ.
ην παξαθάησ δηάγξακκα (εηθφλα 3) απνηππψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ
εκπιαθεί κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ.
Αριθμός εκπαιδεσηικών
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Δικόνα 3. Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζε πξφγξακκα Π.Δ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζπλππνινγίδνληαη θαη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ
έρνπλ ππνβάιιεη φκσο πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία θαη κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο
καζεηψλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ
εζεινληηθά θαη ε πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη ζε ψξεο εθηφο ζρνιηθνχ
σξαξίνπ.
Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλά έηνο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 4. Ο κέζνο φξνο αλά έηνο ησλ καζεηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα είλαη 240. Απηφ απνηειεί κφλν ην 20% (κέζν πνζνζηφ αλά έηνο)
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. Σν
πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή. Απηφ έρεη σο
πιενλέθηεκα λα είλαη πην ελεξγεηηθή θαη πην δεκηνπξγηθή ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ αιιά κεηνλεθηεί θαζψο ε εθαξκνγή ηεο αθνξά κηθξφ πνζνζηφ καζεηψλ θαη δελ
είλαη ζπλερήο γηα ηνπο ίδηνπο καζεηέο. Αθφκε θαη ζήκεξα ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα είλαη πξναηξεηηθή, πεξηζσξηαθή θαη λα κελ αμηνινγείηαη
(Καιατηδίδεο & Οπδνχλεο 2000).
ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθή ζεκαηνινγία κε ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Πξνηείλεηαη ε ζεκαηνινγία πνπ
επηιέγεηαη λα αληιείηαη απφ ππαξθηά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαηά πξνηίκεζε ηνπηθά ή
λα εζηηάδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα κπνξεί ν καζεηήο λα θαηαλνεί πεξηζζφηεξν θαη λα
δείρλεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. ηελ εηθφλα 5 απνδίδεηαη ε ζεκαηνινγία θαζψο θαη ην
πνζνζηφ ησλ ζεκάησλ πνπ επέιεμαλ νη νκάδεο ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ.
Παξαηεξείηαη φηη ην ζέκα πνπ απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν (26%) είλαη απηφ ηνπ ελεξγεηαθνχ
δεηήκαηνο. Οη καζεηέο κειεηνχλ θπξίσο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εξεπλνχλ θαη
πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο θαη
θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε.
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Δικόνα 4. Αξηζκφο καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
αλά ζρνιηθφ έηνο.

ςχολικοί κιποι
3%
περιβάλλον και
διατροφι
3%
αςτικό περιβάλλον
(ρυμοτομια, πραςινο,
ποδιλατο)
5%

περιβάλλον και
επιχείρθςθ
3%

άλλα
4%

ενεργειακό ηιτθμα
/ενεργειακο
αποτφπωμα ςτο
ςχολείο, ςτο ςπίτι /
εναλλακτικζσ μορφζσχριςθ
26%

βιοτεχνολογικζσ
εφαρμογζσ και
περιβάλλον (τοπικζσ
καλλιζργειεσ,
βιολογικζσ, γενετκά
τροποποθιμζνα
11%

το περιβάλλον ωσ
ςυνάντθςθ πολιτιςμώντοπικι ιςτορία
9%

διαχείριςθ φυςικών
πόρων (νερό)
12%
διαχείριςθ
αποορριμμάτωνεπαναχρθςιμοποίθςθανακφκλωςθ
10%

φυςικό περιβάλλονβιοποικιλοτθτα
9%

περιβάλλον και
επικοινωνία
(μονοπάτια,
ςυγκοινωνίεσ)
5%

Δικόνα 5. Ζ ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θπξίσο ην λεξφ, απαζρφιεζε ην 12% ησλ πξνγξακκάησλ.
Ζ παξακεζφξηα πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο θαηέρεη κηα γεσπνιηηηθή ζέζε, πνπ επηδξά
ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ παξνπζία ησλ πνηακψλ Έβξνπ θαη Άξδα πνπ
κνηξάδεηαη κε ηηο γείηνλεο ρψξεο, ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη νη πξννπηηθέο
δηαρείξηζεο είλαη ζέκαηα πνπ δηεξεπλψληαη απφ ηνπο καζεηέο.
Ζ ελφηεηα βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη πεξηβάιινλ θαηείρε ην 11%. Δδψ απαζρφιεζαλ νη
γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κέξηκλαο θαη
πξνζνρήο απφ φινπο ηνπο θνξείο αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο, ε εθαξκνγή βηνινγηθψλ
θαιιηεξγεηψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηελ
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παξάδνζε ηεο πεξηνρήο. Οη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάδεημε παξαδνζηαθψλ
θαιιηεξγεηψλ αιιά θαη ζηε γλσξηκία ελαιιαθηηθψλ ψζηε λα αγαπήζνπλ θαη λα παξακείλνπλ
ζηελ Δβξίηηθε Γε.
Ζ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ απαζρνιεί ην 10%. Ζ αλαθχθισζε
έρεη πςειή πξνηίκεζε γηαηί κέζα απφ ηηο καζεηηθέο νκάδεο ππήξμε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο
ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ αιιά θαη άζθεζε πίεζεο ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε γηα εθαξκνγή ηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο.
Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηα νηθνζπζηήκαηα θαη δεηήκαηα δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή κε πξνηίκεζε 9%.
Σν ίδην πνζνζηφ εκθάληζε ε πξνηίκεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαζπλνξηαθή ζέζε ηεο
Οξεζηηάδαο. Σν γεγνλφο φηη ε πεξηνρή καο βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία θαη ηε
Βνπιγαξία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία λα γλσξίζνπλ καζεηέο φκνξσλ ρσξψλ θαη λα
ζπλεξγαζηνχλ κε απηνχο γηα ηελ εχξεζε ηξφπσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη λα
γλσξίζνπλ ηα ήζε θαη έζηκα ηνπο.
Με ηελ αλάδεημε ησλ κνλνπαηηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ αιιά θαη ηελ δηάλνημε λέσλ γηα ηελ
πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθέςεσλ ζηελ πεξηνρή
αζρνιήζεθε ην 5% ησλ νκάδσλ. ην ίδην πνζνζηφ είλαη θαη ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πην φκνξθσλ πφιεσλ κε δελδξνθπηεχζεηο, κε θχηεπζε
θαιισπηζηηθψλ θπηψλ αιιά θαη κε θαηνίθνπο πνπ αθήλνπλ ην απηνθίλεην θαη θηλνχληαη κε
ην πνδήιαην κέζα ζηελ πφιε.
ην 3% είλαη νη ζρνιηθνί θήπνη πνπ ζαλ ζεκαηνινγία εηζήιζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην
πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε δηαηξνθή πνπ είλαη θπξίαξρν ζέκα ζηα
πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο.

Ποζοζηά % μαθηηών ποσ ζσμμεηείταν ζε εκπαιδεσηικές επιζκέυεις
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Άλλες Εκπαιδευηικές
επιζκέψεις

Δικόνα 6. Σν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα Π.Δ. θαη επηζθέθζεθαλ έλα
Κ.Π.Δ. ή ζπκκεηείραλ ζε άιιε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε.
ην πιαίζην ησλ
πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξαγκαηνπνηνχληαη
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, είηε ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Κ.Π.Δ., είηε ζε άιιεο πεξηνρέο εληφο ή
εθηφο ηνπ λνκνχ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ζρεηηθφ κε ην ζέκα πνπ κειεηά ε νκάδα. ην
παξαθάησ δηάγξακκα (εηθφλα 6) δηεξεπλάηαη ην πνζνζηφ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε
πξφγξακκα Π.Δ. θαη επηζθέθζεθαλ έλα ΚΠΔ ή ζπκκεηείραλ ζε άιιε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε
εθηφο λνκνχ.
Ζ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε κε επηδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επηζθέςεσλ ησλ νκάδσλ απφ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
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φπσο ην πξφγξακκα «Πξάζηλεο θαη Λεπθέο Δβδνκάδεο» (2004) θαη ην Πξφγξακκα Αλνηθηψλ
Πεξηβαιινληηθψλ Σάμεσλ «Καιιηζηψ» ΔΠΔΑΚ ΗΗ (2008) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιεληθή νηθνγέλεηα κείσζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο θαη ζε αξηζκφ θαη ζε δηάξθεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη καζεηέο ηεο πεξηνρήο
Οξεζηηάδαο επηπιένλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θζελά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο
φπσο ην ηξαίλν ιφγσ έιιεηςεο δξνκνινγίσλ θαη επηβαξχλνληαη κε κεγαιχηεξν θφζηνο
εμαηηίαο θαη ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο ηνπο απφ πνιηηηζηηθά θέληξα. Οη επηζθέςεηο ζε
Κ.Π.Δ. επηδηψθνληαη πεξηζζφηεξν γηαηί πέξα απφ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξνπλ,
ζπκβάιινπλ θαη νηθνλνκηθά κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα έμνδα αλά καζεηή.
ςμπεπάζμαηα
 Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ζπλνιηθφηεξα ε ηνπηθή θνηλφηεηα δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο, εζληθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ζ
αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη ε κφλε δπλαηφηεηα ψζηε πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο λα
έρνπλ θνηλή πνξεία.
 Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα νθείιεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο
καζεηέο ησλ ζρέζεσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ
θαιιηέξγεηα ελφο θξηηηθνχ πλεχκαηνο απέλαληη ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο.
 Ζ ηνπηθή θνηλφηεηα έρεη επζχλε λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο
ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αλάγθεο θαη πξννπηηθέο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο
εκπινπηηζκέλνπ ζρνιηθνχ θ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο.
 Σν Τπνπξγείν Παηδείαο νθείιεη λα ελδπλακψζεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα δψζεη
ηελ επθαηξία ζε καζεηέο λα κεηαθηλεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, λα
γλσξίζνπλ θνπιηνχξεο θαη θνηλσλίεο δηαθνξεηηθέο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζχγθξηζεο θαη βειηίσζεο ηεο δηθήο ηνπο ζέζεο ζηνλ ηφπν ηνπο.
Βιβλιογπαθία
Αλδξεαδάθεο, Ν., Γηαληζίδεο, Γ. (2015). πλχπαξμε ηνπηθήο θαη ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα
ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ε: Φψθηαιε, Π. θ.ά. (Δπηκ), Σνπηθφηεηα θαη Βηψζηκε
Αλάπηπμε. Αζήλα: Γηάδξαζε.
Γεσξγφπνπινο, Α.Γ., Σζαιίθε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg.
Γαβξηιάθεο, Κ., νθνχιεο, Κ. (2005). Μηα Κξηηηθή Δμηζηφξεζε ησλ ‘Γεγνλφησλ’ ζην ρψξν
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ην: Γεσξγφπνπινο, Α.Γ. (Δπηκ), Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε: Ο Νένο Πνιηηηζκφο πνπ Αλαδχεηαη. Αζήλα: Gutenberg.
Γαζθνιηά, Μ. (2004). Θεσξία θαη Πξάμε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, νη Πξνζσπηθέο
Θεσξίεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Γεκεηξίνπ, Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Πεξηβάιινλ, Αεηθνξία. Θεζζαινλίθε:
Δπίθεληξν.
Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Έβξνπ. Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Απνινγηζηηθά ηνηρεία Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ρνιηθά Έηε 2004-2015.
Καιατηδίδεο, Γ., Οπδνχλεο, Κ. (2000). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Θεσξία θαη Πξάμε.
Ξάλζε: παλίδε.
Καηζηγηάλλε, Α. (2015). χγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη επίθαηξα εθπαηδεπηηθά
αηηήκαηα: απφ ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ζηε ζπιινγηθή. ε: Φψθηαιε, Π. θ.ά. (Δπηκ),
Σνπηθφηεηα θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε. Αζήλα: Γηάδξαζε.
Ληαξάθνπ, Γ., Φινγαΐηε, Δ. (2007). Απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε
γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Αζήλα: Νήζνο.
Μάλαιεο, Π., Μαξγαξίηε, ., νχξκπε, Α. (2010). Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία.
Σαμηδεχνληαο κε ηελ Αεηθνξία ζηνλ Αξγνζαξσληθφ. Αζήλα: Παηδαγσγηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1998). ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο. Αζήλα: Gutenberg.
Μπαθηξηδήο, Κ. (2002). Δπηθνηλσλία θαη Αγσγή. Αζήλα: Gutenberg,

219

Μπαθηξηδήο, Κ. (2005). Σν βίσκα θαη ε ζεκαζία ηνπ. ε: Γεσξγφπνπινο, Α.Γ. (Δπηκ),
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Ο Νένο Πνιηηηζκφο πνπ Αλαδχεηαη. Αζήλα: Gutenberg,
ζει. 73-88.
Οδεγφο Δθαξκνγήο θαη Τινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ησλ Αλνηθηψλ Πεξηβαιινληηθψλ
Σάμεσλ «Καιιηζηψ» (2008). Καηεγνξίαο Πξάμεσλ 2.6.1.ηβ, ηεο Δλέξγεηαο 2.6.1, ηνπ
Μέηξνπ 2.6, ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ.
Παπαβαζηιείνπ, Β. (2011). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο. Αζήλα:
Πεδίν.
Παπαβαζηιείνπ, Β. (2015). Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Δθπαίδεπζε: Σν Πνιπδηάζηαην κηαο
ρέζεο. Αζήλα: Γηάδξαζε.
Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α, Γηεχζπλζε ΔΠΔΓ, Σκήκα Β΄ Αγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο
(2004 έσο 2014). Δγθχθιηνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
Π.Δ., Αζήλα.
Φινγαΐηε, Δ., Ληαξάθνπ, Γ. (2009). Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Απφ ηε Θεσξία
ζηελ Πξάμε. Αξράλεο: ΚΠΔ Αξραλψλ.
Φινγαΐηε, Δ. (2006). Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.

220
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Λάζαρος Ηλιάδης και Ευάγγελος Μανωλάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή α) παρέχεται πληροφόρηση για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τις κατευθύνσεις που
λειτουργούν στο Τμήμα, τις σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που
προσφέρει το Τμήμα, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ, την αναγνώριση του
ερευνητικού/επιστημονικού έργου, την ερευνητική/ακαδημαϊκή παρουσία του Τμήματος, την
αξιολόγηση του διδακτικού έργου που προσφέρεται από το Τμήμα, τα συνέδρια και τις
εκδοτικές δραστηριότητες του Τμήματος και β) γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του
παρεχόμενου έργου στο μέλλον. Στην εργασία γίνεται χρήση της πλέον πρόσφατης
πληροφόρησης.
Λέξεις κλειδιά: Αποτίμηση έργου, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εισαγωγή
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε το 1974 με τμήματα σε τέσσερις
πόλεις της Θράκης, Κομοτηνή - έδρα Πρυτανείας, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα. Το
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ με έδρα την Ορεστιάδα άρχισε να
λειτουργεί από το ακ. έτος 1999-2000 χρονιά που δέχτηκε και τους πρώτους φοιτητές του. Το
ακ. έτος 2016-2017 γράφτηκαν στο Τμήμα 156 φοιτητές. Μέχρι και το ακ. έτος 2015-2016 ο
αριθμός των αποφοίτων ήταν 440.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 203/99, ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου
τμήματος είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης
του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών
πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και
εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των
δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος».
Στην εργασία αυτή α) παρέχεται πληροφόρηση για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα,
τις κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα, τις σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο που προσφέρει το Τμήμα, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ, την
αναγνώριση του ερευνητικού/επιστημονικού έργου, την ερευνητική/ακαδημαϊκή παρουσία
του Τμήματος, την αξιολόγηση του διδακτικού έργου που προσφέρεται από το Τμήμα, τα
συνέδρια και τις εκδοτικές δραστηριότητες του Τμήματος και β) γίνονται προτάσεις για τη
βελτίωση του παρεχόμενου έργου στο μέλλον.
Προσωπικό
Το Τμήμα διαθέτει σήμερα 19 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ): Το
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 2 Καθηγητές, 8
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Αναπληρωτές Καθηγητές, 9 Επίκουρους Καθηγητές. Παράλληλα το Τμήμα καλύπτει ένα
μικρό μέρος από τις διδακτικές του ανάγκες με Επιστημονικό Προσωπικό (κατόχους
διδακτορικού διπλώματος) που προσλαμβάνονται με βάση το Π.Δ. 407/80. Έχουν
προκηρυχθεί τρεις θέσεις Καθηγητών εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον,
το Τμήμα διαθέτει 3 μέλη ΕΤΕΠ και 4 μέλη διοικητικού προσωπικού.
Κτιριακή υποδομή
Τα δύο Τμήματα που εδρεύουν στην Ορεστιάδα, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στεγάζονται σε
τρία κτίρια που έχουν συνολικό εμβαδόν εγκαταστάσεων 5.486 τετραγωνικά μέτρα.
Συγκεκριμένα: το κεντρικό κτίριο με εμβαδόν 2.826 τετραγωνικά μέτρα, το κτίριο των
αμφιθεάτρων με 791 τετραγωνικά μέτρα, το κτίριο των Εργαστηρίων με 1.800 τετραγωνικά
μέτρα και το κυλικείο με 69 τετραγωνικά μέτρα. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται μέσα στην
πόλη της Ορεστιάδας.
Στην κτιριακή υποδομή περιλαμβάνονται μία Αίθουσα Τελετών 200 θέσεων, τέσσερεις
Αίθουσες Διδασκαλίας 50 θέσεων η κάθε μία και δύο Αμφιθέατρα 150 θέσεων το κάθε ένα.
Η Εργαστηριακή υποδομή περιλαμβάνει πέντε Εργαστήρια με σύγχρονη υλικοτεχνική
υποδομή. Τα εργαστήρια έχουν οργανωθεί σε πολυεργαστήρια όπου συστεγάζονται συγγενή
γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, λειτουργεί σύγχρονο εργαστήριο Δασικής και
Περιβαλλοντικής Πληροφορικής με δίκτυο 40 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τελευταίας
τεχνολογίας.
Στην υποδομή αυτή εντάχθηκε το 2003 το κτίριο των εργαστηρίων που περιλαμβάνει 9
εργαστήρια με βοηθητικούς χώρους και 25 γραφεία.
Ακόμη, λειτουργούν πλήρως ένα Αναγνωστήριο στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, το οποίο
διαθέτει σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την διευκόλυνση της αναζήτησης
δεδομένων από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην κεντρική βιβλιοθήκη του
ΔΠΘ αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα. Η σύγχρονη Βιβλιοθήκη του Τμήματος αριθμεί
8.500 βιβλία και συνεχώς εμπλουτίζεται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταχύτητα του διαδικτύου
στο τμήμα είναι απόλυτα ικανοποιητική και ότι από το ακ. έτος 2015-2016 λειτουργεί
αίθουσα τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος.
Επιπρόσθετα, λειτουργούν νεόδμητη και σύγχρονη Φοιτητική Εστία και Φοιτητική Λέσχη
κατασκευασμένες από το ΔΠΘ με σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες σίτισης και στέγασης
των φοιτητών. Παράλληλα οργανώνεται το Πανεπιστημιακό φυτώριο και υπαίθριοι χώροι
διδασκαλίας.
Από το ακ. έτος 2015-2016 παραχωρήθηκε στη σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ
το κτίριο του ΕΛΓΟ Δήμητρα και ο περιβάλλων χώρος. Έτσι μόλις τελειώσουν οι εργασίες
συντήρησης και καθαρισμού των εγκαταστάσεων που είναι σε εξέλιξη, το Τμήμα θα
αποκτήσει και 3 νέες εργαστηριακές αίθουσες καθώς και νέα γραφεία.
Προπτυχιακές σπουδές
Κατευθύνσεις
Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε κατευθύνσεις α) Οικολογίας - Προστασίας Περιβάλλοντος και
Δασικής Παραγωγής, β) Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας, γ) Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Φυσικών Πόρων, δ) Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων και ε) Συγκομιδής και
τεχνολογίας δασικών προϊόντων.
Η πρώτη κατεύθυνση διαθέτει πέντε εργαστήρια, το Εργαστήριο Δασοκομίας, το Εργαστήριο
Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, το Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής,
το Εργαστήριο Υλωρικής και το Εργαστήριο Εδαφολογίας, η δεύτερη κατεύθυνση δύο
εργαστήρια, το Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων και το Εργαστήριο Θηραματοπονίας και
Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων, η τρίτη κατεύθυνση 6 εργαστήρια, το Εργαστήριο Δασικής
Βιομετρίας, το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής, το Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής, το
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Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής και το Εργαστήριο
Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπησης, η τέταρτη κατεύθυνση το Εργαστήριο
Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου και το Εργαστήριο Μηχανικών
Επιστημών και Τοπογραφίας και η πέμπτη κατεύθυνση το Εργαστήριο Υλοχρηστικής και το
Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας.
Διάρκεια σπουδών
Από τα δέκα συνολικά εξάμηνα σπουδών, το 1ο, 3ο, 5ο, 7ο, και 9ο είναι τα χειμερινά και το
2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο είναι τα εαρινά. Το 10ο εξάμηνο είναι εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής
διατριβής.
Τα «υποχρεωτικά» μαθήματα διδάσκονται από τρεις μέχρι πέντε ώρες και όλα τα «επιλογής»
επί τρεις ώρες την εβδομάδα. Μόνο το μάθημα της ξένης γλώσσας διδάσκεται επί δύο ώρες
την εβδομάδα. Η κάθε διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε μία διδακτική μονάδα. Στο 3ο εξάμηνο
οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις 5 κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών διαλέγοντας
να παρακολουθήσουν μαθήματα «επιλογής» που ανήκουν στην κατεύθυνση τους.
Με βάση το πρόγραμμα που ίσχυε μέχρι και το έτος 2015-2016, το ποσοστό των μαθημάτων
κορμού / ειδίκευσης στο σύνολο των μαθημάτων ήταν: 55 μαθήματα ειδίκευσης =
κατευθύνσεων = επιλογής και 63 μαθήματα. κορμού = υποχρεωτικά.
Πρακτική άσκηση
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά ως αναπόσπαστο μέρος
του προγράμματος σπουδών κάθε καλοκαίρι στο δασικό χωριό της Ελατιάς Δράμας αλλά και
επιπρόσθετα σε δασικές υπηρεσίες της χώρας:
Αυτή η διαδικασία της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση του
6ου εξαμήνου στα πανεπιστημιακά δάση, δασικά φυτώρια και χειμάρρους κατά τις θερινές
διακοπές έως 2 μήνες υπό την καθοδήγηση του προσωπικού του Τμήματος και σύμφωνα με
το πρόγραμμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Ακόμα πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση του 8ου εξαμήνου στα
Πανεπιστημιακά δάση με βάση πρόγραμμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος, τα Δασαρχεία και άλλες δασικές υπηρεσίες για ένα μήνα κατά τις θερινές
διακοπές υπό την εποπτεία των προϊσταμένων των μονάδων αυτών και με στόχο την
ενημέρωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες της δασοπονικής πράξης.
Πτυχιακή διατριβή
Η πτυχιακή διατριβή αποτελεί προϋπόθεση λήψης πτυχίου. Το θέμα της πτυχιακής διατριβής
πρέπει να εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τους τομείς της Δασολογίας,
του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Μπορεί να είναι ερευνητική ή
συνθετική εργασία. Οι πτυχιακές διατριβές μπορούν να εκπονούνται ατομικά ή από ομάδες
δύο φοιτητών με ταυτόχρονη κατανομή εργασίας. Οι πτυχιακές διατριβές βαθμολογούνται
από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέποντα και δύο καθηγητές του Τμήματος
ή άλλων τμημάτων του ΔΠΘ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης 2016).
Μεταπτυχιακές σπουδές
Από το ακ. έτος 2006-2007 έως και σήμερα 2016-2017 λειτουργεί το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» με τρεις
κατευθύνσεις: «Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», «Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη της Υπαίθρου», «Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων». Μια
τέταρτη κατεύθυνση «Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων», λειτούργησε τα πρώτα χρόνια αλλά
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στη συνέχεια σταμάτησε να λειτουργεί λόγω έλλειψης διδασκόντων (Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης 2013). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από το ακ. έτος 2007-08 μέχρι
και το ακ. έτος 2015-16 έχουν αποφοιτήσει 225 φοιτητές.
Επιπλέον, από το 2015-16 λειτουργεί στο Τμήμα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με
τίτλο Περιβαλλοντική Πολιτική Εκπαίδευση και Επικοινωνία με δύο κατευθύνσεις: α)
Περιβαλλοντική Πολιτική και β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία. Από το νέο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχουν μέχρι στιγμής αποφοιτήσει 4 φοιτητές.
Επιπλέον από το 2007-08 μέχρι και το 2015-16 έχουν αποφοιτήσει 15 διδάκτορες.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ, αναγνώριση του ερευνητικού / επιστημονικού
έργου και ερευνητική / ακαδημαϊκή παρουσία του Τμήματος
Ο αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος από το 1999 μέχρι
σήμερα 2016 έχει ως εξής: 25 βιβλία/μονογραφίες, 706 δημοσιευμένες εργασίες σε
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 14 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά
χωρίς κριτές, 620 δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 31
δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές, 104 κεφάλαια σε συλλογικούς
τόμους, 15 συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος, 109 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με επιτροπή κρίσης), 19
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς επιτροπή κρίσης), 22 βιβλιοκρισίες που
συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Όσον αφορά στην αναγνώριση του ερευνητικού / επιστημονικού έργου του Τμήματος τα
τελευταία εννέα χρόνια οι ετεροαναφορές των μελών ΔΕΠ ήταν κατά μέσο όρο 460 το χρόνο,
τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ήταν, κατά μέσο όρο, μέλη της συντακτικής επιτροπής 20
επιστημονικών περιοδικών και μέλη της επιστημονικής επιτροπής 18 συνεδρίων. Επιπλέον,
κατά το έτος 2015-2016, 11 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος υπηρετούσαν ως διευθυντές σύνταξης
επιστημονικών περιοδικών.
Όσον αφορά στην ερευνητική/ακαδημαϊκή παρουσία του Τμήματος οι συμμετοχές μελών
ΔΕΠ κατά το έτος 2015-16 έχουν ως εξής: σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά
προγράμματα 4 μέλη ΔΕΠ συμμετείχαν ως συντονιστές και 4 ως συνεργάτες, σε εθνικά
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 3 μέλη ΔΕΠ συμμετείχαν ως συντονιστές και 4 ως
συνεργάτες, σε εθνικά μη ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 1 μέλος ΔΕΠ συμμετείχε
ως συντονιστής και 1 μέλος ως συνεργάτης, 3 μέλη ΔΕΠ κατείχαν διοικητικές θέσεις σε
διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες και 1 μέλος
ΔΕΠ κατείχε διοικητική θέση σε εθνικό ακαδημαϊκό/ερευνητικό οργανισμό ή επιστημονική
εταιρεία (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2016α).
Αξιολόγηση διδακτικού έργου
Κατά το ακ. έτος 2014-2015 οι περισσότεροι φοιτητές (90,73%) δήλωσαν πως οι διδάσκοντες
γίνονται εύκολα κατανοητοί κατά την διδασκαλία ενώ για το βοηθητικό προσωπικό μόνο το
43% των φοιτητών συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα πως είναι κατάλληλα καταρτισμένο.
Σύμφωνα με τους φοιτητές οι ασκήσεις – εργασίες βοηθούν στην κατανόηση του μαθήματος
(81,65%) και στην αξιολόγηση των γνώσεων τους (82,36%) (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης 2015).
Συνέδρια και εκδοτικές δραστηριότητες
Κάθε χρόνο το Τμήμα διοργανώνει ημερίδες, διημερίδες ή συνέδρια με στόχο οι φοιτητές να
παρακολουθήσουν ή ακόμα και να παρουσιάσουν εργασίες τους που προέρχονται από την
πτυχιακή ή μεταπτυχιακή τους έρευνα. Ικανός αριθμός μεταπτυχιακών ερευνητικών
διατριβών έχει παρουσιαστεί σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια. Μερικά παραδείγματα:
Όσον αφορά στη διοργάνωση ημερίδων στις 28 Μαΐου 2005 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα
«Ποταμός Έβρος: Πιλοτική Διαχείριση Διακρατικής Λεκάνης Απορροής».
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Όσον αφορά οργάνωση στη διημερίδων το Τμήμα διοργανώνει κάθε δύο ή τρία χρόνια
επιστημονική διημερίδα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Φιλοσοφία. Η τελευταία
διημερίδα διοργανώθηκε τον Μάιο του 2015 είχε θέμα «Κλιματική Αλλαγή: Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις».
Ο αριθμός των συνεδρίων, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, που έχει διοργανώσει το Τμήμα είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Μερικά παραδείγματα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακών
Περιβαλλοντικών Τμημάτων σε συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας (2004) και το Διεθνές
Συνέδριο για την Αειφορική Διαχείριση και Ανάπτυξη Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών
σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου (2006). 14th EANN 2013 Χαλκιδική8th IFIP Conference
Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI) 2013, Κύπρος Πάφος.
Εκτός από συλλογικά έργα ή βιβλία/μονογραφίες που εκδίδουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
από 2009 το Τμήμα εκδίδει και τη σειρά τόμων (συλλογικό έργο) «Θέματα Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» στα πλαίσια της οποίας έχουν μέχρι
σήμερα εκδοθεί 8 θεματικοί τόμοι. Η σειρά διατίθεται δωρεάν σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή.
Προτάσεις για βελτίωση
Ακολουθεί ανάλυση δώδεκα προτάσεων για βελτίωση του παρεχόμενου έργου του Τμήματος.
Συγκεκριμένα θα συζητηθούν: διοργάνωση σεμιναρίου δασολογίας, έκδοση ηλεκτρονικού
περιοδικού (e-magazine) για αποφοίτους (alumni), βράβευση καλύτερων προπτυχιακών /
μεταπτυχιακών διατριβών, καθιέρωση θεσμού συμβούλου-καθηγητή για κάθε φοιτητή,
σεμινάρια για ανέργους / εργαζομένους, θερινά σχολεία, περισσότερη κινητικότητα Erasmus
για φοιτητές, περισσότερο ενισχυτικό υλικό στο διαδίκτυο ειδικά για μαθήματα με υψηλό
ποσοστό επανεξέτασης, ενίσχυση του ρόλου της βιβλιοθήκης, επέκταση εργαστηριακών (με
τις κατάλληλες προδιαγραφές) αλλά και άλλων υποδομών, διεκδίκηση μεγαλύτερης
χρηματοδότησης, αναλυτική περαιτέρω ιεράρχηση των αναγκών του Τμήματος, αύξηση των
μελών ΔΕΠ, εκσυγχρονισμός όσον αφορά ύλη και διάρθρωση γνωστικών αντικειμένων τόσο
σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μετά την παρουσίαση της εργασίας στο
συνέδριο πολλές από τις παραπάνω προτάσεις υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος (Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2015).
Διοργάνωση σεμιναρίου Δασολογίας
Στο σεμινάριο Δασολογίας μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ή ακόμη και εξωτερικοί ομιλητές παρουσιάζουν κάποιο θέμα επιλογής τους
ενώπιον όλων των μελών ΔΕΠ και των προπτυχιακών / μεταπτυχιακών φοιτητών. Αν και η
επιλογή του θέματος είναι ελεύθερη, ενθαρρύνεται η παρουσίαση εργασιών που δεν έχουν
δημοσιευτεί έτσι ώστε να μπορεί ο ομιλών να χρησιμοποιήσει τα σχόλια του ακροατηρίου για
βελτίωση της εργασίας του. Η πρόταση αυτή έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται. Στην αρχή το
πρόγραμμα περιελάμβανε ένα σεμινάριο μια φορά κάθε μήνα αλλά για λόγους ενίσχυσης της
συμμετοχής οι ομιλίες (2-3 την ίδια ημέρα), ακολουθούμενες από συζήτηση, θα γίνονται
συγκεντρωτικά λίγο πριν το τέλος κάθε εξαμήνου.
Έκδοση e-magazine για αποφοίτους (alumni)
Το ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine) για αποφοίτους θα μπορούσε να εκδίδεται από τους
ίδιους τους φοιτητές. Το περιοδικό θα μπορούσε να περιλαμβάνει:
 Άρθρα για την έρευνα και διδασκαλία στο Τμήμα
 Αναφορές για σημαντικές επιτυχίες και επιτεύγματα αποφοίτων του τμήματος
 Θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος
 Άρθρα που αναφέρονται στο παρελθόν και που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν
νοσταλγία στον αναγνώστη, να ξυπνήσουν αναμνήσεις
 Νεκρολογίες που αφορούν προσωπικό ή αποφοίτους του Τμήματος
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Άρθρα που αφορούν σημερινούς φοιτητές
Ανακοινώσεις από τον πρόεδρο του Τμήματος
Ανακοινώσεις για προσεχείς εκδηλώσεις, σχολιασμός εκδηλώσεων που έγιναν
Γράμματα / άρθρα από αναγνώστες
Άρθρα που είναι χρήσιμα για την επαγγελματική αποκατάσταση / εξέλιξη των
αποφοίτων (Council for Advancement and Support of Education 2015)
Το περιοδικό θα μπορούσε να έχει και έμμεσους στόχους:
 Προσέλκυση πόρων
 Προσέλκυση υψηλής ποιότητας φοιτητών
 Προσέλκυση υψηλής ποιότητας προσωπικού
Βράβευση καλύτερων προπτυχιακών / μεταπτυχιακών διατριβών
Η βράβευση των καλύτερων διατριβών
 Δείχνει τι αποτελεί επιτυχία και επιθυμητή συμπεριφορά
 Οικοδομεί αυτοπεποίθηση στους φοιτητές (Christian School Products 2015)
Όσον αφορά προπτυχιακές σπουδές η βράβευση προτείνεται να γίνεται σε επίπεδο
εργαστηρίου ενώ όσον αφορά μεταπτυχιακές σπουδές η βράβευση μπορεί να γίνεται σε
επίπεδο κατεύθυνσης. Οι διατριβές που βραβεύονται θα μπορούσαν να δημοσιεύονται σε
συνοπτικότερη μορφή στις εκδόσεις του Τμήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλής
ποιότητας προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές διατριβές δημοσιεύονται ήδη έστω και χωρίς το
θεσμό της βράβευσης. Η βράβευση, βέβαια, προσδίδει ιδιαίτερα υψηλό γόητρο σε ένα έργο,
αναδεικνύει περισσότερο την αριστεία και αποτελεί πρότυπο προς μίμηση από άλλους
φοιτητές.
Καθιέρωση θεσμού συμβούλου-καθηγητή για κάθε φοιτητή
Ένας καλός σύμβουλος-καθηγητής:
 Ενδιαφέρεται να είναι καλός σύμβουλος και σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό
επίπεδο
 Ακούει εποικοδομητικά όλα τα προβλήματα του φοιτητή
 Διαθέτει το χρόνο που χρειάζεται για όλες τις ανάγκες των φοιτητών που έχει υπό την
επίβλεψη του
 Γνωρίζει σε βάθος τους κανονισμούς και πρακτικές του Πανεπιστημίου αλλά και του
Τμήματος ώστε να μπορεί να παρέχει στους φοιτητές ακριβή και χρήσιμη
πληροφόρηση
 Παραπέμπει τους φοιτητές σε άλλες πηγές πληροφόρησης όταν αυτό απαιτείται
 Προσπαθεί να καταλάβει τις ανησυχίες του φοιτητή μέσα από τη σκοπιά του φοιτητή
 Βλέπει τον σχεδιασμό σε βάθος χρόνου αλλά και την άμεση επίλυση προβλημάτων
ως ουσιώδες συστατικό γνώρισμα του ρόλου του συμβούλου-καθηγητή
 Μοιράζεται τις δεξιότητες του με άλλους συναδέλφους που επίσης είναι σύμβουλοικαθηγητές
 Καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση (Western Illinois University 2015)
Ο τελικός στόχος του συμβούλου-καθηγητή πρέπει να είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των
σπουδών του φοιτητή.
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Σεμινάρια για ανέργους / εργαζομένους
Σεμινάρια επιμόρφωσης μπορούν να γίνουν σε διάφορα αντικείμενα π.χ. στην πληροφορική ή
στην διδακτική κ.λπ. Μπορούν, επίσης, να γίνουν σεμινάρια επικαιροποίησης γνώσεων για
δασολόγους, π.χ. διαχείριση δασών, για γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, για
τηλεπισκόπηση κ.λπ. Τα σεμινάρια θα μπορούσαν να γίνονται στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος σε ημέρες και ώρες που δεν χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές. Ένα
τουλάχιστον σεμινάριο το χρόνο είναι μέσα στα πλαίσια του εφικτού.
Θερινά σχολεία
Τα θερινά σχολεία συμβάλλουν στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, συμβάλλουν
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της ωριμότητας και του ενδιαφέροντος των φοιτητών για
συγκεκριμένα θέματα, προάγουν την καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με άλλους φοιτητές αλλά
και τη γνωριμία με διδάσκοντες από άλλα τμήματα ή πανεπιστήμια.
Τα θερινά σχολεία διαρκούν συνήθως 7-10 μέρες με το ωράριο απασχόλησης των
εκπαιδευομένων να κυμαίνεται από 6-10 ώρες ημερησίως. Πέρα από τις εγκαταστάσεις του
Τμήματος μπορούν χρησιμοποιηθούν και ιστορικά κτίρια στην πόλη όπως η αίθουσα της
δημοτικής βιβλιοθήκης. Είναι επίσης εφικτό το θερινό σχολείο να διοργανώνεται σε άλλες
περιοχές του δήμου όπως Άρδας, Πεντάλοφος, Σπήλαιο. Τα θερινά σχολεία συνήθως
προσκαλούν διδάσκοντες από άλλα τμήματα και πανεπιστήμια. Το θέμα ενός θερινού
σχολείου μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής στην οποία διοργανώνεται, π.χ.
πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη.
Ενθάρρυνση περισσότερης κινητικότητας των φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus
Τα ποσοστά φοιτητικής κινητικότητας είναι χαμηλά. Μερικές ιδέες για να ενισχυθούν:
 Δημοσίευση άρθρων στο περιοδικό των αποφοίτων ιδιαίτερα από αποφοιτήσαντες
φοιτητές που έχουν προσωπική εμπειρία
 Παρουσιάσεις από φοιτητές που έχουν προσωπική εμπειρία
 Ενημέρωση για το Erasmus την ημέρα προσανατολισμού
 Διοργάνωση ημερίδας μια φορά το χρόνο από τον υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος
με ομιλίες από άτομα που έχουν γνώση του προγράμματος
Παροχή περισσότερο ενισχυτικού υλικού στο διαδίκτυο για όλα τα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος
Προτείνεται στους διδάσκοντες να παρέχουν στους φοιτητές του Τμήματος θέματα και λύσεις
των συγκεκριμένων θεμάτων αντιπροσωπευτικά της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που
διδάσκουν το συγκεκριμένο εξάμηνο. Τα παραπάνω θέματα και οι λύσεις τους μπορούν, στη
συνέχεια, να είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μέσω της βιβλιοθήκης του Τμήματος.
Ενίσχυση του ρόλου της βιβλιοθήκης
Ο κάθε διδάσκων θα μπορούσε να ξεναγεί τους φοιτητές στο υλικό της βιβλιοθήκης που
αναφέρεται στο μάθημα του και να δείξει στους εκπαιδευόμενους πως να χρησιμοποιούν το
συγκεκριμένο υλικό, π.χ. οι φοιτητές μπορεί να μη γνωρίζουν ότι τα βιβλία έχουν ευρετήριο
όρων, να δουν οι φοιτητές τις διατριβές που έχει επιβλέψει κ.λπ. Επίσης, μερικές φορές
κάποια μαθήματα θα μπορούσαν να γίνονται στο χώρο της βιβλιοθήκης.
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Ημέρα προσανατολισμού
Η ημέρα προσανατολισμού είναι σημαντική για τους πρωτοετείς. Είναι σημαντικό οι νέοι
φοιτητές
 Να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται
 Να εξοικειωθούν με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στις σπουδές
τους
 Να νοιώσουν αυτοπεποίθηση για το μέλλον τους
 Να αισθανθούν ότι ανήκουν κάπου
 Να μάθουν που μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια αν απαιτηθεί (UK Council for
International Student Affairs (2008).
Ο προσανατολισμός συμβάλλει στην ενσωμάτωση των νέων φοιτητών στο νέο περιβάλλον
και μειώνει τις πιθανότητες αναζήτησης μεταγραφής σε άλλο ίδρυμα. Το μέτρο αυτό έχει ήδη
αρχίσει να εφαρμόζεται.
Αύξηση προσωπικού με παράλληλη επέκταση εργαστηριακών και άλλων υποδομών
Η επέκταση των εργαστηριακών (με τις κατάλληλες προδιαγραφές) αλλά και των άλλων
υποδομών στηρίζεται αποκλειστικά σε χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με Εθνικά ή
Ερευνητικά προγράμματα αλλά και σε πόρους του ΠΜΣ. Θα πρέπει να διεκδικηθεί πολύ
μεγαλύτερη χρηματοδότηση η οποία εκτός των άλλων συνδέεται και με τη δημιουργία
Πανεπιστημιακού δάσους και των αντίστοιχων υποδομών.
Επίσης, στο μέλλον είναι σημαντικό να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος και ευελιξία η
ιεράρχηση των αναγκών του Τμήματος καθώς και το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι
δυνατόν να επιτευχθεί η ικανοποίησή τους ώστε ο σχεδιασμός να μπορεί να μεταβληθεί
ανάλογα με τη χρηματοδότηση. Στο πνεύμα αυτό, η όποια χρηματοδότηση θα πρέπει να
αφορά σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη αναγκών υψηλού κόστους όπως βελτίωση των
υπαρχόντων εργαστηριακών χώρων ή αγορά εξοπλισμού μεγάλης χρηματικής αξίας. Όμως, η
όποια βελτίωση των εργαστηριακών υποδομών είναι σημαντικό να συμβαδίζει με σημαντική
αύξηση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, κάτι που είναι σημαντικό να διεκδικηθεί
άμεσα. Παράλληλα σημαντική είναι η δημιουργία και λειτουργία Πανεπιστημιακού δάσους
πρωτίστως αλλά και άλλων υποδομών όπως δασικό φυτώριο και φυτείες, αφού και σε αυτές
τις περιπτώσεις η ύπαρξη χρηματοδότησης αλλά και του απαραίτητου προσωπικού είναι
κεφαλαιώδους σημασίας.
Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για αύξηση των μελών ΔΕΠ στο πλαίσιο των
Τετραετών Ακαδημαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει
εκσυγχρονισμός όσον αφορά ύλη και διάρθρωση γνωστικών αντικειμένων τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ώστε να υπάρχει βελτιστοποίηση των
παρεχόμενων γνώσεων και ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2013).
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ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΡΑΚΖ
Δςγενία Μπεδιπηδόγλος και Εήζερ Βπύδαρ
ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Τν Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηδξχζεθε ην 1999 θαη εδξεχεη ζηελ Οξεζηηάδα, ηε δεχηεξε
κεγαιχηεξε πφιε ηνπ Ννκνχ Έβξνπ. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ
επηζηήκε ηεο Γεσπνλίαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο εμειίμεηο
ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηηο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ αγξνηηθψλ - αθξηηηθψλ
πεξηνρψλ. Ζ αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο έγηλε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή
Καηάξηηζε» (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ.) κε θνλδχιηα ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Μεηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γίλεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Τν Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζπζηεγάδεηαη κε ην Τκήκα
Γαζνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ζε ηέζζεξα θηίξηα κε
ζπλνιηθφ εκβαδφλ 7.510 η.κ. Οη εγθαηαζηάζεηο εληάζζνληαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο
πφιεο ηεο Οξεζηηάδαο θαζφζνλ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην θέληξν ηεο. Ζ αξρηθή
εγθαηάζηαζε ησλ Τκεκάησλ έγηλε ζε έλα λεφδκεην θηίξην ην νπνίν παξαρσξήζεθε απφ ηνλ
Γήκν Οξεζηηάδαο. Ζ ίδξπζε ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνζδίδεη πνιιαπιά
νθέιε ζηνλ Έβξν θαη γεληθφηεξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
Λέξειρ κλειδιά: Ιζηοπικό, εκπαίδεςζη, έπεςνα, κινηηικόηηηα, δικηύωζη, ανάπηςξη
Ζ εμαζία ηερ Γεωπονικήρ Δπιζηήμερ
Ζ γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ε γεσπνληθή επηζηήκε πξνέθπςαλ κεηά ην κέζν
ηνπ 18νπ αηψλα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο. Οη βάζεηο ηεο γεσπνλίαο ηέζεθαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο
βαζηθψλ θιάδσλ ηεο επηζηήκεο, κε απνηέιεζκα λα θαζνξηζηνχλ νη θεληξηθέο θαη νη
βνεζεηηθέο επηζηήκεο πνπ ζα ππνζηήξηδαλ ηελ ππφ ζχζηαζε επηζηήκε. Οη παξαγσγηθέο
αλάγθεο θαη εμεηδηθεχζεηο ήηαλ ζηε ζπλέρεηα απηέο πνπ φξηζαλ ηνπ θιάδνπο ηεο γεσπνλίαο,
θαζηζηψληαο ηελ κηα δπλακηθή επηζηήκε πνπ ζπλερψο κεηεμειίζζεηαη. Αξρηθφο ζηφρνο ηεο
γεσπνλίαο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη
ε κειέηε-εξκελεία ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ζ ζπκβνιή ηεο γεσπνληθήο
επηζηήκεο ζηελ άλνδν ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, κεηά ην 2ν Παγθφζκην Πφιεκν, ήηαλ
θαζνξηζηηθή. Ζ γελεηηθή βειηίσζε ησλ πνηθηιηψλ θαη ε παξαγσγή πβξηδίσλ θαζψο θαη ε
αλάπηπμε ηεο ζπλζεηηθήο ρεκείαο θαη ηελ παξαγσγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ήηαλ νη
θπξηφηεξεο απφ ηεο ζπληζηψζεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ εθηίλαμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν, πνπ ζπλφδεπαλ ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγήο, δελ ήηαλ αλεθηέο απφ ηελ θνηλσλία ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ζ γεσπνλία, ζηε
ζπλέρεηα, έπξεπε λα ελζαξξχλεη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ειαρηζηνπνηνχζαλ ηηο
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Αληηθείκελν ηεο ζχγρξνλεο γεσπνληθήο επηζηήκεο είλαη ε
εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο
ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ κε ηαπηφρξνλε αεηθφξν δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη
ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη
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ζχλζεηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ε γεσπνληθή επηζηήκε. Καζεκεξηλά
δερφκαζηε πιεξνθνξίεο γηα αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο
είλαη ε γξίπε ησλ πηελψλ, ε λφζνο ησλ ηξειψλ αγειάδσλ, νη επηδξάζεηο ησλ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη πνηθίια δηαηξνθηθά ζθάλδαια (αλίρλεπζε ηνμηλψλ
θαη ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη ην πεξηβάιινλ).
Σηελ Διιάδα, ε γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζπκπνξεχεηαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηνπ
λενειιεληθνχ θξάηνπο. Πξψηνο ν Κπβεξλήηεο Η. Καπνδίζηξηαο δηέβιεςε ηε ζεκαζία ηεο
γεσπνληθήο επηζηήκεο θαη πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηεο Γεσξγηθήο Σρνιήο ηεο Τίξπλζαο ην
έηνο 1829 (Καιιηβξεηάθε 1990). Ζ ζρνιή παξείρε ζηνηρεηψδε γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ είρε πξνζαλαηνιηζκφ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο.
Αθνινχζεζαλ ε ίδξπζε ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ην 1987 θαη ηα
Τξηαληαθπιιίδεηα ζρνιεία (1888-1914). Τα ζρνιεία απηά, ζπλέβαιαλ ζηελ εκπέδσζε ηεο
γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλψηεξεο γεσπνληθήο
ζρνιήο. Άιιεο ρξνλνινγίεο ζηαζκνί ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο ζηε ρψξα καο ήηαλ ε ίδξπζε
ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο (1917), ε ίδξπζε ηεο Αλσηέξαο γεσπνληθήο ζρνιήο Αζελψλ ην
1920 θαη ηνπ Γεσπνληθνχ Τκήκαηνο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ην 1927 (Κξίκπα 1994).
Ζ πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο παξαγσγή, ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ε γεσπνληθή επηζηήκε,
ίζσο είλαη ην κέζν εμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή, θαη φρη κφλν θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ζχγρξνλε
Διιεληθή θνηλσλία. Ζ παξαγσγή πνηνηηθψλ, πηζηνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ηα νπνία ζα είλαη
αζθαιή, ηα θαηλνηφκα πξντφληα (πξνβηνηηθά, ιεηηνπξγηθά), αιιά θαη ηα πνηνηηθά ηξφθηκα
(νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, γεσγξαθηθήο έλδεημεο, ηδηφηππα πξντφληα) είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα
ζεκεία πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε γεσπνληθή επηζηήκε.
Γομή Σμήμαηορ
Τν Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηδξχζεθε ην 1999 θαη εδξεχεη ζηελ Οξεζηηάδα, ηε δεχηεξε
κεγαιχηεξε πφιε ηνπ Ννκνχ Έβξνπ. Ζ ίδξπζε ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
απνηέιεζε πξαγκαηηθά ζηαζκφ ζηα γεσπνληθά αιιά θαη εθπαηδεπηηθά δξψκελα ηεο ρψξαο. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο θάησ απφ ην έκβιεκα ηνπ ΓΠΘ πξνζδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ
Έβξν θαη γεληθφηεξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Τν Τκήκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζπζηεγάδεηαη, ζε ηέζζεξα θηίξηα, κε ην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ. Απνζηνιή ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε ηεο Γεσπνλίαο κε
πξνζαλαηνιηζκφ ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε απηή, ηηο εμειίμεηο ζηνπο
ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηηο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο
αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ αγξνηηθψλ - αθξηηηθψλ πεξηνρψλ (ΦΔΚ
179/6-9-1999 Π.Γ. 208 άξζξν 1). Σηφρνο ηνπ Τκήκαηνο είλαη λα εθπαηδεχεη λένπο
επηζηήκνλεο ηθαλνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεδίν ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο θαη λα δηεμάγεη έξεπλα αηρκήο ζηνπο θιάδνπο ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο.
Σεκαληηθέο ρξνλνινγίεο ζηελ πνξεία ηνπ Τκήκαηνο κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ απνηέιεζαλ ε
δηνηθεηηθή ηνπ απηνλφκεζε ην 2004, ε ίδξπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
ην 2007 θαη ε αλακφξθσζε απηνχ ην 2014. Σηελ εδξαίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ Τκήκαηνο
ζπλέβαιαλ νη πξνζπάζεηεο ησλ δηαηειεζάλησλ Πξνέδξσλ, κειψλ ΓΔΠ, δηνηθεηηθνχ θαη
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Σηα πξψηα ρξφληα ηνπ Τκήκαηνο θαη έσο ηελ απηνλφκεζή ηνπ ρξέε
Πξνέδξνπ εθηεινχζε ν Πξχηαλεο ηνπ ΓΠΘ, Καζεγεηήο Φεηξνπξγηθήο, Κσλζηαληίλνο
Σηκφπνπινο. Σηε ζπλέρεηα δηαδνρηθά ηα ελία ηνπ ηκήκαηνο αλέιαβαλ νη Καζεγεηέο Γεψξγηνο
Βαζηιείνπ, Σππξίδσλ Κνπηξνχκπαο θαη ν Αείκλεζηνο Εαθείξεο Άκπαο. Ζ πξνζσπηθφηεηα,
ην ζεκλφ ήζνο, ε νηθία θαη ε θηιέηαηξε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αείκλεζηνπ ζπλαδέιθνπ Εαθείξε
Άκπα απνηέιεζε θαη ζα απνηειεί παξαθαηαζήθε νκφλνηαο θαη ζπζπείξσζεο ζην Τκήκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Σήκεξα Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο είλαη ε Καζεγήηξηα Δπγελία
Μπεδηξηδφγινπ. Οη ζηφρνη ηνπ Τκήκαηνο επηηπγράλνληαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ θπξίσο ράξε
ζην δήιν, ηελ πξνζπάζεηα θαη ην κεξάθη ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ.
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Σήκεξα ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Τκήκαηνο απνηεινχλ 17 κέιε ΓΔΠ, 1 κέινο Δ.Τ.Δ.Π., 3
κέιε Δ.Δ.ΓΗ.Π θαη 8 κέιε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Δκπαίδεςζε και Έπεςνα ζηο Σμήμα Αγποηικήρ Ανάπηςξερ
Σην Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνζθέξεηαη πεληαεηέο πξφγξακκα ζπνπδψλ ζχκθσλα κε
ηα εζληθά πξφηππα. Οη ζπνπδέο δηαξθνχλ πέληε αθαδεκατθά έηε θαη πεξηιακβάλνπλ:
1. Πέληε εμάκελα βαζηθνχ θνξκνχ
i. ηξία εμάκελα (1ν, 2ν, 3ν) γεληθήο ππνδνκήο θαη
ii. δχν (4ν θαη 5ν) γεληθήο γεσπνληθήο ππνδνκήο
2. Τέζζεξα εμάκελα πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζπνπδψλ εμεηδίθεπζεο (6ν, 7ν, 8ν θαη 9ν)
3. Έλα εμάκελν γηα ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο (10ν)
4. Πξαθηηθή άζθεζε θαηά ην ζέξνο κεηαμχ 8ν θαη 9ν εμάκελν ζπνπδψλ
Ο ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο νη θνηηεηέο
εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο. Ζ
δεκηνπξγία επθαηξηψλ κειινληηθήο απαζρφιεζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ
αθνξνχλ ηφζν ηνλ αζθνχκελν φζν θαη ηνλ θνξέα ηεο άζθεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην Τκήκα
έρεη επηιέμεη σο ρξφλν πξαθηηθήο άζθεζεο ην δηάζηεκα αλάκεζα ζην 4ν θαη 5ν έηνο ζπνπδψλ
ψζηε ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη σξηκφηεηα ησλ θνηηεηψλ λα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο. Σθνπφο ηνπ Τκήκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
ζηνρεχνληαο: α) ζηελ ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ θαη ηελ επηινγή εθείλσλ πνπ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθφηεξε ελαζρφιεζε ζηνπο αζθνχκελνπο θαη β) ηελ
δηακφξθσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο επνπηείαο.

σήμα 1. Οξγάλσζε ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο εγγξάθνληαη ζην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. θαη
απνιακβάλνπλ ηα θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ηνπ Γεσπφλνπ. Τνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνπο θιάδνπο ηεο εκπνξίαο αγξν-εθνδίσλ, ησλ
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε εηαηξίεο ηξνθίκσλ, κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαζψο θαη ζε
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εξγαζηήξηα αλαιχζεσλ θαη θνξείο πηζηνπνίεζεο. Αιιά θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε
ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ζε Γήκνπο θαη Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο.
Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο ππφθεηηαη ζε εηήζηα βάζε ζε αιιαγέο θαη βειηηψζεηο
κε ζθνπφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζην ρψξν ηεο Γεσπνληθήο
εθπαίδεπζεο.
Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ ην Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο λα θαιχςεη φιν ην θάζκα ηεο
γεσπνληθήο επηζηήκεο (Σρήκα 1)
Σήκεξα ζην Τκήκα ιεηηνπξγνχλ 3 θαηεπζχλζεηο (Σρήκα 2).

σήμα 2. Καηεπζχλζεηο ζπνπδψλ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Τν Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απνηειεί επηινγή πξνηεξαηφηεηαο γηα αξθεηνχο θνηηεηέο
πνπ θπξίσο πξνέξρνληαη απφ ηε Βφξεην Διιάδα. Τα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη απμεηηθή ηάζε
εηζαθηέσλ φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 3.

σήμα 3. Καηαλνκή πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ην
αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014.
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Ζ ίδηα απμεηηθή ηάζε παξαηεξείηαη θαη ζηε δήηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδψλ κεηά ηελ αλακφξθσζή ηνπ (Σρήκα 4).

σήμα 4. Καηαλνκή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Ζ πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ είλαη ζηαζεξή φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα
5.

σήμα 5. Υπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014.
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Σεκαληηθφ είλαη θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ παξάγεηαη ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
φπσο απνηππψλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αιιά θαη ηελ
αλαγλψξηζε πνπ ηπγράλεη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κέζσ ησλ εηεξναλαθνξψλ
(Πίλαθαο 1).
Πίνακαρ 1. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο & Αλαγλψξηζε έξγνπ 2003-2013 ηνπ Τκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Δπιζηεμονικά
πεπιοδικά με
κπιηέρ

Ππακηικά
ζςνεδπίων με
κπιηέρ

Άλλερ
επγαζίερ

2013

23

5

27

2012

27

12

35

2011

54

30

31

199

2010

17

27

39

216

2009

27

18

24

199

2008

30

12

11

133

2007

25

12

37

139

2006

14

30

70

134

2005

17

11

32

99

2004

17

27

30

46

2003

7

6

50

43

ύνολο

258

183

386

1208

Δηεποαναθοπέρ

Δπηπιένλ, ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ήηαλ θξηηέο ζε πεξηζζφηεξα
απφ 91 Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αλέπηπμαλ ζπλεξγαζίεο κε πεξηζζφηεξα απφ 70 εξεπλεηηθάαθαδεκατθά θαη άιια ηδξχκαηα θαη έρνπλ ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο θηλεηηθφηεηαο κε 30
Παλεπηζηήκηα ζε 12 ρψξεο.
Γπάζειρ Ανάπηςξερ
Τν Τκήκα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ κε ζηφρν ην πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ θαη αλαβαζκηζκέλν
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο εληάζζνληαη δξάζεηο
πξνζέιθπζεο θνηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη θαζηέξσζε κεραληζκνχ έγθαηξνπ εληνπηζκνχ
θνηηεηψλ πνπ ζπζζσξεχνπλ καζήκαηα ζηα ηειεπηαία εμάκελα ζπνπδψλ, κε απνηέιεζκα λα
αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Με ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ, γηα ηα αληηθείκελα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θάζε
θαηεχζπλζεο, ζε εηήζηα βάζε, πξαγκαηνπνηνχληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο κε ηε ζπκκεηνρή
πηπρηνχρσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο
θηλείηαη ην Τκήκα είλαη:
1. Πεξηνξηζκφο ηεο εμάξηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο
2. Βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κε επέθηαζε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο βαζηθψλ
καζεκάησλ απφ κέιε ΓΔΠ ηεο Σρνιήο
3. Δλίζρπζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ
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4.

Παξνρή επηθαηξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε πηπρηνχρνπο ζηα πιαίζηα ηεο
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο

Σηφρεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ είλαη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη
θάιπςε επίθαηξσλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη ε εμεηδίθεπζε δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ
νκάδσλ.
Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ην Τκήκα ζην άκεζν κέιινλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη:
1. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο κε βάζε ηελ αξηζηεία πηζαλφλ λα πεξηνξίζεη ηελ
πξφζβαζε ζε πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα
2. Τν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (λέεο
ζέζεηο κειψλ ΓΔΠ, εξεπλεηψλ, ππνδνκέο, εμνπιηζκφο)
3. Γπζθνιία πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ ιφγσ ηεο δηαξξνήο απνθνίησλ θαη
κεηαδηδαθηφξσλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηεο απφζηαζεο απφ κεγάια αζηηθά θέληξα.
αξθεηά είλαη θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα φπσο:

1. Τα εξγαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο, είλαη κνλαδηθά ζε επίπεδν Life Sciences,
Agricultural and Biological Sciences θαη Food Science ζην ΓΠΘ αιιά θαη ζηελ
ΠΑΜΘ
2. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Τκήκαηνο
i.
Δπάξθεηα θπζηθψλ πφξσλ (χδαηα, γνληκφηεηα εδαθψλ)
ii. Πνιχ θνληηλή απφζηαζε απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Τνπξθία
3. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ε ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ
4. Ζιηθηαθή θαηαλνκή κειψλ ΓΔΠ θαη επίθαηξα γλσζηηθά αληηθείκελα
5. Ζ επειημία ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ
Τν Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο επελδχεη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο παξέρνληαο
ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Βιβλιογπαθία
Καιιηβξεηάθε, Λ. (1990). Ζ δπλακηθή ηνπ Αγξνηηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ ζηελ Διιάδα ηνπ
19νπ αηψλα. Αζήλα: Έθδνζε Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αγξνηηθήο Τξάπεδαο.
Κξίκπα, Κ. (1994). Τν ηζηνξηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. Τν Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην Αλψηαηε Γεσπνληθή Σρνιή Αζελψλ. Πεξηνδηθφ «Τξηπηφιεκνο». Τεχρνο 1.
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 237-249

ΟΗ ΑΠΟΨΔΗ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Άννα Γαλαμαγκίδος και Γεώπγιορ Σζανηόποςλορ
ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κε αεηθνξηθνύο όξνπο. Δπίζεο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα κέζα καδηθήο
επηθνηλσλίαο πξνζεγγίδνπλ θαη πξνβάιινπλ ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα δηακνξθώλνπλ άκεζα
ηελ εηθόλα πνπ ζρεκαηίδεη ην θνηλό γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη επεξεάδνπλ έκκεζα ηε
δηακόξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζε απηά.
ηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε ζηάζε ηελ νπνία νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο ηεξνύλ απέλαληη ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ν βαζκόο ελεκεξόηεηάο ηνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε
ηνπ πιαλήηε θαη ηεο Διιάδαο, εηδηθόηεξα. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε
δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην. Σν δείγκα επηιέρζεθε από πέληε ζρνιεία θαη αλέξρεηαη ζε 84
καζεηέο από ηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS 15 for Windows. Από ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη ην ζρνιείν θαη ηα ΜΜΔ έρνπλ νπζηαζηηθό ξόιν
ζηε δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ ησλ
δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. Οη ζπδεηήζεηο κε
νηθεία πξόζσπα, ε ηειεόξαζε θαη ην δηαδίθηπν πξνβάιινληαη σο ζεκαληηθέο πεγέο γηα
πιεξνθόξεζε, επηθνηλσλία θαη ςπραγσγία. Οη καζεηέο δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην
λεξό θαη ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο, ελώ παξάιιεια, ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο, ηηο
βηνκεραλίεο/ επηρεηξήζεηο θαη ηνπο Γήκνπο ππεύζπλνπο γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
ηεο Διιάδαο. Δλ θαηαθιείδη, γλσξίδνπλ θαη εθαξκόδνπλ πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην
πεξηβάιινλ.
Λέξειρ κλειδιά: Πρωηοβάθμια εκπαίδεσζη, ΜΜΕ, Δήμος Ορεζηιάδας, περιβαλλονηική
επικοινωνία
Διζαγωγή
Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ν ηξόπνο δηαβίσζεο ησλ ζύγρξνλσλ αλζξώπσλ έρνπλ
πξνθαιέζεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο θύζεο, κέζσ ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ,
γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ πξώησλ θηλεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Αθνινύζεζαλ ζηαδηαθά πην δξαζηηθέο θηλήζεηο από απηνύο ηνπο θνξείο,
δειαδή, ειήθζεζαλ ζεζκηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, κέζσ ησλ
Γηεζλώλ Γηαζθέςεσλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαληηθά θείκελα, όπσο ε «Υάξηα ηνπ
Βειηγξαδίνπ» θαη ε Agenda 21. Μέζα ζε απηά ηα θείκελα δίλεηαη ν επίζεκνο νξηζκόο ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη θαζνξίδνληαη νη ζηόρνη, νη αμίεο θαη νη κέζνδνη πνπ
αμηνπνηεί. Παξάιιεια, αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο ησλ ΜΜΔ, σο πεξηβαιινληηθόο εθπαηδεπηήο,
θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ πιηθνύ ηνπο γηα ηε κεηάδνζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο
(θαλαβή 2004α, Γεκεηξίνπ 2009).
Σν ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο, θαη απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα
ηελ παξνύζα έξεπλα, είλαη ε κε ηππηθή θαη άηππε κνξθή Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ
εληζρύεηαη από ηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε απηό. πγθεθξηκέλα, ελδηαθέξεη ν
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ξόινο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Σα
ΜΜΔ απνηεινύλ εξγαιεία ηόζν ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή ηνπ εμσζρνιηθνύ αιιά
νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ηεο
αλνξγάλσηεο δηάρπηεο πιεξνθόξεζεο.
Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί: α) αλ πθίζηαηαη ν ξόινο ησλ ΜΜΔ, σο
πεξηβαιινληηθόο εθπαηδεπηήο ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη β) ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
αληαλαθινύληαη ζηνπο καζεηέο ηα πεξηβαιινληηθά κελύκαηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ
κεηαδίδνληαη από εθπνκπέο, εηδήζεηο, δηαθεκίζεηο. Οη ζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ
(11-12 εηώλ) απνηεινύλ ζεκαληηθό δήηεκα πξνο δηεξεύλεζε, θαζώο απηνί είλαη ην κέιινλ
θαη ε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη, ε
δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηελ νπνία νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
Οξεζηηάδαο ηεξνύλ απέλαληη ζηα ΜΜΔ θαη ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ν βαζκόο
ελεκεξόηεηάο ηνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηνπ πιαλήηε θαη ηεο Διιάδαο. Δπίζεο
ε πξνζκέηξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο εθαξκνγήο
κεζόδσλ πνπ βνεζνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο επίζεο ε δηεξεύλεζε ηεο
ζπρλόηεηαο ρξήζεο ησλ ΜΜΔ θαη ηνπ βαζκνύ πνπ απηή επηδξά ζηελ πεξηβαιινληηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ – αλζξώπνπ – αλήιηθνπ – καζεηή Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ,
ζπλππνινγίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ πξνζδίδεη ε παξαπάλσ θνηλσληθή ηαπηόηεηα.
Θεωπηηικό πλαίζιο
ε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη πιήξσο από ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ην ζπλδπαζκό ηεο
κε ηελ «άκεζε», γξήγνξε θαη καδηθή επηθνηλσλία, είλαη αλαγθαίν λα αλαγλσξηζηνύλ θαη λα
θαηαλνεζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ κέζσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε ζπλερώο απμαλόκελε ρξήζε απηώλ
ησλ ΜΜΔ, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία, ην θύιν θαη ην θνηλσληθό ππόβαζξν ησλ ρξεζηώλ,
θαζώο, επίζεο, λα δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ή κε, επίδξαζεο από ηα κέζα πξνο ηνπο ρξήζηεο.
ηελ πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ κέζσλ ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε
δηεπθξίληζε ηνπ όξνπ «ΜΜΔ». Χο κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, επνκέλσο, νξίδνληαη ηα κέζα
πνπ «κεηαθέξνπλ κήλπκα ηαπηόρξνλα ζε πνιινύο δέθηεο, κε κία κνλόδξνκε, ζπλήζσο, ξνή
από ηνλ πνκπό ζηνπο δέθηεο» (Μάξαληνο 1999). Χζηόζν, ε κνλόδξνκε ξνή πιεξνθνξηώλ κε
ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ κέζσλ ηείλεη λα γίλεη πιένλ ακθίδξνκε. Καηά ζπλέπεηα,
ν όξνο «επηθνηλσλία» έλαληη ηνπ όξνπ «ελεκέξσζε» ζηε ζπληνκνγξαθία ΜΜΔ, πξνηηκάηαη,
δηόηη ε «επηθνηλσλία» πξνσζεί ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνκπνύ – δέθηε, είλαη επξύηεξε σο
έλλνηα πεξηθιείνληαο ηελ ελεκέξσζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή νξνινγία (Μάξαληνο
1999).
Καηά ζπλέπεηα, ν ξόινο ησλ ΜΜΔ είλαη πνιύπιεπξνο: αμηνπνηνύληαη από όιν ην θάζκα ησλ
ειηθηώλ γηα ελεκέξσζε ή ςπραγσγία, γηα γλώζε ή δηαζθέδαζε, αιιά θαη επηθνηλσλία. Από
ηνπο πξναλαθεξζέληεο ξόινπο, απηόο πνπ ζπγθεληξώλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
παηδαγσγνύο, θνηλσληνιόγνπο, επηθνηλσληνιόγνπο, εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη γνλείο, είλαη ν
ξόινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε – κάζεζε θαη απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ. Πνιιέο
έξεπλεο έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί ζηε δηεξεύλεζε ζρέζεο αλάκεζα ζηελ κεηαδηδόκελε
πιεξνθνξία από ηα ΜΜΔ θαη ζηελ απόθηεζε λέαο γλώζεο, όπσο επίζεο, ζηε δηακόξθσζε
ζηάζεο, αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ην πεξηερόκελν ηεο πιεξνθνξίαο. Όζνλ αθνξά ηελ
ύπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηελ κεηαδηδόκελε πιεξνθνξία από ηα ΜΜΔ θαη ζηελ απόθηεζε
λέαο γλώζεο, ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη λα είλαη ζεηηθά. Χζηόζν, γηα ηε δηακόξθσζε
ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ από ηελ επίδξαζε ησλ ΜΜΔ, νη απόςεηο ησλ
εξεπλεηώλ «δηίζηαληαη».
Σα ΜΜΔ δηαζέηνπλ ηελ ηζρύ λα επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία (Keating 1993), ζέζε ηελ νπνία ζα
κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ νη πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θαη ηα ίδηα ηα ΜΜΔ θαη κε ηελ
νπνία ηείλεη λα δηαθσλήζεη ε Anderson (1991). Ζ άπνςε όηη ε πιεξνθνξία από κόλε ηεο δελ
κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή ζε ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη / ή ζπκπεξηθνξέο, ηδηαίηεξα σο πξνο ην
πεξηβάιινλ, ππνζηεξίδεηαη από ηηο έξεπλεο ησλ Chapman & Sharma (2001), Pruneau et al.
(2006) θαη Σζαιίθε (2005), νη νπνίνη ζεσξνύλ απαξαίηεηε ηε ζύλδεζε ηεο πιεξνθνξίαο –
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ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. Πξνηείλνπλ ηε ρξήζε κεζόδσλ όπσο ε βησκαηηθή, ε ζπλεξγαηηθή θαη
αλαθιαζηηθή κάζεζε, ηε «δξάζε», γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο θαη ππεύζπλεο
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.
Σελ αξρηθή ζέζε, ηεο επίδξαζεο ησλ ΜΜΔ ζην θνηλό, έξρεηαη λα εληζρύζεη, κεηαμύ άιισλ, ε
έξεπλα ησλ Keefer θαη Khemani (2014), κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ
αιθαβεηηζκνύ ησλ καζεηώλ ιόγσ ηεο πξόζβαζεο ζηα ΜΜΔ. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μπελίλ ηεο Αθξηθήο, όπνπ ε ζπρλή πξόζβαζε ζε πνιινύο ηνπηθνύο
ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο ζπλδέζεθε κε ηελ ηαρεία αύμεζε ηνπ αιθαβεηηζκνύ ησλ καζεηώλ
ησλ ρσξηώλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη κε ην απμαλόκελν έκπξαθην ελδηαθέξνλ ησλ νηθνγελεηώλ
ηνπο γηα ηε κόξθσζή ηνπο. Ζ πιεξνθόξεζε θαη ε πεηζώ από ηελ πξόζβαζε ζηα ΜΜΔ
κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ, όπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, «είηε άκεζα, κέζσ ηεο έθζεζεο ησλ
αηόκσλ ζε απηά, είηε έκκεζα, δηακέζνπ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη άιισλ θνηλσληθώλ
ζεζκώλ» (Keefer & Khemani, 2014). ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θηλνύληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ησλ Kirilenko et al. (2015) γηα ηελ επηξξνή ησλ ΜΜΔ θαη ηεο ηνπηθήο ζεξκνθξαζίαο
ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζην Twitter – κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο,
ζύκθσλα κε ηα νπνία «ν θαηξόο θαη ε εηδεζενγξαθία ησλ ΜΜΔ ειέγρνπλ ην δεκόζην
ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο». Χζηόζν, ε πξναλαθεξζείζα έξεπλα δελ
κπνξεί λα απνδείμεη όηη ηα ΜΜΔ είλαη ν δηακεζνιαβεηήο – παξαθηλεηήο ηεο ζπδήηεζεο ζε
απηό ην κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Όζνλ αθνξά ηελ απόθηεζε πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ
θπξηόηεξε πεγή αλαδεηθλύεηαη ε ηειεόξαζε, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Aini Mat Said et
al. (2007) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε Μαιαηζία,
νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην Δζληθό Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζήο ηνπο.
Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ζηελ εθπαίδεπζε-κάζεζε έρεη αλαγλσξηζηεί από ηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο
ηνπ ΟΖΔ (Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ), όπνπ ηα θαηαηάζζνπλ σο κέζα ηεο κε ηππηθήο θαη
άηππεο κνξθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθόηεξα, νη δηεζλείο δηαζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο δηακόξθσζεο δηεζλνύο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, θαζώο ηα πξνβιήκαηα
κεγεζύλνληαλ, λέεο αλάγθεο αλαδύνληαλ θαη νη θνηλσλίεο δηαξθώο εμειίζζνληαλ. Σελ ίδηα
δεθαεηία – 1970 – κε ηελ πηώζε ηεο Γηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα αξρίδνπλ νη θηλεηνπνηήζεηο
ησλ πνιηηώλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Παξάιιεια,
επηρεηξνύληαη πξνζπάζεηεο γηα ην δηαρσξηζκό ησλ κνξθώλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε βέιηηζηε
αμηνπνίεζή ηνπο θαη νη Coombs θαη Ahmed (1974) δηακνξθώλνπλ ηνπο νξηζκνύο ηεο
ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο (θαλαβή 2004β). Σα ΜΜΔ εληάζζνληαη ζηηο
δύν ηειεπηαίεο κνξθέο, θαζώο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θαζηεξσκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
θαη πνιιέο θνξέο ε γλώζε πνπ κεηαδίδνπλ είλαη ηπραία, αλνξγάλσηε, δηάζπαξηε.
πγρξόλσο, δίλεηαη γηα πξώηε θνξά ν επίζεκνο νξηζκόο ηεο έλλνηαο Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε (ΠΔ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεζλνύο ζπλάληεζεο κε ζέκα ηελ «Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε ζηα ρνιηθά Πξνγξάκκαηα», ζηε Νεβάδα, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηεζλνύο
Έλσζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο (IUNCN/ IUCN) θαη ηεο UNESCO θαη ν νξηζκόο ηεο
γίλεηαη απνδεθηόο από όιεο ηηο ρώξεο θαη ηηο κεγάιεο νξγαλώζεηο πνπ αθνξνύλ ην
πεξηβάιινλ (Γεκεηξίνπ 2009, Γαβξηιάθεο & νθνύιεο, 2005). ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ
δίλεηαη από ηελ IUNCN/ IUCN:
Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο αμηώλ θαη
απνζαθήληζεο ελλνηώλ ηέηνησλ ώζηε λα αλαπηπρζνύλ νη αλαγθαίεο δεμηόηεηεο
θαη ζηάζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη εθηίκεζε ηεο αιιεινζπζρέηηζεο κεηαμύ
αλζξώπνπ, πνιηηηζκνύ θαη βηνθπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Απαηηεί ελεξγό
ελαζρόιεζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δηακόξθσζε ελόο θώδηθα
ζπκπεξηθνξάο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο
(Γεκεηξίνπ 2009).
Λακβάλνληαο ππόςε όζα πξναλαθέξνληαη, ε εθπαίδεπζε ζηελ ηξέρνπζα επνρή θαίλεηαη λα
θαζνξίδεηαη από ηελ αιιειεμάξηεζε, αιιεινζπζρέηηζε θαη ζπλεηζθνξά ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
ζεκειησδώλ παξαγόλησλ: α) ηελ νηθνγέλεηα, β) ην ζρνιηθό ζεζκό, γ) ην ιεγόκελν
«παξάιιειν ζρνιείν», πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θνηλσληθή δσή σο ζύλνιν, αιιά θαη ζην ζύλνιν
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ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ), κε έκθαζε ζηνλ ηύπν, ην ξαδηόθσλν, ηελ
ηειεόξαζε θαη ην δηαδίθηπν ζηελ ηξέρνπζα επνρή (Mialaret 2002).
Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
ζπγθεθξηκέλνη πιεζπζκνί παξνπζίαζαλ θάπνηα ζεκαληηθά επξήκαηα κε ηνλ επίζεκν
εθπαηδεπηηθό θνξέα – ζρνιείν – θαη ηελ ηειεόξαζε λα δηεθδηθνύλ ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ δεηγκάησλ. πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ησλ Aini Mat Said et al. (2007) γηα
ηελ «Πεξηβαιινληηθή πλεηδεηνπνίεζε θαη πκκεηνρή ησλ Μαζεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηε Μαιαηζία» δηαπηζηώζεθε όηη ηα καζήκαηα ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο
Φπζηθήο αλαθέξνληαη σο ηα θύξηα καζήκαηα πνπ έδσζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ Φπζηθή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε Βηνινγία είρε ηελ
πςειόηεξε βαζκνινγία. Χζηόζν, σο πξνο ηηο εμσζρνιηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο, ε θύξηα
πεγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ αλαδείρζεθε ε ηειεόξαζε (84%), ελώ άιιεο ήζζνλνο
ζεκαζίαο πεγέο – ΜΜΔ – απνηέιεζαλ ην δηαδίθηπν (6%), νη εθεκεξίδεο (5%) θαη ην
ξαδηόθσλν (4%). Μόλν έλαο εξσηώκελνο αλέθεξε ην βηβιίν σο ηελ θύξηα πεγή ηεο
πεξηβαιινληηθήο πιεξνθόξεζήο ηνπ. πλεπώο, ε έξεπλα αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε ησλ
καζεηώλ γηα αληηθεηκεληθή, πνιύπιεπξε θαη ζπλδπαζηηθή ελεκέξσζε κε ηε ρξήζε
δηαθνξεηηθώλ κέζσλ.
Δπίζεο, ζεκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Φαιιηδάο θ.ά. (2005) γηα ηελ
«Δπίδξαζε ηνπ ρνιείνπ θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε Νενιαία», ε νπνία ήηαλ
επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ηνπ 2001 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ
Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, κέζσ ηεο Alternative –
RS θαη ηε ρνξεγία ηεο Coca Cola Ellas. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 2005 έδεημαλ όηη
ην ζρνιείν θαίλεηαη λα θαηέρεη ηελ πςειόηεξε ζέζε σο κέζν ελεκέξσζεο θαζώο ζπλδπάδεη
ηε ζπρλόηεηα πξόζβαζεο κε ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ, θπξίσο γηα ηνπο καζεηέο,
αιιά θαη ηνπο γνλείο. Όζνλ αθνξά ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, νη εθεκεξίδεο, ην
δηαδίθηπν θαη ηα εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ζεσξνύληαη αμηόπηζηα – ηδηαίηεξα ηα πεξηνδηθά –
σζηόζν, ε πξόζβαζε ζε απηά ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε. Αληίζεηα, ε ηειεόξαζε, παξόιν πνπ
είλαη κέζν κε αξθεηά ζπρλή πξόζβαζε, ζεσξείηαη όηη κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη
αμηόπηζηεο. Οη Φαιιηδάο θ.ά. (2005) παξνπζηάδνπλ κηα ζπγθξηηηθή αλαθνξά ησλ επξεκάησλ
ηεο έξεπλαο ηνπ 2001 θαη απηήο ηνπ 2005, σο πξνο ηηο απζόξκεηα αλαθεξόκελεο πεγέο
ελεκέξσζεο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ζηελ νπνία παξαηεξείηαη όηη ζηαζεξά ζηηο δύν
πξώηεο ζέζεηο είλαη ε ηειεόξαζε θαη νη εθεκεξίδεο κε δηαθνξά από ηηο ππόινηπεο πεγέο, ελώ
ην 2005 εκθαλίδνληαη θαη ηα πεξηνδηθά λα απνθηνύλ ζεκαληηθό έδαθνο σο πεγή ελεκέξσζεο
γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Σν ζρνιείν θαη νη ζπδεηήζεηο κε θίινπο θαη νηθνγέλεηα, σο
πεγέο ελεκέξσζεο, θαίλνληαη λα έρνπλ επίζεο ζηαζεξόηεηα κε πην ρακειά πνζνζηά, ελώ
παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή άλνδνο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ γηα απηό ην ζθνπό.
Μηα αθόκε έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ηειεόξαζε
θαη ην παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Βξύδα (1997). ύκθσλα κε ηηο
αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ εξεπλεηώλ ε ηειεόξαζε θαηείρε θπξίαξρν ξόιν ζε ζρέζε κε ην παηδί,
πνπ δερόηαλ παζεηηθά ηα εθπεκπόκελα κελύκαηα. Απηή ε άπνςε ζύληνκα ακθηζβεηήζεθε
θαη νη έξεπλεο επηθεληξώζεθαλ ζην παηδί θαη ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο ηειεόξαζεο, σο πξνο ηηο
αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ, ππνζηεξίδνληαο όηη ε
επηξξνή ηεο ηειεόξαζεο δελ είλαη θαζνξηζηηθή αιιά νύηε ήζζνλνο ζεκαζίαο (Βξύδαο 1997).
Ζ έξεπλα απνηειείηαη από δύν κέξε θαη αθνξά ηελ «ηειεόξαζε απέλαληη ζην παηδί» θαη «ην
παηδί απέλαληη ζηελ ηειεόξαζε». ην πξώην κέξνο επηζεκαίλεηαη ν ξόινο ησλ παηδηθώλ
εθπνκπώλ, θπξίσο ησλ αθεγεκαηηθώλ ηζηνξηώλ, πνπ έγθεηηαη ζηελ επηξξνή ηνπ ςπρηζκό ηνπ
καζεηή, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ηελ ηαύηηζή ηνπ κε ηνλ ήξσα
(Βξύδαο 1997). Σε ζπνπδαηόηεηα ηεο αθεγεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε
εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ επηζεκαίλεη θαη ν Bettelheim (Cole & Cole 2002), πνπ ζεσξεί όηη
ν θαληαζηηθόο ραξαθηήξαο ησλ ηζηνξηώλ «επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ» σο
ζεκείν αλαθνξάο «γηα λα βξνπλ ιύζεηο ζηηο δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο».
Χο πξνο ην δεύηεξν ζθέινο ηεο έξεπλαο γηα «ην παηδί απέλαληη ζηελ ηειεόξαζε», ε
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο δνκεκέλεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο.
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Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη δύν ζεκαληηθώλ παξαγόλησλ: ην
θύιν ησλ καζεηώλ θαη ην θνηλσληθό επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πξνέθπςε από ην
επάγγεικα ηνπ παηέξα. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο: 1) γηα ην
γνληθό έιεγρν ηεο ηειεζέαζεο, νη καζεηέο ησλ αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ πθίζηαληαη
πεξηζζόηεξν έιεγρν ζε ζύγθξηζε κε απηνύο ησλ κεζαίσλ θαη θαηώηεξσλ, πηζαλόηαηα ιόγσ
ηεο ειιηπνύο ελεκέξσζεο ή ηεο εξγαζηαθήο θνύξαζεο ησλ γνλέσλ ησλ δεύηεξσλ θαη ηξίησλ,
2) γηα ηε ζπρλόηεηα ηειεζέαζεο, ην 81% ησλ καζεηώλ παξαθνινπζεί «θάζε κέξα» θαη ην
ππόινηπν ζρεδόλ «θάζε κέξα», κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ειηθία ησλ καζεηώλ – όζν
κηθξόηεξα ζε ειηθία ηόζν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηειεζέαζεο θαζεκεξηλά – θαη ην θνηλσληθό
επίπεδν – ε αλώηεξε ηάμε αμηνπνηεί δηαθνξεηηθά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη έρεη κηθξή
ηειεζέαζε θαζεκεξηλά, 3) γηα ηελ πξνηίκεζε άιισλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ πέξα από ηηο
παηδηθέο, ηα θνξίηζηα πξνηηκνύλ ειιεληθέο ηαηλίεο (49,6%), θσκσδίεο (45,7%), γνπέζηεξλ
(41,2%) θαη ηειενπηηθέο ζεηξέο (15,5%), ελώ ηα αγόξηα πξνηηκνύλ γνπέζηεξλ (63,1%),
αζιεηηθά (29,5%), ειιεληθέο ηαηλίεο (24,6%) θαη επηζηεκνληθήο θαληαζίαο (18,9%). Ο
Βξύδαο (1997) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά όηη: «ε παξαθνινύζεζε ηεο ηειεόξαζεο είλαη κηα
πνιηηηζηηθή πξαθηηθή πνπ κεηαδίδεηαη από ηνπο γνλείο ζηα παηδηά» θαη σο ηέηνηα αλαδεηθλύεη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνύ, δειαδή ηηο αξρέο θαη αμίεο θάζε νηθνγέλεηαο.
Μεθοδολογία
Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ παξνύζα έξεπλα είλαη ην εξσηεκαηνιόγην.
Θεσξήζεθε ην πην θαηάιιειν γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ
ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα
ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο γηα ηηο απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ Δ΄ θαη η΄
Γεκνηηθνύ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο ζρεηηθά κε ηα ΜΜΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο
θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ην πεξηερόκελό ηνπο θαη είλαη
νη εμήο: 1) δξαζηεξηόηεηεο - ελδηαθέξνληα καζεηώλ θαη ν ξόινο ησλ γνλέσλ, 2) κέζα
πιεξνθόξεζεο – επηθνηλσλίαο, 3) γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, 4)
ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη 5) δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Χζηόζν, απηέο νη θαηεγνξίεο – ελόηεηεο δελ είλαη δηαθξηηέο πάλσ ζην εξεπλεηηθό εξγαιείν
κε ηε ρξήζε ηίηισλ ή άιινπ ζεκείνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Γηα ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο. Γείγκα γηα
ην Γήκν Οξεζηηάδαο απνηέιεζαλ πέληε (5) δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ έγθξηζε
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ (Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, 2014). Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε
ην δηάζηεκα Μαΐνπ – Οθησβξίνπ 2014. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή.
Αποηελέζμαηα
Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζε πέληε ελόηεηεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ από ην
πεξηερόκελν, ηηο έλλνηεο θαη ηε ινγηθή αθνινπζία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο ελόηεηεο: «δξαζηεξηόηεηεο – ελδηαθέξνληα καζεηώλ
θαη ν ξόινο ησλ γνλέσλ», «κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο», «γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα», «ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο» θαη
«δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά».
ηελ πξώηε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη νη απόςεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο
επηθνηλσλίαο, ην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη γηα ην ξόιν πνπ θαηέρνπλ νη γνλείο ζε απηέο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο.
Από ηνλ Πίλαθα 1, δηαπηζηώλεηαη όηη νη καζεηέο πξνηηκνύλ «πάληα» ην παηρλίδη κε θίινπο ή
κε αδέξθηα κε πνζνζηό 69% θαη ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθνύο/ πνιηηηζηηθνύο/θνηλσληθνύο
ζπιιόγνπο ή αθαδεκίεο κε πνζνζηό 51,2%.
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Πίνακαρ 1. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ.
Πνζνζηό (%)
Καζόινπ πάληα

Μεξηθέο
θνξέο

πλήζσο Πάληα

Βιέπεηο ηειεόξαζε;

2,4

17,9

35,7

31

13,1

Αθνύο/ παίδεηο κνπζηθή;

13,1

17,9

23,8

19,0

26,2

Γηαβάδεηο βηβιία/ πεξηνδηθά;

9,5

35,7

26,2

15,5

13,1

Εσγξαθίδεηο;

15,5

29,8

29,8

7,1

17,9

Παίδεηο επηηξαπέδηα παηρλίδηα;

13,1

27,4

27,4

23,8

8,3

Παίδεηο ειεθηξνληθά παηρλίδηα;

3,6

17,9

27,4

26,2

25,0

Παίδεηο κε ηνπο θίινπο ζνπ/ αδέξθηα;

2,4

2,4

9,5

16,7

69,0

Παίδεηο κόλνο ζνπ;

21,4

20,2

26,2

23,8

8,3

εξθάξεηο ζην δηαδίθηπν;

6,0

16,7

26,2

29,8

21,4

Φηηάρλεηο ρεηξνηερλίεο;

22,6

32,1

21,4

15,5

8,3

πκκεηέρεηο ζε αζιεηηθνύο/
πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ή αθαδεκίεο;

25,0

6,0

3,6

14,3

51,2

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2, νη κηζνί από ηνπο καζεηέο ελδηαθέξνληαη «πάληα» γηα
«Πξνζσπηθά Θέκαηα» (51,2%) θαη ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο ελδηαθέξνληαη «πάληα» γηα
ζέκαηα «Φπραγσγίαο/ Γηαζθέδαζεο» (46,4%), γηα «Αζιεηηθά Θέκαηα» (45,2%) θαη γηα ηε
«Φύζε» (38,1%).
Πίνακαρ 2. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ.
Πνζνζηό (%)
Καζόινπ πάληα

Μεξηθέο
θνξέο

πλήζσο Πάληα

Δθπαίδεπζεο (Μαζήκαηα
ζρνιείνπ θαη εθηόο ζρνιείνπ)

7,1

13,1

17,9

26,2

35,7

Αζιεηηθά

8,3

7,1

21,4

17,9

45,2

Φπραγσγίαο/ Γηαζθέδαζεο

4,8

9,5

17,9

21,4

46,4

Γηα ηε θύζε

8,3

14,3

15,5

23,8

38,1

Κνηλσληθά (Γηα ηηο ζρέζεηο ησλ
αλζξώπσλ γύξσ ζνπ -κεηαμύ ηνπο
θαη κε εζέλα)

9,5

21,4

21,4

20,2

27,4

Οηθνλνκηθά

27,4

15,5

28,6

16,7

11,9

Πξνζσπηθά ζέκαηα (Ζ νηθνγέλεηά
ζνπ, νη θίινη ζνπ, θιπ.)

10,7

7,1

11,9

19,0

51,2

Οη καζεηέο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο δειώλνπλ όηη αλαδεηνύλ «πάληα» πιεξνθνξίεο ζην
δηαδίθηπν γηα ζέκαηα «Φπραγσγίαο/ Γηαζθέδαζεο» (35,7%) θαη «Αζιεηηθά» (33,3%), ελώ ην
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58,3% ησλ καζεηώλ δελ αλαδεηνύλ «θαζόινπ» νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν
(Πίλαθαο 3).
Πίνακαρ 3. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ ζην δηαδίθηπν.
Πνζνζηό (%)
Καζόινπ πάληα

Μεξηθέο
θνξέο

πλήζσο Πάληα

Δθπαίδεπζεο (Μαζήκαηα ζρνιείνπ
θαη εθηόο ζρνιείνπ)

20,2

13,1

25,0

28,6

13,1

Αζιεηηθά

19,0

17,9

16,7

13,1

33,3

Φπραγσγίαο/ Γηαζθέδαζεο

13,1

14,3

17,9

19,0

35,7

Γηα ηε θύζε

20,2

27,4

17,9

17,8

16,7

Κνηλσληθά (Γηα ηηο ζρέζεηο ησλ
αλζξώπσλ γύξσ ζνπ -κεηαμύ ηνπο
θαη κε εζέλα)

31,0

25,0

17,8

14,3

11,9

Οηθνλνκηθά

58,3

23,8

8,3

4,8

4,8

Πξνζσπηθά ζέκαηα (Ζ νηθνγέλεηά
ζνπ, νη θίινη ζνπ, θιπ)

36,9

11,9

21,4

14,3

15,5

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, νη καζεηέο ζεσξνύλ «πάξα πνιύ» ελδηαθέξνληα πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα: ηα «Εώα» (58,3%), ηε «Θάιαζζα» (50%), ην «Νεξό» (46,4%) θαη ηα «Απνξξίκκαηα
– Αλαθύθισζε» (45,2%).
Πίνακαρ 4. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο
καζεηέο.
Πνζνζηό (%)
Γελ
γλσξίδσ

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ

Πάξα
πνιύ

Γάζνο

2,4

6,0

14,3

14,2

23,8

39,3

Θάιαζζα

2,4

7,1

3,6

13,1

23,8

50,0

Εώα

2,3

6,0

4,8

11,9

16,7

58,3

Φπηά

3,6

9,5

11,9

16,7

21,4

36,9

Έληνκα

1,2

23,8

21,4

19,0

7,2

27,4

Υώκα- Έδαθνο

3,6

13,1

17,9

19,0

20,2

26,2

Νεξό

1,2

10,7

4,8

13,1

23,8

46,4

Απνξξίκκαηα –
Αλαθύθισζε

1,2

11,9

9,5

15,5

16,7

45,2

Ρύπαλζε αέξα

3,6

13,1

10,7

16,7

14,3

41,7

Δλέξγεηα

3,6

11,9

15,5

16,7

15,4

36,9

Κιηκαηηθή αιιαγή

6,0

10,7

10,6

17,9

16,7

38,1
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ηε δεύηεξε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ε ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο από ηνπο
καζεηέο θαη ε ζπρλόηεηα αμηνπνίεζεο απηώλ – ησλ κέζσλ – θαη ινηπώλ πεγώλ γηα ηελ
ελεκέξσζή ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.
ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα (5), ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ δειώλεη όηη
δηαζέηεη «Σειεόξαζε» (98,8%), «Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή» (90,5%) θαη «Γηαδηθηπαθή
ύλδεζε» (84,5%) ζην ζπίηη θαη νη κηζνί από ηνπο καζεηέο δειώλνπλ όηη δηαζέηνπλ
«Σειεόξαζε» (51,2%) θαη «Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή» (50%) ζην πξνζσπηθό ηνπο δσκάηην.
Ο Πίλαθαο 6, δείρλεη όηη ηα 2/3 ησλ καζεηώλ ελεκεξώλνληαη «πάληα» γηα πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα από ηελ «Δθπαίδεπζε – ρνιείν». Σν «Γηαδίθηπν» ρξεζηκνπνηεί «πάληα» σο πεγή
πιεξνθόξεζεο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ην 31% ησλ καζεηώλ, ελώ ηελ «Σειεόξαζε»
θαη ηα «Βηβιία- Δγθπθινπαίδεηεο» αμηνπνηεί κόιηο ην 26,2% απηώλ. Σέινο, νη «πδεηήζεηο κε
νηθείνπο» θαη νη «Δθδειώζεηο» πξνηηκώληαη από ην 22,6% ησλ καζεηώλ.
Πίνακαρ 5. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ύπαξμε ηερλνινγηθώλ/ ειεθηξνληθώλ Μέζσλ
Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο.
Πνζνζηό (%)
Ναη

Όρη

ύλνιν

Σειεόξαζε ζην ζπίηη

98,8

1,2

100

Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζην ζπίηη

90,5

9,5

100

Σειεόξαζε ζην δσκάηην ηνπ καζεηή

51,2

48,8

100

Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζην δσκάηην ηνπ καζεηή

50,0

50,0

100

Γηαδηθηπαθή ζύλδεζε ζην ζπίηη

84,5

15,5

100

Πίνακαρ 6. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηηο πεγέο ελεκέξσζεο σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα.
Πνζνζηό (%)
Καζόινπ πάληα

Μεξηθέο
θνξέο

πλήζσο Πάληα

πδεηήζεηο κε νηθνγέλεηα/
θίινπο/ζπκκαζεηέο

7,1

15,5

25,0

29,8

22,6

Δθπαίδεπζε – ρνιείν

1,2

9,5

9,5

20,3

59,5

Σειεόξαζε

4,8

17,9

23,7

27,4

26,2

Ραδηόθσλν

53,6

20,2

15,5

9,5

1,2

Δθεκεξίδεο

69,0

19,0

8,4

2,4

1,2

Πεξηνδηθά

42,9

25,0

21,4

8,3

2,4

Γηαδίθηπν (internet)

9,5

17,9

23,8

17,8

31,0

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα

39,4

21,4

19,0

9,5

10,7

Με θπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο
(WWF, Κάλε Μηα Δπρή
Διιάδνο, θιπ)

41,7

20,2

21,4

9,5

7,2

Βηβιία – Δγθπθινπαίδεηεο

29,8

17,8

17,9

8,3

26,2

Δθδειώζεηο

28,6

21,4

15,5

11,9

22,6
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ηελ ηξίηε ελόηεηα απνηππώλνληαη νη ζηάζεηο θαη γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα νξηζκέλα από ηα
ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο, ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη, ηέινο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
απηώλ.
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 7, δηαπηζηώλεηαη όηη νη καζεηέο ζεσξνύλ όια ηα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό λα ζπγθεληξώλεηαη ζην
παγθόζκην πξόβιεκα ηεο «Λεηςπδξίαο» (70,2%).
Πίνακαρ 7. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηε ζηάζε σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα.
Πνζνζηό (%)
Γελ
γλσξίδσ

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ

Πάξα
πνιύ

Ρύπαλζε

2,4

0,0

7,1

13,1

14,3

63,1

Μείσζε ηεο πνηθηιίαο ησλ
εηδώλ (θπηώλ θαη δώσλ)

2,3

0,0

6,0

15,5

16,7

59,5

Έιιεηςε λεξνύ

3,6

2,4

3,6

8,3

11,9

70,2

Αύμεζε πιεζπζκνύ ζηνλ
πιαλήηε

6,0

4,8

13,1

11,9

20,2

44,0

Σξύπα ηνπ όδνληνο

14,3

3,6

6,0

7,1

10,7

58,3

Όμηλε βξνρή

9,5

7,1

9,5

11,9

19,1

42,9

Ππξεληθά απόβιεηα

11,9

1,2

7,1

4,8

14,3

60,7

ρεδόλ δύν ζηνπο ηξεηο καζεηέο ζεσξνύλ, ηε κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο έρνπλ «νη ίδηνη», ελώ νη κηζνί καζεηέο δελ θαηαινγίδνπλ θακία
επζύλε ζηηο «Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο» (45,2%) (Πίλαθαο 8).
Πίνακαρ 8. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηνπο ππεπζύλνπο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ
ηεο ρώξαο.
Πνζνζηό (%)
Γελ
γλσξίδσ

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ

Πάξα
πνιύ

Κξάηνο

2,4

8,3

4,8

25,0

13,1

46,4

Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο

2,4

45,2

17,9

8,3

13,1

13,1

Γήκνη

6,0

4,8

8,3

20,2

27,4

33,3

Δπηρεηξήζεηο/ Βηνκεραλίεο θιπ

3,6

6,0

6,0

16,6

17,8

50,0

Δκείο νη ίδηνη

4,8

3,6

4,8

15,5

14,2

57,1

ηελ ηέηαξηε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη νη ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο,
πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία αθνινπζνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο πνπ είλαη
θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.
ύκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηώλ (Πίλαθαο 9), νη θηινπεξηβαιινληηθέο ζπλήζεηεο
πνπ αθνινπζνύλ «πάληα» νη καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο είλαη: ην ζβήζηκν ηνπ δηαθόπηε
θσηόο θαηά ηελ έμνδν από ην δσκάηην (69%), ε απελεξγνπνίεζε ηεο ηειεόξαζεο από ην
δηαθόπηε (70,2%), ε αλαθύθισζε (39,3%) θαη ε επίζθεςε πάξθνπ ηεο πεξηνρήο (53,6%). Ζ
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θαηαλάισζε αιιαληηθώλ θαη θξέαηνο παξαηεξείηαη όηη γίλεηαη «ζπλήζσο» έσο «πάληα» από
ην 1/5 ησλ καζεηώλ (21,4%). Δπίζεο, παξαηεξείηαη όηη πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηνπο δέθα
καζεηέο δε γλσξίδνπλ εάλ ζην ζπίηη ρξεζηκνπνηνύληαη ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο
(11,9%) θαη αλ αγνξάδνληαη βηνινγηθά πξντόληα (16,7%).
Πίνακαρ 9. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο γηα ηε ζπρλόηεηα εθαξκνγήο θηινπεξηβαιινληηθώλ
πξαθηηθώλ.
Πνζνζηό (%)
Γελ
γλσξίδσ

Πνηέ πάληα

Μεξηθέο
θνξέο

πλήζσο Πάληα

Υξεζηκνπνηείο ζην ζπίηη ζνπ
ιάκπεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο

11,9

9,5

8,3

23,8

13,1

33,3

βήλεηο ηα θώηα όηαλ βγαίλεηο
από έλα δσκάηην

1,2

3,6

3,6

8,3

14,3

69,0

Όηαλ δε ρξεζηκνπνηείο ηελ
ηειεόξαζε, ηελ θιείλεηο

1,2

4,8

8,3

15,5

70,2

Καηαλαιώλεηο θξέαο, αιιαληηθά

2,4

1,2

29,8

45,2

19,0

2,4

Ζ νηθνγέλεηά ζνπ ρξεζηκνπνηεί ην
απηνθίλεην γηα κηθξέο απνζηάζεηο

1,2

33,3

26,2

11,9

19,0

8,3

Κάλεηο αλαθύθισζε

3,6

14,3

15,5

9,5

17,9

39,3

Ζ νηθνγέλεηά ζνπ αγνξάδεη
βηνινγηθά πξντόληα

16,7

7,1

17,9

27,4

15,5

15,5

Δπηζθέπηεζαη πάξθν ηεο πεξηνρήο

1,2

0,0

10,7

15,5

19,0

53,6

ςμπεπάζμαηα - πποηάζειρ
ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξνθύπηνπλ πνηθίια
ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία ηων δραζηηριοηήηων, ηων ενδιαθερόνηων ηων
μαθηηών και ηοσ ρόλοσ ηων γονέων ζε ασηές, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο είλαη επραξηζηεκέλνη
από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο θαη νη γνλείο αζθνύλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε
δηακόξθσζε θαη δηαρείξηζε απηνύ, κε ηνπο ίδηνπο λα ζπκκεηέρνπλ, λα επνπηεύνπλ ηε ρξήζε
ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ θαη λα ζπκβνπιεύνπλ ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ παηδηώλ ηνπο. Χο πξνο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηηκνύλ νη καζεηέο ζηνλ ειεύζεξν
ρξόλνο ηνπο, ην παηρλίδη κε ηνπο θίινπο ή ηα αδέξθηα ηνπο είλαη ε πην ζεκαληηθή
δξαζηεξηόηεηα, ζηνηρείν πνπ εληζρύεη ηελ θνηλσληθή θύζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ ηάζε ηνπ
λα αλαδεηά ηε ζπληξνθηθόηεηα γηα επηθνηλσλία θαη ςπραγσγία, ην νπνίν πεξηθιείεηαη ζηε
θξάζε «ν άλζξσπνο ηνλ άλζξσπν αλαδεηά» (Μπαθηξηδήο, 2006). Γξαζηεξηόηεηα, πνπ επίζεο
αλαδεηθλύεηαη, είλαη ε ζπκκεηνρή ζε αθαδεκίεο ή αζιεηηθνύο/ πνιηηηζηηθνύο/ θνηλσληθνύο
ζπιιόγνπο, ε νπνία εμεγείηαη από ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ζ παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο θαη ε
ρξήζε δηαδηθηύνπ δελ είλαη ζηηο πξώηεο πξνηηκήζεηο, θαζώο απνηεινύλ κνλαρηθέο
δξαζηεξηόηεηεο άξα θαη ιηγόηεξν ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο, όπσο παξαηεξεί θαη ν
Κνπκέληνο (2006): «ηα παηδηά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ έξεπλα λα έρνπλ εμσζρνιηθά
ελδηαθέξνληα παξνπζηάδνπλ κεησκέλν αξηζκό σξώλ παξαθνινύζεζεο ηεο ηειεόξαζεο ζε
ζρέζε κε ηα παηδηά ηα νπνία δελ απαζρνινύληαη κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο».
Παξάιιεια, ηα θπξηόηεξα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ απηήο ηεο ειηθίαο αλαδεηθλύνληαη ε
ςπραγσγία, ε δηαζθέδαζε θαη δηάθνξα πξνζσπηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηνπο θίινπο ηνπο. Ζ θύζε απαζρνιεί ιίγν ηνπο καζεηέο, παξόιε ηελ εθπαίδεπζε πνπ
δέρνληαη από ην ζρνιείν γηα ηελ αεηθνξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο
δειώλνπλ ηθαλνπνίεζε από ην ππάξρνλ ηειενπηηθό πξόγξακκα θαη νη εθπνκπέο πνπ
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πξνηηκνύλ λα παξαθνινπζνύλ ζηελ ηειεόξαζε είλαη νη θσκσδίεο θαη έπεηηα νη παηδηθέο θαη
θσκηθέο ηαηλίεο. Χο πξνο ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαδεηνύλ ζην δηαδίθηπν, ε
ςπραγσγία/δηαζθέδαζε θπξηαξρεί, όπσο θαη ζηα γεληθόηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαη
αθνινπζνύλ νη αζιεηηθέο πιεξνθνξίεο, ελώ ζπρλά αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα
καζήκαηα. Ζ ηειεπηαία δηαπίζησζε δελ είλαη απξόζκελε, θαζώο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΜΜΔ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πην
ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ. Οινθιεξώλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα κε ηα
«πεξηβαιινληηθά» ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, δηαπηζηώλεηαη όηη όια ηα πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη, απαζρνινύλ ηνπο καζεηέο, σζηόζν ην λεξό ζπγθεληξώλεη ην
κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο.
ηελ θαηεγνξία μέζα πληροθόρηζης και επικοινωνίας, δηαπηζηώλεηαη όηη θάζε λνηθνθπξηό
δηαζέηεη ηειεόξαζε, ειεθηξνληθό ππνινγηζηή – ζηαζεξό ή θνξεηό: ηύπνπ laptop ή tablet –
θαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Δπίζεο, κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ,
πεξίπνπ νη κηζνί, δηαζέηεη ζην δσκάηηό ηνπ ηειεόξαζε ή/ θαη ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Απηά
ηα επξήκαηα αλαδεηθλύνπλ ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα επηθνηλσλίαο σο θπξίαξρα ζην
θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ ησλ καζεηώλ. Χζηόζν, νη καζεηέο πξνηηκνύλ ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ, πξσηίζησο, από ζπδεηήζεηο κε νηθεία
πξόζσπα, όπσο ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πξάμε ε νπνία δείρλεη
εκπηζηνζύλε θαη αζθάιεηα ζε απηά ηα πξόζσπα θαη απνδεηθλύεηαη από ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία. Γεύηεξν ζε πξνηίκεζε έξρεηαη ην ζρνιείν, πνπ απνηειεί επίζεκν θνξέα
κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ, «νίθν γλώζεο» θαη ζεσξείηαη γεληθά αμηόπηζην από καζεηέο θαη
γνλείο, όπσο επηζεκαίλνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο θαη νη Φαιιηδάο θ.ά. (2005). ηηο επόκελεο
πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ βξίζθνληαη ην δηαδίθηπν θαη ε ηειεόξαζε. Χο πξνο ηελ
πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε, νη καζεηέο πξνηηκνύλ ην ζρνιείν γηα αλαδήηεζε
πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη έπεηηα ηελ ηειεόξαζε. Οη ζπδεηήζεηο κε νηθείνπο έξρεηαη
ζηελ ηξίηε ζέζε πξνηίκεζεο, ην νπνίν ίζσο λα δηθαηνινγείηαη από ηε κε εηδίθεπζε απηώλ ησλ
πξνζώπσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αεηθνξηθήο δηαρείξηζήο ηνπ.
ηελ θαηεγνξία γνώζεις ηων μαθηηών για ηα περιβαλλονηικά θέμαηα, ε ζηάζε απηώλ απέλαληη
ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ απνδεηθλύεη ηελ ελεκέξσζε θαη
γλώζε πνπ θαηέρνπλ γηα απηά. πγθεθξηκέλα, αλαδεηθλύνπλ όια ηα πξνβιήκαηα σο πάξα
πνιύ ζεκαληηθά, κε κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο ιεηςπδξία. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ε
ιεηςπδξία απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε κε ην 1/5 πεξίπνπ ηνπ
παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ λα δεη ζε πεξηνρέο όπνπ πθίζηαηαη ην θαηλόκελν απηό (United
Nations 2014), θαη νη καζεηέο δείρλνπλ λα ζπκθσλνύλ, κε ην 86,7% απηώλ λα ζεσξεί «πνιύ»
θαη «πάξα πνιύ» ζεκαληηθό ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Σε κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηνπο καζεηέο, έρνπλ νη
βηνκεραλίεο/επηρεηξήζεηο. Ζ αηνκηθή επζύλε αθνινπζεί. Οη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο
πξνθύπηνπλ σο νη ιηγόηεξν ππεύζπλνη θνξείο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαηαη ην
πεξηβάιινλ. Όλησο, νη βηνκεραλίεο ζεσξνύληαη ππεύζπλεο γηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηνλ άλζξσπν, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζώο πξνθαινύλ αηκνζθαηξηθή
ξύπαλζε, ζηεξεά θαη ηνμηθά απόβιεηα, πνπ κνιύλνπλ ην έδαθνο θαη ηα πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα (Γεσξγόπνπινο 2006), θαηάζηαζε πνπ νη καζεηέο θαίλνληαη λα γλσξίδνπλ.
Δπίζεο, νη καζεηέο ζεσξνύλ όηη γλσξίδνπλ εθείλεο ηηο κεζόδνπο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ
ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξία, ην νπνίν νπζηαζηηθά
απνδεηθλύεηαη ζηελ επόκελε θαηεγνξία.
ηελ θαηεγνξία ζσνήθειες ηων μαθηηών και ηων οικογενειών ηοσς, θαηαγξάθνληαη νη
θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο απηώλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ θαη απηέο πνπ είλαη επηδήκηεο. Οη καζεηέο
δηαπηζηώλεηαη όηη όλησο γλσξίδνπλ θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ,
θαζώο ηηο εθαξκόδνπλ νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ κόλε ζπλήζεηα πνπ δε ζεσξνύλ
επηβιαβή, όκσο είλαη ζρεδόλ θαηαζηξεπηηθή γηα ηα απνζέκαηα πδάησλ, είλαη ε θαηαλάισζε
θξέαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ. Ζ ζπλερώο απμαλόκελε δήηεζε θξέαηνο θαη αιιαληηθώλ
νδήγεζε ζηε βηνκεραλνπνίεζε ηεο θηελνηξνθίαο θαη παξαγσγήο θξέαηνο, ε νπνία απαηηεί
ηεξάζηηεο εθηάζεηο θαιιηεξγήζηκεο γεο γηα ηελ παξαγσγή ζηηεξώλ θαη ρόξησλ πνπ ζα
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ζξέςνπλ ηα πξνο θαηαλάισζε δώα. Ο όγθνο ηνπ λεξνύ πνπ δαπαλείηαη εκεξεζίσο είλαη
ηεξάζηηνο θαη αλεζπρεηηθόο. Ζ πην ζπρλή θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ
αλαδεηθλύεηαη ην ζβήζηκν ηνπ δηαθόπηε θαηά ηελ έμνδν από έλα δσκάηην, γεγνλόο πνπ
πηζαλόηαηα νθείιεηαη θαη ζην δηαξθώο απμαλόκελν θόζηνο ηεο ΓΔΓΓΖΔ (ΓΔΖ).
Αμηνζεκείσηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ δε γλσξίδεη αλ ρξεζηκνπνηνύληαη
ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζπίηη ηνπ θαη αλ ε νηθνγέλεηά ηνπ αγνξάδεη
βηνινγηθά πξντόληα, ην δεύηεξν ίζσο νθείιεηαη ζην όηη ε αγνξά αγαζώλ δελ απνηειεί θνηλή
δξαζηεξηόηεηα γνλέσλ – παηδηώλ.
Ζ παξνύζα έξεπλα ζα κπνξνύζε λα επαλαιεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε θαη εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ κέζνδνο
απηή είλαη δπλαηό λα δηαζαθελίζεη ακθηιεγόκελεο θαηαζηάζεηο, σζηόζν ε κέζνδνο απηή
απαηηεί εμεηδίθεπζε, εκπεηξία, αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα θαη κεγάιν θόζηνο. Μηα αθόκε
πξόηαζε ζα κπνξνύζε λα είλαη ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο γηα κειέηε κεγαιύηεξνπ πιεζπζκνύ
ή δηαθνξεηηθήο ειηθηαθήο νκάδαο.
Δλ θαηαθιείδη, ε παξνύζα έξεπλα αλέδεημε ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη ησλ ΜΜΔ – ηειεόξαζε θαη δηαδίθηπν – ζηε δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθώλ
γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο, θαη ηελ αλάγθε ησλ ηδίσλ γηα παηρλίδη,
ςπραγσγία, ζπλαλαζηξνθή θαη νπζηαζηηθά, επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο κε θάζε
κέζν. Ζ έξεπλα ελίζρπζε ην ξόιν ησλ ΜΜΔ σο κηαο ζεκαληηθήο «άηππεο» κνξθήο κάζεζεο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ησλ
ππεπζύλσλ ησλ ΜΜΔ γηα ηελ αμηνπνίεζή απηώλ σο εξγαιείνπ εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνύ.
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ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΓΑΟΛΟΓΟΤ:
ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ
ηπιηαλόο Σακπάθεο, Άγγεινο πκεωλίδεο,
Παξαζθεπή Καξαληθόια θαη Δπάγγεινο Μαλωιάο
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ έξεπλα πξαγκαηεύεηαη ην πώο βιέπνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
ην κειινληηθό ηνπο επάγγεικα. Δηδηθόηεξα, πσο ηεξαξρνύλ θαη νκαδνπνηνύλ ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ, ηηο επαγγεικαηηθέο αμίεο πνπ πηζηεύνπλ όηη κπνξεί λα
ηνπ πξνζθέξεη ην επάγγεικα ηνπ δαζνιόγνπ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, βάζε
ηνπ Π.Γ. 334/2000, γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Δπίζεο, νη θνηηεηέο
αμηνινγνύλ ην επίπεδν γλώζεσλ πνπ ηνπο παξέρεηαη θαηά ηε θνίηεζε ηνπο θαη πξνηείλνπλ
πσο ζα κπνξνύζε ε παξερόκελε γλώζε λα βειηησζεί κέζα από ηελ εμεηδίθεπζε, ηε
δηεύξπλζε ζε πνιιά αληηθείκελα, ηελ άζθεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα.
Λέμεηο θιεηδηά: Δαζολογία, θέζειρ επγαζίαρ, επαγγελμαηικέρ αξίερ, επαγγελμαηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ
Δηζαγωγή
Τα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα αεηθνξίαο πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο, όπσο ε θιηκαηηθή
αιιαγή θαη ε ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, δείρλνπλ όηη ε επέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε
θύζε είλαη πξαγκαηηθά παγθόζκηνπ ραξαθηήξα θαη είλαη αλαπόθεπθηα επηβεβιεκέλε θαη ε
αιιαγή ησλ κνληέισλ αλάπηπμεο (UNFCCC 2011). Σπλεπαθόινπζα ν κεηαζρεκαηηζκόο
απηόο νδεγεί ζε κεηαβνιέο θαη ζηνλ θαηακεξηζκό ησλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο δίλνληαο ώζεζε
ζηηο πξάζηλεο ζέζεηο απαζρόιεζεο (Κνύγηαο 2011).
Όηαλ κηιάκε γηα πξάζηλα επαγγέικαηα ελλννύκε αλζξώπνπο πνπ θύξηα ελαζρόιεζή ηνπο
απνηειεί ε πξνζθνξά ηνπο ζηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνθπγή κειινληηθώλ θαηαζηξνθώλ ησλ γήηλσλ νηθνζπζηεκάησλ
πεξηιακβάλνληαο επαγγέικαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ
θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (Τακπάθεο θ.ά. 2005, Stern 2007). Παξαηεξνύκε θαη
καζαίλνπκε αξρηθά από ηνλ νηθνγελεηαθό καο πεξίγπξν θαη κεηέπεηηα από ηελ εκπεηξία θαη
ηελ κόξθσζή πνπ παίξλνπκε. Οη αμίεο πνπ έρνπκε ζηε δσή καο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ
θαξηέξα θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά καο ζηελ εξγαζία καο. Οη αμίεο απηέο κπνξνύλ λα καο
δώζνπλ έλα ηζρπξό πιαίζην θαηάιιεια νξηζκέλν πνπ λα κπνξεί λα θαζνξίδεη θαη ην
επάγγεικα πνπ ζα εμαζθήζνπκε ζηελ δσή καο (Manolas et al. 2012).
Σηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλάπηπμε
πνιιώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά
θέληξα θαη ηλζηηηνύηα πνπ ζθνπό έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα
εθόδηα γηα λα αζρνιεζνύλ απνηειεζκαηηθά κε ηηο ζνβαξέο πξνθιήζεηο πνπ ζήκεξα
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παξνπζηάδνληαη κπξνζηά ηνπο έρνληαο πάληα σο γλώκνλα ηελ αεηθνξία (Σππξνπνύινπ 2005,
Τακπάθεο θ.ά. 2008).
Ζ παξνύζα έξεπλα πξαγκαηεύεηαη ην πώο βιέπνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
(Γ.Π.Θ.) ην κειινληηθό ηνπο επάγγεικα. Δηδηθόηεξα, πσο ηεξαξρνύλ ηηο επαγγεικαηηθέο αμίεο
ηνπ δαζνιόγνπ θαη πσο απηέο νκαδνπνηνύληαη. Πσο ηεξαξρνύλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο αλάινγα
κε ηελ επηζπκία ηνπο λα εξγαζζνύλ ζ’ απηέο θαη πσο απηέο νκαδνπνηνύληαη. Πσο ηεξαξρνύλ
ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ δαζνιόγσλ θαη πσο απηέο νκαδνπνηνύληαη. Τέινο,
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί πσο ζπλδένληαη νη επαγγεικαηηθέο αμίεο κε ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Η δαζνινγηθή επηζηήκε
Σηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ζηα πξάζηλα επαγγέικαηα
πεξηγξάθεηαη ην επάγγεικα ηνπ Γαζνιόγνπ - Πεξηβαιινληνιόγνπ. Ο δαζνιόγνο έρεη σο
αληηθείκελν ηελ έξεπλα ζε ζέκαηα δαζηθήο νηθνλνκίαο θαζώο θαη ηε θξνληίδα ησλ δαζώλ. Ζ
δνπιεηά ηνπ επηζηήκνλα δαζνιόγνπ αθνξά ηε δαζηθή νηθνλνκηθή, ην ζρεδηαζκό θαη ηελ
θαηαζθεπή έξγσλ ζην δάζνο θαζώο θαη ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθώλ εξγαζηώλ. Τα
θαζήθνληα ηνπ δαζνιόγνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπόλεζε κειεηώλ δαζηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηε
ζύληαμε εθζέζεσλ πξαγκαηνγλσκνζύλεο, ηηο θηεκαηνγξαθήζεηο θαη ηελ επηζηαζία επί
δαζηθώλ ζεκάησλ. Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζνιόγνπ απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε
εηδηθώλ νξγάλσλ όπσο είλαη ηα θιηζίκεηξν, ην ξειαζθόπην, ην ηαρύµεηξν, ην παρύµεηξν θαη
ε κεηξνηαηλία (Σππξνπνύινπ 2005).

Δηθόλα 1. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο, ζην κάζεκα ηεο Γαζηθήο
Δληνκνινγίαο, ζηελ Διαηηά Γξάκαο.
Σίγνπξα ζα θέληξηδε πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνλ καζεηώλ αλ ηνπο έιεγαλ όηη ν
δαζνιόγνο είλαη έλαο «ηξειακέλνο επηζηήκνλαο» πνπ γπξλά ζην δάζνο θξαηώληαο έλα
αιπζνπξίνλν θόβνληαο δέληξα. Μάιηζηα απηόο ν νξηζκόο είλαη πνιύ θνληά ζην λα εμεγήζεη
ζηνπο καζεηέο πσο δεκηνπξγήζεθε ε δαζνινγηθή επηζηήκε.
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Ζ επηζηήκε ηεο Γαζνινγίαο μεθίλεζε από ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο ζαλ
απνηέιεζκα ησλ ζύγρξνλσλ νινέλα απμαλόκελσλ αλαγθώλ ζε μύιν, ζαλ πξώηε ύιε θαη ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ εθηεηακέλε θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ θαη
γεληθόηεξα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Απηέο νη αξρηθέο αλεζπρίεο νδήγεζαλ ζηε
δεκηνπξγία Παλεπηζηεκηαθώλ Ηδξπκάησλ, αξρηθά ζηε Γεξκαλία, ύζηεξα ζηε Γαιιία θαη
αξγόηεξα ζε άιιεο ρώξεο ηεο Μεζεπξώπεο, ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θ.α. (Τζνπκήο 1992).
Ζ ιεζηξηθή απόιεςε μύινπ από ην δάζνο πέξα από ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγεί (δηάβξσζε εδαθώλ, πιεκύξεο θ.ιπ.) κεηώλεη θαη ηε δπλαηόηεηα κειινληηθήο
ιήςεο μύινπ. Ζ ιεινγηζκέλε απόιεςε μύινπ πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ θαη καο παξέρεη
αεηθνξηθά μπιεία. Έηζη, ζηε λέα απηή επηζηήκε, ε αξρή ηεο αεηθνξίαο απνηεινύζε ηνλ
αθξνγσληαίν ιίζν ζηε δεκηνπξγία ηεο.
Ζ Γαζηθή Δθπαίδεπζε ζε αλώηαηε ζηάζκε άξρηζε λα παξέρεηαη ζηε ρώξα καο κε ηελ ίδξπζε
(1918) θαη ιεηηνπξγία ηεο Αλώηεξεο Γαζνινγηθήο Σρνιήο ζην Μεηζόβην Πνιπηερλείν ηεο
Αζήλαο, ε νπνία, ην 1927, κεηαθέξζεθε ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, όπνπ θαη
ιεηηνύξγεζε σο ηκήκα ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο Σρνιήο. Τν έηνο 1937 ηδξύζεθε ε
Γεσπνλνδαζνινγηθή Σρνιή, πνπ ηελ απνηεινύζαλ ηα Τκήκαηα Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
(Παπαζηαύξνπ & Σηεξγηάδεο 1989). Αδειθό ηκήκα, κε παξόκνην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη
ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα γηα ηνπο απόθνηηνπο, ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηελ
Οξεζηηάδα ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, από ην αθαδεκατθό έηνο 1999-2000, κε
ηίηιν «Γαζνινγία θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ». Σύκθσλα κε ην
άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 203/99 (ΦΔΚ 179/6-9-1999 η. Α΄), ν ζθνπόο ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ Τκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο Γαζνινγηθήο επηζηήκεο, θαη ηεο
επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηδηαίηεξε έκθαζε, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ
θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ ηθαλώλ λα κειεηνύλ, εξεπλνύλ, θαηαλννύλ
θαη εθαξκόδνπλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο γηα ηελ αλάπηπμε, βειηίσζε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Οη απόθνηηνη ηνπ Τκήκαηνο δηαζέηνπλ έλα ζπλεθηηθό θαη νινθιεξσκέλν ζύλνιν γλώζεσλ,
ζρεηηθά κε ηε Γαζνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή επηζηήκε θαη ηνπο Φπζηθνύο πόξνπο όπνπ
εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία από ηα πεδία γλώζεσλ ησλ Βηνινγηθώλ, Τερλνινγηθώλ, Θεηηθώλ,
Κνηλσληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ. Δηδηθόηεξα απνθηνύλ δεμηόηεηεο λα αλαιύνπλ θαη
λα πξνζαξκόδνπλ ηηο απνθηεζείζεο γλώζεηο ηνπο ώζηε λα ηηο εθαξκόδνπλ ζε πνηθίια ζέκαηα
ηνπ Γαζνινγηθνύ θαη Πεξηβαιινληηθνύ επηζηεκνληθνύ πεδίνπ ζπνπδώλ: Γηνίθεζε,
δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε δαζηθώλ, ιηβαδηθώλ,
θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Θήξα, δηαρείξηζε άγξηαο
παλίδαο, βειηίσζε βηνηόπσλ, ηρζπνθαιιηέξγεηα θαη αιηεία ζηα εζσηεξηθά ύδαηα.
Καηαζθεπαζηηθά θαη θπηνηερληθά έξγα. Γαζηθέο ππνδνκέο κεηαθνξάο δαζηθώλ πξντόλησλ.
Γαζηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη βηνκεραλίεο δαζηθώλ πξντόλησλ. Παξαθνινύζεζε θαη
δηαρείξηζε θπζηθώλ θηλδύλσλ. Γαζηθέο ππξθαγηέο. Πξνζηαζία δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ από
βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο. Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία νξεηλώλ ιεθαλώλ.
Δπηδξάζεηο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Απνθαηάζηαζε ηνπίνπ θαη
εδαθώλ. Δθαξκνγέο λέσλ ηερλνινγηώλ ζηα δαζηθά θαη θπζηθά νηθνζπζηήκαηα
(πιεξνθνξηθή, ηειεπηζθόπηζε, γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ θ.ιπ.). Ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία θπησξίσλ δαζηθώλ, θαιισπηζηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ εηδώλ. Σρεδηαζκό θαη
θαηαζθεπή ππνδνκώλ αλαςπρήο εληόο θαη εθηόο πόιεσλ. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη
επηθνηλσλία. Καηάξηηζε, εθαξκνγή θαη έιεγρν αλαπηπμηαθώλ κειεηώλ θαη πξνγξακκάησλ.
Οη θνηηεηέο πεξαηώλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπο εγγξάθνληαη ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην
Διιάδαο (ΓΔΨΤ.Δ.Δ.) θαη δηαζέηνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ δαζνιόγνπ όπσο
απηά παξνπζηάδνληαη ζην Π.Γ. 334/2000 «Άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσηερληθνύ»
(Φ.Δ.Κ. 297/29-12-2000, η. Α').
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Δπαγγεικαηηθέο επηινγέο - πξννπηηθέο
Οη πηπρηνύρνη δαζνιόγνη κπνξνύλ λα απαζρνινύληαη ζην δεκόζην ηνκέα σο κόληκν ή
επνρηαθό πξνζσπηθό ζε Υπνπξγεία (σο επηζηεκνληθά ζηειέρε επηθνξηηζκέλα κε δαζηθά θαη
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία), ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο (Γαζαξρεία,
Γηεπζύλζεηο Γαζώλ θαη Γηεπζύλζεηο Αλαδαζώζεσλ), ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη
ηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε Δξεπλεηηθά Κέληξα (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ,
Ηλζηηηνύηα θιπ.) θαηόπηλ πξνθήξπμεο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Οη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο δαζνιόγνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απαζρνιεζνύλ είηε ζηνλ
ηνκέα ησλ κειεηώλ, σο ηδηώηεο κειεηεηέο, εθπνλώληαο αληίζηνηρεο κειέηεο είηε ζην ηνκέα
ησλ έξγσλ, σο ηδηώηεο εξγνιήπηεο, εθηειώληαο αληίζηνηρα δαζνηερληθά έξγα, θαζώο θαη
έξγα πξαζίλνπ.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 437/1981 «Πεξί κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθώλ
έξγσλ» (Φ.Δ.Κ. 120/5-3-1981, η. Α΄) όηαλ ε κειέηε απνθαζηζηεί λα εθηειεζηεί κε αλάζεζε
ζε ηδηώηε κειεηεηή ή ηδησηηθό γξαθείν κειεηώλ έρνπκε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
716/1977 «Πεξί κεηξώνπ κειεηεηώλ θαη αλαζέζεσο θαη εθπνλήζεσο κειεηώλ» (Φ.Δ.Κ.
295/5-10-1977, η. Α').
Σύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 716/1977 εθδόζεθε ην Π.Γ. 541/1978 «Πεξί θαηεγνξηώλ
κειεηώλ» (Φ.Δ.Κ. 116/2-7-1978, η. Α΄) πνπ πεξηειάκβαλε 26 ζεζπηζκέλεο θαηεγνξίεο
κειεηώλ, θαζώο θαη ην Π.Γ. 256/1998 «Σπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 541/1978 (Α
116) πεξί θαηεγνξηώλ κειεηώλ» (Φ.Δ.Κ. 190/12-8-1998, η. Α΄) πνπ όξηζε κηα αθόκα
θαηεγνξία κειεηώλ. Σύκθσλα κε ην Π.Γ. 799/1978 «Πεξί ηεο δηαδηθαζίαο θαηαξηίζεσο,
ηεξήζεσο θαη εγθξίζεσλ ησλ Μεηξώσλ Μειεηεηώλ θαη ηεο εγγξαθήο εηο ηαύηα» (Φ.Δ.Κ.
185/8-11-1978, η. Α΄) κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ εηώλ από ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ, νη
δαζνιόγνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ κέρξη δύν θαηεγνξίεο κειεηώλ κεηαμύ ησλ
παξαθάησ ηξηώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ 27 ζεζπηζκέλσλ θαηεγνξηώλ: α) θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο
κειέηεο» (δηαρείξηζεο δαζώλ θαη νξεηλώλ βνζθνηόπσλ, δαζνηερληθήο δηεπζέηεζεο νξεηλώλ
ιεθαλώλ ρεηκάξξσλ, αλαδαζώζεσλ, δαζηθώλ νδώλ θαη δαζηθώλ κεηαθνξηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηάξηηζεο δαζηθώλ ραξηώλ), β) θαηεγνξία 25
«Μειέηεο θπηνηερληθήο δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ» θαη γ)
θαηεγνξία 27 «Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο». Ζ εγγξαθή γίλεηαη ζην Μεηξών Μειεηεηώλ, ζηε
Γηεύζπλζε Μεηξώσλ θαη Τερληθώλ Δπαγγεικάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ.
Σύκθσλα κε ην θεθάιαην Γ΄ (άξζξα 16 έσο 22) ηνπ Π.Γ. 437/1981 ε δη’ εξγνιαβίαο
αλάζεζε ζε ηδηώηεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ δαζνηερληθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ ηνπ δεκνζίνπ
(έξγα δηεπζέηεζεο νξεηλώλ ιεθαλώλ ρεηκάξξσλ, νδνπνηία, αλαδαζώζεσλ, δηαρείξηζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο δαζώλ, θπησξίσλ, δαζηθώλ κεηαθνξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δαζηθήο αλαςπρήο
θ.ιπ.) γίλεηαη ζε θαηόρνπο Δηδηθνύ Πηπρίνπ Δξγνιήπηνπ Γεκόζησλ Γαζνηερληθώλ Έξγσλ
(Δ.Γ.Γ.Δ.). Μεηά από ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο από ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ νη δαζνιόγνη
κπνξνύλ λα γίλνπλ θάηνρνη Δ.Γ.Γ.Δ. ύζηεξα από αίηεζε ηνπο ζηε Γηεύζπλζε Γαζώλ ηνπ
λνκνύ ηνπο πξνζθνκίδνληαο ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 90/2014 «Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ
4 ηνπ π.δ. 472/1985 (Α΄168) πνπ θσδηθνπνηήζεθε ζην άξζξν 109 ηεο θσδηθνπνίεζεο
λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 3669/2008 (Α΄
116)» (Φ.Δ.Κ. 138/13-6-2014, η. Α΄) κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ θαη νη δαζνιόγνη θαη νη
γεσπόλνη ζην Μεηξών Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηή (Μ.Δ.Κ.) ζηα έξγα πξαζίλνπ δειαδή
κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή έξγσλ πξαζίλνπ. Ζ εγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ.
πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά από ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο από ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ζηε
Γηεύζπλζε Μεηξώσλ θαη Τερληθώλ Δπαγγεικάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. Μάιηζηα είλαη δπλαηή ε εγγξαθή
ζύγρξνλνο θαη ζην Δ.Γ.Γ.Δ θαη ζην Μ.Δ.Κ.
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Οη δαζνιόγνη σο ηδησηηθνί ππάιιεινη κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο
επεμεξγαζίαο μύινπ θαη ραξηηνύ, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε Φνξείο Γηαρείξηζεο
Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ, ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θ.ά.
Δπίζεο κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηα Α.Δ.Η. θαη Τ.Δ.Η. ηεο
ρώξαο, σο δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό πξνζσπηθό θαζώο θαη σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Φπζηθά είλαη αλαγθαία εθηόο ησλ άιισλ ε
ύπαξμε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο.
Μέζνδνο έξεπλαο
Σηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο νη «ελεξγνί» θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ
Οξεζηηάδα. Δπεηδή είλαη ζεκαληηθή ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξόλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
έξεπλαο (Γανπηόπνπινο 1994), απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εμεηαζηηθή ηνπ Φεβξνπαξίνπ
ηνπ έηνπο 2014, δειαδή ζ’ απηνύο πνπ νλνκάδνπκε ελεξγνύο θνηηεηέο. Δξσηήζεθαλ ινηπόλ,
όινη νη 230 ελεξγνί θνηηεηέο (έγηλε απνγξαθή), πνπ απνηέιεζαλ ηνλ ππό έξεπλα πιεζπζκό.
Παξόκνηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ίδην Τκήκα θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 (Manolas
et al. 2012).
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απηνδηαρείξηζεο (Σηάξδνο
1999). Τν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη κόλν από κία ζειίδα, έηζη ώζηε λα κε δεκηνπξγεί
πξόβιεκα ζην λα ζπκκεηάζρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία. Ο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα
απαληήζνπλ είλαη πεξίπνπ 5 ιεπηά. Μάιηζηα πξηλ ηνπο δνζεί ην εξσηεκαηνιόγην ηνπο
εμεγείηαη ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο θαη ην όηη ην εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν. Γεληθά όινη νη
θνηηεηέο δέρηεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην κε πξνζπκία.
Σηηο πνιπζεκαηηθέο κεηαβιεηέο εθαξκόζζεθε ε αλάιπζε αμηνπηζηία (reliability analysis) θαη
ε παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis). Ζ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο νπνηαζδήπνηε
δηαδηθαζίαο κέηξεζεο ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βαζκνύ δηαθύκαλζεο ηεο
βαζκνινγίαο ησλ αηόκσλ, βαζκνύ πνπ νθείιεηαη ζε πξαγκαηηθέο δηαθνξέο (θαη ζηαζεξά
ζθάικαηα) θαη ηνπ βαζκνύ δηαθύκαλζεο πνπ νθείιεηαη ζε αζπλέπεηεο ηεο κέηξεζεο (Σηάξδνο
1999, Φίιηαο θ.ά. 2000). Δηδηθόηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο άιθα (ή αμηνπηζηίαο αCrνnbach) γηα ηελ εύξεζε εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ελόο εξσηεκαηνινγίνπ (Φξάγθνο 2004),
δειαδή αλ ηα ζηνηρεία έρνπλ ηε ηάζε λα θαηακεηξνύλ ην ίδην πξάγκα (Howitt & Gramer
2003). Σπληειεζηήο άιθα 0,70 ή κεγαιύηεξνο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθόο (Howitt & Gramer
2003), κεγαιύηεξνο από 0,80 ζεσξείηαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθόο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζηελ
πξάμε γίλνληαη δεθηνί θαη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο κηθξόηεξνη, κε ηηκέο κέρξη 0,60 (Σηάξδνο
1999).
Ο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη αμηόπηζηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρξήζηκνο. Όκσο, δελ είλαη
αξθεηό λα είλαη αμηόπηζηνο, ρξεηάδεηαη λα είλαη θαη έγθπξνο, πξάγκα πνπ γίλεηαη κε ηελ
εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (Σηάξδνο 1999). Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη κηα
ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ έρεη ζθνπό λα βξεη ηελ ύπαξμε παξαγόλησλ θνηλώλ αλάκεζα ζε κηα
νκάδα κεηαβιεηώλ (Sharma 1996). Πξνζπαζεί πεξηζζόηεξν λα εξκελεύζεη ηε δνκή παξά ηε
κεηαβιεηόηεηα (Νηδνύθξαο & Καξιήο 2001). Δηδηθόηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ
θύξησλ ζπληζησζώλ (principal components) (Νηδνύθξαο & Καξιήο 2001). Τν θξηηήξην πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ θπξίσλ ζπληζησζώλ είλαη απηό πνπ πξνηείλνπλ
νη Guttman θαη Kaiser (Cattell 1978, Φξάγθνο 2004), ζύκθσλα κε ην νπνίν ην όξην γηα ιήςε
ηνπ ελδεδεηγκέλνπ αξηζκνύ ησλ θπξίσλ ζπληζησζώλ θαζνξίδεηαη από ηηο ηηκέο ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ξηδώλ πνπ είλαη ίζεο ή κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδαο. Πξνζθύγακε, επίζεο,
ζηελ πεξηζηξνθή ηεο κήηξαο ησλ θπξίσλ παξαγόλησλ κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθήο
κέγηζηεο δηαθύκαλζεο ηνπ Kaiser (Harman 1976). Τέινο, ςάρλνπκε λα βξνύκε αλ ππάξρνπλ
θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα εξκελεύζνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ
ησλ δεδνκέλσλ καο θαη λα δώζνπκε ζ’ απηνύο θάπνηα εξκελεία (αλ απηό είλαη δπλαηόλ)
(Νηδνύθξαο & Καξιήο 2001). Σύκθσλα κε ηνλ Φξάγθν (2004) νη κεηαβιεηέο πνπ «αλήθνπλ»
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ζε θάζε παξάγνληα είλαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ην θνξηίν ζηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδνληαη νη
επηβαξύλζεηο ησλ παξαγόλησλ, κεηά από πεξηζηξνθή, είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 0,5 ζηνλ
παξάγνληα απηό.
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο (hierarchical cluster analysis)
έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν ππάξρνπλ θπζηθέο θαη ρξήζηκεο νκαδνπνηήζεηο
δεδνκέλσλ (Καξαπηζηνιήο 2001, Καξιήο 2005). Ψο κέηξν απόζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson θαη σο κέζνδνο ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ παξαηεξήζεσλ ζε
ζπζηάδεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ πιήξνπο δεζκνύ, γλσζηή θαη σο κέζνδνο ηνπ
«απώηεξνπ γείηνλα» (furthest neighbour). Γηα ηηο παξαπάλσ αλαιύζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην
ζηαηηζηηθό παθέην SPSS.
Απνηειέζκαηα - ζπδήηεζε
Οη θνηηεηέο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ επηινγή ηνπο λα ζπνπδάζνπλ ζην Τκήκα
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ. Αμηνιόγεζαλ ηελ επηινγή
ηνπο κε κέζν όξν (κ.ν.) 7,348 (ηππηθή απόθιηζε (η.α.)=1,843) ζε κηα θιίκαθα από ην 1 έσο ην
10 όπνπ ην 1 δειώλεη ηνλ πνιύ δπζαξεζηεκέλν θαη ην 10 ηνλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλν. Μάιηζηα
ην ίδην κέγεζνο ιάβακε θαη ζηε πξνεγνύκελε έξεπλα καο (7,389, η.α.=1,934) (Manolas et al.
2012). Οη θνηηήηξηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηεινύζαλ ην 35,7% ελώ νη θνηηεηέο ην
64,3% ησλ εξσηώκελσλ. Τν 26,5% βξίζθνληαλ ζην πξώην έηνο ζπνπδώλ, ην 15,7% ζην
δεύηεξν, ην 12,2% ζην ηξίην, ην 17,4% ζην ηέηαξην, ην 17% ζην πέκπην θαη 11,3% ζην
πηπρίν.
Σην Πίλαθα 1 παξαηίζεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία αμηνινγνύλ ηη ηνπο πξνζθέξεη ην επάγγεικα
ηνπ δαζνιόγνπ, ρξεζηκνπνηώληαο κηα θιίκαθα από ην 1 (πεξηζζόηεξν αζήκαλην) έσο ην 10
(πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό). Ζ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, ην ελδηαθέξνλ γηα γλώζε, ε
δεκηνπξγηθόηεηα - πξσηνηππία, ε δηαζθέδαζε, ε άκηιια θαη ε πξνζθνξά ζηνπο άιινπο
πξνεγνύληαη από ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα (Πίλαθαο 1). Αθνινπζνύλ ν ζεβαζκόο, ε
δύλακε, ν ειεύζεξνο ρξόλνο, ηα ρξήκαηα θαη ε αλαγλώξηζε. Τα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη
ζε αληίζεζε κε πξνεγνύκελε έξεπλα, όπνπ ε επαγγεικαηηθή αζθάιεηα απνηειεί ηε
ζεκαληηθόηεξε αμία (8,35) θαη αθνινπζνύλ ε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε (7,84), ην ύςνο ησλ
ρξεκάησλ (7,65), ην ελδηαθέξνλ γηα γλώζε (7,37) ν ειεύζεξνο ρξόλνο (7,32), ε
δεκηνπξγηθόηεηα - πξσηνηππία (7,19), ε πξνζθνξά ζηνπο άιινπο (7,17), ην λα βιέπεηο ηε
δνπιεηά ζνπ σο δηαζθέδαζε (7,08), λα ζε ζαπκάδνπλ θαη λα ζε ζέβνληαη (7,00), ε δύλακε
(6,96) ε αλαγλώξηζε (6,90) θαη ε άκηιια (6,66) (Manolas et al. 2012).
Σηελ παξαπάλσ πνιπκεηαβιεηή εξώηεζε εθαξκόζζεθε ε αλάιπζε αμηνπηζηίαο, αθνύ πξώηα
έγηλαλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο άιθα είλαη 0,867. Απηό
απνηειεί ηζρπξή έλδεημε όηη νη βαζκνί θιίκαθαο είλαη ινγηθά ζπλεπείο, δειαδή ηα ζηνηρεία
έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηξνύλ ην ίδην πξάγκα. Απηό, εμάιινπ, ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνπο
ζεκαληηθά πςεινύο επηκέξνπο ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο άιθα όπνπ κεηά ηε δηαγξαθή
νπνηαζδήπνηε κεηαβιεηήο) δελ πεηπραίλεηαη αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο (α=0,868
κεηά ηε δηαγξαθή ηεο κεηαβιεηήο «ειεύζεξνο ρξόλνο»).
Δπίζεο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έγηλαλ νη
απαξαίηεηνη έιεγρνη. Ο δείθηεο Keiser-Meyer-Olkin έρεη ηηκή 0,857. Δπίζεο, ν έιεγρνο
ζθαηξηθόηεηαο ηνπ Bartlett απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππόζεζε πσο ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο είλαη
ν κνλαδηαίνο θαη νη ζπληειεζηέο κεξηθήο ζπζρέηηζεο είλαη ρακεινί. Δπίζεο ηα κέηξα
θαηαιιειόηεηαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο (MSA) έρνπλ πνιύ πςειέο ηηκέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
άπνςε όηη ην ππόδεηγκα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο είλαη απνδεθηό.
Οη παξάγνληεο πνπ εμήρζεζαλ είλαη ηξεηο. Σηνλ Πίλαθα 2 δίλνληαη ηα θνξηία, ηα νπνία είλαη
νη κεξηθνί ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ δώδεθα κεηαβιεηώλ κε θαζέλα από ηνπο ηξεηο
παξάγνληεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ αλάιπζε. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην θνξηίν κηαο
κεηαβιεηήο ζε έλα παξάγνληα, ηόζν πεξηζζόηεξν ν παξάγνληαο απηόο επζύλεηαη γηα ηε
ζπλνιηθή δηαθύκαλζε ησλ βαζκώλ ζηε κεηαβιεηή πνπ ζεσξνύκε. Οη κεηαβιεηέο πνπ
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«αλήθνπλ» ζε θάζε παξάγνληα είλαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ην θνξηίν (ζηήιεο 1, 2 θαη 3) είλαη
κεγαιύηεξν (από ηελ ηηκή 0,5) ζην παξάγνληα απηό.
Πίλαθαο 1. Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ αμηώλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζνιόγνπ.
Μεηαβιεηέο - Δπαγγεικαηηθέο αμίεο
Θα κε θάλεη λα αηζζάλνκαη όηη θάλσ θάηη πνπ
Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε
αμίδεη.
Με ηε δνπιεηά κνπ ζα καζαίλσ ή θαη ζα
Δλδηαθέξνλ γηα γλώζε
αλαθαιύπησ λέα πξάγκαηα.
Γεκηνπξγηθόηεηα Ζ εξγαζία κνπ ζα εμαξηάηαη από ηηο δηθέο
Πξσηνηππία
κνπ ηδέεο.
Γηαζθέδαζε
Ζ δνπιεηά κνπ λα είλαη δηαζθεδαζηηθή.
Θα κνπ άξεζε λα ιύλσ λέα θαη δύζθνια
Άκηιια
πξνβιήκαηα. Να δνπιεύσ ζθιεξά όζν
αληέρνπλ νη δπλάκεηο κνπ.
Με ηελ δνπιεηά κνπ ζα κπνξώ λα βνεζώ ηνπο
Πξνζθνξά ζηνπο άιινπο
ζπλάλζξσπνπο κνπ.
Μηα ζηαζεξή δνπιεηά ζηελ νπνία κπνξώ λα
Δπαγγεικαηηθή αζθάιεηα
βαζηζηώ.
Θα κε ζαπκάδνπλ θαη ζα κε ζέβνληαη νη γύξσ
Σεβαζκόο
κνπ.
Θα ήζεια λα κπνξώ λα παίξλσ απνθάζεηο θαη
Γύλακε
λα είκαη ην «αθεληηθό».
Δίλαη ζεκαληηθό λα κε δνπιεύσ ην απόγεπκα
Διεύζεξνο ρξόλνο
θαη λα έρσ αξθεηό ειεύζεξν ρξόλν
Τν ύςνο ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα θεξδίδσ από
Φξήκαηα
ηελ δνπιεηά κνπ.
Οη άλζξσπνη ζα κε γλσξίζνπλ κέζα από ηελ
Αλαγλώξηζε
δνπιεηά κνπ.

κ.ν.

η.α.

8,04

2,040

7,87

1,949

7,61

2,099

7,40

2,207

7,39

2,193

7,32

2,271

7,23

2,459

7,17

2,348

7,09

2,417

7,05

2,482

6,83

2,381

6,68

2,518

Πίλαθαο 2. Μεηαβιεηέο - επαγγεικαηηθέο αμίεο κε ηηο επηβαξύλζεηο ησλ παξαγόλησλ κεηά
ηελ πεξηζηξνθή.
Μεηαβιεηέο - Δπαγγεικαηηθέο αμίεο
Δπαγγεικαηηθή αζθάιεηα
Αλαγλώξηζε
Πξνζθνξά ζηνπο άιινπο
Φξήκαηα
Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε
Σεβαζκόο
Άκηιια
Γεκηνπξγηθόηεηα - Πξσηνηππία
Δλδηαθέξνλ γηα γλώζε
Γηαζθέδαζε
Διεύζεξνο ρξόλνο
Γύλακε

Δπηβαξύλζεηο ησλ παξαγόλησλ
1
2
3
0,013
0,117
0,845
0,230
0,253
0,696
0,418
-0,129
0,648
0,068
0,323
0,759
0,498
-0,085
0,621
0,327
0,153
0,621
0,212
0,066
0,761
0,122
0,352
0,743
0,095
0,132
0,848
0,184
0,413
0,581
0,054
0,159
0,828
0,261
0,159
0,716

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηά, ν πξώηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο
πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, άκηιια, δεκηνπξγηθόηεηα-πξσηνηππία, ελδηαθέξνλ γηα γλώζε θαη
δηαζθέδαζε. Μπνξνύκε λα ηνλ νλνκάζνπκε σο επαγγεικαηηθέο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
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«πξνζσπηθή νινθιήξσζε». Ο δεύηεξνο παξάγνληαο κε ηελ ηαπηόηεηα «επαγγεικαηηθή
αλαγλώξηζε» πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο επαγγεικαηηθή αζθάιεηα, αλαγλώξηζε, πξνζθνξά
ζηνπο άιινπο, ρξήκαηα θαη ζεβαζκόο. Μάιηζηα ε κεηαβιεηή πξνζθνξά ζηνπο άιινπο έρεη
πςειή ηηκή θαη ζηνλ πξώην παξάγνληα (0,418), ελώ ε κεηαβιεηή πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε
ζην δεύηεξν (0,498). Έηζη, νη κεηαβιεηέο απηέο επεηδή βξίζθνληαη ζε δύν παξάγνληεο,
κπνξνύκε λα δερηνύκε όηη απνηεινύλ δεζκό κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ. Ο ηξίηνο παξάγνληαο
κε ηελ ηαπηόηεηα «θνηλσληθή αλαγλώξηζε» πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο ειεύζεξνο ρξόλνο
θαη δύλακε.
Δπίζεο, δεηήζεθε από ηνπο θνηηεηέο λα αμηνινγήζνπλ, ζε κηα θιίκαθα από ην 1 (κηθξόηεξε)
έσο ην 10 (κεγαιύηεξε), ηηο ζέζεηο εξγαζίαο αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπο λα εξγαζζνύλ ζ’
απηέο. Δλώ ζε παιαηόηεξε έξεπλα ζην Τκήκα ην 2010 νη επηινγή ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα ήηαλ νη πεξηζζόηεξν απνδεθηέο από ηνπο θνηηεηέο (Manolas et al. 2012),
ζηελ παξνύζα έξεπλα γίλεηαη θαλεξό όηη ε δηέμνδνο εμεύξεζεο δνπιεηάο ζην εμσηεξηθό
αμηνινγείηαη σο ε ζεκαληηθόηεξε (Πίλαθαο 3) θαη αθνινπζνύλ απηέο ηνπ δεκόζηνπ θαη
ηδησηηθνύ ηνκέα, όρη όκσο κε κηα ζαθή ζεηξά πξνηίκεζεο. Λνγηθό αλ ιάβνπκε ππόςε καο όηη
έρνπλ παγώζεη ε δηνξηζκνί ζην δεκόζην θαη ε δνπιεηέο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
Πίλαθαο 3. Αμηνιόγεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Μεηαβιεηέο - Θέζεηο εξγαζίαο
Κάπνηα αληίζηνηρε ζέζε ζην εμσηεξηθό
Γαζαξρεία
Γηθή κνπ επηρείξεζε - γξαθείν
Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία
Δπηρείξεζε - γξαθείν ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο
Τνπηθή απηνδηνίθεζε - Ννκαξρίεο
Ηδησηηθό ηνκέα σο κηζζσηόο
Άιιε δεκόζηα ππεξεζία

κ.ν.
7,37
7,17
7,07
6,98
6,69
6,30
6,23
5,90

η.α.
2,808
2,487
2,476
2,787
2,473
2,525
2,505
2,612

Πίλαθαο 4. Μεηαβιεηέο - ζέζεηο εξγαζίαο κε ηηο επηβαξύλζεηο ησλ παξαγόλησλ κεηά ηελ
πεξηζηξνθή.
Μεηαβιεηέο - Θέζεηο εξγαζίαο
Γαζαξρεία
Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία
Τνπηθή απηνδηνίθεζε - Ννκαξρίεο
Άιιε δεκόζηα ππεξεζία
Ηδησηηθό ηνκέα σο κηζζσηόο
Γηθή κνπ επηρείξεζε - γξαθείν
Δπηρείξεζε - γξαθείν ζε ζπλεξγαζία
Κάπνηα αληίζηνηρε ζέζε ζην εμσηεξηθό

Δπηβαξύλζεηο ησλ παξαγόλησλ
1
2
3
-0,115
-0,313
0,755
-0,059
-0,052
0,743
0,185
0,045
0,827
0,134
0,192
0,790
0,301
0,285
0,586
-0,066
-0,073
0,882
-0,005
0,041
0,875
-0,053
0,044
0,932

Δθαξκόδνληαο ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ζηελ παξαπάλσ πνιπκεηαβιεηή εξώηεζε, αθνύ
πξώηα έγηλαλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, ιάβακε ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο άιθα ίζν κε 0,649.
Απηό απνηειεί απνδεθηή έλδεημε όηη νη βαζκνί θιίκαθαο είλαη ινγηθά ζπλεπείο. Απηό,
εμάιινπ, ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνπο ζεκαληηθά πςεινύο επηκέξνπο ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο
άιθα όπνπ κεηά ηε δηαγξαθή νπνηαζδήπνηε κεηαβιεηήο) δελ πεηπραίλεηαη αύμεζε ηνπ
ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο (α=0,700 κεηά ηε δηαγξαθή ηεο κεηαβιεηήο «εξγαζία ζην
εμσηεξηθό»).
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Δπίζεο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, έγηλαλ νη
απαξαίηεηνη έιεγρνη. Ο δείθηεο Keiser-Meyer-Olkin έρεη ηηκή 0,662. Δπίζεο, ν έιεγρνο
ζθαηξηθόηεηαο ηνπ Bartlett απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππόζεζε πσο ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο είλαη
ν κνλαδηαίνο θαη νη ζπληειεζηέο κεξηθήο ζπζρέηηζεο είλαη ρακεινί. Δπίζεο, ηα κέηξα
θαηαιιειόηεηαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο (MSA) έρνπλ ηηκέο πςειέο κέρξη πνιύ πςειέο, πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη ην ππόδεηγκα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο είλαη απνδεθηό.
Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 4), ν πξώηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο
πξώηεο κεηαβιεηέο θαη κπνξνύκε λα ηνλ νλνκάζνπκε «εξγαζία ζηνλ δεκόζην ηνκέα», ν
δεύηεξνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο ππόινηπεο ηξεηο κεηαβιεηέο θαη κπνξνύκε λα ηνλ
νλνκάζνπκε «εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα», ελώ ν ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηελ
ηειεπηαία κεηαβιεηή θαη κπνξνύκε λα ηνλ νλνκάζνπκε «εξγαζία ζην εμσηεξηθό».
Σηνλ Πίλαθα 5 παξαηίζεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία νη θνηηεηέο αμηνινγνύλ ηηο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δαζνιόγνπ, ρξεζηκνπνηώληαο κηα θιίκαθα από ην 1 (κηθξόηεξε
απνδνρή) έσο ην 10 (κεγαιύηεξε απνδνρή), όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 344/2000.
Πίλαθαο 5. Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δαζνιόγσλ.
Μεηαβιεηέο - Δπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σε δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ πξνζηαζία, αμηνπνίεζε
ε) θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζώο
θαη ζηελ απνθαηάζηαζε δεµηώλ πνπ πξνθαινύληαη ζ' απηό.
Σηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ εζληθώλ δξπκώλ, ησλ
πγξνβηόηνπσλ θαη θάζε άιινπ πξνζηαηεπόκελνπ ρεξζαίνπ θπζηθνύ
ηγ)
νηθνζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ζηελ ηνπξηζηηθή ή άιιε αμηνπνίεζε ησλ
πεξηαζηηθώλ θαη αηζζεηηθώλ δαζώλ.
Σηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη
α) αλάπηπμε ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαζώο θαη ησλ
ινηπώλ εθηάζεσλ πνπ δηέπνληαη από ηε δαζηθή λνµνζεζία.
Σε θαηαζθεπαζηηθά έξγα εμππεξέηεζεο γεσξγνθηελνηξνθηθώλ δαζηθώλ ζθνπώλ, ζε θπηνηερληθά έξγα δηαρείξηζεο, αλάπηπμεο θαη
αηζζεηηθήο αλαβάζµηζεο πξαζίλνπ εληόο θαη εθηόο ησλ πόιεσλ,
ε)
θαζώο θαη ζηε θπηνηερληθή απνθαηάζηαζε πξαλώλ (δξόµνη,
ζηδεξνδξνµηθέο γξαµµέο), θπζηθώλ ζρεµαηηζµώλ (πνηαµώλ,
ρεηµάξξσλ) θαη ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ απηώλ.
Σε θάζε θύζεο εδαθνινγηθέο θαη εγγεηνβειηησηηθέο εξγαζίεο δαζηθνύ
ελδηαθέξνληνο θαη ζηε δηεπζέηεζε ησλ νξεηλώλ ιεθαλώλ ησλ
ζη)
ρεηµάξξσλ θαη ρεηµαξξσδώλ ξεπµάησλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρηνληνύ.
Σηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε αιζώλ,
πάξθσλ, δελδξνζηνηρηώλ, γεπέδσλ, παηδηθώλ ραξώλ θαη γεληθόηεξα
ηα)
ππαίζξησλ ρώξσλ αλαςπρήο θαη θπηνηερληθήο δηακόξθσζεο εληόο
θαη εθηόο ησλ πόιεσλ.
Σηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θπησξίσλ παξαγσγήο θάζε θύζεο
θπηηθνύ πιηθνύ πνπ έρεη δαζηθή ή θαιισπηζηηθή αμία, ζηελ ελ γέλεη
δ)
εµπνξία ηνπ πιηθνύ απηνύ, θαζώο θαη ζηελ παξαγσγή θαη εµπνξία
ζπόξσλ θαη θπηεπηηθνύ πιηθνύ δαζηθώλ θαη θαιισπηζηηθώλ εηδώλ.
Σηε ζύληαμε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ, ζύληαμε κειεηώλ θσηνεξκελείαο
θαη ηειεπηζθόπηζεο, θαζώο θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε Γεσγξαθηθώλ
Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) γηα ην ραξαθηεξηζκό, δηαρείξηζε
ηζη)
θαη αμηνπνίεζε εθηάζεσλ δαζηθνύ ελδηαθέξνληαο γηα
επηζηεκνληθνύο, δηνηθεηηθνύο, δηθαζηηθνύο, θηεκαηνινγηθνύο ή
άιινπο ζθνπνύο.
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κ.ν.

η.α.

7,72

1,906

7,37

1,864

7,36

1,932

7,25

1,924

7,19

1,930

7,19

2,020

7,18

2,008

7,09

2,115

ζ)
ηβ)

ηδ)

δ)
γ)

β)

ηε)

η)

ηδ)

Σε δαζηθέο εθκεηαιιεύζεηο, βηνκεραλίεο παξαγσγήο, θαηεξγαζίαο
θαη αμηνπνίεζεο πξντόλησλ ηνπ δάζνπο, εηαηξίεο, ηξάπεδεο,
πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ην δάζνο θαη ηα πξντόληα απηνύ ή ην θπζηθό πεξηβάιινλ.
Σηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε δαζνζπζηάδσλ θαη ηερλεηώλ
θπηεηώλ από δαζηθά είδε ζε νξεηλέο, εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο.
Σηελ εθπαίδεπζε (δεπηεξνβάζκηα – ηξηηνβάζκηα), ζε νξγαληζκνύο
έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη
ηππνπνίεζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ρεξζαία θπζηθά νηθνζπζηήκαηα
θαη πξντόληα πνπ παξάγνληαη από ηα δάζε, ζε εηαηξίεο ηνπηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζε νξγαληζκνύο θαη εηαηξίεο
θηεκαηνγξάθεζεο, θαζώο θαη ζε νξγαληζκνύο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) όισλ ησλ βαζκίδσλ.
Σηηο δαζηθέο µεηαθνξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηε δηαθίλεζε,
επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη εµπνξίαο ησλ δαζηθώλ θαη
δαζνγελώλ γεληθά πξντόλησλ.
Σηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ νξεηλώλ
θαη εµηνξεηλώλ βνζθνηόπσλ θαη ιηβαδηθώλ εθηάζεσλ.
Σηε ζήξα, ζεξαµαηηθή νηθνλνµία, δσνινγηθνύο θήπνπο θαη πάξθα,
θαηαθύγηα άγξησλ δώσλ, βειηίσζε βηνηόπσλ, ηρζπνθαιιηέξγεηα θαη
αιηεία ζηα νξεηλά θαη εµηνξεηλά ύδαηα, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ αθνξνύλ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ ησλ άγξησλ
δώσλ θαη ηρζύσλ.
Σηελ θαηάξηηζε, εθαξκνγή θαη έιεγρν αλαπηπμηαθώλ κειεηώλ θαη
πξνγξακκάησλ λνκώλ, πεξηνρώλ θαη αμηόινγσλ εθηάζεσλ δαζώλ ε
δαζηθώλ εθηάζεσλ, ζηελ θαηάξηηζε κειεηώλ γηα δαζηθήο θύζεο
επελδύζεηο, όπσο αλαδαζώζεηο, βηνκεραλίεο παξαγσγήο,
θαηεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπ δάζνπο, δαζηθά
θπηώξηα, θαζώο θαη ζηνλ έιεγρν θαη αμηνιόγεζε απηώλ.
Σηελ παξαγσγή, ηππνπνίεζε, ππνζπζθεπαζία, άζθεζε εκπνξίαο θαη
δηάζεζεο θπηνθαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, δαζηθώλ κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ θαη ζθεπώλ, δαζηθνύ ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη ζηε
ρξήζε θπηνθαξκάθσλ γηα θαηαπνιέκεζε εληόκσλ ζε δαζηθά είδε
δέλδξσλ θαη ζάκλσλ.
Σηελ παξαγσγή, ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη ησλ
πξντόλησλ απηώλ, θαζώο θαη θαξπώλ ηνπ δάζνπο (αγξηνθξάνπιεο,
βαηόκνπξα).
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1,888
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1,950

7,00

2,154
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2,075

6,93

1,879

6,90

2,015

6,90

1,939

6,59

2,259

6,46

2,205

Πίλαθαο 6. Μεηαβιεηέο - επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο επηβαξύλζεηο ησλ
παξαγόλησλ κεηά ηελ πεξηζηξνθή.
Μεηαβιεηέο
α
β
γ
δ
ε
ζη
δ
ε
ζ

Δπηβαξύλζεηο παξαγόλησλ
1
2
3
0,478 0,005
0,557
0,242 0,046
0,703
0,413 0,209
0,613
0,364
0,588 0,269
0,160 0,190
0,693
0,219 0,426
0,509
0,314
0,086 0,714
0,171
0,704 0,334
-0,069
0,582 0,633

Μεηαβιεηέο
η
ηα
ηβ
ηγ
ηδ
ηε
ηζη
ηδ
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Δπηβαξύλζεηο παξαγόλησλ
1
2
3
0,014
0,580
0,601
0,421
0,415
0,336
0,289
0,200
0,596
0,028
0,258
0,714
0,392
0,064
0,663
0,364
0,361
0,505
0,241
0,051
0,750
0,295
0,015
0,666

Δθαξκόδνληαο ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ζηελ παξαπάλσ πνιπκεηαβιεηή εξώηεζε, αθνύ
πξώηα έγηλαλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, ιάβακε ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο άιθα κε ηηκή 0,913.
Απηό απνηειεί πνιύ ηζρπξή έλδεημε όηη νη βαζκνί θιίκαθαο είλαη ινγηθά ζπλεπείο. Απηό,
εμάιινπ, ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνπο ζεκαληηθά πςεινύο επηκέξνπο ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο
άιθα όπνπ κεηά ηε δηαγξαθή νπνηαζδήπνηε κεηαβιεηήο δελ πεηπραίλεηαη αύμεζε ηνπ
ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο.
Δπίζεο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έγηλαλ νη
απαξαίηεηνη έιεγρνη. Ο δείθηεο Keiser-Meyer-Olkin έρεη ηηκή 0,897. Δπίζεο, ν έιεγρνο
ζθαηξηθόηεηαο ηνπ Bartlett απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππόζεζε πσο ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο είλαη
κνλαδηαίνο θαη νη ζπληειεζηέο κεξηθήο ζπζρέηηζεο είλαη ρακεινί. Δπίζεο, ηα κέηξα
θαηαιιειόηεηαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο (MSA) έρνπλ πνιύ πςειέο ηηκέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
άπνςε όηη ην ππόδεηγκα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο είλαη απνδεθηό.
Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 6), ηνλ πξώην παξάγνληα κπνξνύκε λα ηνλ
νλνκάζνπκε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ «πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμε», ην
δεύηεξν δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ «έξγα, κειέηεο θαη εθπαίδεπζε» θαη ηνλ ηξίην
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ «επηρεηξήζεηο (θπηώξηα θαη μπινβηνκεραλίεο)». Οη κεηαβιεηέο
ζ θαη η απνηεινύλ δεζκό αλάκεζα ζην δεύηεξν θαη ηξίην παξάγνληα. Δπίζεο ε κεηαβιεηή ηα
επεηδή έρεη πςειή ηηκή θαη ζηνλ πξώην θαη ζην δεύηεξν παξάγνληα κπνξνύκε λα ηελ
ζπκπεξηιάβνπκε θαη ζηνπο δπν παξάγνληεο.
Με ηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε ζε ζπζηάδεο έρνπκε νκαδνπνηήζεηο ησλ παξαγόλησλ από ηξεηο
παξαπάλσ παξαγνληηθέο αλαιύζεηο. Όπσο θαίλεηαη από ην δελδξόγξακκα ησλ κεηαβιεηώλ
(Δηθόλα 2) ε πξνζσπηθή νινθιήξσζε ζπλδέεηαη κε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμε, νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθό
ηνκέα ζπλδέεηαη κε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ επηρεηξήζεηο (θπηώξηα θαη
μπινβηνκεραλίεο) θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ζην δεκόζην ηνκέα ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή
αλαγλώξηζε. Σε κεγαιύηεξε απόζηαζε ηα ηξία παξαπάλσ δεπγάξηα ελώλνληαη θαη απνηεινύλ
ηελ πξώηε ζπζηάδα πνπ κπνξνύκε λα ηελ νλνκάζνπκε «απαζρόιεζε ζηελ Διιάδα». Ζ
δεύηεξε ζπζηάδα κπνξεί λα νλνκαζηεί «απαζρόιεζε ζην εμσηεξηθό», όπνπ νη ζέζεηο
εξγαζίαο ζην εμσηεξηθό ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε θαη επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ «έξγα, κειέηεο θαη εθπαίδεπζε».
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Πποζωπική ολοκλήπωζη
─┬───────────────────────────────────┐
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─┘
│
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─────────┬───────────────────────────┼───────────┐
Επισειπήζειρ (θςηώπια, ξςλοβιομησανίερ)─────────┘
│
│
Επγαζία ζηο δημόζιο ηομέα
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│
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Δηθόλα 2. Γελδξόγξακκα ζύλδεζεο ησλ παξαγόλησλ.
Σηνλ Πίλαθα 7 παξαηίζεηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γλώζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ηνπο
παξέρεηε θαη απηή πνπ πηζηεύνπλ όηη ηνπο παξέρεηαη από ην Τκήκα, ρξεζηκνπνηώληαο κηα
θιίκαθα από ην 1 (κηθξόηεξε απνδνρή) έσο ην 10 (κεγαιύηεξε απνδνρή). Γίλεηαη θαλεξό όηη
νη θνηηεηέο δεηνύλ πεξηζζόηεξα θαη απηό είλαη θάηη πνιύ ζεηηθό. Οη γλώζεηο κέζα από ηελ
δηεύξπλζε ζε πνιιά αληηθείκελα απνηειεί ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο δαζνινγηθήο
επηζηήκεο θαη απηό είλαη πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο. Δληνύηνηο, ελώ
έρεη ηελ κεγαιύηεξε αμηνιόγεζε ζε απηό πνπ ηνπο παξέρεηαη θαηαιακβάλεη ηε κηθξόηεξε ζε
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απηό πνπ δεηνύλ νη θνηηεηέο λα ηνπο παξέρεηαη. Οη θνηηεηέο δεηνύλ εμεηδίθεπζε. Πσο
κπνξνύκε, ινηπόλ, λα θξαηήζνπκε ηόζν δηεπξπκέλν ην δαζνινγηθό αληηθείκελν θαη
ζπγρξόλσο λα έρνπκε εμεηδίθεπζε, θαη ζε πνην αληηθείκελν; Μηα πξόηαζε ζα ήηαλ λα
ππάξμνπλ επηινγήο καζήκαηα κε αληηθείκελα όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη από ηελ
αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Πίλαθαο 5) θαη λα ππνζηεξίδνληαη από
δηδάζθνληεο από όινπο ηνπο δαζνινγηθνύο ηνκείο πνπ εκπιέθνληαη, πξνζθέξνληαο
εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζηνπο θνηηεηέο.
Πίλαθαο 7. Αμηνιόγεζε επηπέδνπ γλώζεσλ θνηηεηώλ Γαζνινγίαο.
Μεηαβιεηέο - Δπίπεδν γλώζεσλ
γλώζεηο κέζα από ηελ εμεηδίθεπζε
γλώζεηο κέζα από ηελ δηεύξπλζε
γλώζεηο κέζα από ηελ άζθεζε
γλώζεηο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζε έξεπλα

ζα πξέπεη λα παξέρεη
κ.ν.
η.α.
8,27
1,844
7,86
1,759
8,61
1,654
8,51
1,602

πνπ παξέρεη
κ.ν.
η.α.
6,85
2,203
7,1
1,868
6,93
2,397
6,33
2,801

Γηα ηηο γλώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη κέζα από ηελ άζθεζε (κέζα ζην Τκήκα θαη
ζηελ πξαθηηθή άζθεζε), θαζώο θαη κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζε έξεπλα πξέπεη λα είκαζηε
απιά απνινγεηηθνί ζηνπο θνηηεηέο καο. Οη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο έρνπλ πεξηνξηζηεί, νη
πξνκήζεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εξγαζηεξηαθώλ αλαισζίκσλ είλαη κεδακηλέο,
κάιηζηα είλαη ιππεξό όηη αξθεηνί ζπλάδειθνη, αιιά θαη θνηηεηέο, ρξεκαηνδνηνύλ νη ίδηνη ηελ
έξεπλα ηνπο (ζπιινγή δεηγκάησλ θ.ιπ.).
πκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αιιάμεη ηνλ ηξόπν πνπ νη θνηηεηέο Γαζνινγίαο βιέπνπλ ην
επαγγεικαηηθό ηνπο κέιινλ. Δλώ παιαηόηεξα είραλ ηελ επηζπκία λα εξγαζηνύλ ζηε Γαζηθή
Υπεξεζία θαη γεληθόηεξα ζην δεκόζην ηνκέα, ζήκεξα βιέπνληαο όηη θάηη ηέηνην είλαη κε
εθηθηό πξνζαλαηνιίδνληαη γηα εξγαζία ζην εμσηεξηθό ή θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
Οη θνηηεηέο δελ δεηνύλ απιά γλώζεηο, αιιά εθείλεο ηηο γλώζεηο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. Δίλαη αλαγθαίν λα πξνζαξκόζνπκε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ
Τκήκαηνο Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηηο λέεο αλάγθεο θαη είλαη ζεκαληηθό λα αθνύκε ηε
γλώκε ηνπο γηα ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο.
Οη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη όηη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο ηνπο πξνζθέξεη
γλώζεηο κέζα από ηελ δηεύξπλζε πνπ έρεη από ηα πεδία γλώζεσλ ησλ βηνινγηθώλ,
ηερλνινγηθώλ, ζεηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ. Όκσο δειώλνπλ όηη δελ
είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο γλώζεηο πνπ πξνζθέξνληαη κέζα από ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ
άζθεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έξεπλεο. Θα πξέπεη ινηπόλ, λα ππάξρεη ζπλερήο παξνπζία
πξνζσπηθνύ, αλαγθαίσλ ζύγρξνλσλ εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ θαη δηαζέζηκσλ αλαισζίκσλ,
ινγηζκηθνύ θ.ιπ. Μάιηζηα είλαη αλαγθαία ε ζπλεπηθνύξεζε ησλ κειώλ Γηδαθηηθνύ
Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) ηνπ Τκήκαηνο από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζε
αληηθείκελα πνπ έρνπλ δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
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Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ
ΣΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΣΗΝ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Ιωάλλεο Μ. Κνύδαο
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ Β΄ ΔΛΜΔ ΔΒΡΟΤ είλαη ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ,
πνπ θαιχπηεη ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο θαζεγεηέο ησλ ρνιείσλ απφ ηα Λάβαξα Γηδπκνηείρνπ
κέρξη ηα Γίθαηα. Ηδξχζεθε ην 1981 κε έδξα ηελ Οξεζηηάδα θαη ππήξμε κία απφ ηηο πην
ζπγθξνηεκέλεο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξηνρή. ε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ
θνηλσλία ηεο πεξηνρήο Οξεζηηάδαο, ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ηεο
δελ πεξηνξίδνληαλ ζε ζέκαηα κφλνλ ζπλδηθαιηζηηθά. πκκεηείρε παξάιιεια θαη ζηε
δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη πνιηηηθνχ γίγλεζζαη ηεο πεξηνρήο.
Ζ πνξεία ηεο Έλσζεο ήηαλ απφξξνηα ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα καο κε ηε
δεκηνπξγία ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ θηιηθά πξνζθείκελσλ πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα,
αιιά θαη κε ζπγθξνχζεηο πξνο απηά, φηαλ σο θπβεξλεηηθά θφκκαηα ειάκβαλαλ απνθάζεηο
αληίζεηεο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ θαζεγεηψλ.
Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαδξακάηηζαλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο, νη
δηεθδηθήζεηο ηεο ζε παλειιήληα εκβέιεηα θαη ε αλάδεημε ζηειερψλ ηεο ζην ηξηηνβάζκην
ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν (ΟΛΜΔ) είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζ’ απηή
ηελ εηζήγεζε. Παξάιιεια γίλεηαη κηα απνηίκεζε ηνπ κέρξη ηψξα πξνζθεξζέληνο θαη
πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ηεο θαη επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή θαηά πφζν νη ζεκεξηλέο δξάζεηο ηεο
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηνπο εξγαδφκελνπο -κέιε ηεο- κέζα ζηε δίλε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: σνδικαλιζμός, ζσνδικαλιζηικό κίνημα, Β΄ ΔΛΜΔ Έβροσ, Ορεζηιάδα, ΟΛΜΔ
Δηζαγωγή
Σν θίλεκα πνπ επηδηψθεη ηε ζπλέλσζε πξνζψπσλ, πνπ αζθνχλ ην ίδην επάγγεικα, ζε κηα
νξγάλσζε, γηα λα πξναζπίζνπλ ηα θνηλά ζπκθέξνληά ηνπο νλνκάδεηαη ζπλδηθάην ή
ζσκαηείν. Σν ζπλδηθάην πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηνειιεληθή ιέμε ζχλδηθνο, πνπ ζεκαίλεη ην
ηξίην πξφζσπν πνπ βνεζάεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο. Απφ ηε ιέμε απηή πξνήιζαλ νη
φξνη ζηα Λαηηληθά syndicus θαη syndicatum θαη ζηε ζπλέρεηα νη αληίζηνηρεο ιέμεηο πνπ
ππάξρνπλ ζήκεξα ζηα Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά (syndicalism, syndicate syndicalisme, syndicat - Syndikalismus, Syndikat).
ηελ Διιάδα ν φξνο «ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ Ν.
1264/82. χκθσλα κε απηφλ ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε είλαη έλσζε πξνζψπσλ πνπ δελ
έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα (Ν. 1264/82, άξζξν 4, 2).
«Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα είλαη απφξξνηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
αθνχ εκθαλίζηεθε σο αληίδξαζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ αηνκηθή ηνπο αδπλακία λα
αληηπαξαηεζνχλ ζηνπο εξγνδφηεο. Πξνήιζε απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη κέζα απφ ηε
ζπιινγηθή δξάζε κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Έηζη απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο
ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ηνπ αδχλαηνπ πφινπ, κε ζηφρν ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ
εθθξαζηψλ ηνπ, δειαδή ηνπ ηζρπξνχ πφινπ. ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ ν ζπλδηθαιηζκφο
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εμειίρζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηα
δηάθνξα θξάηε θαη ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαλ ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ηερληθέο
ηεο παξαγσγήο ζηε βηνκεραλία» (Κνχδαο 2008).
Απφ ηηο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χπαξμήο ηνπ
(ηδενινγηθνπνηεκέλνο-πνιηηηθνπνηεκέλνο ζπλδηθαιηζκφο, ζπληερληαθφο θαη ξεθνξκηζηηθφο ή
κεηαξξπζκηζηηθφο) επηθξάηεζε ν ξεθνξκηζηηθφο ζπλδηθαιηζκφο. Ο ζπλδηθαιηζκφο απηφο δελ
ακθηζβεηεί ηελ θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. Δπηδηψθεη, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ,
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε
δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δχλακε, λα πξνζηαηεχζεη
θαη λα πξνζαπμήζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ ή λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
επηξξνή ηνπ κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα (Κνχδαο 2008).
Σε δεθαεηία ηνπ 1960, φπσο ν ζχλδηθνο, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα βνεζνχζε ζηε ζχληαμε
θαλφλσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζρέζε πνπ αλέπηπζζε ην βηνκεραληθφ ζχζηεκα κε ην
θξάηνο (Γθαικπξαίεζ 1969). ηε νπζία δειαδή ην θξάηνο είρε αλάγθε ην ζπλδηθαιηζηηθφ
θίλεκα γηα λα βνεζάεη κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηηο δπζκελείο επηδξάζεηο πνπ είραλ ζηελ
πξάμε νη θαλφλεο ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο. Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα
λνκηκνπνηήζεθε ε δξάζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζηε ρψξα καο ιίγν πην
θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηε βηνκεραληθή Δπξψπε. ην χληαγκα ηνπ 1975 αιιά θαη ζηα
άιια αλαζεσξεκέλα πληάγκαηα θαηνρπξψλνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
αλαγλσξίδνληαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο.
Άρθρo 22
1. H εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην Κξάηνο, πνπ κεξηκλά γηα ηε
δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή εμχςσζε
ηνπ εξγαδφκελνπ αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ.
Όινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο
γηα παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο.
2. Με λφκν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί φξνη εξγαζίαο, πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλαπηφκελεο κε ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη, αλ απηέο απνηχρνπλ,
κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε δηαηηεζία.
3. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ηνπο
δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (χληαγκα 1975, χληαγκα 2008).
Ζ αλάπηπμε, ινηπφλ, ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ θαζεγεηψλ είρε ηελ έγθξηζε θαη ηε
ζπκπαξάζηαζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο (θπβέξλεζε, θφκκαηα,
δηθαζηηθή εμνπζία, ΜΜΔ θ.ιπ.), γηα λα επηηειέζεη ηνλ ξφιν, γηα ηνλ νπνίν ην πξνφξηδε ην
ίδην ην ζχζηεκα. Έηζη εμεγείηαη θαη ε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθψλ θηλεκάησλ
ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ θαζεγεηψλ, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηνπ Ν. 1264/82
νξγαλψζεθε θαη απηφ ζε πξσηνβάζκηα ζσκαηεία (ΔΛΜΔ) θαη ζε δεπηεξνβάζκην (ΟΛΜΔ),
πνπ ζηε ζπλέρεηα φια ππάγνληαλ ζε κηα θνηλή ρνάλε πνπ ιέγεηαη ΑΓΔΓΤ (Κνιιηάο 1999),
πιήξσο ειεγρφκελε απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο. Οη ζπλδηθαιηζηέο αθφκα θαη
ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο, φπσο αθεδεκφλεπην θαη αλεμάξηεην ζπλδηθαιηζηηθφ
θίλεκα θαη δελ αληηιακβάλνληαη φηη απηέο νη εθθξάζεηο είλαη επθεκηζκνί, πνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
«ην Γεκφζην Σνκέα ν πςειφο δείθηεο ζπκκεηνρήο ζην ζπλδηθάην απνξξέεη, αθελφο απφ ην
αζθαιέο γηα ηνπο κηζζσηνχο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε
ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, αθεηέξνπ απφ ηνπο ζηελνχο δεζκνχο ηεο πνιηηηθήο ησλ θνκκάησλ
κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, φπνπ κέζσ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ
νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο ηκάληεο κεηαβίβαζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ θνκκάησλ, επλνεί ηελ
ζπλδηθαιηζηηθή έληαμε» (Κνιιηάο 1999).

264

«Σελ επνρή κεηά ηελ Γηθηαηνξία δεκηνπξγήζεθαλ ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο, πνπ ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη ε ζηελή δηαζχλδεζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα θφκκαηα θαη
φρη ε αλαθνξά ηνπο ζε ηδενινγηθέο αθεηεξίεο θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο κε βάζε απηέο. Οη
παξαηάμεηο απηέο έρνπλ θαζηεξψζεη θάζεηεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη απνηεινχλ ηνπο
βξαρίνλεο ησλ θνκκάησλ ζηα ζπλδηθάηα. Ζ ζχλδεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ κε
θφκκαηα έρεη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Σν ζεηηθφ είλαη φηη κπνξνχλ λα
νξγαλψλνληαη, λα ελεκεξψλνληαη θαη λα δξνπλ πην εχθνια ππφ ηελ θαζνδήγεζε
νξγαλσκέλσλ ζρεκαηηζκψλ, φπσο είλαη ηα θφκκαηα. Καη απηφ ζα ηζρχεη φζν ηα ζπλδηθάηα ζα
ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ππάξρνπζα δνκή. Σν αξλεηηθφ είλαη φηη ηα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα
λα ππνηάζζνληαη ζηηο επηινγέο θαη ηηο ζθνπηκφηεηεο ησλ θνκκάησλ, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη
άγλσζηεο θαη αληίζεηεο κε ην ζπλδηθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ ηνπο» (Κνχδαο 2008).
Ζ Β΄ ΔΛΜΔ, ινηπφλ, αλαπηχρζεθε θαη έδξαζε κέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε
ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θξάηνπο είρε μεθηλήζεη απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ’70, αιιά έγηλε πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ ηη επεδίσθε απηφ, γεληθά κε ηα
ζπλδηθαιηζηηθά θηλήκαηα, απφ ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ην ΠΑΟΚ, θαη
ηδηαίηεξα κεηά ην 1986. Απφ ηελ πεξίνδν απηή θαη κεηά ην θξάηνο, ζε αηηήκαηα ησλ
θαζεγεηψλ, έπαηξλε αληηδξαζηηθέο ζέζεηο θαη επέβαιιε ξπζκίζεηο ζε βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ θαζεγεηψλ.
Η Οξεζηηάδα θαη ε θνηλωλία ηεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980
Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 ήηαλ κφιηο 3.246 θάηνηθνη. Σν 1946 απφ
θνηλφηεηα έγηλε Γήκνο κε πιεζπζκφ 6.652 θαηνίθνπο. Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε
εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ήηαλ ε εμήο:
Πίλαθαο 1
Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Α/Α

ΔΣΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΖ

ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖ
ΠΟΛΖ

ΠΛΖΘΤΜΟ ΔΠΑΡΥΗΑ
ΟΡΔΣΗΑΓΑ

1

1951

12.832

42.831

2

1961

13.948

47.624

3

1971

12.513

39.949

4

1981

14.727

42.226

5

1991

14.783

40.049

6

2001

21.730

-

7

2011

-

37.695

Σν 1998, πνπ κεηαηξάπεθε ζε Καπνδηζηξηαθφ Γήκν πεξηιακβάλνληαο ηα γχξσ ρσξηά, ν
πιεζπζκφο ηεο ππεξέβαηλε ηνπο 20.000. Με ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είρε 21.730 θαηνίθνπο
θαη κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ν Καιιηθξαηηθφο Γήκνο ηεο Οξεζηηάδαο έρεη 37.695
θαηνίθνπο (ΔΤΔ 2015).
Ζ θχξηα πεγή πινχηνπ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο είλαη ε αγξνηηθή
νηθνλνκία. Παξάιιεια κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή ζεκαληηθή είλαη θαη ε θηελνηξνθηθή
παξαγσγή ηεο επαξρίαο ηεο. Οη θαιιηέξγεηεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ
πςειή ζηξεκκαηηθή απφδνζε ηεο γεο, θπξίσο ζηηο αξδεπφκελεο εθηάζεηο. Ο πξσηνγελήο
ηνκέαο, θαη θχξηα ε αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ε θηελνηξνθία, απνηειεί ην ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο κε πάλσ απφ 1.000.000 ζηξέκκαηα εχθνξεο γεο θαη κε πιεφλαζκα
πδάηηλσλ πφξσλ. Σα γεσξγηθά πξντφληα ηεο είλαη θπξίσο ζηηάξη, θαιακπφθη, βακβάθη,

265

παηάηεο, δαραξφηεπηια, θξηζάξη, ειίαλζνο, ζθφξδα, ζφξγν γηα ζθνχπα, ζίθαιε, πεπφληα,
θαξπνχδηα, ζπαξάγγηα, ζηαθχιηα, θαζφιηα, ξεβίζηα θαη θαθή.
πλδεδεκέλνο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο είλαη θαη ν δεπηεξνγελήο ηεο ηνκέαο,
πνπ ηνλ απνηεινχλ ην εξγνζηάζην δάραξεο ζηε λφηηα είζνδν ηεο πφιεο, ην ζπζθεπαζηήξην
ζπαξαγγηψλ ζηε Νέα Βχζζα, ην ζπζθεπαζηήξην νζπξίσλ θαη άιισλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε
ηελ νλνκαζία «Αγξνθήπην» ζηε Λεπηή, ε βηνηερλία γεσξγηθψλ εξγαιείσλ Δ.Β.Α.Κ.
Οξεζηηάδαο, ε βηνηερλία αλαςπθηηθψλ πνηψλ ΔΠΑΠ ζηε Λεπηή θαη ε Άξδαο Frost Α.Δ.
παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαη γιπθνχ θαιακπνθηνχ ζηα
Κφκαξα, ε νπνία δηαζέηεη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζε κηα έθηαζε 1.000 m2. Αμηφινγεο
νηθνλνκηθέο κνλάδεο δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο απνηεινχλ αθφκε ε ΘΡΑΚΩΝ
Α.Δ.Β.Δ. θαη ε YTONG Α.Δ., κνλάδεο παξαγσγήο πξντφλησλ θνληακάησλ ζην 12ν
ρηιηφκεηξν ηεο επαξρηαθήο νδνχ Οξεζηηάδαο - Βάιηνπ θαη ε βηνκεραλία γάιαθηνο
«Δβξνθάξκα» ζην Γηδπκφηεηρν, πνπ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη γάια απφ ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ.
Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηεο λέαο πφιεο ζρεηίδνληαη κε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, αθνχ
είλαη καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα θαη ε απνκφλσζε απηή θαζηζηά δχζθνιε ηελ νηθνλνκηθή
θαη πνιηηηζηηθή ηεο πξφνδν.
ηε δεθαεηία 1980-1990 ν πιεζπζκφο γεληθφηεξα ηεο Θξάθεο παξνπζίαζε κείσζε 2% θαη
απνηειεί ηελ πιένλ αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο κε ππθλφηεηα κφιηο 39 θαηνίθνπο
αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Ζ Θξάθε θαηείρε ηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ
πεξηθεξεηψλ ην 1986-1988 ζε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ε παξαγσγηθφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα ήηαλ
ε ρακειφηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% απφ θάζε άιιε πεξηθέξεηα ηεο Δ.Δ. θαη ζπγθέληξσλε
κφλν ην 10% ησλ επηδνηνχκελσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ απφ ην 1982 έσο ην 1990. Οη
επηπηψζεηο ηεο ππαλάπηπμεο ζηε Θξάθε έρεη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο
πεξηζζφηεξν απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ίδηαο ηεο Πεξηθέξεηαο (Μαιθίδεο 2000).
ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ε Οξεζηηάδα ήηαλ κηα εκηαζηηθή αγξνηηθή πεξηνρή κε πιήζνο αγξνηψλ
ηφζν κέζα ζηελ πφιε, φζν θαη έμσ απφ απηήλ, ζηνπο παξαθείκελνπο νηθηζκνχο θαη ηα ρσξηά.
Ο πινχηνο ηεο πφιεο πξνέξρνληαλ απφ ηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή, πνπ
δηνρεηεπφηαλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο. Ζ κφλε επεμεξγαζία γεσξγηθνχ
πξντφληνο πνπ γίλνληαλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ ηα δαραξφηεπηια, ηα νπνία γίλνληαλ δάραξε ζην
εξγνζηάζην δάραξεο ηεο πφιεο.
Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ αξηζκνχζε πεξίπνπ 500 άηνκα, απφ ηα νπνία ηα κηζά
ήηαλ επνρηαθνί εξγάηεο. Απηφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηεινχζε ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ
Δξγαηηθνχ Κέληξνπ ηεο Οξεζηηάδαο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαη κηθξά
ζσκαηεία απφ εξγάηεο ζε κηθξέο βηνηερλίεο, θπξίσο θισζηνυθαληνπξγίαο, ζσκαηεία
θαζαξηζηξηψλ, ζσκαηεία ηδησηηθψλ ππαιιήισλ ζε εκπνξηθά καγαδηά θαη εξγάηεο ηνπ θιάδνπ
ησλ νηθνδνκψλ.
Όινη απηνί νη εξγάηεο θαη κηζζσηνί παξάιιεια είραλ θαη έγγεην πεξηνπζία. Αζρνινχληαλ
παξάιιεια θαη κε γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη έηζη ελίζρπαλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα. Ζ
ηαμηθή ηνπο ζπλείδεζε ήηαλ ινηπφλ ακβιπκκέλε ή θαη αλχπαξθηε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα
θνηλσληθνχο αγψλεο ήηαλ πεξηνξηζκέλν.
Οη πεξηζζφηεξνη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο -γηαηξνί, δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, κεραληθνί,
θαξκαθνπνηνί, ινγηζηέο θαη αζθαιηζηέο- θνίηαδαλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη δελ ηνπο
πνιπαπαζρνινχζε ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ.
ηελ πφιε δνχζε έλα κεγάιν πνζνζηφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθψλ, πνπ
πξνέξρνληαλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ζηειερψλνληαλ ηελ
δεθαεηία ηνπ ’70 θαη ’80 απφ κε ληφπηα άηνκα θαη ν θαζέλαο απφ απηνχο έθεξε καδί ηνπ ηηο
ηδέεο θαη ηε λννηξνπία ηεο πεξηνρήο απφ ηελ νπνία πξνεξρφηαλ. Ζ λννηξνπία θαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ δηέθεξε απφ απηή ησλ ληφπησλ. Δληνχηνηο, παξ’ φιεο ηηο
δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο, γίλνληαλ απνδεθηνί απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη εληάζζνληαλ
νκαιά ζην θνηλσληθν-πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο.
Ο ρψξνο ησλ θαζεγεηψλ ήηαλ φ,ηη πην πξννδεπηηθφ κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζηελ
Οξεζηηάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. Ζ πξφζθαηε απαιιαγή απφ ηε δηθηαηνξία θαη ε
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επηθξάηεζε αξηζηεξήο ηδενινγίαο θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο ελίζρπαλ νη
θαζεγεηέο κε ηε δξάζε ηνπο, δελ ήηαλ νηθεία ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ.
Σελ επνρή πνπ ην ΠΑΟΚ θαηλφηαλ πσο ζα θεξδίζεη ηελ εμνπζία θαη ζα ζρεκάηηδε
θπβέξλεζε, νη πεξηζζφηεξνη αγξφηεο πίζηεπαλ πσο ζα ηνπο πάξεη ηα ρσξάθηα ηνπο θαη ζα ηα
θξαηηθνπνηήζεη θαηά ην πξφηππν ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ή ζα γίλνπλ θνιρφδ, φπσο ζηε
γεηηνληθή Βνπιγαξία. Πνιινί θηελνηξφθνη θνβνχληαλ πσο ζα έραλαλ ηα πξφβαηά ηνπο θαη νη
επαγγεικαηίεο θνβνχληαλ πσο ζα ζηεξνχληαλ ηε ζίγνπξε πειαηεία ηνπο, πνπ ήηαλ φινη νη
αγξφηεο ηεο πεξηνρήο. Οη εθθιεζηαζηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί θχθινη ήηαλ παξαδνζηαθά
επηθπιαθηηθνί πξνο ηα αληηδεμηά θηλήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα ζνζηαιηζηηθά, ηα νπνία έθαλαλ
θξηηηθή ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο.
Οη πξψηνη θαζεγεηέο, πνπ ίδξπζαλ ηε Β΄ ΔΛΜΔ Έβξνπ, κέιε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ ΚΚΔ,
βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ηελ αληίζεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, γηαηί
λφκηδαλ πσο ε δπλακηθή, πνπ έθεξλαλ καδί ηνπο, ζα θιφληδε ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο ηνπο.
Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ ήηαλ εληαγκέλα ζην ΚΚΔ είραλ επηπιένλ δπζθνιίεο θαη θφβνπο ζε έλα
ηέηνην πεξηβάιινλ. Σελ επνρή εθείλε, ιίγν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ε
αγνξά θαη ην δηάβαζκα ηνπ Ρηδνζπάζηε, θνκκαηηθήο εθεκεξίδαο ηνπ ΚΚΔ, γηλφηαλ κε
επηθχιαμε. Όζνη ήηαλ αλαγλψζηεο ηνπ Ρηδνζπάζηε έπαηξλαλ γξήγνξα ηελ εθεκεξίδα, ηε
δίπισλαλ ζηα δχν, ηελ έβαδαλ θάησ απφ ηελ καζράιε θαη απνκαθξχλνληαλ βηαζηηθά ρσξίο
λα θνηηάδνπλ δεμηά θαη αξηζηεξά.
ε κηα θιεηζηή θνηλσλία ηα φξηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ πεξηνξηζκέλα. Ο θφζκνο έθαλε ηε
δνπιεηά ηνπ φιε ηελ εβδνκάδα κέρξη ην άββαην. Σν πελζήκεξν δελ ππήξρε κέρξη ην 1982
νχηε γηα ηνλ Γεκφζην νχηε γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν άββαην ην βξάδπ ήηαλ ε βξαδηά ηεο
νηθνγελεηαθήο εμφδνπ ησλ Οξεζηηαδηηψλ θαη ηελ Κπξηαθή ην πξσί νη πεξηζζφηεξεο θπξίεο ζα
θαηέθεπγαλ ζηηο εθθιεζίεο γηα λα πξνζεπρεζνχλ, λα δνπλ πξφζσπα θαη λα ζρνιηάζνπλ.
Μεηά ηελ εθθιεζία ζα πήγαηλαλ λα πηνπλ ηνλ θαθέ ηνπο ζε παξαθείκελεο θαθεηέξηεο θαη
δαραξνπιαζηεία. Αλ ππήξρε θαη θακηά νκηιία ρξηζηηαληθνχ πεξηερνκέλνπ ή αλ γίλνληαλ
θακηά εθδήισζε ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ θαη ησλ Γεζπνηλίδσλ θαη ησλ Κπξηψλ ηεο
Οξεζηηάδαο έζπαδε ε αλία ηνπ θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη φινη ήηαλ επραξηζηεκέλνη.
Σν βξάδπ ηεο Κπξηαθήο ήηαλ ε έμνδνο ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηα ρσξηά. χζζσκνη νη
νηθνγελεηάξρεο θαηέβαηλαλ απφ ηα παξαθείκελα ρσξηά, γηα έλαλ θαθέ ζηελ θαθεηέξηα ή γηα
έλα δείπλν ζηηο ηαβέξλεο θαη ηηο πηηζαξίεο.
Απηή ήηαλ ε δσή ηεο Οξεζηηάδαο ππφ ην θσο ηνπ ειίνπ. Με ηελ πηψζε ηνπ ειίνπ ε πφιε
δνχζε ηε δσή ηεο λχρηαο. Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ππήξραλ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο πεξίπνπ 45 κπαξ, θιακπ θαη κπνπδνπμίδηθα, ζηα νπνία θαηέθεπγαλ
νη αγξφηεο ζπλήζσο κεηά ηηο πιεξσκέο ηνπο απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη εθηνλψλνληαλ
απφ ηελ ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Κνληά ζ’ απηνχο αθνινπζνχζαλ θαη νη έκπνξνη, νη
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη θάπνηνη ππάιιεινη, γηα λα θάλνπλ επίδεημε ηνπ πινχηνπ ηνπο
θαη λα εληζρχζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι.
Ζ ηνπηθή νηθνλνκία πήγαηλε θαιά θαη πνιιέο θαηεγνξίεο πνιηηψλ αχμαλαλ ηνλ πινχην ηνπο:
Οη αγξφηεο κε ηηο επηδνηήζεηο, νη έκπνξνη θαη νη θαηαζηεκαηάξρεο κε ηνλ κνλνπσιηαθφ
έιεγρν ηεο ληφπηαο αγνξάο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε ηε ρσξίο αληαγσληζηέο
δξαζηεξηφηεηά ηνπο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 εκθαλίζηεθαλ λεφπινπηνη, πνπ καδί κε
ηνπο κηθξναζηνχο πξνζπάζεζαλ λα ειέγμνπλ ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή
ηεο πφιεο.
Μέρξη ηφηε ε πφιε είρε ηηο δηθέο ηεο ζπλήζεηεο, ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζπζρεηηζκνχο θαη ηηο
απνδεθηέο ηζνξξνπίεο. ηε δεθαεηία, φκσο, ηνπ ’80 κε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ φια
απηά άξρηζαλ λα θινλίδνληαη. Σν θάζε ρσξηφ δεκηνχξγεζε ηνλ δηθφ ηνπ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν,
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ κε ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, ρνξνεζπεξίδεο, νκηιίεο θαη δηαιέμεηο.
Σν θιίκα ήηαλ πξφζθνξν γηα λα αλαδεηρζνχλ θηιφδνμα άηνκα, πνπ απαηηνχζαλ ξφινπο ζηα
ηεθηαηλφκελα ηεο πφιεο θαη ηνπ λνκνχ. Ο δηαρσξηζκφο ζε Οξεζηηαδίηεο - Καξαγαηζηαλνχο
θαη ζε «ρσξηαλνχο» εκπφδηδε γηα πνιιά ρξφληα άηνκα απφ ηνπο ζπλνηθηζκνχο ηεο πφιεο θαη
απφ ηα ρσξηά λα παίμνπλ θάπνην ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο. Ο
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δηαρσξηζκφο απηφο άξρηζε ζηαδηαθά λα αηνλεί θαη κε ηνλ Καπνδηζηξηαθφ Γήκν ηνπ 1998 λα
εθιείπεη.
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε φκσο ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ αλέπηπμε έλα ηνπηθηζηηθφ πλεχκα. Σν θάζε
ρσξηφ ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο θάηη ην μερσξηζηφ θαη ζπνπδαίν θαη απηφ είρε σο
απνηέιεζκα λα βιέπνπλ νη θάηνηθνη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα
κφλνλ κέζα ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ρσξηνχ ηνπο θαη ησλ δηπιαλψλ ρσξηψλ. Με ην άλνηγκα
ηνπ Γήκνπ ζε Καπνδηζηξηαθφ ε λννηξνπία απηή κεηαηξάπεθε ζε έλαλ πην δηεπξπκέλν
ηνπηθηζκφ, πνπ έπαηξλε θαη παίξλεη ηελ κνξθή ησλ Γθαγθανχδεδσλ, ησλ Αξβαληηψλ, ησλ
Μάξεδσλ, ησλ Καξαγαηζηαλψλ, ησλ Πνληίσλ θαη ησλ αξαθαηζαλαίσλ, πνπ βξίζθνληαη
φινη ππφ ηνλ έιεγρν πνιηηηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ.
Οη λένη θαηξνί θαη νη λέεο ηδέεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ᾿80 άξγεζαλ λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη λα
αθνκνησζνχλ απφ ηηο ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο ηεο πφιεο. Ο ενξηαζκφο γηα ηελ επέηεην ηνπ
Πνιπηερλείνπ ιφγνπ ράξε, ελψ παλειιαδηθά ήηαλ απνδεθηφο, ζηελ Οξεζηηάδα κφιηο ζηηο
αξρέο ηνπ ᾿90 ζεσξήζεθε σο κηα θπζηνινγηθή εθδήισζε.
Ζ πξψηε νξγάλσζε πνξείαο γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ έγηλε κε επζχλε ηεο Β΄ ΔΛΜΔ
ην 1984. πκθσλήζεθε κε ηελ Αρηηδηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΚΔ λα μεθηλήζεη κηα πνξεία απφ ην
ρψξν ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Οξεζηηάδαο κε ζπκκεηνρή θαη καζεηψλ. Γηα λα κελ
πξνθιεζνχλ νη καζεηέο θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο, ζπκθσλήζεθε ην ΚΚΔ λα ζπκκεηάζρεη
ρσξίο θφθθηλεο θνκκαηηθέο ζεκαίεο. Σν βξάδπ θιείζηεθε ε ζπκθσλία θαη ηελ άιιε εκέξα
ζην ρψξν ηεο εθθίλεζεο απιψζεθαλ νη θφθθηλεο ζεκαίεο ηνπ ΚΚΔ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα
απνρσξήζνπλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, αιιά ε πνξεία, κέζα απφ εληάζεηο θαη αληεγθιήζεηο
γηα αζέηεζε ζπκθσλεζέλησλ, έγηλε. Ζ πνξεία δηήιζε ην κήθνο ηεο Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ
κέρξη ηελ πιαηεία Γαζίνπ. Οη θαηαζηεκαηάξρεο θαη νη θάηνηθνη έβιεπαλ γηα πξψηε θνξά
πνξεία ζηελ Οξεζηηάδα θαη άθνπγαλ αληηδηθηαηνξηθά θαη αληηακεξηθαληθά ζπλζήκαηα.
Ζ είζνδνο ζε κηα λέα επνρή έγηλε αληηιεπηή πξψηα απφ ηνπο θαζεγεηέο ηεο ΓΑΚΔ, νη νπνίνη
νξγαλψζεθαλ θαηά ηα πξφηππα ησλ άιισλ παξαηάμεσλ, έπεηζαλ ίζσο θαη ηηο άιιεο
ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο ηεο πφιεο έμσ απφ ηελ ΔΛΜΔ φηη απηά είλαη αλαπφθεπθηα θαη ηειηθά
γηα πξψηε θνξά θαηήιζαλ σο ΓΑΚΔ ζηηο εθινγέο ηεο ΔΛΜΔ ην 1984 εθιέγνληαο δχν
εθπξνζψπνπο.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΜΔ ζηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδαο δελ ήηαλ κφλνλ ζπλδηθαιηζηηθή κε ζηελά
θιαδηθά αηηήκαηα. Σα πξψηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ΔΛΜΔ ήηαλ άηνκα
πνιηηηθνπνηεκέλα κε επξχηεηα ζθέςεο θαη νη πξνζέζεηο ηνπο ζηφρεπαλ ζηελ αλάπηπμε
ζπιινγηθήο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ζε ζπιινγηθφ φθεινο. Ζ ΔΛΜΔ απέπλεε εθείλε ηελ
επνρή έλαλ αέξα ειεχζεξεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο έθθξαζεο θαη γη’ απηφ ζε πνιιά
ζέκαηα ήξζε αληηκέησπε κε ηε ζπληεξεηηθή θαη αξηεξηνζθιεξσηηθή λννηξνπία ησλ
θαηεζηεκέλσλ θχθισλ.
Η ίδξπζε ηεο Β΄ ΔΛΜΔ Έβξνπ ζηελ Οξεζηηάδα
Ζ Β΄ ΔΛΜΔ Έβξνπ ηδξχζεθε ην Φζηλφπσξν ηνπ 1981 κε έδξα ηελ Οξεζηηάδα. Οη πξψηεο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. γίλνληαλ ζηα Γξαθεία ηνπ Γ.. Γαζθάισλ Οξεζηηάδαο. Γχν θνξέο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζπλεδξίαζε θαη ηα Γξαθεία ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ
Γηδπκνηείρνπ. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 1982 απνθαζίζηεθε απφ ην Γ.. λα
απνθηεζνχλ Γξαθεία ηεο Έλσζεο ζε κηζζσκέλν απφ ηνπο θαζεγεηέο δηακέξηζκα επί ηεο
Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 63, ζηνλ 1ν φξνθν, έλαληη κεληαίνπ ηηκήκαηνο 5.000 δξαρκψλ. Ζ
απφθαζε απηή ζηεξίδνληαλ ζηελ εθηίκεζε φηη νη θαζεγεηέο έπξεπε λα έρνπλ απηνλνκία ηνπ
ρψξνπ ηνπο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζην σξάξην ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπο θαη θπξίσο γηαηί
πίζηεπαλ πσο ηα Γξαθεία έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ησλ κειψλ ηεο
ην απφγεπκα. Σα κέιε ζα πεξλνχζαλ απφ ηα Γξαθεία, ηα νπνία ζα έκεηλαλ αλνηρηά κε
ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Δθεί νη πξνζεξρφκελνη θαζεγεηέο ζα ελεκέξσλαλ απφ ηε κηα κεξηά ην
Γ.. γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ρνιείσλ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη απφ ηελ άιιε
κεξηά ζα ελεκεξψλνληαλ απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ.
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Σα Γξαθεία ηεο ΔΛΜΔ επί ηεο Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 απεηέιεζαλ έλα
πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ηδεψλ ηφζν ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ, φζν θαη
ζηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν. Δπεηδή ε ζέζε ηεο ΔΛΜΔ ήηαλ ζην θέληξν ηεο
Οξεζηηάδαο, εθεί γίλνληαλ νη επαθέο θαη νη ζπδεηήζεηο εθπξνζψπσλ θαη άιισλ θνξέσλ, φηαλ
επξφθεηην λα νξγαλσζεί έλα ζπιιαιεηήξην, κηα πνξεία, κηα θνηλή πνιηηηθή ή πνιηηηζηηθή
εθδήισζε. Ζ απηνλνκία απηή είρε θαη ην αλάινγν θφζηνο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ρξήκαηα
ηεο ζπλδξνκήο ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο αλαιίζθνληαλ γηα ην ελνίθην θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα
ηνπ Γξαθείνπ.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989 έγηλε ε κεηαθφκηζε ησλ Γξαθείσλ επί ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο 207
(ζηε ζηνά). Ο ρψξνο απηφο ήηαλ εμ ίζνπ θεληξηθφο, ηα Γξαθεία έκεηλαλ αλνηθηά γηα ηελ
πξνζέιεπζε ησλ θαζεγεηψλ ηα απνγεχκαηα, αιιά νη επνρέο ήηαλ δηαθνξεηηθέο θαη νη
θαζεγεηέο άξρηζαλ λα αδηαθνξνχλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν. Έηζη νη
επηζθέςεηο ζηα Γξαθεία άξρηζαλ λα γίλνληαη φιν θαη ιηγφηεξεο.

Σν πςειφ θφζηνο δηαηήξεζεο ηνπ Γξαθείνπ θαη ε απξνζπκία ησλ θαζεγεηψλ λα πεξλνχλ θαη
λα ζπγθεληξψλνληαη ζ’ απηά νδήγεζε ην Γ.. λα πάξεη απφθαζε κεηεγθαηάζηαζεο ησλ
Γξαθείσλ ηνπ ζε έλαλ ρψξν πνπ πξνζθέξζεθε ρσξίο ελνίθην απφ ηνλ Γήκν Οξεζηηάδαο. Ο
ρψξνο ήηαλ ζηα Γηθαζηήξηα Οξεζηηάδαο, ζην ηζφγεην απηνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, επί ηεο νδνχ
Δζλνκαξηχξσλ 64α. Σα Γξαθεία ήηαλ καθξηά απφ ην θέληξν ηεο πφιεσο θαη νη θαζεγεηέο
εληειψο απνθνκκέλνη απφ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δξψκελά ηεο. Σα κέιε ηεο Έλσζεο
δελ κπνξνχζαλ εχθνια λα έρνπλ πξφζβαζε ζ’ απηά θαη έηζη ην κφλν πνπ εμππεξεηνχζαλ
ήηαλ φηη ηα κέιε ηνπ Γ.. κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο ζε έλα δηθφ ηνπο ρψξν
ρσξίο πιεξσκή ελνηθίνπ.
Με ηνλ θαηξφ πείζζεθαλ φινη γηα ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη έγηλε
πξνζπάζεηα λα πεηζζεί ε Γεκαξρία λα παξαρσξήζεη άιια Γξαθεία, θάπνπ ζην θέληξν ηεο
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πφιεο. Σν 2006 βξέζεθε έλα Γξαθείν κέζα ζην Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Οξεζηηάδαο επί
ηεο Αγίσλ Θενδψξσλ 95, ην νπνίν ε ΔΛΜΔ ην κνηξάζηεθε κε άιια ηξία ζσκαηεία. Δθεί
γίλνληαη απφ ηφηε νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεξνχληαη ηα αξρεία ηεο Έλσζεο.
Οη δξάζεηο θαη νη δηεθδηθήζεηο ηεο Β΄ ΔΛΜΔ Έβξνπ ζε ηνπηθό επίπεδν
Οη δηεθδηθήζεηο θαη νη δξάζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1980
ηελ αξρή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ρξνληάο ηνπ 1984-85 μέζπαζε κηα δηακάρε αλάκεζα ζηε Β΄
ΔΛΜΔ θαη ηηο παξεθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ.
Σν ζέκα ήηαλ ν εθθιεζηαζκφο ησλ καζεηψλ ηηο δχν πξψηεο ψξεο ηεο Παξαζθεπήο. Οη
παξεθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο απαηηνχζαλ λα γίλεηαη απηφο ν εθθιεζηαζκφο, γηαηί ζχκθσλα
κε ζρεηηθή δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηηο κεγάιεο πφιεηο, πνπ ηελ Κπξηαθή γεκίδνπλ
νη εθθιεζίεο κε πηζηνχο, νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα εθθιεζηαζηνχλ. Ζ Β΄ ΔΛΜΔ ζεσξνχζε
απηφ ππνθξηηηθφ, γηαηί ε Οξεζηηάδα νχηε κεγάιε πφιε ήηαλ νχηε ππήξρε πξφβιεκα λα
εθθιεζηάδνληαη νη καζεηέο ηηο Κπξηαθέο, εάλ ην ήζειαλ.
Σν ζέκα παξαπέκθζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ο ηφηε Τθππνπξγφο Παηδείαο, Μψξαιεο
Πέηξνο, κε κηα εξκελεπηηθή δηαηαγή δηθαίσζε νπζηαζηηθά ηηο παξεθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο
απνθαηλφκελνο φηη ε Οξεζηηάδα αλήθεη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Με ηνλ θαηξφ πείζζεθαλ φινη
απηνί πνπ δηθαηψζεθαλ πξνζσξηλά φηη ν εθθιεζηαζκφο δελ κπνξνχζε λα γίλεηαη θαη’ απηφλ
ηνλ ηξφπν θαη έηζη ζηακάηεζε. Δθθιεζηαζκφο γίλνληαλ απφ ηφηε θαη ζην εμήο κφλνλ θαηά ηηο
παξακνλέο ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα, ελέξγεηα ινγηθή θαη απνδεθηή
ηφζν απφ ηνπο θαζεγεηέο φζν θαη απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο.
Ζ ζέζε απηή φκσο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δπζαξέζηεζε πνιιά ζηειέρε ηεο ΠΑΚ, ηα
νπνία άξρηζαλ λα παίξλνπλ απνζηάζεηο απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη λα ακθηζβεηνχλ
πάξα πνιιέο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο γηα ηελ παηδεία.
Ζ δηακάρε απηή έιαβε ηέηνηα νμχηεηα, γηαηί ζπγθξνχνληαλ δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη
ηδενινγίεο. Ζ ΔΛΜΔ απέπλεε θάηη θαηλνχξην, θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πίζηεπαλ θαη
ππνζηήξηδαλ νη θαζεζηεθπίεο δπλάκεηο ηεο πφιεο. Ζ εθ ηνπ πνλεξνχ εκπινθή ηεο ΔΛΜΔ ζην
ζέκα ηνπ εθθιεζηαζκνχ, κε θαηεγνξίεο πνπ εθηφμεπζαλ ρσξίο λα δνζεί θακία αθνξκή απφ
ηελ Β΄ ΔΛΜΔ, ζηφρεπε λα δηαβάιεη ηελ Έλσζε, ψζηε λα ηεο ζηεξήζεη ηε δπλαηφηεηα
επεξεαζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1984 έγηλε γηα πξψηε θνξά πνξεία γηα ην Πνιπηερλείν ζηελ πφιε ηεο
Οξεζηηάδαο. Ζ πνξεία νξγαλψζεθε απφ ηε Β΄ ΔΛΜΔ ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο
ηεο πφιεο. Ζ ΔΛΜΔ ήηαλ επηθνξηηζκέλε λα πξνζεγγίζεη ηα Μαζεηηθά πκβνχιηα θαη λα ηα
πείζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνξεία. Ζ πνξεία μεθίλεζε απφ ην ρψξν ηνπ 1νπ Λπθείνπ θαη
Γπκλαζίνπ Οξεζηηάδαο θαη αθνχ δηήλπζε φιε ηε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ θαηέιεμε ζηελ
θεληξηθή πιαηεία Γαζίνπ.
Έλα απφ ηα θχξηα αηηήκαηα ηεο Β΄ ΔΛΜΔ ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 ήηαλ ε επίιπζε ηνπ
θαξκαθεπηηθνχ πξνβιήκαηνο. Οη θαξκαθνπνηνί αξλνχληαλ λα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο, γηα
λα παίξλνπλ ηα ρξήκαηα εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Ννκαξρίαο θαη
έηζη νη θαζεγεηέο πιήξσλαλ ηα θάξκαθα θαη κε αίηεζε θαηφπηλ ηα δηεθδηθνχζαλ απφ ην
Σκήκα Τγείαο ηεο Ννκαξρίαο Έβξνπ. Γηα ην ζέκα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ε ΔΛΜΔ
πξνρψξεζε θαη ζε 24σξε πξνεηδνπνηεηηθή απεξγία ζηηο 6-3-1984. Σν ζέκα ιχζεθε ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φηαλ νη θαξκαθνπνηνί ππέγξαςαλ ζχκβαζε κε ην Γεκφζην. χκθσλα
κε απηήλ νη θαζεγεηέο δελ πιήξσλαλ ηα θάξκαθα, αθνχ νη θαξκαθνπνηνί ζα έπαηξλαλ ηα
ρξήκαηα εθ ησλ πζηέξσλ κε θαηαζηάζεηο πνπ ζα ππέβαιαλ ζην ηέινο θάζε κήλα.
ρεδφλ θάζε ρξφλν νη δηνξηζκνί ζηνλ Βφξεην Έβξν ήηαλ ιηγφηεξνη απφ απηνχο πνπ δεηνχζαλ
νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη γη’ απηφ κνλίκσο ζηέιλνληαλ έγγξαθα δηακαξηπξίαο ηεο ΔΛΜΔ
πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ζπκπιεξσκαηηθνχο δηνξηζκνχο ή γηα πξφζιεςε
αλαπιεξσηψλ.
Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη εδψ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΤΓΔ Ν. Έβξνπ. Παξφιν πνπ
απηφ είλαη φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο θαη νη απνθάζεηο παίξλνληαη πιεηνςεθηθά κε ηξεηο
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εθπξνζψπνπο απφ ηε Γηνίθεζε θαη δχν απφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, ε δξάζε ησλ
ζπλδηθαιηζηψλ εθπξνζψπσλ θαη ε καρεηηθφηεηά ηνπο αλάγθαδε ηνπο πξντζηακέλνπο λα
έρνπλ ζέζεηο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο δίθαηεο φζνλ αθνξά ηνπο δηνξηζκνχο θαζεγεηψλ,
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξγαληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζηα ζρνιεία, θαη ηηο ηειηθέο
ηνπνζεηήζεηο πξνζσπηθνχ. Σν πλεχκα θαη ε ιεηηνπξγία πνπ επηθξαηεί ζην ΠΤΓΔ Ν. Έβξνπ
κέρξη ζήκεξα είλαη ίδην.
Οη δηεθδηθήζεηο θαη νη δξάζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1990
Σελ επνρή απηή ηα θελά ζηα πεξηθεξεηαθά ζρνιεία άγγηδαλ ην 50%, νη λενδηνξηδφκελνη
παξνπζηάδνληαλ κεηά απφ κέξεο ή κήλεο απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, παξαηεξνχληαλ
ειιείςεηο ζηελ απνζηνιή ησλ βηβιίσλ θαη ππήξραλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ ζρνιείσλ.
ην ηέινο ηνπ 1991 μέζπαζε κηα δηακάρε αλάκεζα ζηελ ΔΛΜΔ θαη ηε Μεηξφπνιε
Γηδπκνηείρνπ-Οξεζηηάδαο. Σν ζέκα μεθίλεζε ην 1989 θαη αθνξνχζε ηελ παξαρψξεζε
Γεκνηηθνχ ρψξνπ ζηε Μεηξφπνιε, γηα λα θηηζηεί Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο. Ο ρψξνο απηφο
φκσο ήηαλ ζηελ απιή ησλ ζπγθεληξσκέλσλ ζρνιείσλ ηνπ Γηδπκνηείρνπ.
Σέζζεξηο Γηεπζπληέο ρνιείσλ έζηεηιαλ επηζηνιή ζηε Γεκαξρία λα ζηακαηήζνπλ νη
εξγαζίεο, πνπ μεθίλεζαλ ην 1991. Ζ πνιενδνκία επίζεο θαηήγγεηιε πσο δελ ππάξρεη άδεηα
απφ ηνλ ΟΓΔΠ θαη δήηεζε λα ζηακαηήζνπλ νη εξγαζίεο. Οη Γηεπζπληέο δήηεζαλ ηελ
ζπκπαξάζηαζε ηεο ΔΛΜΔ ηφζν γηα ηε κε αλέγεξζε ηεο εθθιεζίαο, φζν θαη γηα ηε κε θηιηθή
ζηάζε ηνπ Μεηξνπνιίηε θ. Νηθεθφξνπ απέλαληη ζηνπο θαζεγεηέο.
ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαηά ηεο αλέγεξζεο πξσηνζηαηνχζαλ θαζεγεηέο απφ ηα ζρνιεία απηά,
φπσο ε Καξαθπιινχδε Σξηάδα θαη ε Ρεληαξή Όιγα.
Ζ ΔΛΜΔ παξελέβε ζηε δηακάρε, αιιά δελ θαηάθεξε λα ζηακαηήζεη ηηο εξγαζίεο θαη ν
Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο νινθιεξψζεθε ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα.
Ζ ΔΛΜΔ δηακφξθσζε πξνηάζεηο γηα θίλεηξα παξακνλήο ησλ θαζεγεηψλ ζηελ πεξηνρή.
Σέηνηα θίλεηξα κπνξνχζαλ λα είλαη έλα είδνο ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο, φπσο ην επίδνκα ησλ
ζηξαηησηηθψλ, θνξνινγηθά θίλεηξα, φπσο ε αχμεζε ηεο θνξναπαιιαγήο θαη ε πξηκνδφηεζε
κνξίσλ ζέζεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ δεκηνχξγεζε κηα Δπηηξνπή, ε νπνία ππέβαιε κηα έθζεζε
κε πεξηιεπηηθέο πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο, πνπ ηειηθά δηακνξθψζεθαλ, ήηαλ:
 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θαζεγεηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο ΔΛΜΔ ζην χςνο
ησλ 40.000 δξαρκψλ.
 Φνξναπαιιαγή χςνπο 20%
 Πξηκνδφηεζε κνξίσλ ζέζεο. Σα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ρσξίζηεθαλ ζε δχν δψλεο, ηελ
Α΄ θαη Β΄. ηε δψλε Α΄ πξνβιέπνληαλ πξηκνδφηεζε 50% θαη ζηε δψλε Β΄ 20%.
Οη πξνηάζεηο απηέο ζηάιζεθαλ ζε ηνπηθέο Τπεξεζίεο, ζηελ ΟΛΜΔ θαη ζην Τπνπξγείν
Παηδείαο.
Οη δηεθδηθήζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000
Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε εθπαίδεπζε ηεο Γ.Δ. ζηνλ Έβξν
ζρεηίδνληαλ κε ηνπο δηνξηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ρεδφλ θάζε ρξφλν δηνξίδνληαλ
ιηγφηεξνη απφ απηνχο πνπ δεηνχζε ην Γξαθείν ηεο Γ.Δ. Κάπνηεο δε ρξνληέο ππήξραλ
ππεξαξηζκίεο ζε εηδηθφηεηεο θαη απηέο δεκηνπξγνχζαλ έλα επηπξφζζεην πξφβιεκα, γηαηί
ακέζσο άξρηδε ε δηαδηθαζία γηα λα απνζπαζζνχλ απηνί νη ππεξάξηζκνη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο. πλήζσο ηα καζήκαηα γίλνληαλ θαλνληθά απφ ηα κέζα Ννεκβξίνπ ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο, γηαηί ηα θελά ζε πξνζσπηθφ θαιχπηνληαλ κε αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο, νη
νπνίνη πξνζιακβάλνληαλ δπν κε ηξεηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.
Γηαβήκαηα έγηλαλ γηα ηε κφληκε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνχ Γπκλαζίνπ (ΔΔΔΔΚ), γηα ηε
δεκηνπξγία Δζπεξηλνχ ΔΠΑΛ, ην νπνίν λνκνζεηηθά ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2007, αιιά δελ
ιεηηνχξγεζε ζηελ πξάμε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008. Μέζα ζηα αηηήκαηα γηα ίδξπζε
ζρνιείσλ πεξηιακβάλνληαλ θαη ε δεκηνπξγία Αζιεηηθνχ Λπθείνπ. Απφ ηελ πξνεγνχκελε
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δεθαεηία ππήξρε Σκήκα Αζιεηηθήο Γηαπαηδαγψγεζεο (ΣΑΓ), πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην 2 ν
Γπκλάζην Οξεζηηάδαο. Σέινο έλα αίηεκα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη ε δεκηνπξγία Μνπζηθνχ
ρνιείνπ ζηελ Οξεζηηάδα.
Οη δηεθδηθήζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010
Δμ αηηίαο ησλ κλεκνλίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ:
 Αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ή αληηδξάζεηο γηα λα κελ ζπγρσλεπηνχλ ζρνιεία ζηνλ Β.
Έβξν
 Αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ή αληηδξάζεηο θαηά ηεο δηαζεζηκφηεηαο ή ηεο απφιπζεο
θαζεγεηψλ
 Αληηδξάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηε κνξθή πνπ ηελ πξφηεηλε ην
Τπνπξγείν Παηδείαο
 Γηεθδηθήζεηο γηα αχμεζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ παηδεία θαη αλαπιήξσζε ησλ
νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ ζηνπο κηζζνχο ησλ θαζεγεηψλ
 Γηεθδηθήζεηο πηζηψζεσλ γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ρνιείσλ.
Οη δξάζεηο θαη νη δηεθδηθήζεηο ηεο Β΄ ΔΛΜΔ Έβξνπ ζε παλειιαδηθό επίπεδν
Οη ζέζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ θαζεγεηψλ δηακνξθψλνληαη ζε ζπλέδξηα ηνπ
θιάδνπ, πνπ γίλνληαη θάζε δχν ρξφληα. Μεηαμχ ησλ δχν ζπλεδξίσλ γίλεηαη κηα
κεηαζπλεδξηαθή Γ.. ησλ πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ, γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν πινπνηνχληαη νη
απνθάζεηο ηνπ θαη λα εμεηαζηνχλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηά πνπ ςεθίζηεθαλ ζην
ζπλέδξην.
Ζ ΔΛΜΔ έρνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε, πνπ απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη
ππνρξεσκέλε λα εμεηάδεη ηα παλειιαδηθά αηηήκαηα πνπ ζέηεη ε ΟΛΜΔ θαη λα θαηαζέηεη ή
δηθέο ηεο πξνηάζεηο ή λα ζπκθσλεί κε ηε ζπιινγηθή πξφηαζε ηεο Οκνζπνλδίαο. Οη πξνηάζεηο
απηέο εμεηάδνληαλ πξψηα απφ ην Γ.., εηνίκαδε κηα δηθή ηνπ εηζήγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπγθαινχζε Γ.., γηα λα απνθαλζνχλ ηα κέιε ηεο Έλσζεο. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γίλνληαλ,
φρη κφλν γηαηί ππήξρε θαηαζηαηηθή δέζκεπζε, αιιά θαη γηαηί έηζη απνηππσλφηαλ ε
πξαγκαηηθή δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο. Σέηνηεο Γ.. έγηλαλ εθαηνληάδεο ζηελ Οξεζηηάδα θαη
ζην Γηδπκφηεηρν.
Οη Γ.. ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 ήηαλ καδηθέο θαη ζ’ απηέο θαηεηίζελην αμηφινγεο πξνηάζεηο είηε
κεκνλσκέλσλ κειψλ είηε παξαηάμεσλ. Με ηνλ θαηξφ φκσο παξνπζηάζηεθε κηα απξνζπκία
γηα ζπκκεηνρή, γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο δηαπίζησλαλ ζηελ πξάμε φηη νη ηδέεο θαη νη πξνηάζεηο
ηνπο δελ ιακβάλνληαλ ππφςε. Απηφ άξρηζε λα παξαηεξείηαη θπξίσο απφ ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990. ήκεξα ζπγθαινχληαη Γ.., αιιά ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ είλαη
αλχπαξθηε.
Οη δηεθδηθήζεηο ηεο Β΄ ΔΛΜΔ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ήηαλ ζηελ νπζία δηεθδηθήζεηο ηνπ
θιάδνπ κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο, φηαλ ηα γεληθά αηηήκαηα έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κε
ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.
Οη δηεθδηθήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο
Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 287/76 «πεξί παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ». Σν 1/3 ησλ θαζεγεηψλ ήηαλ
δηνξηζκέλνη κε απηφλ ηνλ λφκν θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα κέλνπλ ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο
γηα κηα πεληαεηία. Δθείλν πνπ δεηνχζε ε ΔΛΜΔ ήηαλ λα κεησζεί ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο
ζε ηξηεηία.
Δπαλαπξνζδηνξηκφο ησλ κνξίσλ ησλ ζρνιείσλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Ο ζηφρνο ήηαλ λα.
δηεπξπλζεί ν ζπληειεζηήο ζέζεο (κφξηα ζρνιείσλ), γηα λα κπνξνχλ νη θαζεγεηέο ησλ
παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ λα παίξλνπλ πην εχθνια κεηαζέζεηο.
Σν 1985 άιιαμε ν Ν. 287/76 θαη ζηε ζέζε ηνπ ςεθίζηεθε ν λφκνο πεξί δπζπξνζίησλ
πεξηνρψλ θαη πεξί δπζπξνζίησλ ζρνιείσλ, πνπ ππνρξέσλε πιένλ ηνπο θαζεγεηέο λα
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παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο γηα κηα ηξηεηία. Ο λφκνο απηφο γηα έλα δηάζηεκα ήηαλ αλελεξγφο.
Ζ Β΄ ΔΛΜΔ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ πνιιψλ δπζπξνζίησλ ζρνιείσλ ηεο
κε θαζεγεηέο θαη γη’ απηφ ην 1986 έζεζε ην ζέκα επηηαθηηθά ηφζν ζηελ ΟΛΜΔ, φζν θαη ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο, γηα λα αξρίζνπλ λα γίλνληαη νη δηνξηζκνί. Σν Τπνπξγείν πείζζεθε γηα
ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη απφ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά άξρηζαλ λα γίλνληαη δηνξηζκνί
κε απηφλ ηνλ λφκν.
Ζ δπλακηθή πνπ απέπλεε ε Β΄ ΔΛΜΔ αμηνπνηήζεθε θαη απέδσζε απνηέιεζκα κεηά ηε
δεθαεηία ηνπ 2010. ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, ην αλψηεξν θαζνδεγεηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν
ησλ θαζεγεηψλ, εθιέρηεθαλ ηξεηο πξψελ πξφεδξνί ηεο, ν Αιεβπδάθεο Γεψξγηνο σο κέινο
ηνπ, ν Γεκεξδεζιήο Γεψξγηνο σο Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ε Γηαλλάηνπ Κηθή σο κέινο.
Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζην ζεκεξηλό κηζζνινγηθό θαη εξγαζηαθό θαζεζηώο ηωλ
θαζεγεηώλ
Πίλαθαο 2

Πεγή: ΚΔΜΔΣΔ 2012
«Οη δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ηελ παηδεία, απφ 2,74% επί ηνπ ΑΔΠ ην 2009 έπεζαλ ζην 2,47%
ην 2015 (γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ αθαηξέζεθαλ νη δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ
δελ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε). Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη λέα κείσζε ησλ δαπαλψλ. Οη δαπάλεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην 2018 ζα πέζνπλ ζηα 3,172 δηο, δειαδή ζα έρνπκε κηα δξακαηηθή
κείσζε απφ ην 2009 κέρξη ην 2018 ηεο ηάμεο ηνπ 42,4%, θαη νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία γηα
πξψηε θνξά ζα πέζνπλ θάησ απφ ην 2 % επί ηνπ ΑΔΠ!» (Κνηζηθάθεο 2014).
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από αστή τη μείωση;
«Οη κεηψζεηο είραλ σο ζπλέπεηα κέρξη ζήκεξα, πάλσ απφ 2.000 θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ,
ππνβάζκηζε ή θαηάξγεζε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ -εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο - βηβιηνζεθψλ
θ.ιπ., θαηάξγεζε ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ηεο ΣΔΔ, δηαζεζηκφηεηεο - απνιχζεηο, αχμεζε ηνπ
σξαξίνπ θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεδεληθνχο δηνξηζκνχο θαη
εθπαηδεπηηθά θελά φιε ηε ρξνληά, κεγέζπλζε ηκεκάησλ, κεγάιεο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο
σο 45% θαη ν θαηάινγνο δελ έρεη ηέινο» (Κνηζηθάθεο 2014).
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Πίλαθαο 3

Πεγή: ΚΔΜΔΣΔ 2012
Πίλαθαο 4
ΣΟ ΧΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ
Α/Α

ΧΡΔ ΔΡΓΑΙΑ
Διάρηζηεο/Πεξηζζόηεξεο

ΥΧΡΔ

1

ΒΔΛΓΗΟ

17/18

2

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

17/20

3

ΗΠΑΝΗΑ

17/19

4

ΓΑΛΛΙΑ

14

5

ΗΣΑΛΗΑ

18

6

ΚΤΠΡΟ

18

7

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

8

ΑΤΣΡΗΑ

17

9

ΠΟΡΣΟΓΑΛΛΗΑ

20

10

ΛΟΒΔΝΗΑ

15

11

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

11/17

12

ΔΘΟΝΗΑ

18/22

13

ΜΑΛΣΑ

20

14

ΛΟΒΑΚΗΑ

17

15

ΔΛΛΑΓΑ

18/19

18/23
Πεγή: ΚΔΜΔΣΔ 2012
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Πίλαθαο 5

Πεγή: ΚΔΜΔΣΔ 2012
Πίλαθαο 6
Πόζεο ώξεο δηδάζθεη ην έηνο ν θαζεγεηήο
Ώξεο δηδαζθαιίαο
αλά εβδνκάδα

Ώξεο δηδαζθαιίαο
αλά κήλα

Μήλεο δηδαζθαιίαο

χλνιν
σξψλ έηνπο

23 Υ 1 = 23

23 Υ 4 = 92 + 6 = 98

7 Υ 98

686

Γελόκελεο από θαζεγεηή ώξεο δηδαζθαιίαο ζε κία ηάμε
Ώξεο δηδαζθαιίαο

Μαζεηέο αλά ηάμε

χλνιν σξψλ

686

27

18.522

Πόζν θνζηίδεη ζην θξάηνο θαη ζηελ ειιεληθή θνηλωλία κία εξγαηώξα γηα ηνλ καζεηή
Δηήζηεο απνδνρέο

Γελφκελεο ψξεο

Κφζηνο αλά καζεηή

Μ.Ο. 19.930

18.522

1,07 €
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Πίλαθαο 7
Πόζν ζηνηρίδεη ζην θξάηνο ε εθπαίδεπζε ελόο καζεηή
Ώξεο δηδαζθαιίαο
αλά εβδνκάδα

Ώξεο δηδαζθαιίαο
αλά κήλα

Μήλεο δηδαζθαιίαο

χλνιν
σξψλ έηνπο

30 Υ 1 = 30

30 Υ 4 = 120 + 12 =
132

7 Υ 132

924

Γελόκελεο ώξεο θαη θόζηνο έηνπο
Ώξεο δηδαζθαιίαο

Κφζηνο αλά ψξα

πλνιηθφ θφζηνο αλά καζεηή

924

1,07 €

988, 68 €

Κξηηηθή ζην ζεκεξηλό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηωλ θαζεγεηώλ
ήκεξα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ θαζεγεηψλ είλαη απνηπρεκέλν ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο
πνπ έρεη ζέζεη θαηά ηε καθξαίσλε παξνπζία ηνπ. Τπελζχκηζε ζηφρσλ:
 Γσδεθάρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν,
 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ Παηδεία (ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπγθπξίεο 5%),
 δεκνθξαηηθφ θαη ζχγρξνλν ζρνιείν,
 νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ θαζεγεηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα
δηαβηεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ αμηνπξεπψο.
Αληί απηψλ ησλ ζηφρσλ ζήκεξα νη δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία είλαη ζην 2,47% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (Κνηζηθάθεο 2014), ην δεκφζην ζρνιείν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ελλέα
ρξφληα θαη κάιηζηα απηφ επεηεχρζε κε απφθαζε άιισλ γηα εμππεξέηεζε ζθνπηκνηήησλ θαη ν
θαζεγεηήο είλαη ν ρεηξφηεξα ακεηβφκελνο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
«Μεζαησληθά κέηξα ήδε ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα ζρνιεία, κεηψζεηο ζε κηζζνχο θαη ζε
ζπληάμεηο, θνξνινγηθή επηδξνκή, πξνθιεηηθή αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο θ.ιπ.) θαη
άιια έρνπλ δξνκνινγεζεί πνιηηηθά» (Σζνχιηαο 2015), φπσο ε ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ζπλαθφινπζα ν πεξηνξηζκφο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ πιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ. Σα εξγαζηαθά ζέκαηα ξπζκίδνληαη φιν θαη πην
αξλεηηθά γηα ηνπο θαζεγεηέο κε αχμεζε δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε
κηζζνινγηθή αχμεζε, επηπιένλ ψξεο γξαθείνπ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, έκκεζεο απαηηήζεηο γηα
ζρεδφλ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ππέξ ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο, πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζην θξάηνο θαη ηελ
θνηλσλία απφ ηνπο θαζεγεηέο.
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα έρεη λα αληηκεησπίζεη θπξίαξρεο
λενθηιειεχζεξεο αληηιήςεηο, πνπ ζηνρεχνπλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο θαη ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο θηελνχ θφζηνπο,
εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο, ζεζκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο απνξξχζκηζεο ηεο
εξγαζίαο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ αγαζψλ. Σα ζπλδηθάηα δέρνληαη ζπλερείο
πηέζεηο θαη επηζέζεηο, πιήηηνληαη ζε φια ηα εξγαζηαθά ηνπο ζέκαηα θαη παξνπζηάδνληαη
αλίθαλα λα αληηζηαζνχλ. Παξ’ φιεο ηηο απεξγίεο πνπ έγηλαλ, δελ κπφξεζαλ λα πείζνπλ ή λα
αλαγθάζνπλ ην θξάηνο λα ιάβεη κέηξα εμηζνξξφπεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (Κνχδαο 2008).
Οη πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ην 2015 ήηαλ μεθάζαξεο: «Ζ «θηινιατθή αξηζηεξή»
θπβέξλεζε απνδεηθλχεηαη φηη ήξζε γηα λα επηβάιεη ηα ηκήκαηα ησλ 30 καζεηψλ, λα απμήζεη
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ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο, λα εθηηλάμεη ηελ ειαζηηθή εξγαζία, λα εθκεδελίζεη γηα αθφκε κία
ρξνληά ηνπο κφληκνπο δηνξηζκνχο θαη λα θαηαθέξεη λα λνκηκνπνηήζεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηα «εκπλεπζκέλα» λνκνζεηήκαηα Γηακαληνπνχινπ-Λνβέξδνπ! ηελ ίδηα
ινγηθή κε ηηο πξνεγνχκελεο εγεζίεο έξρνληαη λα απνδνκήζνπλ φ,ηη απέκεηλε φξζην απφ ην
δεκφζην ζρνιείν. Όζν νη πξνηεξαηφηεηεο ππαγνξεχνληαη απφ ηνπο «ζεζκνχο» θαη εκείο ην
επηηξέπνπκε, ζα κεηξάκε πιεγέο!» (Γειηίν ηχπνπ 2015).
Αθφκε θαη κειεηεηέο θίια πξνζθείκελνη ζηνλ πξνζηαηεπηηθφ ζπλδηθαιηζκφ ηνπ θξάηνπο
ηφληδαλ απφ ην 1999 ηελ αλάγθε γηα «αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη
λα ζπληειεζηνχλ ζην ειιεληθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα», γηα αιιαγέο ζηε ζηνρνζεζία, γηαηί
«ε ζεκεξηλή νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ζεκεξηλέο αλάγθεο». Καη δηεξσηάην πνηα έπξεπε λα είλαη ε ζπγθξφηεζε ελφο έγθπξνπ θαη
δεκνθξαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο (επηρεηξεζηαθή, θιαδηθή, πεξηθεξεηαθή).
(Ρνκπφιεο 1999).
Οη ινγηθέο, φκσο, ηεο αλαδηάξζσζεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ζηα ππάξρνληα πιαίζηα ηεο
ππνηέιεηάο ηνπ καο βξίζθεη εληειψο αληίζεηνπο θαη ην ζέκα ζα έπξεπε λα ηεζεί εληειψο
δηαθνξεηηθά. Πψο ακχλεζαη ή θαηαπνιεκάο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ γελλά αληζφηεηεο; Πψο
απνθεχγεηο ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ πνπ γίλεηαη απεπζείαο απφ θπβεξλεηηθέο
δξάζεηο; Πψο θαηαπνιεκάο ηνλ «πινχην» πνπ αγνξάδεη ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνλ δεκφζην
δηάινγν (κέζσ ΜΜΔ); (Πηθεηχ 2014, Σζφκζθη 2015, Διεπζεξηάδεο 2014).
Πξόηαζε γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηωλ θαζεγεηώλ
Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ θαζεγεηψλ έρεη πνιχ θαιή νξγάλσζε κε απνηειεζκαηηθή
ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ θαη ιήςε απνθάζεσλ. ηνλ θιάδν ησλ θαζεγεηψλ βξίζθεηαη ην
πην κνξθσκέλν πξνζσπηθφ φινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε πλεπκαηηθή ζηάζκε ηνπ είλαη
πνιχ πςειή. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ή πνπ κπνξεί λα ζέζεη.
Πψο είλαη δπλαηφλ, ινηπφλ, απηά ηα πιενλεθηήκαηα λα κέλνπλ αλαμηνπνίεηα απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο θαζεγεηέο θαη λα κελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ απέλαληη ζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ δελ
εθπξνζσπεί θαη’ ειάρηζηνλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ;
Ζ απνθάιπςε ελφο θξάηνπο κε ηπρνδηψθηεο θαη ρεηξαγσγεκέλνπο πνιηηηθνχο, πνπ
ππεξέηεζαλ ζπγθεθξηκέλα ζπληερληαθά ζπκθέξνληα, ζέηεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ
θαζεγεηψλ κπξνζηά ζε κηα δηηηή πξφθιεζε: Ή παξακέλεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα
εγθισβηζκέλν ζηελ απηαπάηε πνπ θαιιηεξγνχλ ζ’ απηφ νη πνιηηηθνί θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο
εγεζίεο, πνπ αλαδεηθλχνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηά ηνπο ή ηνικνχλ ην
απηνλφεην θαη δηθαησκαηηθφ ζπκθέξνλ ηνπο. Πνην είλαη απηφ; Ζ δεκηνπξγία πνιηηηθνχ θνξέα
απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο ν πνιηηηθφο ηνπο βξαρίνλαο
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζπλζεθψλ. Όηαλ έρεη έλαο θιάδνο κηα ελεξγφ
δχλακε 150.000 θαη πιένλ κειψλ θαη εκκέζσο πάλσ απφ 800.000 ςεθνθφξνπο δελ θάζεηαη
λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε πνιηηηθνχο, πνπ επηιέγνληαη απφ ζπληερληαθέο, θπξίαξρεο
νηθνλνκηθά, κεηνλνςεθίεο θαη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ ςήθν ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ
δαζθάισλ, γηα λα επηβάιινπλ ξπζκίζεηο θαηαζηξνθηθέο ζηηο ακνηβέο θαη ζηα εξγαζηαθά
ζέκαηά ηνπο (Σζνχιηαο 2015).
Ζ ηδέα θαη ε πξφηαζε απηή δελ είλαη πξσηνθαλήο, γηαηί σο ηδέα ηελ εθθξάδεη ν
ζπλδηθαιηζκφο, πνπ είλαη γλσζηφο σο ηξετληγηνπληνληζκφο (trade-unionism) θαη σο πξαθηηθή
ηελ εμέθξαζε ην ζεκεξηλφ Δξγαηηθφ Κφκκα ηεο Αγγιίαο. Ο ηξετληγηνπληνληζκφο ζηνρεχεη
ζηελ εθινγή ζπλδηθαιηζηψλ ζην Κνηλνβνχιην, αθνχ πξψηα νη εξγάηεο ηδξχζνπλ έλα δηθφ
ηνπο θφκκα, ην νπνίν ζα είλαη πξνέθηαζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ζα επηδηψθεη
λα απνθηήζεη ε ζπλδηθαιηζηηθή δηεθδίθεζε πνιηηηθή έθθξαζε. Με απηφ ην ζθεπηηθφ
ηδξχζεθε ην βξεηαληθφ Δξγαηηθφ Κφκκα ην 1906 θαη ηνλ ίδην ρξφλν εμειέγεζαλ βνπιεπηέο 29
κέιε ησλ ζπλδηθάησλ, γεγνλφο πνπ επέηξεπε ζηα ζπλδηθάηα λα θαηαζέηνπλ θαη λα
ππεξαζπίδνληαη ζηε Βνπιή ζρέδηα λφκσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (Κνχδαο 2008).
ήκεξα ππάξρνπλ θάπνηα νθέιε γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο θαη ζε φια ηα κέιεθαζεγεηέο, πνπ ηνπο θαζειψλνπλ ζηελ απξαμία θαη ηε ζηαζηκφηεηα, δίλνληάο ηνπο κηα
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ηθαλνπνίεζε φηη ην θξάηνο σο εξγνδφηεο θάηη ηνπο πξνζθέξεη. Ζ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ
Γ ηεο ΟΛΜΔ απφ ηελ εξγαζία, ε ηξίσξε κείσζε ηνπ σξαξίνπ ησλ κειψλ ησλ Γ.. ησλ
ΔΛΜΔ απφ ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη ε παξαρψξεζε δχν εκεξψλ θαη’ έηνο ζηνπο
θαζεγεηέο γηα λα αζθήζνπλ ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο θαζήθνληα είλαη νη παξαρσξήζεηο ηνπ
θξάηνπο πξνο ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, πνπ ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζκα γηα κε αιιαγέο
επί ηεο νπζίαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ.
Σα κέιε ηεο Β΄ ΔΛΜΔ ζην παξειζφλ πξσηνηππνχζαλ ζε ηδέεο θαη πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο
άιιεο ΔΛΜΔ. ήκεξα κπνξνχλ λα ζέζνπλ κηα δηαθνξεηηθή αηδέληα ζπδήηεζεο ζην
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκά ηνπο. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνσζήζνπλ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε,
ηελ νπνία πνιινί ζα ηελ πνιεκήζνπλ θαη ζα ηελ απνξξίςνπλ, γηαηί είλαη γλσζηφ φηη ην πην
δχζθνιν ζηνλ άλζξσπν είλαη λα αιιάμεη ηηο ηδέεο ηνπ. ην ζπλδηθαιηζηηθφ ηέικα πνπ
βξίζθνληαη νη θαζεγεηέο θάηη πξέπεη λα θηλεζεί, θάηη πξέπεη λα γίλεη, δηαθνξεηηθφ απφ απηφ
πνπ ζπλήζηζαλ λα ππάξρεη γηα πάλσ απφ 35 ρξφληα.
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ΦΙΛΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΡΙΑΝΟΤΠΟΛΔΩ
Γημήτπιορ Κιηγμάρ
ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Ο Φηιεθπαηδεπηηθόο ύιινγνο Αδξηαλνππόιεσο ηδξύζεθε ζηελ Αδξηαλνύπνιε ην 1872 από
επηθαλείο Έιιελεο ηεο πόιεο θαη πινύζηνπο νκνγελείο. Κύξηνο ζθνπόο ηεο ίδξπζήο ηνπ ήηαλ
ε ηόλσζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. ε ζύληνκν δηάζηεκα θαηάθεξε λα απνθηήζεη
ηδηαίηεξε θήκε ράξε ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε, όπσο ππνηξνθίεο θησρώλ καζεηώλ θαη
νηθνλνκηθή ελίζρπζε επηά ζρνιείσλ ηεο πόιεο. ην ηδηόθηεην θηίξηό ηνπ δεκηνπξγήζεθε
αμηόινγε βηβιηνζήθε, αξραηνινγηθό κνπζείν θαη έιαβαλ ρώξα δηαιέμεηο θαη ρνξνεζπεξίδεο.
ηηο δεκηνπξγηθέο επηηπρίεο ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε πξνώζεζε δεκνθξαηηθώλ αληηιήςεσλ,
όπσο ε θαζηέξσζε κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ησλ ηνπηθώλ αξρόλησλ. Μεηά από
κηα πεξίνδν θάκςεο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππξθαγηά ηνπ 1905, ν ύιινγνο επαλέθακςε
γηα ιίγν, όηαλ ε Αδξηαλνύπνιε ειεπζεξώζεθε πξνζσξηλά ην 1921από ηνλ ειιεληθό ζηξαηό.
Σν 1924 επαληδξύζεθε ζηε Θεζζαινλίθε κε βαζηθό ζηόρν ηε ζπγθέληξσζε βηβιίσλ από ηελ
Αδξηαλνύπνιε. Καηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη 2500 πεξίπνπ βηβιία από δηάθνξα εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα ηεο Αδξηαλνύπνιεο, θπξίσο από ην Διιεληθό Γπκλάζην. Άιια 2000 ηνπ
απνδόζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 από ειιεληθέο βηβιηνζήθεο ηεο Βάξλαο. ήκεξα ε
Ηζηνξηθή πιένλ Βηβιηνζήθε ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο βξίζθεηαη ζηε
Νέα Οξεζηηάδα, όπνπ πξνβιέπεηαη λα κεηαθεξζεί θαη ε έδξα ηνπ. Έηζη ε Νέα Οξεζηηάδα
απνθηά έλαλ ζεκαληηθό θξίθν κε ην παξειζόλ ηεο θη έλα ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο γηα ην
κέιινλ ηεο.
Λέξειρ κλειδιά: Αδριανούπολη, Βιβλιοθήκη, Νέα Ορεζηιάδα, Φιλεκπαιδεσηικός ύλλογος
Αδριανοσπόλεως
Ο Φηιεθπαηδεπηηθόο ύιινγνο Αδξηαλνππόιεσο (Φ..Α.), ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία θαη ε δξάζε
επηιέρηεθε λα απνηειέζεη κηα από ηηο εξγαζίεο ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ ζπλεδξίνπ γηα ηε Νέα
Οξεζηηάδα, είλαη ελδερνκέλσο άγλσζηνο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο εγθαηαβηνύληεο ζηελ πόιε,
πξέπεη όκσο λα γίλεη γλσζηόο ζε όινπο. Ο ύιινγνο απηόο, ηνπ νπνίνπ ν ζπγγξάςαο απηή
ηελ εξγαζία έρεη ηελ ηηκή λα είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, θαη ν νπνίνο εγθαζίζηαηαη πιένλ
ζηε Νέα Οξεζηηάδα, είλαη έλαο ύιινγνο κε κεγάιε ηζηνξηθή ζεκαζία: Δίλαη ε δσληαλή
απόδεημε ηεο ζπλέρεηαο ηεο Αδξηαλνύπνιεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα. ην όλνκά ηνπ απνθηά
ππόζηαζε ην ςήθηζκα ηνπ Ε΄ Παγθόζκηνπ πλεδξίνπ Θξαθώλ όηη «ε Νέα Οξεζηηάδα
απνηειεί ηελ επί ειιεληθνύ -κεηά ην 1923- εδάθνπο ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ
πνιηηηζκνύ ηεο Αδξηαλνύπνιεο» (Ε΄ Παγθόζκην πλέδξην Θξαθώλ, Γηδπκόηεηρν 9 – 11
Ηνπλίνπ 2006). Ζ παξνπζία ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο ζηελ πόιε ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο όρη σο κηαο κνπζεηαθήο ηζηνξηθήο αλάκλεζεο αιιά σο ελόο ελεξγνύ
πιιόγνπ, ν νπνίνο αμηνπνηεί ηελ ζπάληα θαη αλεθηίκεηεο αμίαο πιηθή θαη πλεπκαηηθή
πεξηνπζία ηνπ πξνο όθεινο ηεο ζύγρξνλεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, είλαη ίζσο ε πην αιεζηλή
ζύλδεζή ησλ θαηνίθσλ απηήο ηεο πόιεο κε ηα κέξε πνπ έδεζαλ, κεγάισζαλ, ζπνύδαζαλ
αιιά θαη εγθαηέιεηςαλ αθνύζηα νη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο ηνπο.
Ο Φηιεθπαηδεπηηθόο ύιινγνο Αδξηαλνππόιεσο ηδξύζεθε ην 1872 ζηελ Αδξηαλνύπνιε από
εμέρνληα κέιε ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο Αδξηαλνύπνιεο, από αλζξώπνπο κε νηθνλνκηθή
δύλακε αιιά θαη ζέιεζε λα βνεζήζνπλ ζηελ δηάδνζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηνλ ππό

281

νζσκαληθή θπξηαξρία ειιεληθό πιεζπζκό (Καλνληζκόο ηνπ ελ Αδξηαλνππόιεη
Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ 1877).
Ηδξύζεθε ζε κηα πεξίνδν έμαξζεο ηνπ βνπιγαξηθνύ εζληθηζκνύ. Ζ Βνπιγαξία
εθκεηαιιεπόκελε ηε δηάζεζε ηεο Ρσζίαο γηα έμνδν ζην Αηγαίν πξνζπαζνύζε λα πεηύρεη ηελ
πινπνίεζε ηνπ εζληθνύ ηεο νξάκαηνο, πνπ ήηαλ ε ίδξπζε ελόο αλεμάξηεηνπ κεγάινπ
βνπιγαξηθνύ θξάηνπο. Ήδε ην 1870 ε Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Βνπιγαξίαο ίδξπζε Δμαξρία
θαη δπν ρξόληα κεηά, ην 1872, απνζρίζηεθε από ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν. Σα ρξόληα πνπ
αθνινύζεζαλ ε Βνπιγαξία ελέηεηλε ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα εμάπισζε ηνπ βνπιγαξηθνύ
ζηνηρείνπ, ώζηε λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα ζε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε γεσγξαθηθά
έθηαζε. Ζ δξάζε ηεο εληάζεθε ηδηαίηεξα κεηά ηελ ήηηα ησλ Οζσκαλώλ από ηε Ρσζία ζηνλ
κεηαμύ ηνπο πόιεκν πνπ έιεμε κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ην 1878
θαη ηε δηνξζσηηθή ηνπ Βεξνιίλνπ ην ίδην έηνο. Ζ ηαθηηθή πνπ αθνινύζεζαλ νη Βνύιγαξνη γηα
ηελ επέθηαζή ηνπο είρε αιινύ ραξαθηεξηζηηθά βίαηνπ εθβνπιγαξηζκνύ ειιεληθώλ
πιεζπζκώλ θη αιινύ εμάπισζεο ηεο βνπιγαξηθήο γιώζζαο, παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ κε ηελ
ίδξπζε ζρνιείσλ θαη ηελ θαηάιεςε εθθιεζηώλ (βνξώλνο 1992). Ζ ηειεπηαία απηή κέζνδνο
αθνινπζήζεθε θαη ζηελ Αδξηαλνύπνιε (Βαθαιόπνπινο 1999).
Ζ απάληεζε ησλ Διιήλσλ ήηαλ ε ηόλσζε ηεο παηδείαο κε ηελ ίδξπζε θηιεθπαηδεπηηθώλ θαη
άιισλ πιιόγσλ αξρηθά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη αθνινύζσο θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο
Θξάθεο (Μακώλε 1975, Μακώλε 1995). ην 1ν Άξζξν ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ
ΦΑ, δηαβάδνπκε ην ζθνπό ίδξπζεο: «Καζηδξύεηαη ελ Αδξηαλνππόιεη ύιινγνο
Φηιεθπαηδεπηηθόο θύξηνλ ζθνπόλ έρσλ ηελ ππνζηήξημηλ ηεο εθπαηδεύζεσο θαη ηελ δη’
αλαγλώζεσο, δηδαζθαιίαο, ζπλαλαζηξνθήο θαη αζώαο δηαζθεδάζεσο δηαλνεηηθήλ θαη εζηθήλ
αλάπηπμηλ θαη ςπραγσγίαλ ησλ κειώλ απηνύ θαη ηεο πεξί απηά θνηλσλίαο» (Καλνληζκόο ηνπ
ελ Αδξηαλνππόιεη Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ 1877). Μεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1905 θαη ηελ
έιεπζε ηνπ Γνλαηά ην 1907 ζηελ Αδξηαλνύπνιε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζξαθηθνύ αγώλα θαηά
ηεο βνπιγαξηθήο θαη λενηνπξθηθήο απεηιήο, ν ύιινγνο απέθηεζε πην εζληθά
ραξαθηεξηζηηθά, ηο δε καινούργιο κηίριό ηοσ αποηέλεζε εθνικό κένηρο και ορμηηήριο όλων ηων
Αδριανοσπολιηών (Βαθαιόπνπινο 1996).
Ζ ζπκβνιή ηνπ πιιόγνπ ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαη ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ππήξμε ζπνπδαία (Βαθαιόπνπινο 1996). Από ην 1877 πξνέβε ζηελ ίδξπζε ησλ δύν
πξώησλ λεπηαγσγείσλ ζειέσλ. Σν έλα από ηα δύν κάιηζηα θηινμελήζεθε ζηελ αξρή ζε
αίζνπζα ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΦΑ, ελώ ηε θξνληίδα γηα ηα λεπηαγσγεία ηελ αλέιαβε επηηξνπή
απνηεινύκελε από 7 επώλπκεο γπλαίθεο, νη νπνίεο ελ ζπλερεία ίδξπζαλ θαη ην ύιινγν
Κπξηώλ Οκόλνηα (Βαθαιόπνπινο 1996). Αλέιαβε επίζεο ηε ζπληήξεζε θαη ρξεκαηνδόηεζε
δύν ζρνιείσλ αξξέλσλ θαη δύν παξζελαγσγείσλ ζην θέληξν θαη ζε ζπλνηθίεο ηεο
Αδξηαλνύπνιεο (Αιηηλαικάδεο 1881) εμαζθάιηζε ππνηξνθίεο γηα άπνξνπο καζεηέο,
ελίζρπζε νηθνλνκηθά ζρνιεία άιισλ ρσξηώλ, όπσο ην νπθιί, ην Μνπζηαθά Παζά, ην
Καβαθιί, ηε Μαθξά Γέθπξα, ηηο αξάληα Δθθιεζηέο, ην Μπακπά Δζθί, ην θνύηαξη ηνπ
Βνζπόξνπ, ην Αξλανύηθηντ, ην Νηεκεξληέζη, ηα Μαξάζηα, ην Παδαξηδίθ (ζηε βόξεηα Θξάθε)
(Βαθαιόπνπινο 1996). Παξάιιεια νξγάλσζε ηνπιάρηζηνλ 22 αλνηρηέο δηαιέμεηο θαη άξρηζε
ηε δεκηνπξγία Βηβιηνζήθεο θαη ζπιινγήο λνκηζκάησλ (Κξεηήο 1879).
Σν 1879 ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μαζζαιησηηθό ύιινγν πξνρώξεζε ζηελ ίδξπζε
εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ζην Γηιδηξίκ κε ηελ επσλπκία Μαζζαιησηηθή ρνιή πνπ
πεξηειάκβαλε λεπηαγσγείν θαη πξνθαηαξηηθό ζρνιείν κε ηελ πηνζέηεζε κάιηζηα ζύγρξνλνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαηά ην πξόηππν ηνπ Γηδαζθαιείνπ Θεζζαινλίθεο (Γεξκίδεο
1966).
Σε δηεηία 1878-1880 δξαζηεξηνπνηήζεθε έληνλα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλέγεξζεο λένπ θηηξίνπ
γηα ην Διιεληθό Γπκλάζην Αδξηαλνππόιεσο, ην νπνίν θάεθε νινζρεξώο ην 1878. Μάιηζηα
κέρξη ην ρηίζηκν ηνπ λένπ θηηξίνπ ηα καζήκαηα γίλνληαλ ζην θηίξην ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ
πιιόγνπ (Βαθαιόπνπινο 1996). Σνλ ίδην δήιν επέδεημε θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ην 1884 ηεο
ρνξεγίαο ηνπ Κ. Εάππα, πξνθεηκέλνπ λα αλαγεξζεί θαη λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα ην
θεληξηθό Παξζελαγσγείν ηεο πόιεο (Βαθαιόπνπινο 1996).
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Μέρξη θαη ην 1905, παξά ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή ζηελόηεηα θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο από όινπο ηνπο ειιεληθνύο θνξείο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ν ΦΑ ζπλέρηζε ην
έξγν ηνπ θαηά ην δπλαηόλ. Μάιηζηα ην 1887 ζπγθξόηεζε επηηξνπή ζπιινγήο αξραηνηήησλ, ε
νπνία ίδξπζε ην πξώην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Αδξηαλνύπνιεο (Μακέιεο 1971).
Γπζηπρώο ε ππξθαγηά ηνπ 1905 θαηέθαςε καδί κε ην θηίξην ηνπ ΦΑ βηβιία, θσηνγξαθίεο,
έγγξαθα, κηα αλζνινγία κε αλέθδνηα ζενινγηθά θείκελα ηνπ Κπξίιινπ Σ΄ θαη θαηέζηξεςε
θαη ηηο ζπιινγέο ησλ αξραηνηήησλ (Η.Α.Μ., Ηεξά Μεηξόπνιε Αδξηαλνύπνιεο, Φάθεινο 2).
Από ηελ ππξθαγηά θαη κεηά, παξά ην γεγνλόο όηη επεηεύρζε ε αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ κε
εηζθνξέο πνιιώλ απαληαρνύ Αδξηαλνππνιηηώλ θαη Θξαθώλ, ν ύιινγνο έραζε ηε δπλακηθή
ηνπ. Μέρξη ην δησγκό ησλ Διιήλσλ ηεο Αδξηαλνύπνιεο, ην 1922, δηέζεηε ην θηίξηό ηνπ
ζρεδόλ απνθιεηζηηθά γηα ρνξνύο ζπιιόγσλ θαη θηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο, αδπλαηώληαο λα
αληαπνθξηζεί ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπ θαζήθνληα (Πνιίηεο 2004). Βέβαηα, ε απειεπζέξσζε ηεο
Αδξηαλνύπνιεο ην 1920 έδσζε θάπνηα ώζεζε ζηα κέιε ηνπ πιιόγνπ, ηα νπνία πξνρώξεζαλ
κάιηζηα ζε επαλίδξπζή ηνπ κε ηελ θύξσζε λένπ θαηαζηαηηθνύ (Καηαζηαηηθόλ
Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο 1921). Ζ ηαρύηαηε σζηόζν αιιαγή ησλ
εζληθώλ δεδνκέλσλ νδήγεζε θαη ηνλ Φηιεθπαηδεπηηθό ύιινγν Αδξηαλνππόιεσο καδί κε
όινπο ηνπο Έιιελεο ηεο πόιεο ζηελ πξνζθπγηά. Πξόιαβε επηπρώο θαη άθεζε σο πξνίθα ηελ
πξσηνθαλή γηα ηελ επνρή ηεο εκλογή ηων μελών ηοσ Γ.. ζε ανηικαηάζηαζη ηης αριζηίνδην θαη
κάιηζηα κε κπζηηθή ςεθνθνξία (Μειαλίδεο 1956, Γεξκίδεο 1966).
Ζ επόκελε κέξα μεκέξσζε γηα ηνλ ΦΑ ζηε Θεζζαινλίθε. Δθεί ν ζύιινγνο αλαζπζηάζεθε
άκεζα. Από ην 1924 εμέιεμε ην λέν ηνπ πκβνύιην, ηξνπνπνίεζε ην θαηαζηαηηθό θαη άξρηζε
ηηο ελέξγεηεο γηα απόθηεζε κόληκεο ζηέγεο, αλαζύζηαζεο ηεο βηβιηνζήθεο, πεξηζπιινγή
θεηκειίσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ αμίαο, αιιά θπξίσο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ
(Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Φ..Α. 1924 – 1945). Μέρξη θαη ην 1979 ηα Γηνηθεηηθά
πκβνύιηα ηνπ πιιόγνπ θαη ηδηαίηεξα νη Πξόεδξνί ηνπ πάζρηδαλ λα βξνπλ ιύζεηο γηα ην
ζηεγαζηηθό, ηε δηάζσζε ηεο Βηβιηνζήθεο – πνπ ζην κεηαμύ θαηάθεξε λα αλαζπγθξνηήζεη –
ελ κέζσ απαηειώλ ππνζρέζεσλ ηνπ θξάηνπο, πνιηηηθνύ δηραζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, αιιά θαη
ελ κέζσ αληηθεηκεληθώλ δπζρεξεηώλ πνπ επέβαιε ν 2νο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη ε
ζπλαθόινπζε γεξκαληθή Καηνρή (1941-1945). Παξόκνηεο αλαθνξέο ζπλαληάκε θαη ζηε
Λνγνδνζία ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 1928 γηα ην ζσλλογικό έηος 1927, (βι. Πξαθηηθά Γεληθώλ
πλειεύζεσλ Φ..Α. 1924 – 1945, όπνπ πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ άιισλ, ε αλαθνξά ζηελ
παξαρώξεζε νηθνπέδσλ ζηνπο Ακπειόθεπνπο, ζηνλ Απνινγηζκό ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 1931
γηα ην 1930).
Σν 1979 όκσο κε ηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Λνπθά Φηιηππίδε απνθηήζεθε έλα
δηακέξηζκα ζηελ νδό Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 14, όπνπ θαη ζηεγάζηεθαλ επηηέινπο καδί
όια ηα βηβιία ηεο ζπάληαο Βηβιηνζήθεο ηνπ πιιόγνπ κε έγγξαθα, θσηνγξαθίεο θαη
νξηζκέλα θεηκήιηα (Βαθαιόπνπινο 1996). Παξ’ όια απηά ε πνξεία ηνπ πιιόγνπ κέρξη θαη
ην 2010 ήηαλ θζίλνπζα. Σα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ παξέκελαλ κεγάιεο ειηθίαο θαη
ιηγόζηεπαλ, ελώ ηα ελεξγά ηνπ ήηαλ αθόκε ιηγόηεξα. Βέβαηα όζνη ιίγνη ζπλέρηζαλ ηηο
πξνζπάζεηεο γηα ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ είλαη αμηέπαηλνη. Οη ηειεπηαίεο θξηζηκόηεξεο
απνθάζεηο ηνπ πιιόγνπ ήηαλ εθείλε γηα ηε ζπληήξεζε ην 2000 όισλ ησλ βηβιίσλ ηεο
βηβιηνζήθεο από ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ πεξηζζόηεξσλ από απηά
(ύκβαζε γηα ηε ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ
πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο 2000), θαη ε γελλαία απόθαζε ζηηο 21 Μαξηίνπ ηνπ 2010 γηα ηε
κεηαθνξά ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε Νέα Οξεζηηάδα θαη ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά θαη ηεο έδξαο ηνπ
εδώ (Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ ΦΑ, 1994 – ζήκεξα).
Έηζη, αθνύ από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2009 κέρξη ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 έιαβε ρώξα κηα ζεηξά
από ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα ηνλ
εξρνκό ηνπ πνιύηηκνπ ζεζαπξνύ ηεο Βηβιηνζήθεο (Αξρείν πιιόγνπ Απνγόλσλ
Καξαγαηζηαλώλ – Αδξηαλνππνιηηώλ «Ζ Οξεζηηάδα»), ηειηθά ηελ Κπξηαθή 5 Φεβξνπαξίνπ
2012 θαη ώξα 16.30 ζπλνδεία Αζηπλνκίαο από ηε Θεζζαινλίθε σο ηε Νέα Οξεζηηάδα
πξαγκαηνπνηήζεθε ε άθημή ηεο ζην ρώξν πνπ πξνεηνηκάζηεθε γη’ απηήλ θαη ηε ζηεγάδεη θαη
ζήκεξα, καδί κε ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. Από ηόηε ε ςπρή ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ
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Αδξηαλνππόιεσο, ν πλεπκαηηθόο πινύηνο πνπ καο ελώλεη κε ηελ ίδηα ηελ Αδξηαλνύπνιε ησλ
πξνγόλσλ καο βξίζθεηαη εδώ ζηε Νέα Οξεζηηάδα.
Γηα όζν δηάζηεκα ζα βξίζθεηαη ε Βηβιηνζήθε καθξηά από ηελ έδξα ηεο νξίζηεθε σο
δηαρεηξίζηξηα αξρή κηα 7κειήο επηηξνπή «Έλσζεο Φνξέσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Αλάδεημε
ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο», πνπ απνηειείηαη από
ηνλ εθάζηνηε Πξόεδξν ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ, πνπ ζα είλαη θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο,
ηνλ Γ. Γξακκαηέα ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ θαη ηνλ Σακία ηνπ, ηνλ εθάζηνηε Πξόεδξν ηνπ
πιιόγνπ «Ζ Οξεζηηάδα», σο αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Έθνξν ηεο Βηβιηνζήθεο, πνπ
νξίδεηαη από ην ύιινγν «Ζ Οξεζηηάδα», ηνλ εθάζηνηε Γήκαξρν Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ηέινο
ηνλ Μεηξνπνιίηε Γηδπκνηείρνπ, Οξεζηηάδαο θαη νπθιίνπ. Δπηζηεκνληθνί ύκβνπινη ηεο
Βηβιηνζήθεο νξίζηεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ν Γεώξγηνο Ρπδηώηεο θαη ν
ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο, Γεκήηξηνο Κηεγκάο.
Ση είλαη όκσο απηή ε πεξίθεκε Βηβιηνζήθε; Δίλαη έλα ζύλνιν πεξίπνπ 4.500 βηβιίσλ από ηα
νπνία ηα 2.000 πεξίπνπ πξνέξρνληαη από ηελ Αδξηαλνύπνιε θαη ηα 2.500 από ηε Βάξλα.
ηαλ νη Έιιελεο ηεο Αδξηαλνύπνιεο αλαγθάζηεθαλ ην 1922 λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πόιε
ηνπο θαη λα αθνινπζήζνπλ ην δξόκν ηεο πξνζθπγηάο, ζπγθέληξσζαλ ζε θηβώηηα βηβιία θαη
θεηκήιηα θαη ηα απέζηεηιαλ ζηελ ειεύζεξε Αζήλα. Δθεί ζηνηβάρηεθαλ καδί κε ρηιηάδεο άιια
θηβώηηα από άιιεο πόιεηο ηεο Θξάθεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο ζε ρώξνπο, όπσο νη Βαζηιηθνί
ηαύινη, ην ππόγεην ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, ην Βπδαληηλό Μνπζείν (Αμηώηεο 1949). ηαλ
ην 1928 απνθάζηζε ην ειιεληθό θξάηνο λα κνηξάζεη ηα θεηκήιηα πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί ζε
θνξείο, έθξηλε ηνλ ΦΑ σο ηνλ θαηαιιειόηεξν γηα ηελ απόδνζε ζ’ απηόλ όζσλ βηβιίσλ
βξήθε όηη πξνέξρνληαλ από ηελ Αδξηαλνύπνιε. Έηζη αξρηθά απνδόζεθαλ ζηνλ ύιινγν
πεξίπνπ 1.800 βηβιία. Σν 1930 πξνζηέζεθαλ άιια 2.622 πξνεξρόκελα από ηε Βάξλα κεηά
από δσξεά ηνπ πιιόγνπ Βαξλαίσλ Θεζζαινλίθεο θαη ην 1940 άιια 490 ζπάληα βηβιία πνπ
ηνπ άθεζε κε δηαζήθε ν Μηθξαζηάηεο θαπλέκπνξνο Αιέμαλδξνο Γετκεξηδόγινπ (Πξαθηηθά
Γεληθώλ πλειεύζεσλ Φ..Α. 1924 – 1945). ηελ θαηαγξαθή ηνπ 1938 αλαθέξνληαη 4.435
βηβιία (Καηάζηαζε Βηβιίσλ 1924 – 1938). Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ν ΦΑ απέθηεζε κηα ζπάληα
πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά, ε νπνία απνδεηθλύεη πεξίηξαλα ην αλώηεξν πλεπκαηηθό επίπεδν ησλ
Διιήλσλ ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαη ηεο Βάξλαο θαη ην πςειό επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 19νπ αη.
ζηηο δύν πόιεηο.
Σα βηβιία ηεο Αδξηαλνύπνιεο, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηηο ζθξαγίδεο θαη από ηηο αθηεξώζεηο
πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξώηεο ζειίδεο πνιιώλ βηβιίσλ, πξνέξρνληαη από ηε ζπιινγή ηνπ ίδηνπ
ηνπ Φ..Α. αιιά θπξίσο από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Διιεληθνύ Γπκλαζίνπ πνπ πεξηείρε ηκήκαηα
από ηηο πξνζσπηθέο βηβιηνζήθεο ηνπ Παηξηάξρε Κπξίιινπ ηνπ η΄ ηνπ Αδξηαλνππνιίηε, ηνπ
Μεηξνπνιίηε Αδξηαλνππόιεσο Γσξόζενπ Πξώηνπ, ηνπ Αξρηκαλδξίηε Ηγλάηηνπ αξάθνγινπ,
ηνπ γηαηξνύ Θσκά Καιιίβνπινπ θαη ηνπ Παηξηάξρε Αγαζάγγεινπ. ην ύιινγν επίζεο
απνδόζεθαλ θαη θάπνηα βηβιία από ηελ θεληξηθή Δθνξεία ηεο Δθπαηδεύζεσο ηεο
Αδξηαλνππόιεσο, θαζώο θαη από ηελ ζρνιηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Εαππείνπ Παξζελαγσγείνπ.
Σα πξνεξρόκελα από ηε Βάξλα βηβιία αλήθαλ ζην «Αλαγλσζηήξην Βάξλεο», ή αιιηώο
«Αλαγλσζηήξην ησλ Οδεζζηηώλ» θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ επεξγέηε Γ. Γ. Μαξαζιή από ηελ
Οδεζζό ηεο Ρσζίαο.
Σν 1995 - 6 έγηλε λέα θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε αλά είδνο ησλ βηβιίσλ από ηνλ ηζηνξηθό
Κσλζηαληίλν Βαθαιόπνπιν θαη νκάδα θνηηεηώλ ηνπ (Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ
Γ.. ηνπ Φ..Α. 1974 – 1996). Καηαγξάθεθαλ 1703 θηινινγηθά ζπγγξάκκαηα, 660 ηζηνξηθά,
564 θπζηθνκαζεκαηηθά, 409 ζενινγηθά, 162 ηαηξηθά, 35 θαιιηηερληθά, 26 λνκηθά θαη 560
ηεύρε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ. Σα πεξηζζόηεξα ζπγγξάκκαηα είλαη κάιινλ γεληθνύ θαη
εγθπθινπαηδηθνύ ελδηαθέξνληνο, ελώ ιίγα κόλν ηζηνξηθά βηβιία αθνξνύλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία
ηεο κείδνλνο Θξάθεο. Σα 325 ηζηνξηθά βηβιία είλαη ειιεληθέο εθδόζεηο θαη ηα ππόινηπα
μελόγισζζεο, θπξίσο Γαιιηθέο (196). Οη 186 Γεξκαληθέο εθδόζεηο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ
Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζηελ πηώζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Σα
πξνεξρόκελα από ηε Μαξάζιεην Βηβιηνζήθε βηβιία αθνξνύλ ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο,
ηεο ξσζηθήο θαη ηεο ηηαιηθήο ινγνηερλίαο. Οη ειιελόγισζζεο εθδόζεηο ηνπ 19νπ θαη ηνπ
20νπ αηώλα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο Θξάθεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο. ηα
θηινινγηθά βηβιία πεξηιακβάλνληαη θαη εθδόζεηο ησλ θιαζζηθώλ ζπγγξαθέσλ Πιάησλα,
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Αξηζηνηέιε, Πινπηάξρνπ, Ηζνθξάηε, Γεκνζζέλε, αιιά θαη έξγα μέλσλ ζπγγξαθέσλ
Λνγηθήο, Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, ζπάληεο Φηινινγηθέο εθδόζεηο κε
ηδηόρεηξεο ππνγξαθέο επηθαλώλ Θξαθώλ θαη ζεκαληηθά εγρεηξίδηα κε κεζόδνπο θαη πιηθό
δηδαζθαιίαο. ηα Θενινγηθά βηβιία βξίζθνπκε αλαθνξέο ζηελ Δθθιεζηαζηηθή ηζηνξία, ζηελ
εξκελεία ησλ Γξαθώλ, ζε ζπλαμάξηα θαη ζενινγηθέο πξαγκαηείεο. Μεηαμύ ησλ έξγσλ ησλ
Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ππάξρνπλ εγρεηξίδηα Γεσκεηξίαο, Φπζηθήο, Υεκείαο, Γεσγξαθίαο,
κειέηεο εηδηθώλ ζεκάησλ, όπσο κεραληθήο, βαθηθήο θαη νηλνπνηίαο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδνπλ ηα απνζπάζκαηα δηαθόξσλ ειιεληθώλ ζεηξώλ ηνπ 20νπ αηώλα, όπσο ησλ
πεξηνδηθώλ «Θξαθηθά», «Διιεληζκόο», «Αξρείνλ Θξαθηθνύ Λανγξαθηθνύ θαη Γισζζηθνύ
Θεζαπξνύ» αιιά θαη μελόγισζζσλ, όπσο ην εηθνλνγξαθεκέλν Γαιιηθό «Illustration» (Γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ από ηνλ Κ. Βαθαιόπνπιν θαη ηελ νκάδα ηνπ βι. Βαθαιόπνπινο
1996).
Αλάκεζα ζηα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο ιεμηθά θαη εγθπθινπαίδεηεο μερσξίδεη ην κεγάιν ιεμηθό
ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, ε πεξίθεκε «Κηβσηόο» ηνπ Πξώηνπ (Κσλζηαληηλνύπνιε, 1819), ηνπ
νπνίνπ ηελ ηζηνξία θαη ην πεξηερόκελν παξνπζηάζακε ζε εηδηθή δηάιεμε ην Μάξηην ηνπ 2015,
κε ηελ ηδηόρεηξε αθηέξσζε ηνπ ζπγγξαθέα. Πνιπηηκόηαηε έθδνζε είλαη θαη ν «Θεζαπξόο
Λαηηληθήο Γιώζζεο (Kνισλία, 1615)» θαζώο θαη ην «Μέγα Δηπκνινγηθόλ» (Βελεηία, 1549),
ηνπ Φξεηδεξίθνπ Σνπξηζάλνπ.
Παιαηόηεξν θαη ζπαληόηεξν βηβιίν είλαη «ηα Δηδύιιηα ηνπ Θενθξίηνπ θ.ά.», ην νπνίν
ηππώζεθε ην 1495 ζην ηππνγξαθείν ηνπ Άιδνπ Μαλνύηηνπ ζηε Βελεηία. Απνηειεί δε έλα από
ηα πξώηα ειιεληθά βηβιία πνπ ηππώζεθαλ ζην ελ ιόγσ ηππνγξαθείν. Άιια ζπάληα βηβιία
είλαη ην «Τπόκλεκα ηνπ Ακκσλίνπ ζηηο Καηεγνξίεο ηνπ Αξηζηνηέιε» πνπ εθδόζεθε ην 1545,
ηα έπε ηνπ Οκήξνπ ηνπ 1550, ε Καηλή Γηαζήθε ηνπ 1524 θ.ά. Δπίζεο, ππάξρνπλ παιαηέο
εθδόζεηο λενειιήλσλ ζπγγξαθέσλ κεηαμύ 1680 θαη 1728, όπσο ηνπ Ννηαξά, ηνπ
Μαπξνθνξδάηνπ θιπ. Ζ πιεηνλόηεηα πάλησο ησλ βηβιίσλ αλήθεη ζηνλ 19ν αη.
Από ην 2001 σο ην 2004 ηα βηβιία ζπληεξήζεθαλ από ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο κε
ρξεκαηνδόηεζε από ην Β΄ ΔΠΔΑΔΚ, ελώ παξάιιεια ςεθηνπνηήζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα από
απηά θαη εληάρζεθαλ ζηελ πιαηθόξκα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ΑΝΔΜΖ, όπνπ κπνξεί λα ηα
βξεη θαη λα ηα «θαηεβάζεη» θάζε ελδηαθεξόκελνο (Κσβαίνπ 2003). ήκεξα ε Βηβιηνζήθε
απηή ζπζηεγάδεηαη κε ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη είλαη αλνηρηή ζε θνηλό θαη εξεπλεηέο.
ύληνκα ε έδξα ηνπ ζπνπδαηόηαηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ Αδξηαλνππόιεσο ζα
βξίζθεηαη θαη ηππηθά ζηε Νέα Οξεζηηάδα. Υξένο όισλ: ηνπ Γήκνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά
θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο είλαη λα ηνλ αγθαιηάζνπλ θαη λα αληηιεθζνύλ ηε
Βηβιηνζήθε ηνπ σο ηκήκα ηεο ύπαξμήο ηνπο θαη λα εκπλεπζηνύλ από απηήλ.
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ΕΘΙΜΑ - ΜΟΤΙΚΟΥΟΡΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ –
ΘΕΑΣΡΟ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 291-294

Ο ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΧΝ ΥΡΘΣΟΤΓΕΝΝΧΝ ΣΑ ΡΘΖΘΑ ΣΟ 1955
ιδεπή Λεύκελη
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
Όηαλ έθηαλε ην δσδεθαήκεξν, νη θάηνηθνη ησλ Ρηδίσλ πξνεηνηκάδνληαλ θαηάιιεια γηα λα
ηεξήζνπλ ηα έζηκα κε έληνλε ζξεζθεπηηθόηεηα. Σα δξώκελα ενξηάδνληαλ κε πινύζηα
ιαηξεπηηθή εζηκνινγία, νη θαξπνί ηεο γεο απνθηνύζαλ ζπκβνιηθό ραξαθηήξα θαη
παξαηεξνύληαλ κηα ηεξόηεηα ζηα ηειεηνπξγηθά θαγεηά ησλ γηνξηώλ. Από πνιύ λσξίο νη λένη
ηνπ ρσξηνύ ζρεκάηηδαλ ηηο παξέεο ηνπο γηα ηα ρξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα, ζπκθσλνύζαλ ηα
όξγαλα θαη μεθηλνύζαλ ηηο πξόβεο. Σα θάιαληα ήηαλ δηαθνξεηηθά γηα ηνλ ηεξέα, ην λνηθνθύξε
θαη ηηο θνπέιεο. Οη Ρηδηώηηζεο λνηθνθπξέο θξόληηδαλ κε ηδηαίηεξν κεξάθη ηα θαγεηά ησλ
ενξηώλ ηα νπνία γίλνληαλ από ηνπηθά πξντόληα. Ζ δηαηξνθηθή πνιπηέιεηα ηνπ ρεηκώλα ήηαλ
ην παρύ θξέαο ηνπ γνπξνπληνύ θαη ην ιίπνο ηνπ. Ξερσξηζηή ζέζε ζην ρξηζηνπγελληάηηθν
ηξαπέδη είραλ ηα «ελλέα θαγεηά» ηα νπνία είραλ θαη ζπκβνιηθή ζεκαζία. Πεξηκέλνληαο ηνλ
εξρνκό ηνπ θαηλνύξηνπ ρξόλνπ νη λένη ηνπ ρσξηνύ πξαγκαηνπνηνύζαλ ην «έζηκν ηεο
θακήιαο» θαη ηα παηδηά ην έζηκν ηεο «ζνύξβαο». Καη ηα δύν έζηκα είραλ ζπκβνιηθό
ραξαθηήξα, ην πξώην ζπκβόιηδε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ αλζξώπνπ ζην δηάβα ηνπ ρξόλνπ θαη ην
δεύηεξν γηλόηαλ γηα πγεία θαη θαινρξνληά. Σν δσδεθαήκεξν ζηα Ρίδηα νινθιεξώλνληαλ κε
ηνλ ενξηαζκό ησλ Θενθαλείσλ θαη κε ηε γηνξηή ηεο «κπάκπσο» ή ηεο «κακήο».
Λέξειρ κλειδιά: Σοπικά κάλανηα, τοιροζθάγια, ηοπικά εδέζμαηα, εορηαζμός εθίμων
«Χξηζηόο γελληέηαη, ραξά ζηνλ θόζκν, ραξά ζηνλ θόζκν ζηα παιηθάξηα, ζηα παιηθάξηα ζηα
ιηνληάξηα…»
Από πνιύ λσξίο νη λένη ζηα Ρίδηα μεθηλνύζαλ λα θηηάρλνπλ ηηο «παξέεο» ηνπο γηα ηα θάιαληα
ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Οξίδνληαο σο θξηηήξην ηελ ειηθία ηνπο, ζρεκάηηδαλ ηε «κηθξή» θαη ηε
«κεγάιε» παξέα θαη άξρηδαλ ηηο πξόβεο, αθνύ πξώηα είραλ ζπκθσλήζεη ηελ νξρήζηξα. Σα
κνπζηθά όξγαλα πνπ ζπλεζίδνληαλ ήηαλ ε γθάτληα, ην θιαξίλν θαη ην βηνιί. Ξερσξηζηή ζέζε
θαηείρε ην ηνπκπεξιέθη θαη ν ληατξέο (Kπξθνύδεο 2002).
Σελ Παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ παξαηεξνύληαλ αηκόζθαηξα γιεληηνύ ζε όια ηα ζπίηηα
ηνπ ρσξηνύ. Σν πξσί ηεο Παξακνλήο γίλνληαλ ηα «ρνηξνζθάγηα» ηα νπνία ήηαλ θαη ε
δηαηξνθηθή πνιπηέιεηα ηνπ ρεηκώλα. Σν παρύ θξέαο ηνπ γνπξνπληνύ θαη ην ιίπνο ηνπ ήηαλ ε
θαηάιιειε ηξνθή γηα ην βαξύ ρεηκώλα (Βξαρηόινγινπ 2000). Οη λνηθνθπξέο εηνίκαδαλ ηα
«ελλέα θαγεηά» γηα λα ζπγθεληξσζεί ε νηθνγέλεηα ην βξάδπ γύξσ από ην ηξαπέδη
(Κπξθνύδεο 2004).
Σα ελλέα θαγεηά ήηαλ λεζηίζηκα θαη ζ’ απηά ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη ληνικάδεο κε ιάραλν
ηνπξζί, νη μεξνί θαξπνί, ηα θξνύηα θαη ην Χξηζηόςσκν (Παπαζαλάζε- Μνπζηνπνύινπ
1980). Οη λνηθνθπξέο ησλ Ρηδίσλ έθηηαρλαλ ην Χξηζηόςσκν κε ηδηαίηεξε θξνληίδα. Σν ζρήκα
ηνπ ήηαλ ζηξνγγπιό θαη ζηε κέζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θνιινύζαλ έλα ζηαπξό από δπκάξη. Ο
ζηνιηζκόο ηνπ ήηαλ ε αλαπαξάζηαζε ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο. πλήζσο ην ζηόιηδαλ κε
δπγνύο θαη ζεκσληέο. Σν ηξαπέδη (ν ζνθξάο) κε ηα ελλέα θαγεηά είρε ζπκβνιηθό ραξαθηήξα.
Οη ληνικάδεο κε ην ιάραλν ηνπξζί ζπκβόιηδαλ ηα ζπάξγαλα ηνπ Χξηζηνύ. Οη μεξνί θαξπνί
θαη ηα θξνύηα, ηα πξσηνγελή πιηθά ηεο γεο θαη άκεζα ζπλδεδεκέλα ηελ αγξνηηθή δσή
ζπκβόιηδαλ ηνλ αέλαν θύθιν ησλ επνρώλ θαη ηελ αθζνλία ησλ αγαζώλ.
Όηαλ έθηαλε ην βξάδπ, ε νηθνγέλεηα ζπγθεληξώλνληαλ γύξσ από ην ηξαπέδη, ην «ζνθξά» θαη
ν αξρεγόο ηεο νηθνγέλεηαο ζπκηάηηδε κε ην «πλί» ηξεηο θνξέο ιέγνληαο επρέο ζηνλ θαζέλα γηα
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πγεία, θαινζύλε θαη θαιή ζνδεηά. Έπεηηα αθνινπζνύκελνο από ηα παηδηά πνπ θξαηνύζαλ ζηα
ρέξηα ηνπο από έλα θεξί ζπκηάηηδε ηα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνύ θαη ηηο απνζήθεο γηα λα θύγνπλ ηα
«θαθά πλεύκαηα».
Ξεκεξώλνληαο ε εκέξα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ νη δύν παξέεο μεθηλνύζαλ από ηελ άθξε ηνπ
ρσξηνύ θαη πξνρσξνύζαλ πξνο ην θέληξν. Σα παιηθάξηα ηνπ ρσξηνύ θνξνύζαλ ζηα θεθάιηα
ηνπο ηα «θαιπάθηα» ή ηηο «ζηάπθηο» ηα νπνία είραλ θξνληίζεη λα ζηνιίζνπλ κε «ακάξαλην
βαξαθσκέλν» (βαξάθη κε θύιιν ρξπζνύ). Σα θάιαληα ήηαλ δηαθνξεηηθά γηα ηνλ ηεξέα, ην
λνηθνθύξε ηνπ ζπηηηνύ θαη ηηο θνπέιεο (Λεύθσκα Δθπνιηηηζηηθνύ Μνξθσηηθνύ πιιόγνπ
Ρηδίσλ 1996)
Οη γεηηνληέο ηνπ ρσξηνύ αληερνύζαλ από ηηο θσλέο ησλ παιηθαξηώλ.
«Π΄αξρνληηθό ζπίη΄βήθακη , ζ΄αξρνληηθό ζα πάκη
Πέμηη πηδηά λα παίμνπκη ραξείηη λα ραξνύκη»
Ο ηεξέαο ηνπ ρσξηνύ ζπλήζηδε λα ηνπο δίλεη ην δώξν ηνπο θαη λα ηνπο επινγεί. Ξερώξηδαλ νη
ζηίρνη γηα ην λνηθνθύξε ηνπ ζπηηηνύ.
« ΄απηό ην ζπίηη πνπ ΄ξζακε, πέηξα λα κε ξαΐζεη
Κη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ ρξόληα πνιιά λα δήζεη.
Να δήζεη ρίιηα εηθαηό θη ρίιηεο δπν βδνκάδεο.
Δκείο εδώ δελ ήξζακε λα θάκε θαη λα πηνύκε.
Μόλν ζαο αγαπήζακε θη ήξζακε λα ζαο δηνύκη»
ηνπο «ηζνξκπαηδήδεο» (επθαηάζηαηνπο) λνηθνθπξαίνπο νη λνηθνθπξέο πξόζθεξαλ ζηνπο
θαιαληάξεδεο θξαζί θαη κεδέ (ινπθάληθα) θαη αθνινπζνύζε ρνξόο ζηε κέζε ηεο απιήο.
ηα ζπίηηα πνπ ππήξραλ ληόπαληξνη ή αξξαβσληαζκέλνη, ηα παιηθάξηα θηάλνληαο ζην
θαηώθιη ηεο πόξηαο θώλαδαλ δπλαηά «ηελ κπξηδόια, ηνπ καληήιη» απαηηώληαο θαηά απηό
ηνλ ηξόπν ηελ πιεξσκή ηνπο. Σόηε έβγαηλε ε λνηθνθπξά ηνπ ζπηηηνύ γηα λα ηνπο ηα
πξνζθέξεη.
Μέζα από ηα θάιαληα ηα παιηθάξηα ησλ Ρηδίσλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζηείινπλ ηα κελύκαηα
ζηελ θνπέια πνπ ηνπο ελδηέθεξε.
«Ξύπλα πεξηζηεξνύια κνπ ήξζα ζην καραιά ζνπ
ρξπζή θνξδέια ζ΄έθηξα λα δέζεηο ηα καιιηά ζνπ.
Ξύπλα πεξηζηεξνύια κνπ ήξζα ζην καραιά ζνπ.
Ο καραιάο ζνπ ηα΄άθνπζε θη εζύ ΄θνκα θνηκάζεη,
Κνηκάζεη θη ληξγηάδηζεη ζηνλ ύπλνπ ζνπ αξβνπληάδηζεη.
Άλνημεη θόξε κ΄άλνημεη ηελ πόξηα ηελ θαξέληα
έρνπ δπν ιόγηα λα ζη πσ θη εθείλα δαραξέληα.
Άλαςε ηελ θαληήια ζνπ θαη βάιε ιίγν ιάδη
Άλνημη ην παξαζύξη ζνπ λα ΄ξζσ θη εγώ ην βξάδπ.
ηε κέζε ηε κέζε ηε ζάιαζζα είδα έλα ιειέθη.
Θάξζα πσο είλαη ε αγάπε κνπ κε η΄άζπξν ην γειέθη.
Παιηόο κπιηθόο δελ θαίεηηαη θαηλνύξγηνο δελ παηηέηαη.
Καηλνύξηα αγάπε αγάπεζα παιηά δελ αζηνπρηέηαη.
Καηλνύξηα αγάπε θαη παιηά κε βάιαλε ζηε κέζε
Γπξλάσ βιέπσ ηελ παιηά θαηλνύξηα δε κ΄αξέζεη.
ήθνπηεη λα παέλνπκε πξνηνύ καο βαξεζνύλε
ηεο γεηηνληάο νη έκνξθεο ζέινπλ λα θνηκεζνύλε.»
Φηάλνληαο ην κεζεκέξη ηα παιηθάξηα ησλ Ρηδίσλ θαηέιεγαλ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Δθεί
γηλόηαλε κεγάιν γιέληη θαη ζηήλνληαλ ρνξόο. Ξερώξηδαλ νη κπξσδηέο από ηα ινπθάληθα θαη
ηηο κπξηδόιεο. Αληερνύζαλ νη θσλέο ησλ θαιαληάξεδσλ κε ηηο επρέο πνπ έδηλαλ. «Άηληε θαη
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ηνπ ρξόλνπ παηδηά…» Σν γιέληη ηειείσλε αξγά ηε λύρηα. Οη θαιαληάξεδεο επέζηξεθαλ ζηα
ζπίηηα ηνπο απνθακσκέλνη αιιά θαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εκέξα πνπ πξνεγήζεθε.
Σν κεζεκέξη ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ε λνηθνθπξά ηνπ θάζε ζπηηηνύ θξόληηδε κε ηδηαίηεξν
κεξάθη ηα εδέζκαηα ηνπ γηνξηηλνύ ηξαπεδηνύ. Σν θαζηεξσκέλν ρξηζηνπγελληάηηθν θαγεηό
ήηαλ ην «κπνπκπάξη», ρνηξηλό έληεξν γεκηζκέλν κε ςηινθνκκέλν θξέαο, ξύδη, πξάζν,
εληόζζηα θαη κπαραξηθά. Δπίζεο, ρξηζηνπγελληάηηθα εδέζκαηα ήηαλ νη κπξηδόιεο θαη ν
θαβνπξκάο, ρνηξηλό θξέαο πνπ θαβνπξληίδνληαλ θαη έκπαηλε ζε ηζνπθάιηα ζθεπαζκέλα κε
ιίπνο.
Πεξηκέλνληαο ηνλ εξρνκό ηνπ θαηλνύξηνπ ρξόλνπ νη λένη ηνπ ρσξηνύ εηνηκάδνληαλ γηα ην
έζηκν ηεο θακήιαο. Από κέξεο πξηλ έθηηαρλαλ έλα ζθειεηό κε μύια θαη ηνλ έληπλαλ κε
δέξκαηα θαη θνπξέιηα, ώζηε λα πάξεη ηε κνξθή ηεο θακήιαο. Σελ Παξακνλή ηεο
Πξσηνρξνληάο δύν παιηθάξηα έκπαηλαλ από θάησ θαη απνηεινύζαλ ηα πόδηα ηεο θακήιαο.
Σελ θακήια νδεγνύζε ν θακειηέξεο ν νπνίνο ζπλνδεύνληαλ από θινγέξα ή γθάηληα. Οη
λνηθνθπξαίνη έδηλαλ ζηελ θακήια ινπθάληθα θαη ηόηε ε θακήια γνλάηηδε θαη ηνπο θηινύζε ην
ρέξη. Αξθεηέο θνξέο ε θακήια μέθεπγε θαη ηόηε έηξεραλ όινη θαη ηε ρηππνύζαλ. Σν έζηκν
απηό είρε ζπκβνιηθή ζεκαζία. Σν θπλεγεηό θαη ην ρηύπεκα ηεο θακήιαο ζπκβόιηδε ηηο
πεξηπέηεηεο ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζηε δσή θαη ην ρξόλν.
Πξσηνρξνληάηηθν έζηκν ήηαλ θαη ην «ζνύξβηζκα». Σα παηδηά ηνπ ρσξηνύ έιεγαλ ηα θάιαληα
θξαηώληαο θη έλα θιαδί από ζνπξβηά ζηνιηζκέλν από πνιύρξσκεο θισζηέο. Σν έζηκν ηεο
ζνύξβαο είρε ζπκβνιηθό ραξαθηήξα. Σν μύιν ηεο ζνπξβηάο ή αιιηώο ηεο θξαληάο είλαη ίζην,
γεξό θαη επιύγηζην θαη γη’ απηό ζπκβνιίδεη ηε δύλακε (Κπξθνύδεο 2002). Σν έζηκν γηλόηαλ
γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαινηπρία. Σν ζνύξβηζκα πεξηιάκβαλε ηξία ρηππήκαηα ζηελ πιάηε
ιέγνληαο ζηνλ θάζε λνηθνθύξε «νύξβα, ζνύξβα, γεξό θνξκί, γεξό θνξκί θαη ηνπ ρξόλνπ
όινη γεξνί θαη θαιόθαξδνη». Σα παηδηά έπξεπε λα ζνπξβίζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο
ζπγγελείο ηνπο, ηνπο λνλνύο ηνπο θαη ηα δώα ηνπο. Ζ αληακνηβή ησλ παηδηώλ ήηαλ ρξήκαηα ή
ινπθάληθα.
Σν ίδην βξάδπ ε θάζε νηθνγέλεηα καδεύνληαλ γύξσ από ην ηξαπέδη θαη ν λνηθνθύξεο ηνπ
ζπηηηνύ έθνβε ηελ πξσηνρξνληάηηθε «κπιίλα», αθνύ πξώηα ηε ζηαύξσλε. Ζ ζπγθεθξηκέλε
πίηα δελ είρε κέζα θινπξί αιιά «ηζάθλα», δειαδή θιαδάθηα. ην θάζε θιαδάθη
αληηζηνηρνύζε έλα ηκήκα ηνπ λνηθνθπξηνύ. Έηζη, ην θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ
ππνρξεσκέλν λα αζρνιείηαη κε ην ηκήκα ηνπ λνηθνθπξηνύ πνπ ηνπ είρε ηύρεη (Κπξθνύδεο
2004).
Ο ενξηαζκόο ηνπ Γσδεθαήκεξνπ νινθιεξώλνληαλ κε ηνλ ενξηαζκό ησλ Θενθαλείσλ. Σα
Θενθάλεηα γηνξηάδνληαλ ζηα Ρίδηα κε κεγάιε ιακπξόηεηα. Σελ παξακνλή ησλ Φώησλ
ηεινύληαλ ζηελ εθθιεζία ν «κεγάινο αγηαζκόο». Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ ζπλήζηδαλ λα
πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία θαη λα παίξλνπλ ην αγηαζκέλν λεξό ζην ζπίηη ηνπο δηόηη ην
ρξεζηκνπνηνύζαλ όηαλ αηζζάλνληαλ άξξσζηνη ή θαθόηπρνη. Σελ ίδηα κέξα ν ηεξέαο
ζπλνδεπόκελνο από ηνλ θαληειαλάθηε, επηζθέπηνληαλ όια ηα ζπίηηα γηα λα θσηίζεη κε έλα
θισλάξη βαζηιηθό ηνπο λνηθνθπξαίνπο, ηνπο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ, ηηο απνζήθεο θαη ηνπο
ζηάβινπο (Λεύθσκα
Δθπνιηηηζηηθνύ Μνξθσηηθνύ πιιόγνπ Ρηδίσλ 1996). Ο
θαληειαλάθηεο ζπλήζηδε λα πεξλάεη ζην ιαηκό ηνπ ην «ρηηκπέ» (κπξνο – πίζσ ηνξβάο) θαη λα
θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ έλα θαιαζάθη. Οη λνηθνθπξέο ηνπ ρσξηνύ έβαδαλ ζηνλ ηνξβά ηνπ
θαληειαλάθηε ην αιεύξη θαη ζην θαιαζάθη ηνπ θεξάζκαηα, όπσο ήηαλ νη κπξηδόιεο θαη ηα
ινπθάληθα. Οη ηζνκπάλεδεο ησλ Ρηδίσλ είραλ ηε ζπλήζεηα λα ραξίδνπλ ζηνλ ηεξέα ηνπ ρσξηνύ
καιιί, ην νπνίν ηύιηγε ν θαληειαλάθηεο ζην ρέξη ηνπ.
Σν βξάδπ ηεο Παξακνλήο ησλ Φώησλ ε λνηθνθπξά ηνπ ζπηηηνύ έζηξσλε γηα ηξίηε θνξά ην
λεζηίζηκν ηξαπέδη. ην ηξαπέδη θάζνληαλ όινη κε ηε ζεηξά από ηνλ πην κηθξό ηεο νηθνγέλεηαο
κέρξη ηνλ πην κεγάιν. Ο λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ ζπκηάηηδε γηα κηα αθόκε θνξά κε ην «πλί»
γηα λα θύγνπλ ηα δαηκόληα θαη ν κηθξόηεξνο ηεο νηθνγέλεηαο έιεγε ηελ πξνζεπρή. Έπεηηα όια
ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θάζνληαλ ζην ηξαπέδη γηα λα απνιαύζνπλ ηα λεζηίζηκα εδέζκαηα
ηεο λνηθνθπξάο. Έρεη επηθξαηήζεη κηα δνμαζία ηνπ ρσξηνύ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ην
βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Φώησλ ζηηο 12 ηα κεζάλπρηα αλνίγνπλ ηα νπξάληα θαη
πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο νη επηζπκίεο ησλ αλζξώπσλ.
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Απηή ηελ εκέξα ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη ζην ρσξηό ε ηζηνξία ηνπ θηιάξγπξνπ. «Κάπνηε ζηα
Ρίδηα δνύζε θάπνηνο ν νπνίνο αγαπνύζε πνιύ ηα ρξήκαηα. Ζ κνλαδηθή ηνπ επηζπκία ήηαλ λα
γίλεη πινύζηνο. Σν βξάδπ ηεο Παξακνλήο ησλ Φώησλ πεξίκελε λα αλνίμνπλ ηα νπξάληα γηα
λα δηαηππώζεη ηελ επρή ηνπ. Μόιηο άλνημαλ νη νπξαλνί, ν θηιάξγπξνο δήηεζε από ην Θεό λα
ηνπ δώζεη έλα «ζληθ» (ηελεθέ) ιίξεο. Ήηαλ ηόζν θνβηζκέλνο πνπ θαηάθεξε λα δηαηππώζεη
κόλν ηε ιέμε «ζληθ» ρσξίο λα ζπκπιεξώζεη ηε ιέμε «ιίξεο». Λέγεηαη ινηπόλ όηη ν Θεόο ηνπ
ράξηζε θεθάιη ζαλ ζληθ θαη όρη έλαλ ηελεθέ ιίξεο.
Όηαλ μεκέξσλε ε Ζκέξα ησλ Φώησλ νη θάηνηθνη ησλ Ρηδίσλ γηόξηαδαλ ηα Θενθάλεηα κε
κεγάιε ιακπξόηεηα. Αθνύ ηεινύληαλ ε θαζηεξσκέλε ιεηηνπξγία, ν ηεξέαο καδί κε ηνπο
πηζηνύο θαηεπζύλνληαλ ζηνλ πνηακό Άξδα γηα ηνλ αγηαζκό ησλ πδάησλ. Οη θάηνηθνη ηνπ
ρσξηνύ ζπλήζηδαλ λα θξαηνύλ ηα εμαπηέξπγα θαη ηηο εηθόλεο. Όηαλ νινθιεξώλνληαλ ε
δνμνινγία, ζαξξαιέα παιηθάξηα έπεθηαλ ζηα παγσκέλα λεξά ηνπ πνηακνύ γηα λα πηάζνπλ ην
ζηαπξό. Ήηαλ έζηκν λα ξίρλνληαη ζην πνηάκη, όζνη ην είραλ ηάκα, ειεύζεξνη αιιά θαη
παληξεκέλνη. Απηόο πνπ έπηαλε ην ζηαπξό ζεσξνύληαλ ν πην ηπρεξόο θαη επινγεκέλνο. Ο
«ηπρεξόο» πνπ έπηαλε ην ζηαπξό, ζα γύξηδε από ζπίηη ζε ζπίηη ςάιινληαο ην ηξνπάξην «Δλ
Ηνξδάλε Βαπηηδνκέλνπ νπ Κύξηε». Ήηαλ κεγάιε επινγία λα πεξάζεη ν ζηαπξόο από θάζε
ζπίηη. Μεηά από απηό νη άλδξεο ηνπ ρσξηνύ επηζθέπηνληαλ ηα ακπέιηα θαη ηα ρσξάθηα γηα
λα ηα ξαληίζνπλ κε αγηαζκό γηα «θαιή ζνδεηά» (Λεύθσκα Δθπνιηηηζηηθνύ Μνξθσηηθνύ
πιιόγνπ Ρηδίσλ 1996)
Ο θύθινο ησλ ενξηώλ ζηα Ρίδηα νινθιεξώλνληαλ κε ηε γηνξηή ηεο «κπάκπσο» ή ηεο
«κακήο» (Εερεξιήο 1976). Ζ νγδόε Ηαλνπαξίνπ, γηνξηή ηεο Οζίαο Γνκλίθεο, ήηαλ
αθηεξσκέλε ζηηο γπλαίθεο θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ ήηαλ κεηέξεο (Αιεμηάδεο 2015). Σε
ζπγθεθξηκέλε εκέξα νη παληξεκέλεο γπλαίθεο ησλ Ρηδίσλ θαη εηδηθόηεξα όζεο ζα γίλνληαλ
κεηέξεο επηζθέπηνληαλ ηε «κπάκπσ» ζην ζπίηη ηεο. Σα δώξα πνπ ηεο πξόζθεξαλ ήηαλ κία
πίηα, έλα ηζηκπέξη (καληήια), κία πεηζέηα θαη έλα ζαπνύλη. Με ην ζαπνύλη ε «κπάκπσ» ζα
έπιελε ηα ρέξηα ηεο θαη έπεηηα ζα ηα ζθνύπηδε κε ηελ θαηλνύξηα πεηζέηα. Σν πιύζηκν ησλ
ρεξηώλ είρε ζπκβνιηθό ραξαθηήξα. Θύκηδε ζηηο γπλαίθεο όηη ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ηηο
είρε βνεζήζεη λα γελλήζνπλ. Μεηά ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ όιεο νη λνηθνθπξέο ηεο θηινύζαλ
ην ρέξη σο έλδεημε ζεβαζκνύ. Ζ «κακή» κε ηε ζεηξά ηεο ηηο θεξλνύζε γιπθά θαη θξαζί.
Ύζηεξα μεθηλνύζε ην γιέληη κε ηξαγνύδη θαη έθιεηλε κε ρνξό. Απηή ηελ εκέξα δηαζθέδαδαλ
κόλν νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ θαη νη άλδξεο ησλ Ρηδίσλ δελ επηηξεπόηαλ λα πιεζηάζνπλ ζην
γιέληη ηνπο.
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Ζ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ ΝΔΑ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
Διηζάβεη Κ. Σξάθα
ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Ζ κνπζηθή πνξεία ζηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδαο μεθηλά κφιηο ην 1923, κεηά ηελ ίδξπζή ηεο,
δειαδή, απφ ηνπο πξφζθπγεο ηεο θσκφπνιεο Καξαγάηο, πξναζηίνπ ηεο Αδξηαλνχπνιεο.
Πξφζθπγεο φκσο ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ απφ ην 1922, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ άιιεο
πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Γηα λα κηιήζνπκε γηα ηελ πνξεία απηή, πξέπεη λα ιάβνπκε
ππφςε ηηο εζλνπνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο ηηο νπνίεο ζπλαληνχκε. χκθσλα κε ηα
δεδνκέλα ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Οξεζηηάδαο θάπνηεο απφ ηηο νκάδεο απηέο είλαη νη εμήο:
α) Αξβαλίηεο (Αξλανχηνη), β) Γθαγθαβνχδεδεο, γ) Βπζζηψηεο θαη δ) Μάξεδεο.
Γηα ηελ θάζε κηα νκάδα ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη ηδηνκνξθίεο φζν αλαθνξά ζηηο θνξεζηέο, ηα
ηξαγνχδηα, ηνπο ρνξνχο, θαζψο θαη ηα κνπζηθά φξγαλα ηα νπνία ζπλφδεπαλ θάζε επνρή ηα
έζηκα ηνπο. Πξνζθπγηθνί πιεζπζκνί είλαη νη Γθαγθαβνχδεδεο, νη Αξβαλίηεο θαη Βπζζηψηεο,
ελψ γεγελήο πιεζπζκφο είλαη νη Μάξεδεο. Οη δηαθνξέο ζηελ παξάδνζε θαη ζηνλ ηξφπν δσήο,
πνπ θάλνπλ ηελ θάζε νκάδα μερσξηζηή, βξίζθνληαη ζε φια ηα επίπεδα. Πξψηα απφ φια ε
νκηιία. πλαληνχκε ειιελφθσλνπο, ηνπξθφθσλνπο αιιά θαη αξβαληηφθσλνπο
ηδησκαηηζκνχο, πνπ είλαη εκθαλείο θπξίσο ζηα ιφγηα ησλ ηξαγνπδηψλ. Έπεηηα ηφζν ζηηο
θνξεζηέο, φζν θαη ζηνπο ρνξνχο θαη ηηο νλνκαζίεο ηνπο, ζπλαληνχκε έλα δεχηεξν ζηάδην
δηαθνξνπνηήζεσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Παραδοζιακή μοσζική Ορεζηιάδας, θορεζιές, μοσζικά όργανα, τοροί,
ηραγούδια
Δηζαγωγή
Δίλαη πξαγκαηηθά πνιχ δχζθνιν γηα θάπνηνλ ζηηο κέξεο καο λα αλαδεηήζεη θαη λα βξεη, ζην
δηαδίθηπν ή ζε έληππα, πιεξνθνξίεο γηα ηα κνπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ελφο ηφπνπ.
Γπζθνιφηεξν αθφκα, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα ηφπν φπνπ ε ηζηνξία ηνπ είλαη πξφζθαηε θαη
πνιπζχλζεηε, γεκάηε ηδηψκαηα θαη ηδηνκνξθίεο.
Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε γλσξηκία ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο ηεο Οξεζηηάδαο
απφ ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, κέρξη θαη ζήκεξα. Θα γίλεη αλαθνξά ζηελ θάζε κηα
εζλνπνιηηηζκηθή ή πνιηηηζκηθή νκάδα μερσξηζηά, ζρεηηθά κε ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζην
ράξηε, ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ επηθξάηεζαλ, ηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο ηεο θαζεκίαο, θαζψο
επίζεο, γηα ηηο θνξεζηέο θαη ηνπο ρνξνχο ηνπο.
Δζλνηηθέο Οκάδεο - Οκάδεο ρσξηψλ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Οξεζηηάδαο
α) Αξβαλίηεο (Αξλανχηνη) (εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα)
β) Γθαγθαβνχδεδεο (εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα) (Γνχλαξεο θ.ά. 1997)
γ) Βπζζηψηεο (πνιηηηζκηθή νκάδα)
δ) Μάξεδεο (πνιηηηζκηθή νκάδα)
Δζλνηηθέο νκάδεο
Αρβανίτες
Οη Αξβαλίηεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ην Μ. Εαινχθη ηεο πεξηνρήο Μαθξάο Γέθπξαο θαη
ην ρσξηφ Ακπαιάξ, ζπλαληψληαη ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. ήκεξα ηνπο
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ζπλαληάκε θπξίσο ζην άθθν, ζηνλ ζπλνηθηζκφ Κιεηζζνχο Οξεζηηάδαο, ζην Νέν Χεηκψλην,
ζηελ Καβχιε, ζηα Γίθαηα, θαη ζην Ρήγην ηνπ Γηδπκνηείρνπ. Δθηφο ηνπ Έβξνπ βξίζθνληαη ζην
Καινρψξη Θεζζαινλίθεο, ζηε Κνίκεζε, ζην Γάδσξν θαη ζε άιια ρσξηά ησλ εξξψλ.
Φνξεζηά
Ζ θνξεζηά ηνπο απνηειείηαη απφ :
1. Σν πνπθάκηζν, «θνπκίο»
2. Σν θφξεκα, «θνπζηάλ»
3. Σν παλσθφξη, «ηζηπνχλ» «ηεξιίθ» «αληεξί»
4. Σν δσλάξ, «κπξεδ»
5. Ζ πνδηά, «πνδέ»
6. Οη θάιηζεο, «ηζνξάπη»
7. Σα ππνδήκαηα, «θεπνχηζε» ή «βηληέια» αλάινγα κε ηνλ θαηξφ
8. Σα θεθαινθαιχκκαηα θαη ηα θεθαινδέκαηα
9. Σα θνζκήκαηα
Σξαγνχδηα
Σα ηξαγνύδηα ηνπο είλαη γξακκέλα ζηελ αξβαλίηηθε δηάιεθην όπωο βιέπνπκε θαη
παξαθάηω (Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο «Εαινπθηώηηθα» 2015, Δθπνιηηηζηηθόο ύιινγνο
«Εαινπθηώηηθα» 2015 ):
Οκνχξκπεε

Μεηάθξαζε:

Οκνχξκπεε εζη' θζηαη εκάδ
Αηηε θά βάηδα η'κίξηα [δηζ]
Σζίιηα ήζη'έκ εκίξηα
Έκ εκίξηα Γηνξδάλνπα
Κνχγηα εκπίιηα δε ήζη'
Σζηνξκπαηδή Μίηεο εκπίιηα
Σ'βιάε ηάηθνο εκπέζα
Γθά λ'λη'θζηαη βαλ ληνπληνπξηδί
Γε γθα Γεκήηξε βάλ ληνπληνπξηδί
Πφ Γηνξδάλνλ ζε δάλ
γηα ίπε Γεκήηξε θάιηη
Οπλίο βάηε ηέ Γηνξδάλνπα
Γηνξδάλν ζεβληάγηα ήκε
Ση'ζκ'λην απφ ζη' γηάπλ'
Σάηα κε κνχκλ'κ'γηάπλ'
Μπάκπνπα κε πάπνλ ζκ'γηάπλ

Σν Χεηκψλην είλαη ρσξηφ κεγάιν
Δθεί έρεη θνξίηζηα θαιά
Πνηά είλαη ε πηφ θαιή
Ζ πηφ θαιή ε Γηνξδάλν
Πνηαλνχ θφξε είλαη
Σνπ ηζηνξκπαηδή Μίηε (δεκήηξε) θφξε
Σνξιάε ηάηθνο αλεςηά
Απφ ελλέα ρσξηά πξνμελεηάδεο
Αιιά ηελ Γηνξδάλν πάιη δελ ηελ έδσζαλ
Αλέβεθε ν Γεκήηξεο ην άινγν
Ξεθίλεζε πήγε ζηελ Γηνξδάλν
Γηνξδάλν αγαπεκέλε κνπ
Δζχ δελ κε ζέιεηο ή δελ ζε δίλνπλ
Ο παηέξαο κνπ κε ηελ κεηέξα κνπ κε δίλνπλ
Ζ γηαγηά κε ηνλ παππνχ δελ κε δίλνπλ

Σξηαληαθιηά

Μεηάθξαζε:

Σξηαληαθιηά κφη θαξαγθηφδε
Κνλζηαληηλ γξακαηίθνπ
Μπ η ζεβληαι θ κε ηξηαληάθιηαλ
Σξε βηεη ζεβληαι θ δε κπ λ
Γθηαζη κνπαη ξνβνληαζνπξ
Δξδη ξηαδα θη λη κηξελ

Σξηαληαθπιιηά θαιέ κειαρξηλή
Ο Κσλζηαληίλνο ν γξακκαηηθφο
Δίρε αγάπε κε ηελ Σξηαληαθπιιηά
Σξία ρξφληα αγάπε είραλ
Έμη κήλεο αξξαβσληαζκέλνη
Ήξζε ν θαηξφο λα παληξεπηνχλ
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Δλ ηη κηξελ λη γθ δνλελ
Δλ κνο κηξελ λη εικνλελ
Σα ρ ληλ βαλ πηξ ηζεηδ
Σα καξ λ εξλ γθα ηζεηδη
Σα κνξθνπξ λ δνζλ κπξηνζκ
Σα ληηελ βαλ κε κπνγηαλε
Σα πξηκηελ θηεκελαηη
Οπδληξηθ λ αζθεξ λ θζηαη κπξεληα
ηνζκ παθ αζθεξ ζηζλ
Σξεθηλη βεη αζθεξ ηζλ

Να παληξεπηνχλ λα ραξνχλ
Δάλ δελ παληξεπηνχλ ζα ζηελαρσξεζνχλ
Σελ Γεπηέξα πήγαλ γηα ηελ πξνίθα
Σελ Σξίηε γχξηζαλ απφ ηελ πξνίθα
Σελ Σεηάξηε έπηαζαλ ην πξνδχκη
Σελ Πέκπηε πήγαλ κε κπνγηά (θλα)
Σελ Παξαζθεπή ην πξσί
Καηέβεθε έλαο ζηξαηφο ζην ρσξηφ κέζα
Πνιινί ιίγνη ζηξαηηψηεο δελ ήηαλ
Σξηαθφζηα άηνκα ζηξαηηψηεο ήηαλ

Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο ρνξνχο είλαη θαη ην νκφινγν ηξαγνχδη Γάθλσ. Ο ρνξφο απηφο
είλαη έλαο ζπγθαζηζηφο, απφ ηα γλσζηφηεξα ρνξεπηηθά είδε ζηε Θξάθε.
Γθαγθαβνύδεδεο
Οη Γθαγθαβνχδεδεο πξνήιζαλ απφ ην Αζιαάλ, ην ηαξαπιάξ, Αδαηιί, Καξάθαζηκ, Καξάαιε,
Οινχπαζζηα, Οζκαλιί, Χάθζα θαη ζήκεξα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πιεζπζκφ ησλ πεξηνρψλ
Λεπηήο, Πχξγνπ θαη ησλ ζπλνηθηζκψλ Οηλφεο, Κιεηζζνχο θαη αγήλεο. Δπίζεο θαηνηθνχλ
ζην Θνχξην, ην Βάιην, ην Κέξακν, ην Φπιάθην θαη άιια αθφκα ρσξηά. Δθηφο ηεο Οξεζηηάδαο
βξίζθνληαη ζην Δπγεληθφ θαη αχξα Γηδπκνηείρνπ, ζην Καινρψξη θαη Λαγθαδά
Θεζζαινλίθεο, ζηα Καιά Γέληξα, Μεηξνχζη, Χξπζνρψξαθα εξξψλ θαη άιια ρσξηά ησλ
εξξψλ, ζηνπο λνκνχο Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο.
Φνξεζηά
Γπλαηθεία Καζεκεξηλή
Φνχζηα: Βακβαθεξή ην θαινθαίξη θαη κάιιηλε ηζηνχθλα ην ρεηκψλα. Φαξδηά κε πνιιέο
πηέηεο θαη «γαξκπαιά» ζηνλ πνδφγπξν. ρέδηα φπσο ην «κφξινπ», ην «κπηικπηι θαθέ» θαη ην
«κπαληεκιίζθν» απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα πνπ χθαηλαλ ζηελ πεξηνρή. Κφθθηλεο, κπιε αιιά
θαη άζπξεο γηα ην θαινθαίξη, κε ρεηξνπνίεηα θεληεκέλα ζρέδηα ζηνλ πνδφγπξν. Κάησ απφ ηε
θνχζηα θνξνχζαλ κηα άιιε, πην απιή, ζπλήζσο αλνηρηφρξσκε θνχζηα πνπ ηελ έιεγαλ «αιη
θνπζηάζη». Απηή ε θνχζηα ήηαλ γηα ηα ρσξάθηα, αθνχ φηαλ έθηαλαλ εθεί γηα δνπιεηά
έβγαδαλ ηελ απφ πάλσ θαη έκελαλ κφλν κε απηή.
Σν γθηνικέθ ην θνξνχζαλ θαη νη γπλαίθεο. Ήηαλ κέρξη ηε κέζε θαη πάληα είρε ηειείσκα
«ηζηκπίθ»,ζηελή δαληέια δειαδή, λα ζηνιίδεη ηα άθξα.
Γειέθ: Ακάληθν γηιέθν ζην ίδην παλί κε ηελ θνχζηα θαη ζηνιηζκέλν κε ζηξίηηα θαη δαληέια
ζην γηαθά.. Tν ρεηκψλα πάλσ απφ ην «γειέθ» θνξνχζαλ θαη ην «δηκπνχλ» ην νπνίν ήηαλ
πάληα ζην ίδην παλί κε ηε θνχζηα. ηα πνιιά ηα θξχα θνξνχζαλ θαη ην «θηνπξθ» ην καχξν
γνχληλν παλνθψξη δειαδή.
ηα πφδηα ην θαινθαίξη θνξνχζαλ άζπξεο πιεθηέο θάιηζεο θαη ηα «γθαιέηζηα», μχιηλα
ηζφθαξα δειαδή. Σν ρεηκψλα νη θάιηζεο (ηζνπξάπηα) ήηαλ κάιιηλεο θαη είραλ γηα παπνχηζηα
ηα δεξκάηηλα δεηά ηεο επνρήο…
Σζεκπέξ: Έηζη έιεγαλ ην απιφ καληήιη πνπ είραλ δεκέλν ζην θεθάιη ζε ιεπθφ ρξψκα ην
θαινθαίξη θαη πην ζθνχξν ην ρεηκψλα.
Σηξειί πεζθίξ: Ήηαλ ε κάιιηλε πθαληή πνδηά πνπ ήηαλ γηα φιε ηε κέξα ζηε δνπιεηά. Δίρε
φκσο δηάθνξα θεληεκέλα ζρέδηα ζηνλ πνδφγπξν θαη είρε ηα ρξψκαηα ηεο θνχζηαο.
(πλέληεπμε κε Βνγά Κπξηαθή 2015)
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Αλδξηθή Καζεκεξηλή
Ζ θαζεκεξηλή θνξεζηά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο ζηηο δνπιεηέο θαη
ζηελ αγνξά. Αλάινγα βέβαηα κε ηελ εξγαζία είρακε θαη θάπνηα εηδηθά θνκκάηηα.
Πνπηνχξ ή ηζαθζίξ: Ήηαλ ην παληειφλη ζε βακβαθεξφ ην θαινθαίξη ή κάιιηλν πθαληφ
παλί ζαγιάκι γηα ην ρεηκψλα. Σα ρξψκαηα ηνπ ήηαλ καχξα ή θαθέ θαη είραλ θάπνηεο θνξέο
δηαθνζκεηηθά ζηξίηηα – γατηάληα ζηνλ πνδφγπξν, αιιά θαη ζε άιια ζεκεία φπσο ζηηο ηζέπεο.
Ήηαλ θαξδηά ζηε κέζε θαη ζην θαβάιν θαη έζθηγγαλ κε ηε βνήζεηα ελφο θνξδνληνχ.
αξγθί ή κπγηαιηα: Ήηαλ ηα κάιιηλα πθαληά παληά, ηα νπνία έδελαλ κε ηξηρηέο ζηηο γάκπεο
θαη ηα θνξνχζαλ κε γνπξνπλνηζάξνπρα ηα ηζαξίθ. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο ήηαλ θπξίσο γηα ηελ
πξνθχιαμε απφ θπηά θαη εξπεηά ηνπ αγξνχ ην θαινθαίξη, αιιά θαη απφ ηηο ιάζπεο ηνπ
ρεηκψλα.
Πνπθάκηζν ή γθηνικέθ: Σν θαζεκεξηλφ πνπθάκηζν πάληα κε καθξχ καλίθη είρε ζθνχξν
ρξψκα ην ρεηκψλα θαη ιεπθφ ην θαινθαίξη θαη ήηαλ πάληα βακβαθεξφ. παλίσο, ζηα ιεπθά
πνπθάκηζα ππήξρε θεληεκέλνο δηάθνζκνο ή δαληειίηζα.
Φεξκειέθ: Έηζη έιεγαλ ην αληξηθφ γηιέθν θαη απνηεινχζε πάληα έλα θνκκάηη ηεο θνξεζηάο,
ην νπνίν ήηαλ βακβαθεξφ ην θαινθαίξη θαη κάιιηλν ην ρεηκψλα. Σα ρξψκαηά ηνπ είραλ λα
θάλνπλ κε ηελ ειηθία, φπσο ην καχξν θαη ην θαθέ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη θνθθηλφρξσκα
ή κπιε γηα ηνπο λεφηεξνπο.
Αληεξί: Σν θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα θάησ απφ ην «θεξκειέθ» θνξνχζαλ έλα καθξπκάληθν
γηιέθν (ζαθάθη) απφ ην ίδην παλί κε ην θεξκειέθ πνπ ην έιεγαλ αληεξί.
αξίθ: Ήηαλ ην θάιπκκα ηεο θεθαιήο, πθαληφ ζαλ ην δσλάξη, κφλν ζε καχξν ρξψκα γηα ην
ρεηκψλα. Σν ιεπθφ αληίζηνηρν θεθαινδέζηκν γηα ην θαινθαίξη δελ ήηαλ ζαξίθη αιιά έλα
ηεηξάγσλν ιεπηφ πθαληφ παλί πνπ ην έιεγαλ ηαξηκά.
Πεζθίξ: Ήηαλ ε πνδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλδξεο ζηα δψα αιιά θαη ζε άιιεο δνπιεηέο
ηνπ αγξνχ θαη ήηαλ πθαληή, ζπλήζσο κνλφρξσκε θαη ζε ζθνχξα ρξψκαηα. Σν κήθνο ηεο
μεθηλνχζε απφ ην γφλαην θαη έθζαλε έσο θαη ηνπο αζηξαγάινπο αλάινγα κε ηελ ρξεζηκφηεηά
ηεο.
Κνπζηάθ: Ήηαλ ην δσλάξη ζε εθξνχ ρξψκα γηα ηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο θαη θνθθηλσπφ γηα φιεο
ηηο άιιεο ψξεο (Νηθνιαΐδεο 2015)
Σξαγνχδηα
Μπνπλάξηδηα

Μεηάθξαζε

Άμηακ γθέζηηκ κπνπλαξηδηάλα,
Μπνπλαξηδηάλα ζηληξηδηάλα.
Όξληα ληα γθηφξληνπκ πεξγηαλ κ (δηο)
Μπηξ κπηηθ θδιαλ κπηξ θηηζίθ θδιαλ
(δηο)
Λαθ εληίξιε θνλνπζηνχξιαξ(δηο)
Μπέλ ηα γθίηηκ γηαλαξίλα(δηο)
Αιληιαξ κπέκηκ κπαθξιαξί κ
νπιαληιαξ κπεγηξιεξί λη
Κνχξληνπιαξ κπάλα θξκδ ηζηάληηξ
Βέξληηιεξ κπάλα θξκδ ηζηφκπεξ.

Σν απφγεπκα πέξαζα απφ ηα πεγάδηα
Σσλ πεγαδηψλ ηα ζχλνξα.
Δθεί είδα ηνλ αγαπεηηθφ κνπ
Με κηα κεγάιε θνπέια θαη κε κηα κηθξνχια
Πνπ κηινχζαλ θαη έιεγαλ ιφγηα
Πήγα θαη γσ θνληά ηνπο
Μνπ πήξαλ ηα κπαθίξηα κνπ
Καη πφηηζαλ ηα άινγα ηνπο
Καη έζηεζαλ γηα κέλα κηα θφθθηλε ζθελή
Καη κνπ έδσζαλ θφθθηλν καληήιη.

Μελεμέη

Μεηάθξαζε:

Μελεμέη κπνχιληνπκ ληεξεληε
Δβηλη ζφξληνπκ λεξέληε
Διβιεξί γθηνπιγθεκ ληεξέληε

Σε Μελεμηά ηελ βξήθα ζην ξέκα
(ηάλσ θαη ηάλθε = ?)
Σν ζπίηη ηεο ηε ξψηεζα πνπ είλαη
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Καπνπζνχλνπ ζφξληνπκ λεξέληε
Καπνπζνχ κηικεξ θα(γ)ηάληα
Μπαηδηαζνχλνπ ζφξληνπκ λεξέληε
Μπαηδηαο(η) θηνχιηνπθ ληηκπίληε
Μελεμέη κπνχιληνπκ λεξέληε

Σν ζπίηη είλαη ζηε ζθηά ηνπ ξέκαηνο
Ζ πφξηα ηεο ηε ξψηεζα πνπ είλαη
Ζ πφξηα είλαη κπξνο ηελ βάξθα
Ζ θαπλνδφρνο ηεο ηε ξψηεζα πνπ είλαη
Δίλαη εθεί πνπ θαίλε ηα θάξβνπλα
Σελ Μελεμηά βξήθα ζην ξέκα

Απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο Γθαγθαβνχδηθνπο ρνξνχο ν Χνξφο -Οπηζηνχξη Γηψξγε. Σν ελ
ιφγν ηξαγνχδη θέξεη θαη ηα δηθά ηνπ βήκαηα φκνηα κε ην επίζεο γλσζηφ ηξαγνχδη Γεληξίηζη.
Βπζζηώηεο
Οη Βπζζηψηεο έξρνληαη απφ ην πξνάζηεην ηεο Αδξηαλνχπνιεο κε ην φλνκα «Μπνζλνρψξη» ή
«Μπνζλάθηντ». ήκεξα βξίζθνληαη ζηε Νέα Βχζζα, ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξηο βαζηθέο
ζπλνηθίεο: ηελ Κάησ Βχζζα, Άλσ Βχζζα, Αξβαληηηά θαη Σεπειέλη ζηελ παιαηά ηνπνζεζία
Αρπξνρψξη. (πλέληεπμε 2 κε Μαξία, Νέα Βχζζα, 2015)
Φνξεζηά
Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ παξάδνζε ηεο Βχζζαο, ην νπνίν είλαη άκεζα νξαηφ αθφκα θαη
ζήκεξα, είλαη ε θνξεζηά ηνπο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηνλ νηθηζκφ γλσζηφ παλειιελίσο γηα
απηφλ αθξηβψο ην ιφγν. Γθνχγθνο, γθφηζα, θαθηφιη, είλαη κεξηθά απφ ηα γλσζηά θαη
εληππσζηαθά θεθαινδεζίκαηα ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο ε γπλαηθεία θνξεζηά ηεο Βχζζαο κπνξεί
λα παξνπζηάδεη φιν εθείλν ην ιατθφ δηάθνζκν πνπ ηελ θάλεη δηαθνξεηηθή, απφ ηηο άιιεο
αζηηθέο ελδπκαζίεο ηεο πεξηνρήο, δελ παχεη φκσο ν θνξκφο ηεο λα παξακέλεη θνηλφο, απηφο
ηνπ αζηηθνχ ηχπνπ, ρσξίο λα είλαη βεβαίσο ε «ελδπκαηνινγία» απφιπηνο παξάγνληαο έληαμεο
ζε πνιηηηζκηθφ ζχλνιν (πλέληεπμε κε Διέλε Φηιηππίδνπ 2015).
Σξαγνχδηα
Σα ηξαγνχδηα είλαη ειιελφθσλα.
Tν θαιαζάθη
Πήξα ην θαιαζάθη κνπ θη σρ ακάλ ακάλ πνπιάθη κνπ
Νεξ θαη πήγα λα ςαξέςσ καχξα κάηηα λα γπξέςσ
Έξημα κηα έξημα δπν έξημα ιφγηα ζην γηαιφ
Νεξ θη πηάλσ έλα ςαξάθη έιαρε κηθξφ ιαπξάθη
Σν ζρηζα ηελ θνηιίηζα ηνπ, θαεκφ πν ρεη ε θαξδίηζα ηνπ
Νεξ θη βγαίλνπλ ηξεηο θνπέιεο, φκνξθεο ζαλ πεξηζηέξεο
Ζ κηα ηαλ απ ηνπ Γαιαηά, βαζηα θαξδνχια κ δπλαηά
Νεξ θη άιιε απ ηνπ Νηρψξη ηνπ ΧεΓηαλλάθε ε θφξε.
Δπίζεο παλειιελίσο θαη φρη κφλν γλσζηφο ν ρνξφο Κνπηζφο ή Ατληίληθνπο. Έλαο
αληηθξηζηφο ζηε βάζε ηνπ κε δηαθνξέο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ μερσξηζηφ ζην ζέακα.
Μάξεδεο
Οη Μάξεδεο είλαη γεγελείο πιεζπζκνί ζηνλ θεληξηθφ ηνκέα ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ, ζε 13 ρσξηά.
Σέζζεξα ρσξηά ζην Γήκν Οξεζηηάδαο ζηε ηέξλα, ην Νενρψξη, ηε Παηαγή θαη ηα
Ακπειάθηα.
Φνξεζηά
Σν ιεπθφ βακβαθεξφ πνπθάκηζν κε πνδφγπξν θαη ηξαρειηά γξακκέλνπο ζηνλ αξγαιεηφ.
Βακβαθεξά αιιά ζε θφθθηλν ρξψκα ήηαλ θαη ηα πνπθάκηζα ηα λπθηθά πνπ θεληηφηαλ ζηνλ
πνδφγπξν.
Χαξαθηεξηζηηθφ εμάξηεκα ηεο γπλαηθείαο θνξεζηάο ησλ κάξεδσλ είλαη ε ηζνχθλα θαη ην
θ’ζηάλη (θφξεκα). Ζ ηζνχθλα ήηαλ καχξε κάιιηλε θαη ην θ’ζηάλη βακβαθεξφ ζε ζθνχξν
γαιάδην ή πξάζζηλν ρξψκα. Σα θ’ζηάληα ήηαλ «γηαισκέλα» (γηαιηζκέλα) απφ ηνλ κπνγηαηδή.
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H ηζνχθλα είλαη ακάληθν θφξεκα απφ ιεπηφ κάιιηλν ζθνχξν χθαζκα. έρεη θέληεκα ζηελ
πιάηε ηελ ηξαρειηά, ζηηο θνπξθνιήζξεο θαζψο θαη ζηνλ πνδφγπξν.
Σν θ’ζηάλη είλαη βακβαθεξφ ακάληθν θφξεκα πξάζηλν ή γαιάδην πνπ ην δηαθνζκνχζαλ ζηνλ
θφξθν θαη ηελ πιάηε κε επίξαπηεο θνξδέιεο ρξπζέο ή θίηξηλεο. Σν θ’ζηάλη θαη ε ηζνχθλα
είραλ ην ίδην θφςηκν. Πξφζζεηαλ δε ζην πιάτ θάησ απφ ηηο καζράιεο θνκκάηηα απφ
δσεξφρξσκα αγνξαζηά πθάζκαηα ηα «κπαζθαιίδηα».
Πάλσ απφ ηελ ηζνχθλα θνξνχζαλ ην «θαπνχδη» (γηιέθν) απφ καχξν ζαγηάθη ή ηελ «γνχλα»
απφ άζπξε πξνβηά δηαθνζκεκέλε κε καχξν χθαζκα ζηα ηειεηψκαηα.
Ζ πνδηά ζηελ πεξηνρή ησλ Μάξεδσλ είλαη πθαληή θαη νλνκαδφηαλ «κηζαινχδα». Δθηφο απφ
ηηο πθαληέο πνδηέο αξγφηεξα άξρηζαλ λα θνξνχλ θαη πνδηέο απφ αγνξαζηά πθάζκαηα
ζηνιηζκέλεο κε δαληέιεο θαη πνχιηεο θαη θνξδέιεο ζε δσεξά ρξψκαηα.
Σηο γηνξηέο θνξνχζαλ ζηα πφδηα ιεπθέο ή ζθνχξεο κνλφρξσκεο θάιηζεο κε δηάθνξα ζρέδηα,
γεκεληά (θιεηζηή παληφθια) ή θνληνχξηα (παπνχηζηα κε ηαθνχληα). πλήζηδαλ πνιιέο θνξέο
λα θηηάρλνπλ θαη λα θνξνχλ θαη κέζηηα (πθαζκάηηλα παπνπηζάθηα θεληεκέλα κε πνιχρξσκεο
θισζηέο θαη πνχιηεο).
ην θεθάιη νη λέεο γπλαίθεο θνξνχζαλ ιεπηφ «ηζεκπέξη» θαη θίηξηλε κε ινπινχδηα καληίια
ηελ «κπαξκπνχια». Πάλσ απφ ηελ θίηξηλε καληίια «ηδηβηξληνχζαλ» (ζθάισλαλ) κία δεχηεξε
άζπξε πθαληή καληίια κε πθαληφ δηάθνζκν ζηε κία κφλν πιεπξά δηπισκέλε θαηάιιεια.
(πλέληεπμε 1 κε Μαξία, Νενρψξη 2015)
Σξαγνχδηα επίζεο ειιελφθσλα.
Μια κούπα, καλή κούπα (Επιτραπέζιο)
Σραγούδι: Υρσζή σριηούδη, Αμπελάκια Έβροσ
Ητογράθηζη: Αμπελάκια 28/01/2001
Κη κηα θνχπα, θαιή θνχπα, θη κηα ‘ζεκέληα θνχπα.
-Κεξλάο καο θνχπα κ’, θέξλαο καο, θέξλα καο σο λαθέμεη,
θη εγψ είκ’ έλα θηνζρφ πηδί, θη ρήξα κάλα έρσ,
κέλα κάλα κ’ κη ζηίρεζη’, ζη κηα ρήξα βνπξγάξα,
δψδηθα ρξφληα έθακα, ζηα κάηηα δελ ηελ είδηα.
Μηα Κπξηαθή θη έλα πξσί, θη έλα άββαην βξάδπ,
Ωγήθα θφξε πνπ ηνπ ινπηξφ, θη ληνο πνπ ηνπ κπαξκπέξε.
-Γσζ’ κνπ, θπξά κ’, ηνπ δίθνηνπ κνπ λα πα λ’ αξξαβσληάζνπ.
-Αλ ζέιεηο αξξαβψλα ζπ, αλ ζέιεηο λ’ αξρηλέςεηο,
Γψδηθα δνχιηο έρνπ γσ, φπνηα λ’ αξέζεηο πάξε,
Αλ ζέιεηο ηε καπξνπδηξλή, αλ ζέιεηο ζπ ηελ άζπξε,
Αλ ζέιεηο θη ηελ θίηξηλε, πνπ ‘λη θινπξί γηκάηε.
-Δγψ δνχια δε δνχιηςα, δνχια κη ιεο λα πάξσ;
Δγψ θπξά δνχιηςα, θπξά ζέινπ λα πάξνπ.
-Απηά ηα ιφγηα αγφξη κνπ, ηα ιεο ζνπ γηα ηε κέλα;
χξ, πάλη’ ζηε κάλα ζνπ, λα παο λ’ αξξαβσληάζεηο.
Κη φισλ, πγεηά ζαο, θίινη κνπ.
Ξινιτιμένο μοσ ποσλί.
Σραγούδι: Όμιλος Γσναικών Μορθωηικού Πολιηιζηικού σλλόγοσ Αμπελακίων Έβροσ.
Ητογράθηζη: Αμπελάκια 28/01/01
Ξηληηηκέ- ιππεκέλν κνπ πνπιί,
Ξηληηηκέλν, ιππεκέλν κνπ πνπιί.
Κη παξαπνπληκέλνπ, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
Κη παξαπνπληκέλνπ θατθηνπκέλνπ’ κνπ πνπιί.
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Ζ μεληηηά, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
Ζ μεληηηά ζε ραίξηηη.
Καη ‘γσ έρσ ηνπλ θαεκφ ζνπ,
Λππεκέελν κνπ πνπιί,
Κη ‘γσ έρσ ηνλ θαεκφ ζνπ, θατθησκέλνπ κνπ πνπιί.
Ση λα ζνπ ζηεί-, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
ηη λα ζνπ ζηείισ μέλη κνπ.
Ση λα ζνπ πξνπβνπδίζσ, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
Ση λα ζνπ πξνπβνπδίζσ, θατθηνπκέλνπ κνπ πνπιί.
νπ ζηέιλσ κε-, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
νπ ζηέιλσ κήιν ζέπηηη.
Κπδψλη καξαγμηάδεη, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
θπδψλη καξαγμηάδεη, θατθηνπκέλνπ κνπ πνπιί.
νπ ζηέιλσ θαη, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
νπ ζηέιλσ θαη ηα δάθξηα κνπ.
’ έλα άζπξνπ καληήιη, ιππεκέλν κνπ πνπιί,,
’ έλα άζπξν καληήιη, θατθηνπκέλνπ κνπ πνπιί.
Λαρνχλ ηα δα-, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
Λαρνχλ ηα δάθξπα θαθηηξά.
Ξη ‘θάςαλ ηνπ καληήιη, ιππεκέλν κνπ πνπιί,
Κη ‘θάςαλ ηνπ καληήιη, θατθηνπκέλνπ κνπ πνπιί.
Μνπζηθή θαη κνπζηθνί ηεο Θξάθεο (2002).
Απφ ηα εμέρνληα ρνξεπηηθά ηξαγνχδηα ην «μεληηεκέλν κνπ πνπιί», έλαο μεζπξηφο ρνξφο.
Όξγαλα θαη Οξγαλνπαίρηεο
Ζ εμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ:
Παξαδνζηαθά Όξγαλα (γεληά Α)
1. Γθάηληα
2. Καβάι
3. Λχξα Θξαθηψηηθε
4. Ενπξλάο
5. Κξνπζηά (Νηανχιη θαη Σνπκπεξιέθη)
Παξαδνζηαθά Όξγαλα (γεληά Β)
1. Κιαξίλν
2. Βηνιί
3. Οχηη
4. Σδηνπκπνχο (έγρνξδν κεηαιιηθφ)
5. Αθνξληεφλ
6. Κξνπζηά
Σα θπξίαξρα φξγαλα θαηά πξνζέγγηζε γηα ηελ θάζε νκάδα ήηαλ:
ηνπο Αξβαλίηεο: ε γθάηληα ή ην θιαξίλν θαη ην βηνιί
ηνπο Γθαγθαβνχδεδεο: ε γθάηληα, ην θαβάι, ε ιχξα, αιιά θαη ην θιαξίλν θαη ην βηνιί
ηνπο Βπζζηψηεο : ην θιαξίλν, ην βηνιί θαη ην νχηη
ηνπο Μάξεδεο: ε γθάηληα ή θιαξίλν θαη αξγφηεξα ην βηνιί
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Φπζηθά θαη ζηα ηέζζεξα θχιια ππήξραλ θαη ηα αληίζηνηρα θξνπζηά, ζε ζηαζεξή βάζε, απφ
ηε δεχηεξε γεληά νξγάλσλ θαη κεηά.
Όπνπ ζπλαληά θαλείο ην θιαξίλν ή ην βηνιί ζα πξέπεη θαλείο λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα
ππφινηπα φξγαλα ηεο ηνπηθήο θνκπαλίαο (θιαξίλν, βηνιί, νχηη).
Σν ηδηνπκπνχο, έλα άιιν έγρνξδν κνπζηθφ φξγαλν, έξρεηαη ζηνλ Έβξν κεηαγελέζηεξα απφ ην
νχηη θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 σο ππνθαηάζηαην ηνπ, επεηδή ήηαλ δπλαηφηεξν
ερεηηθά, ελψ ην νχηη πξνυπήξρε ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα.
πκπεξάζκαηα-πξνβιεκαηηζκνί-πξνηάζεηο
Δίλαη θαλεξφ πιένλ φηη ε γλσξηκία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, κηαο ηφζν θαηλνχξγηαο
πφιεο, είλαη ηεξάζηηα. Ζ πνηθηιία ελφο ηφπνπ ζαλ θη απηνχ, πινχζηνπ ζε κνπζηθνχο δξφκνπο,
κπνξεί λα απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο ζην κέιινλ θαζψο θζίλνπλ νη αλαξηήζηκεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Ζ πξψηε χιε είλαη αθφκα εθεί, άθζαξηε θαη
απζεληηθή. Ο θφζκνο αθφκα γιεληά θαη θξαηά ηα έζηκα ηνπ ζην ρξφλν..γηα πφζν αθφκα φκσο!
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ΜΟΤΙΚΟΥΟΡΔΤΣΙΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Γημήηπιορ πανόρ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ο Έβξνο, ζπληζηά γεσγξαθηθά κηα πεξηνρή ζηελ νπνία θαηνηθνχλ δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο
νκάδεο (Υηνχξεο 1999) γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ην ρψξν ηεο «πάιαη πνηέ» εληαίαο
Θξάθεο, βάζεη ησλ πνιηηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ αλαθαηαηάμεσλ (Κνδαξίδεο 2006), πνπ
επέθεξαλ ηα επαθφινπζα ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ 1922, ζηνλ ηφπν. ηελ πφιε
ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ζπγθεθξηκέλα, εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθπγεο απφ ην Καξαγάηο (Κηεγκάο
& Ρπδηψηεο 2010), κεηά ηελ εθρψξεζε ηνπ ζηελ Σνπξθία ην 1923, αιιά θαη απφ ηελ
Αδξηαλνχπνιε. Απφ ηα θξίζηκα απηά ρξφληα θαη έπεηηα, ν Έβξνο γεληθφηεξα θαη ε πεξηνρή
ηεο Οξεζηηάδαο εηδηθφηεξα, απνηέιεζε έλαλ ηφπν, ζηνλ νπνίν εγθαηαζηάζεθαλ πξνζθπγηθέο
νκάδεο θνληά ζηνπο γεγελείο πιεζπζκνχο, άιινηε ζηνπο ίδηνπο νηθηζκνχο κε απηνχο θαη
άιινηε ζε λέεο εζηίεο. Οη πιεζπζκνί απηνί, ζπληεξνχζαλ κέρξη θαη ηελ θνκβηθή δεθαεηία
(ησλ πνιέκσλ) ηνπ 1940 ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, φπσο είλαη ηα ηξαγνχδηα, νη ρνξνί,
νη θνξεζηέο, ηα ήζε, ηα έζηκα ηνπο θ.ά., ηα νπνία ηνπο ζπλέδεαλ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ
αλήθαλ ζηελ ίδηα πνιηηηζκηθή νκάδα, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο δηαρψξηδαλ απφ ηνλ «άιιν» γείηνλα ηνπο. Ζ εηεξφηεηα απηή, ακβιχλζεθε κεηά ηα δχζθνια απηά ρξφληα θαη εληάρζεθαλ
ζηαδηαθά φινη απηνί νη πιεζπζκνί, ζηνλ νκνηνγελή θνξκφ ηνπ «έζλνπο – θξάηνπο» (Λέθθαο
2001), θαζψο νη λεφηεξνη πνιηηηθνί – θνηλσληθνί – νηθνλνκηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηνπο,
δεκηνχξγεζαλ λεφηεξα θξηηήξηα έληαμεο ή δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ. Όια
ηα παξαπάλσ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη έπεηηα, καδί θαη κε ην θαηλφκελν ηεο
κεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν θπξηάξρεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έσο θαη ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, επέθεξαλ κεηαβνιέο ζην
πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη, ην νπνίν έιαβε ραξαθηεξηζηηθά νκνγελνπνίεζεο θαη ζπιινγηθήο
ηαπηφηεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980. Μεηά ηελ πνξεία απηή, απφ ηα
ρξφληα ηνπ 1990 θαη κεηά, άξρηζε κηα αληίζηξνθε δηαδξνκή αλαδήηεζεο θαη εμεηδίθεπζεο
ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, πνπ είραλ αθφκε λα κεηαθέξνπλ δείγκαηα ηνπ
ζξαθηψηηθνπ πνιηηηζκνχ.
Λέξειρ κλειδιά: Παράδοζη, πολιηιζμός, μοσζική, τορός, Ορεζηιάδα
Διζαγωγή
ηελ ελφηεηα απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο κνπζηθέο θαη ρνξεπηηθέο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο
ζηελ πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο θαη
κεηέπεηηα. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη εζληθέο εμειίμεηο ζηελ
πεξηνρή απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ αξρίδεη λα αιιάδεη ην status quo
ζηε Θξάθε (Βαθαιφπνπινο, 2007) κε ηε δεκηνπξγία εζληθψλ θξαηψλ ζηνλ νκψλπκν ρψξν, ηε
κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο πνπ αθνινχζεζε ην 1923 θαη ηελ
ίδξπζε λέσλ εζηηψλ. Παξάιιεια, ζα αλαιχζνπκε ηηο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ κνπζηθνχ θαη ρνξεπηηθνχ ηνπίνπ ηνπ επξχηεξνπ ηφηε ρψξνπ ηεο Θξάθεο απφ ηηο
αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα κνπζηθά ηδηψκαηα ηνπ ρψξνπ. Απφ ηελ
ίδξπζε ηεο Οξεζηηάδαο ην 1923 θαη έπεηηα ζα εζηηάζνπκε ζην λέν απηφ αζηηθφ θέληξν ηνπ
Έβξνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαδφζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ αιιά θαη ησλ γεγελψλ ζξαθηθψλ
πιεζπζκψλ, πνπ επνίθηζαλ ηνλ ηφπν απηφ, παξαηεξψληαο φιεο ηηο πηπρέο ηεο λενειιεληθήο
ηζηνξίαο, φπσο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηεο επαξρίαο λα δηαπιέθνληαη κε ηελ πνιηηηζκηθή
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δξάζε ησλ θαηνίθσλ απηψλ. Έηζη, πεξηδηαβαίλνληαο ηηο δεθαεηίεο, ζα εληνπίζνπκε φιεο
εθείλεο ηηο παξακέηξνπο ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ γελεψλ λα
αθνξνχλ αληηζηνίρσο ηε κνπζηθή, ρνξεπηηθή, αιιά θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ,
ε νπνία ελ ηέιεη είλαη θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ λενέιιελα (κε ηελ επξχηεξε ρξνληθά έλλνηα ηνπ
φξνπ) Δβξίηε θαηνίθνπ, ηεο νκψλπκεο πεξηνρήο.
Παπαδόζειρ από ηιρ παλιέρ παηπίδερ
Ζ κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ήηαλ δψζα θαη απνηεινχζε κέξνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο θαη πνιηηηζκηθή έθθξαζε ησλ θάζε ινγήο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ
ηνπ βίνπ ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο, κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηεο νξηζηηθήο ράξαμεο ησλ
ζπλφξσλ. Τπήθννη ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο νη Θξαθηψηεο, δηέκελαλ ζηνλ εληαίν ρψξν
ηεο «πάιαη πνηέ» Θξάθεο θαη δηαηεξνχζαλ σο βαζηθή αξρή δηάθξηζεο ηνπο ην ζξεζθεπηηθφ
δφγκα θαη θαηφπηλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηδίσο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα πνπ αξρίδεη ε
«εζλνγέλεζε» ζηα Βαιθάληα. Με γλψκνλα ηνχην, νη θάηνηθνη ηεο νκψλπκεο πεξηνρήο (φπσο
ζπλέβαηλε βέβαηα θαη γεληθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ απηνθξαηνξίαο), δηαρσξίδνληαλ
θαηά βάζε ζην millet ησλ Ρσκηψλ θαη ησλ Σνχξθσλ, κε βάζε ην ζξήζθεπκα θαη φπσο γίλεηαη
επθφισο αληηιεπηφ, κε ηνλ «άιιν» δελ ππήξραλ πξνζκίμεηο, εθηφο απφ νξηζκέλεο
ζπλδηαιιαγέο, νη νπνίεο εληάζζνληαλ ζηα πιαίζηα ησλ απαξαίηεησλ δνζνιεςηψλ, γηα ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο. Βεβαία, ζην millet ησλ Ρσκηψλ εληάζζνληαλ δηάθνξεο νκφδνμεο
εζληθφηεηεο, φπσο Βνχιγαξνη, έξβνη, Ρνπκάλνη θ.ά. Όκσο, ε βαζηθή ηνπο δηάθξηζε, ήηαλ
απηή ησλ δχν ππνδηαηξέζεσλ, κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο «βνπιγαξηθήο εζλνγέλεζεο», απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1870 (Μπξάβνο 2004) δειαδή θαη έπεηηα. Μέρξη ηφηε, νη πνιηηηζκηθέο
πξαθηηθέο ηνπ παξαδνζηαθνχ βίνπ ησλ Διιήλσλ Θξαθησηψλ, εκπεξηείραλ ζε θάπνην βαζκφ
αιιειεπηδξάζεηο θαη κε πεξηπηψζεηο γακήιησλ αληαιιαγψλ κε ην γεηηνληθφ βνπιγαξηθφ ιαφ,
ελψ κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηαηεξνχζαλ ηε δηάθξηζε ηεο εζληθφηεηαο, ζε «εζλνηηθή» βάζε.
Απφ ηελ ίδξπζε ηεο βνπιγαξηθήο εμαξρίαο ην 1870, δηαθνξνπνηήζεθαλ ηα πξάγκαηα, θαζψο
νη Βνχιγαξνη πξνζπάζεζαλ κε θάζε ηξφπν λα δηαρσξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο,
ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εζληθή ηνπο ππφζηαζε ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Θξάθεο, κε
ζηφρν λα απνηειέζεη ηφπν ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ. Έηζη αξρίδεη κηα καθξά πεξίνδνο, γηα
κηα πεληεθνληαεηία πεξίπνπ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1920, φπνπ νη ειιεληθνί πιεζπζκνί
βξίζθνληαη ζε αληηπαξαζέζεηο κε Βνχιγαξνπο, ελψ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ θηλήκαηνο ησλ
Νενηνχξθσλ ην 1908 (Μπξάβνο 2004) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή έθβαζε ησλ εζληθψλ αγψλσλ
ην 1922, εγθαηληάδεηαη κηα λέα πεξίνδνο καρψλ θαη κε ηνπο Σνχξθνπο. Ο ρψξνο ηεο Θξάθεο
γίλεηαη ζέαηξν πνιιψλ ζπγθξνχζεσλ θαη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί, γλσξίδνπλ ηνλ πφιεκν θαη
ηελ πξνζθπγηά, πνιιέο θνξέο ηε δεθαεηία (1912-1922), κε ηε ζπλερή αλαθαηάιεςε ηνπ
ρψξνπ, απφ Έιιελεο, Βνχιγαξνπο θαη Σνχξθνπο. πλεπψο, αληηιακβαλφκαζηε ηελ
θξηζηκφηεηα ησλ ρξφλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ηειηθήο ράξαμεο ησλ ζπλφξσλ θαη βιέπνπκε
ηελ έλλνηα ηνπ «αλήθεηλ» ζε θάπνηα εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα, ζε θάπνηα «ξάηζα» φπσο ιέλε
θαη νη άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο, λα απνηειεί γεγνλφο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Σνχην ζπλέβαηλε
ιφγσ ησλ αλαγθψλ έληαμεο ζε κηα «κεγαιχηεξε νηθνγέλεηα» απφ απηή ησλ θαηά ηφπνπο
θνηλνηήησλ ηνπο, κε βάζε βέβαηα «θπιεηηθά» θξηηήξηα πνπ αλάγνληαλ ζηνλ παιηφηεξν ηξφπν
θαηαγσγήο ηνπο, ζηελ θνηλή ελδπκαζία ηνπο, ζηηο θνηλέο ηνπηθέο γισζζηθέο δηαιέθηνπο θ.ά.
Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν θηλνχληαλ νη ελ ιφγσ εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο, ήηαλ γεσγξαθηθά, αιιά
θαη πνιηηηζκηθά απηφο, πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζπλδηαιιαγψλ κε ηνπο άιινπο ειιεληθνχο
πιεζπζκνχο θαη ηνπο άιινπο ιανχο δεπηεξεπφλησο, πξνο εμππεξέηεζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ
βίνπ ηνπο.
Οη ζξαθηθέο «θπιεηηθέο» θνηλσλίεο δηαηήξεζαλ φιεο εθείλεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο εληφο ησλ
νξίσλ ηνπο ζε ν,ηη αθνξά ηε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε θαη φρη κφλν, έσο ην βίαην
εθπαηξηζκφ ηνπο. Μέρξη ην ζεκείν απηφ - θακπή, κνπζηθή, ρνξφο θαη πνιηηηζκφο, ήηαλ
έλλνηεο ηαπηφζεκεο θαη δνκνχληαλ ζηα πιαίζηα κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο, φπνπ εληνπίδνληαλ
ηα ρσξηά ηεο εθάζηνηε «ξάηζαο», ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο ζπλήζσο αζηηθνχ θέληξνπ,
κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο. Καίξηαο ζεκαζίαο γεγνλφο θπζηθά, ήηαλ πσο φιεο νη
παξαπάλσ έλλνηεο, εμέθξαδαλ ηηο ζπγρξνληθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ηεο ππαίζξνπ ησλ
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αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, ζχκθσλα κε ηα ηφηε δεδνκέλα, θαζψο ηα αζηηθά θέληξα πάληνηε
ιεηηνπξγνχζαλ ζε πην εθζπγρξνληζηηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή βάζε.

Δικόνα 1. Γάκνο ζηα Πεηξσηά Σξηγψλνπ Οξεζηηάδαο, αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 1950 (Αξρείν
ηαχξνπ Παπαζαλάθε - Βνξέα magazin).
Οη άμνλεο ηνπ θχθινπ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θχθινπ ηεο δσήο, δνκνχζαλ ηνλ εζηκηθφ βίν
(Καςάιεο 2009) ηνπ αλζξψπνπ ηεο ζξαθηθήο επαξρίαο θαη έηζη φιεο νη πνιηηηζκηθέο θαη
ζπλάκα κνπζηθνρνξεπηηθέο επηηειέζεηο εληνπίδνληαλ ζηα πιαίζηα απηά, θαζψο ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ζπλάκα ρνξψλ ηεο Θξάθεο, ζπλδένληαλ κε ηηο
πεξηζηάζεηο απηέο. Ζ γακήιηα παξάδνζε θαηαιάκβαλε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηα
ηειεηνπξγηθά δξψκελα (παλφο – Αγγνχζεο 2006) ηνπ θχθινπ ηεο δσήο, κε ηε γέλλεζε θαη
ηνλ αξξαβψλα, λα έπνληαη ζηε ζεκαηνινγία ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ εζίκσλ. ηνλ θχθιν ηνπ
ρξφλνπ (Εηψγαο 2012), θεληξηθή ζέζε θαηείραλ ηα παζραιηάηηθα θαη ηα ρξηζηνπγελληάηηθα
άζκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαλ θαη κε ην θχιν (Καςάιεο 2009) αλά πεξίζηαζε (άλδξεο ηα
Υξηζηνχγελλα θαη γπλαίθεο ην Πάζρα). εκαληηθή ζέζε αλάινγα κε ηελ θνηλφηεηα,
δηαηεξνχζε ην παλεγχξη ηεο, φπσο θαη ην «θνπξκπάλη» (βξαζηφ θαγεηφ απφ ζπζία δψνπ)
πξνο ηηκήλ θάπνηνπ αγίνπ, άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηε ζξεζθεία, καδί κε θάπνηεο άιιεο
επνρηαθέο ενξηέο, αλάινγα κε ηνλ εζηκηθφ βίν ηνπ θάζε ρσξηνχ. Σα παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά ζπλέζεηαλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο θάζε θνηλφηεηαο ζε πξψην
επίπεδν, ελψ ζε δεχηεξν ηε ζπλέδεαλ θαη κε ηα άιια ρσξηά ηεο ίδηαο νκάδαο, φπνπ δηακέζνπ
ησλ θάζε ινγήο δξσκέλσλ, ηξνθνδνηνχληαλ ακθίδξνκα ην κνπζηθφ θαη ρνξεπηηθφ ηνπο
ππφβαζξν. Λφγνπ ράξηλ, ε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ηεο επαξρίαο Καβαθιί ζηε
Βνπιγαξία, δηαθνξνπνηνχληαλ πθνινγηθά απφ απηή ηεο επαξρίαο Γηδπκνηείρνπ, φπσο θαη
απφ απηή ηεο επαξρίαο Ραηδεζηνχ. Ο εθάζηνηε ηφπνο παξνπζίαδε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ απφ
γεσγξαθηθήο άπνςεο, κηαο θαη νη ηξεηο πεξηνρέο ήηαλ αξθεηά απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο
γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγνχζε ζε δηαθνξεηηθά κνπζηθά
ερνρξψκαηα, πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ
ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, δηαηεξψληαο πάληνηε φκσο έλα θνηλφ παξνλνκαζηή σο ππφβαζξν, ν
νπνίνο ήηαλ ε ζξαθηψηηθε κνπζηθή. Γηαθνξεηηθά ήηαλ π.ρ. ηα βηψκαηα ηνπ «παξάιηνπ»
Ραηδεζηηλνχ, απφ απηά ηνπ «νξεηλνχ» Καβαθιηψηε θαη ηνπ «θακπίζηνπ» «Γηκνηηαλνχ» (κε ην
επίζεην απηφ, ζηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο ρσξηψλ ηνπ Έβξνπ, απνθαινχζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
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Γηδπκνηείρνπ κε ηελ επξχηεξε βέβαηα έλλνηα ηνπ επηζέηνπ, σο κέξνο κηαο επξχηεξεο
πεξηνρήο).

Δικόνα 2. Σν απνθξηάηηθν δξψκελν ηνπ «Μπέε» ζην πήιαην Σξηγψλνπ Οξεζηηάδαο, αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 (Αξρείν ηαχξνπ Παπαζαλάθε - Βνξέα magazin).
Παπαδόζειρ ηηρ «νέαρ» πεπιοσήρ Οπεζηιάδαρ (Μεζοπόλεμορ)
Ζ εηθφλα απηή αιιάδεη δξακαηηθά κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 1922 θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
αθνινχζεζαλ, θαζψο ν γεσγξαθηθφο ρψξνο, παχεη λα απνηειεί ζπλάκα ηνλ ίδην κνπζηθφ θαη
ρνξεπηηθφ ηφπν. Π.ρ., ν Ραηδεζηηλφο βξίζθεηαη ζηελ Καβάια θαη ν Καβαθιηψηεο ζηα
Κνπθάιηα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ελψ ν «Γηκνηηαλφο» παξακέλεη θαη πάιη ζηνλ ηφπν ηνπ,
θαζψο κφλν ε Γπηηθή Θξάθε απνκέλεη πιένλ εληφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ. Όκσο, ε
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, δελ έγηλε κε βάζε ηα ηνπηθά πνιηηηζκηθά θξηηήξηα ηεο θάζε
πεξηνρήο, αιιά κε βάζε ηηο δεκνγξαθηθέο αλάγθεο απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ επίζεο
αληαιιάμηκσλ Σνχξθσλ θαη Βνπιγάξσλ πνπ άθεζαλ θελέο νιφθιεξεο πεξηνρέο ζηε
Μαθεδνλία (Αγγειφπνπινο 1997) θαη ηε Θξάθε, φπσο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθψλ
πφξσλ, αλά πεξηνρή. Έηζη, ρσξηά ηεο ίδηαο νκάδαο έπαςαλ λα είλαη γεηηνληθά, αιιά θαη νη
ίδηεο αθφκε θνηλφηεηεο δηαζπάζηεθαλ, κε απνηέιεζκα θάηνηθνη ηνπ ίδηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ
παηξνγνληθνχ νηθηζκνχ λα βξίζθνληαη ζηνλ Έβξν, ελψ άιινη ζπγγελείο ηνπο ζηα πεξίρσξα
ηεο Θεζζαινλίθεο. Απηή ε βίαηε απνθνπή απφ ηε ζηαζεξή γηα ρξφληα ή θαη αηψλεο
θαηάζηαζε, ζπληέιεζε ζηελ απψιεηα ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο θαη ρνξεπηηθήο παξάδνζεο ησλ
πεξηνρψλ απηψλ, θαζψο έπαςε λα ηζρχεη ε ηνπηθή πνιηηηζκηθή βάζε κε ηνλ ίδην, ηνλ
«αδειθφ» (απφ ρσξηφ ηεο ίδηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο) θαη ηνλ «άιιν» (απφ άιιε πνιηηηζκηθή
νκάδα). Σνχην ζπλέβε θαηά πξψηνλ, γηαηί νη λένη νηθηζκνί δελ επνηθίζηεθαλ απνθιεηζηηθά
απφ θαηνίθνπο κε θνηλή θαηαγσγή, θαηά δεχηεξνλ γηαηί δηαζπάζηεθαλ αθφκε θαη κηθξέο
θνηλφηεηεο πξνζθχγσλ κε απνηέιεζκα λα δηαζθνξπηζηνχλ αλά ηε ρψξα θαη θαηά ηξίηνλ γηαηί
αλακείρζεθαλ κε γεγελείο πιεζπζκνχο. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα, κε ηε δηαζπνξά ησλ
πιεζπζκψλ απηψλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αξρή ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θνηλήο παξάδνζεο
αλά νκάδα. Οη κνπζηθνί ηεο θάζε θνηλφηεηαο δηαζθνξπίζηεθαλ ζε δηάθνξα κέξε θαη έηζη
πιεζπζκνί νξηζκέλσλ θνηλνηήησλ δελ είραλ πιένλ κνπζηθνχο, ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο
«βησκαηηθνχο» ηξαγνπδηζηέο απφ ην «ρνξνζηάζη», άλδξεο θαη γπλαίθεο θπξίσο πνπ
δηαηεξνχζαλ ηε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ζηηο εθθάλζεηο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ
ηνπο. Αθφκε, πνιινί βξέζεθαλ λα απνηεινχλ κεηνςεθία ζηε λέα παηξίδα θαη λα
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απνδνθηκάδεηαη ε παξάδνζε ηνπο σο μέλε θαη ραξαθηεξηδφκελε κεηνλεθηηθά σο
«ηνπξθφζπνξε», «βνπιγάξηθε» θιπ., κε απνηέιεζκα λα απνθξχπηεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο,
σο πξνβιεκαηηθή. ε άιιε πάιη πεξίπησζε, φπνπ ζηνλ ίδην νηθηζκφ βξίζθνληαλ δηάθνξνη
ζξαθηθνί πιεζπζκνί, γεγελείο θαη πξφζθπγεο καδί, ν έλαο δαλείζηεθε ζηνηρεία απφ ηελ
παξάδνζε ηνπ άιινπ, αλαδνκψληαο ηελ ζε λέα βάζε ή θαη «ειαθξχλνληαο» ηελ, ψζηε λα
γίλεη πην φκνηα κε απηή ησλ «άιισλ». Όια ηα παξαπάλσ, έιαβαλ ρψξα ηα πξψηα ρξφληα κεηά
ηελ πξνζθπγηά, ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ δειαδή, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ πξφνδν ηεο
θνηλσλίαο, ηελ εηζαγσγή λέσλ κνπζηθψλ ξεπκάησλ, ηε δηάδνζε ηνπ ξεκπέηηθνπ, ηεο
θαληάδαο θ.ά., φπσο θαη ην ζηαδηαθφ παξακεξηζκφ ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο απφ ην
πξνζθήλην. Απφηνθν απηψλ, ήηαλ νη πηπρέο ηεο κνπζηθήο θαη ρνξεπηηθήο παξάδνζεο, λα
αηνλίζνπλ, λα εμαιεηθζνχλ ζηαδηαθά ή θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζεκαληηθά, κε ηελ πάξνδν ησλ
ρξφλσλ.
Ζ έληνλε αλαθνξά ζην πξνζθπγηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επαξρία Οξεζηηάδαο, πξαγκαηνπνηείηαη
γηαηί ν θπξηφηεξνο φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ρψξνπ, πξνέξρεηαη θπξίσο απφ πεξηνρέο ηεο
Αλαηνιηθήο θαη δεπηεξεπφλησο ηεο Βφξεηαο Θξάθεο, απφ ηνπο νπνίνπο θαηέθζαζαλ σο
πξφζθπγεο ζηνλ νκψλπκν ρψξν. Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνζθπγηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζην ρψξν ήηαλ νη Γθαγθαβνχδεδεο (Κνδαξίδεο 2009), νη Αξβαλίηεο
(Γαιάηζεο 2012), φπσο θαη νη αζηηθνί πιεζπζκνί ησλ πεξηρψξσλ ηεο Αδξηαλνχπνιεο, ελψ
δηάζπαξηνη πξφζθπγεο απφ ηε Βφξεηα Θξάθε, επνίθηζαλ σο επί ην πιείζηνλ ρσξηά ησλ
ζεκεξηλψλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ Σξηγψλνπ θαη Κππξίλνπ Οξεζηηάδαο. ηελ πεξηνρή ηνπ
ζεκεξηλνχ «θαιιηθξαηηθνχ» δήκνπ Οξεζηηάδαο, ππήξραλ ιίγα ειιεληθά ρσξηά, θαζψο
θάπνηνη νηθηζκνί δεκηνπξγήζεθαλ ζρεδφλ εθ ηνπ κεδελφο, ελψ ζε θάπνηνπο άιινπο
θαηνηθνχζαλ Σνχξθνη ή Βνχιγαξνη. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Σξηγψλνπ ππήξραλ ηα
ειιεληθά ρσξηά Πεηξσηά, Πεληάινθνο, Μειηά, Θεξαπεηφ, φπσο θαη ηα ρσξηά Μπάξα θαη
Γπαιηά, ηα νπνία εγθαηαιείθζεθαλ ζηαδηαθά, ιφγσ ηεο «αθξηηηθφηεηαο» ηνπ ρψξνπ θαη ηεο
απψιεηαο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ηνπο απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, πνπ παξαρσξήζεθε
ζηε Βνπιγαξία. Απφ ηε δηάιπζε ησλ ρσξηψλ απηψλ, δεκηνπξγήζεθαλ ηα ρσξηά Πιάηε θαη
Διηά, ελψ εληζρχζεθαλ πιεζπζκηαθά, ην πήιαην, ε Λεπηή θαη ε ηέξλα (Κπξθνχδεο 2004).
Σα παξαπάλσ ρσξηά εληάζζνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή - «ελδπκαηνινγηθή» νκάδα ησλ ρσξηψλ
ησλ Πεηξσηψλ (Εηψγαο 2011). Άιια γεγελή ρσξηά ζηελ «παξάξδηα» πεξηνρή ήηαλ ηα
Κφκαξα, ν Κππξίλνο θαη ε Εψλε, πνπ εληάζζνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή - «ελδπκαηνινγηθή»
νκάδα ησλ ρσξηψλ ηνπ Οξηάθτνη. Δπίζεο, γεγελή ρσξηά πνπ ζα ηα ραξαθηεξίδακε «αζηηθά»,
ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο (θαη ηνπ ηχπνπ έλδπζεο) ηνπο κε ηελ Αδξηαλνχπνιε, ήηαλ ηα Μαξάζηα,
ηα Ρίδηα θαη νη Καζηαληέο. Απφ ηελ πνιηηηζκηθή - «ελδπκαηνινγηθή» (Εηψγαο 2011) νκάδα
ησλ Μάξεδσλ (Αζπξνγέξαθαο 2001), ηα ρσξηά πνπ πξνυπήξραλ (ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
ζεκεξηλνχ δήκνπ Οξεζηηάδαο), ήηαλ ε ηέξλα, ην Νενρψξη, ε Παηαγή θαη ηα Ακπειάθηα θαη
απφ ηελ πνιηηηζκηθή - «ελδπκαηνινγηθή» νκάδα ησλ Μεηαμάδσλ (Εηψγαο 2011), ηα ρσξηά
Υαλδξάο, Μεγάιε θαη Μηθξή Γνμηπάξα (ζηελ εκβέιεηα ηνπ ζεκεξηλνχ δήκνπ Οξεζηηάδαο),
ελψ ειάρηζηνη Έιιελεο γεγελείο απφ ηα γχξσ ρσξηά θαη απφ παιηφηεξε κεηεγθαηάζηαζε
εληνπίδνληαλ ζην ρσξηφ Λεπηή, καδί κε Σνχξθνπο. Έλα αθφκε ρσξηφ πνπ ππήξρε ζηελ
πεξηνρή ήηαλ ν άθθνο (Καξάζαθιη) πνπ ηδξχζεθε ην 1892 απφ Αξβαλίηεο ηνπ Μ.
Εαινπθηνχ, ηξηάληα ρξφληα πξηλ ηνλ εξρνκφ θαη ησλ άιισλ πξνζθπγψλ (1922). Βεβαίσο,
θάπνηεο ζπζηάδεο ρσξηψλ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ, ζπλέρηδαλ (θαη ζπλερίδνπλ) παξαπιεχξσο
γεηηνληθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηδπκνηείρνπ, θαζψο νη δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο ηνπ Έβξνπ, δελ
αθνξνχλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα, φπσο επίζεο δελ νξίδνπλ θαη ην ηέινο ησλ δξφκσλ
εκπνξίνπ θαη πνιηηηζκνχ.
Σα κνπζηθά φξγαλα πνπ έθεξαλ νη πξφζθπγεο ήηαλ ηα ίδηα ιίγν έσο πνιχ, κε απηά ησλ
γεγελψλ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαλ θπξίσο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη
ησλ νξεηλψλ - εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ, φπνπ ζηελ πξψηε πεξίπησζε επηθξαηνχζαλ κνπζηθά
φξγαλα «θιεηζηνχ» ρψξνπ θαη ζηε δεχηεξε «αλνηθηνχ» ρψξνπ. Χο πξνο ην ξεπεξηφξην γηα ην
ρψξν ηεο Θξάθεο, πξέπεη λα πνχκε φηη εληνπίδνληαλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ,
νη νπνίεο επέξρνληαλ ζηαδηαθά ζε έλα γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ εθηείλνληαλ απφ ηε
Φηιηππνχπνιε κέρξη θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ ίδηα νξγαλνινγηθή θαηάζηαζε
επηθξάηεζε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ κέρξη

307

θαη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, κε πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ «θιεηζηνχ
ρψξνπ» θαη ηε κείσζε ησλ «πνηκεληθψλ» νξγάλσλ, κηαο θαη νδεγνχκαζηε ζηαδηαθά ζε
ζχγρξνλεο κνξθέο πνιηηηζηηθήο ζπγθξφηεζεο.
πγθεθξηκέλα ε γθάηληα, ε θινγέξα, ην θαβάι(η) (Απδίθνο 2002) θαη θάπσο πην ζπάληα ε
ζξαθηψηηθε ιχξα ήηαλ ηα φξγαλα (παλφο 2013) πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο,
ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο «ληαραξέδεο» - θξνχζηα φξγαλα, πνπ εληνπίδνληαλ ζε κηθξφηεξε
εκβέιεηα. ηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα πεξίρσξα ηνπο επηθξαηνχζαλ ην θιαξίλν, ην βηνιί θαη
ην νχηη, ελίνηε ζπλνδεπφκελα θαη απφ θάπνην θξνπζηφ (πην πεξηζηαζηαθά θαη ζε ιίγεο
πεξηνρέο), ελψ σο εμαίξεζε ηνπ θαλφλα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Θξάθεο θαη κφλν ζηα
κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη θαλείο ην
θαλνλάθη. Σα θξνπζηά γεληθφηεξα θαη ηδηαίηεξα ηα ληανχιηα θαη νη δνπξλάδεο, ζπλδένληαλ κε
ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν, νπφηε δελ ζεσξνχληαλ αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα, θαζψο
εληάζζνληαλ ζηα κνπζηθά φξγαλα ηνπ «άιινπ». Πνιχ αξγφηεξα θαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε
ηελ εκθάληζε ηεο ζξαθηψηηθεο δηζθνγξαθίαο, παξνπζηάζηεθε ην ηνπκπειέθη. ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, απαληάηαη ζε κεγάιν εχξνο
ε γθάηληα θαη ηελ αθνινπζεί ζε δεχηεξε κνίξα ε θινγέξα κε ην θαβάι(η), ελψ ε ζξαθηψηηθε
ιχξα ζρεδφλ εμαθαλίδεηαη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, θαζψο απεηξνειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ
αζρνινχληαη κε ην φξγαλν απηφ. Σα ρξφληα απηά, επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο νη ιεγφκελεο
«παξέεο» (κνπζηθψλ) απνηεινχκελεο απφ θιαξίλν, βηνιί θαη νχηη (θαηά βάζε), νη νπνίεο
πξνυπήξραλ βέβαηα, αιιά ζε κηθξφηεξν εχξνο, θαζψο ήηαλ φξγαλα πνπ έθαλαλ ζηαζεξά ηελ
εκθάληζε ηνπο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, σο θνκπαλία φια καδί. Έηζη, νη κνπζηθνί πνπ
έπαηδαλ ηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ήηαλ θάπσο ειάρηζηνη γηα λα θαιχςνπλ ηηο κνπζηθέο
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο Οξεζηηάδαο, αιιά θαη Γηδπκνηείρνπ, κηαο θαη νη επαξρίεο απηέο
απνηεινχλ «ζπγθνηλσλνχληα» κνπζηθά δίθηπα (παλφο 2013), θαζψο νη κνπζηθνί δξφκνη
νδεγνχλ κέρξη ην ζεκείν εθείλν, φπνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο. Δμαηηίαο
ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ινηπφλ, νη γθάηληεο θαη ηα άιια «πνηκεληθά» φξγαλα, θάιππηαλ
κνπζηθά ηα θαηά ηφπνπο γιεληηθά επεηζφδηα, ζεσξνχκελα φκσο ππνδεέζηεξα ζχκθσλα κε ηηο
αληηιήςεηο ηεο επνρήο, έλαληη ηεο θνκπαλίαο κε ηα «θιαξίλα», γη’ απηφ θαη
αληηθαηαζηάζεθαλ ζχληνκα απφ ηα φξγαλα απηά, εηδηθφηεξα ζηηο κεηέπεηηα δεθαεηίεο.
ην ρνξνζηάζη ησλ θνηλνηήησλ (Βξαρηφινγινπ 2008) ηεο νκψλπκεο πεξηνρήο θπξηαξρνχζαλ
νη θπθιηθνί ρνξνί, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλήζσο θάζε Κπξηαθή θαη θάζε γηνξηή, ή
ζπλφδεπαλ θάπνην δξψκελν. ηνπο ρνξνχο απηνχο θπξηαξρνχζαλ κε ηα ηξαγνχδηα ηνπο νη
γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπλφδεπαλ κε θσλεηηθφ ηξαγνχδη αλά δεχγε (ζπλήζσο 2 κπξνζηά θαη 2
πίζσ), ηνπο ρνξνχο ηνπο. Οη άλδξεο έκπαηλαλ ζηα γιέληηα απηά ζηελ πνξεία, ζπρλά φηαλ
ππήξρε ζπλνδεία απφ κνπζηθά φξγαλα θαη είραλ θπξίαξρε ζέζε ζηνλ θχθιν, θαζψο
πξνεγνχληαλ απφ ηηο γπλαίθεο θαη «δηνηθνχζαλ» ην ρνξφ, κε βάζε ηα πξφηππα ηεο ηφηε
αλδξνθξαηνχκελεο ζξαθηθήο θνηλσλίαο ηεο ππαίζξνπ. Μάιηζηα ν ηειεπηαίνο άλδξαο
ρνξεπηήο, ζα έπξεπε λα έρεη θάπνηα ζπγγέλεηα ή θάπνηα ζρέζε κε ηελ πξψηε ρνξεχηξηα,
εηδάιισο κεηαθηλνχληαλ ζηηο ζέζεηο θαη δελ πηαλφηαλ ή αιινχ πάιη, πηαλφηαλ κφλν απφ ην
καληίιη ηεο γπλαίθαο. Σν χθνο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθφ, θαζψο νη
γπλαίθεο έθαλαλ ζεκλέο θαη κεηξεκέλεο θηλήζεηο, ρσξίο κεγάιεο άξζεηο, ελψ νη άλδξεο
ρφξεπαλ πην δπλακηθά, κε ρηππήκαηα ρεξηψλ, πνδηψλ θαη «θιψζηκν» (ηχιηγκα) ηνπ θχθινπ ζε
κεξηθά ρσξηά. Εεπγαξσηνί ρνξνί επηηεινχληαλ (ζπαληφηεξα ζε ζρέζε κε ην ζήκεξα) κφλν
απφ ζπγγεληθνχ βαζκνχ ηειεζηέο ζε νξηζκέλα γιέληηα, φπσο ζηνπο γάκνπο θαη θπξίσο ζε
θιεηζηνχο ρψξνπο, ελψ ε ζπλήζεο πξαθηηθή επηηέιεζε ησλ «ειεχζεξσλ» ρνξψλ, ήηαλ ζε
δηάηαμε πνξείαο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ δξσκέλσλ θαη πξσηίζησο ησλ γακήιησλ. Σν ίδην
ίζρπε πεξίπνπ θαη γηα ηνπο κηκηθνχο ρνξνχο, νη νπνίνη ζπλαληηφηαλ ζπλήζσο ζηα ζπίηηα θαη
φρη ζηηο πιαηείεο θαη ζρεδφλ θαηά θφξνλ ζην γάκν θαη κάιηζηα πξνο ην ηέινο ηνπ γιεληηνχ,
σο επσδφο ηνπ.
Ο θπξηφηεξνο ηχπνο ρνξνχ είλαη απηφο ηνπ «δσλαξάδηθνπ» 6/8, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κηα
κεγάιε νηθνγέλεηα κε πνιιέο παξαιιαγέο αλά ρσξηά δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θαηαβνιήο
θαη ηνλ ζπλαληάκε κε πνιιέο νλνκαζίεο φπσο: «πιαι’ηφο (Καςάιεο 2009), ληαταθνπηφο,
θνπζηαρηφο, θινπζηξφο», θ.ά. Άιιε κεγάιε θαηεγνξία είλαη απηή ησλ «ζπξηψλ», πνπ
πεξηιακβάλεη ζπξηνχο ρνξνχο ζε δπν ξπζκηθέο αγσγέο, απηή ηνπ «ζπξηνχ» 7/8 θαη ηνπ
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«ζπξηνχ – ζπγθαζηζηνχ» 9/8, επίζεο κε αξθεηέο νλνκαζίεο, αιιά ιηγφηεξεο αιιαγέο ζην
ρνξεπηηθφ ηνπο κνηίβν. Ζ ηξίηε κεγάιε θαηεγνξία είλαη απηή ησλ «μηζπξηψλ» 2/4, πνπ
πεξηιακβάλεη επίζεο πιείζηα φζα ηξαγνχδηα θαη θάπνηεο κηθξέο παξαιιαγέο ζην βεκαηηζκφ
θαη ηελ νλνκαζία. Οη ιεγφκελνη «ζπγθαζηζηνί» ρνξνί ζε κέηξα 9/8 θαη 7/8 - (γλσζηφο θαη σο
«καληηιάηνο»), θαηαιακβάλνπλ κηα επίζεο κεγάιε νκάδα ρνξψλ, καδί θαη κε ηνλ
«θαξζηιακά» ζε κέηξν θαη πάιη 9/8, κε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή αγσγή φκσο απφ απηφ ηνπ
«ζπγθαζηζηνχ». Δμαίξεζε ησλ ηχπσλ ησλ δεπγαξσηψλ ρνξψλ απνηειεί ν «θνπηζφο» 2/4, πνπ
εληνπίδεηαη ζηε Νέα Βχζζα, αιιά θαη ζε «γθαγθαβνχδηθα» ρσξηά (θαηά βάζε). Ο ρνξφο
«κπατληνχζθα», εκθαλίδεη ξπζκηθή αγσγή κέηξνπ 5/8, ραξαθηεξηζηηθφ κνηίβν γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Θξάθεο, αλ θαη δελ ζπλαληάηαη ζην ίδην εχξνο κε ηνπο παξαπάλσ ρνξνχο, θαζψο
εληνπίδεηαη θαηά ηα παιηφηεξα ρξφληα, θπξίσο ζε πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο απφ ηε Βφξεηα
Θξάθε (Ρφκπνπ – Λεβίδε 1999). Ο ηχπνο ηνπ «ηαπεηλνχ» ρνξνχ, παξεκθεξήο κε ην χθνο
νξηζκέλσλ «μηζπξηψλ», απαληάηαη ζε νξηζκέλα ρσξηά κε δηάθνξεο ξπζκηθέο αγσγέο 2/4, 3/8,
5/8 θαη ηδηαίηεξα ζε ρσξηά κε γεγελή πιεζπζκφ. Αθφκε, ζπλαληάκε θαη ην ραζάπηθν ρνξφ
2/4, κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην βεκαηηζκφ ηνπ, ρσξίο λα απνηειεί φκσο βαζηθφ
ρνξεπηηθφ κνηίβν ζηελ πεξηνρή. Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ην ηνπηθφ κνπζηθφ
ξεπεξηφξην, εκπεξηέρεη κηα πιεηάδα έξξπζκσλ θαη ειεπζέξνπ ξπζκνχ «θαζηζηηθψλ»
ηξαγνπδηψλ, ζε φιεο ηηο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, πνπ ζπλαληηφληαλ ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο ηνπ
εζηκηθνχ ηνπο βίνπ θαη ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο βίνπ. ε φ,ηη αθνξά ην
ηνπηθφ αζηηθφ θέληξν ηεο Οξεζηηάδαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη πιεζπζκνί απφ ην
πνιππνιηηηζκηθφ θαη θνζκηθφ πξνάζηην ηνπ Καξαγάηο θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε, είραλ θπξίσο
πηνζεηήζεη ηνλ αζηηθφ θαη δπηηθφ ηξφπν δηαζθέδαζεο κε ηα ζπγρξνληθά κνπζηθά ξεχκαηα ηεο
επνρήο, δηαηεξψληαο φκσο κεξηθά ζηνηρεία ηεο ζξαθηψηηθεο κνπζηθήο θαη ρνξεπηηθήο
παξάδνζεο, παξφκνηα κε απηά ησλ «γεηηνληθψλ αζηηθψλ ρσξηψλ ηεο Αδξηαλνχπνιεο».
Πόλεμοι Γεκαεηίαρ 1940
Ζ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δηαθφπηεη βίαηα γηα δεχηεξε θνξά ην θνηλσληθφ,
νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ηεο πεξηνρήο. Ζ πξφζθαηξε κεηάβαζε ζηελ νκαιφηεηα
κεηά ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηνπ ’22, ζην αλαδηακνξθσκέλν «κεζνπνιεκηθφ» πεξηβάιινλ
ηεο πεξηνρήο Οξεζηηάδαο, παχεη λα ππάξρεη θαη λα ιεηηνπξγεί κεηά ηελ θήξπμε ηνπ
ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ ην 1940. Ζ πεξηνρή κέζα απφ ηε κπφξα ησλ πνιέκσλ, απνθνκίδεη
έλα πςίζηεο ζεκαζίαο αγαζφ, ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο. Σνχην, επηηπγράλεηαη
κέζσ ηεο έληαμεο ηνπο ζηα εζληθά ηδεψδε, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. χληνκα
φκσο, ηα ζχλλεθα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (Close 1998), πνπ πήξε κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηελ
πεξηνρή, θαζψο θαηέζηε ζέαηξν καρψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, «ζθνηείληαζαλ» ηνπο παλεζληθνχο
ζθνπνχο θαη έθεξαλ ην δηραζκφ ζηελ αθξηηηθή πεξηνρή. Έηζη, νη λένη πνιηηηθνί δηαρσξηζκνί
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα γεγνλφηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, δξνκνιφγεζαλ ηελ θαηάξγεζε ησλ
πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο «αδειθφο» έγηλε ν νκντδεάηεο θαη «μέλνο» ή ερζξφο, ν
πνιηηηθφο αληίπαινο. ην γεγνλφο απηφ, έπαημε ξφιν θαη ην εζσηεξηθφ άλνηγκα ησλ
πιεζπζκψλ, θαζψο κέρξη θαη ηελ πεξίνδν εθείλε, αλ θαη είραλ «ζπλαληεζεί» νη πιεζπζκνί
θαη νη πνιηηηζκνί, δελ είραλ «δεζεί» κεηαμχ ηνπο. Σε δχζθνιε απηή δεθαεηία ηνπ 1940 πνπ
έιαβαλ ρψξα ηα παξαπάλσ γεγνλφηα, ηα κνπζηθνρνξεπηηθά δξψκελα πέξαζαλ ζε αξθεηά
ππνδεέζηεξε κνίξα, πξψηνλ - γηαηί νη ζπξξάμεηο ηεο επνρήο ηα απαγφξεπαλ απφ κφλεο ηνπο,
δεχηεξνλ - γηαηί δηαιχζεθε ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηξίηνλ - γηαηί πνιινί νηθηζκνί
κεηαθηλήζεθαλ ζε ηνπηθά εκηαζηηθά θέληξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ν ρακφο
αλζξψπσλ ζηηο ζπγθξνχζεηο, νη θαηαζηάζεηο θφβνπ θαη αγσλίαο εθαηέξσζελ ησλ καρνκέλσλ
νκάδσλ θαη ε γεληθφηεξε αλαηαξαρή πνπ επηθξάηεζε, δηέθνςαλ πνιιά δξψκελα ηνπ εζηκηθνχ
ηνπο βίνπ, πεξηφξηζαλ ηα «ρνξνζηάζηα» θαη κείσζαλ ηα γακήιηα γιεληηθά επεηζφδηα.
πλεπψο, φια ηα παξαπάλσ, ζε ζπζρεηηζκφ θαη κε ηνλ πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφ ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνπ έθηαζε ζηαδηαθά θαη ζηελ χπαηζξν ρψξα, ζπληέιεζαλ ζηε
καδηθφηεξε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ παηξνπαξάδνην εζηκηθφ ηξφπν δσήο θαη έθεξαλ
ζηαδηαθά ηελ εμέιημε, ζηελ νπνία νη ιατθέο παξαδφζεηο, δελ είραλ ηελ ίδηα ζέζε.
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Σα σπόνια από ηο 1950 μέσπι ηο 1970
Ζ δεθαεηία ηνπ 1950 βξίζθεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή λα εμνκαιχλεηαη, κεηά ηηο
αιιεπάιιειεο εζληθέο θαη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. Έηζη, νη ηνπηθέο
θνηλσλίεο ηεο ππαίζξνπ εμειίζζνληαη πεξαηηέξσ ζηα πξψηα βήκαηα αλαζπγθξφηεζεο ηνπο,
γεγνλφο πνπ νδεγεί φκσο ζε έλα λέν ηξφπν δσήο, πνπ πξνζεγγίδεη ηα αζηηθά δεδνκέλα, κε
απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα θαηαξγνχληαη δξψκελα, ηξαγνχδηα θαη ρνξνί ηνπ εζηκηθνχ βίνπ,
απφ απηή ηελ πεξίνδν. Δπηπιένλ, λέα κνπζηθά ξεχκαηα θαη φξγαλα αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ απφ
ηα ρξφληα απηά ζην πξνζθήλην, ηα νπνία ζηαδηαθά κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970,
αληηθαζηζηνχλ ή ππνθαζηζηνχλ ηα ππάξρνληα, κηαο θαη είλαη απηά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα
βηψκαηα ησλ λέσλ γελεψλ. πλέπεηα φισλ ησλ παξαπάλσ, ήηαλ κεγάιν κέξνο ηεο παξάδνζεο
λα πάςεη λα έρεη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη λα ραζεί. Σν γεγνλφο απηφ πήξε κεγαιχηεξε έθηαζε ζε
πεξηπηψζεηο αξθεηψλ ρσξηψλ πνπ βξίζθνληαλ γεηηνληθά ηεο Οξεζηηάδαο, ιφγσ ηεο
αζηηθνπνίεζεο, αιιά θαη ηεο εηεξφηεηαο πνπ εκθάληδε ζε κεγάιν πνζνζηφ ε
κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο νκάδσλ. Έηζη, πνιιά ρνξεπηηθά θαη
κνπζηθά κνηίβα απινπνηήζεθαλ θαη ηππνπνηήζεθαλ, δηαηεξψληαο θάπνηεο βαζηθέο θφξκεο,
ψζηε λα δίλνπλ κηα νκνηνγελή εηθφλα.
ηνλ ηνκέα ηνπ ρνξνχ, ελεπιάθεζαλ βεκαηηζκνί παξαδνζηαθψλ ρνξψλ κε ην χθνο ησλ
ξεκπέηηθσλ ηνπ 1950 θαη ησλ ιατθψλ ηνπ 1960 θαηνπηλά. Οη δεπγαξσηνί ρνξνί επεξεάζηεθαλ
απφ ην ηζηθηεηέιη θαη ην δετκπέθηθν, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «δσλαξάδηθνπ», ν ρνξφο
έιαβε κηα ελδηάκεζε κνξθή, κεηαμχ ηνπ ππάξρνληα βεκαηηζκνχ ηνπ θαη ηνπ
«ραζαπνζέξβηθνπ», ζε αξθεηά ρσξηά. Οη θαζαξά ηνπηθνί ρνξνί ησλ εθάζηνηε νηθηζκψλ πνπ
επηηεινχληαλ αλά πεξίζηαζε, φπσο θαη νη ρνξνί ησλ δηαθφξσλ δξσκέλσλ, πνπ δελ
εληαζζφηαλ ζε κηα απφ ηηο επξείεο θαηεγνξίεο ρνξψλ πνπ ελππήξραλ ιίγν έσο πνιχ ζηελ
παξάδνζε φισλ ησλ ρσξηψλ, ππέζηεζαλ ην κεγαιχηεξν «ρηχπεκα», γηαηί εκθαλίδνληαλ σο
πξνβιεκαηηθνί, ζηελ ηφηε ζχγρξνλε θνπιηνχξα ηνπ ηφπνπ. Ζ λέα απηή θνπιηνχξα δελ ήζειε
ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ, εθφζνλ αθνινπζνχζε ηελ νδφ ηεο
νκνγελνπνίεζεο.
Σα λεφηεξα κνπζηθά ξεχκαηα θαη ε πεξαηηέξσ εμσζηξέθεηα ηνπ θφζκνπ ηεο πεξηνρήο
εηζήγαγαλ λέα δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ρνξνχ. Καηαξράο, ην ξεπεξηφξην
ησλ θνκπαληψλ (παλφο 2013), έπαςε λα είλαη απνθιεηζηηθά ηνπηθφ θαη άξρηζε λα
πεξηιακβάλεη «δεκνηηθά» ηνπ γξακκνθψλνπ απφ φιε ηελ Διιάδα, θπξίσο «ζπξηά», καδί κε
ξεκπέηηθα πνπ παηδφηαλ απφ ηα ηνπηθά κνπζηθά φξγαλα. Έηζη, ζε δεχηεξε θάζε, απηέο νη
κνπζηθέο αλάγθεο νδήγεζαλ ζηελ είζνδν λέσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαηά πξψηνλ γηα λα
εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ην παιηφ ξεπεξηφξην θαη θαηά δεχηεξνλ γηα λα θαιχςνπλ πιεξέζηεξα
ην λεφηεξν, ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη έπεηηα, πνπ θάλεη έληνλα ηελ εκθάληζε
ηνπ, ην ιατθφ. Ζ ιεγφκελε ηδαδ (παλφο 2013), «πξφγνλνο» ησλ ληξακο, εκθαλίδεηαη ζηαζεξά
απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 γηα ηα λέα ηξαγνχδηα, αιιά θαη γηα ηε ξπζκηθή ζηήξημε ησλ
παξαδνζηαθψλ θνκκαηηψλ, ελψ παξάιιεια εκθαλίδεηαη ην ηδηνπκπνχο (Βνχξα 2001), σο
ππνθαηάζηαην γηα ην νχηη ζηα παξαδνζηαθά γηα ιφγνπο αθνπζηηθφηεηαο, κηαο θαη αθφκε δελ
είραλ θηάζεη ηα ηερληθά ερεηηθά κέζα ππνζηήξημεο ζηελ πεξηνρή. Λίγν αξγφηεξα θαη
ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ ιατθνχ, έξρεηαη ην κπνπδνχθη
πξψηα θαη κεηά ην αθνξληεφλ. Δλψ, ηα επφκελα ρξφληα, απφ ην 1970 θαη κεηά πξνζηέζεθαλ
θαη άιια ζχγρξνλα φξγαλα φπσο ην αξκφλην θαη νη δηαθφξνπ ηχπνπ θηζάξεο. Ζ επίδξαζε ησλ
ιατθψλ ήηαλ κεγάιε ζηελ πεξηνρή, κηαο θαη ζπλδέζεθε κε ην θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ
θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο μεληηηάο, κε ηελ νπνία ζπλδέζεθε ην κεγαιχηεξν
θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ (Μαιθίδεο 2000) ηνπ ηφπνπ. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο,
πξέπεη λα πνχκε φηη δελ αληηζηνηρνχζαλ ζηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα νη κηθξέο αγξνηηθέο
εθηάζεηο κηαο θαζαξά αγξνηνθηελνηξνθηθήο επαξρίαο θαη νη άιιεο εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχζαλ έλα ειάρηζην κέξνο ηνπ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα λα
κεηαλαζηεχζεη κεγάιν κέξνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, πξσηίζησο ζην
εμσηεξηθφ θαη δεπηεξεπφλησο ζην εζσηεξηθφ.
Απφ ηα παξαπάλσ, παξαηεξνχκε ην θνηλσληθφ ηνπίν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κέξνο ηνπ
νπνίνπ απνηειεί ην κνπζηθνρνξεπηηθφ, λα κεηαβάιιεηαη δηαξθψο ζην δηάβα ησλ δεθαεηηψλ
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ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960, έσο φηνπ δεκηνπξγεζνχλ νη λέεο ζηαζεξέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,
φπνπ έξρεηαη θαη πάιη ζην πξνζθήλην ε παξάδνζε, ζε δηαθνξεηηθή πιένλ βάζε.
Θπακιώηικη παπάδοζη ζηη μοςζική και ηο σοπό (δεκαεηίερ 1970 - 1980)
Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 γηα ηε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ηεο Θξάθεο, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη
θαη ε παξάδνζε ηεο Οξεζηηάδαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε πιένλ θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ έθβαζε ηεο ζην κέιινλ, θαζψο κέζσ ησλ εζληθψλ θνξέσλ, αλαδεηθλχεηαη
σο πνιηηηζηηθφ πξντφλ πιένλ θαη φρη σο βίσκα ηνπ ηφπνπ. Δπηκέξνπο γεγνλφηα κέρξη λα
θηάζνπκε ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηεο αλαγλψξηζεο, ρξνλνινγνχληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ
1950 αθφκε (κε θπξίαξρν ην ξφιν ηνπ Υξφλε Αεδνλίδε), ηα νπνία εληείλνληαη ζηα ρξφληα
ηνπ 1960 φπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο απηήο, αξρίδεη ε είζνδνο ησλ Θξαθηψηηθσλ ζηε
δηζθνγξαθία. Κνκβηθνί θαιιηηέρλεο - πξσηαγσληζηέο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, φπσο θαη γηα ηα
κεηέπεηηα ρξφληα, θαζίζηαληαη ν Καξπνθχιιεο Γντηζίδεο (παλφο 2013) θαη ν Υξφλεο
Αεδνλίδεο (Γηνλπζφπνπινο 1994). Ο Γντηζίδεο ζεκεηψλεη κεγάιε δξάζε θαη αλαδεηθλχεηαη
ζην παλειιήλην απφ εθείλα αθφκε ηα ρξφληα (παλφο 2013), ελψ ν Αεδνλίδεο πνπ μεθηλά
πξνγελέζηεξα θαη απφ ηνλ Γντηζίδε ζην ξαδηφθσλν θαη ζε άιινπο θαιιηηερληθνχο ρψξνπο,
απνθηά κεγάιε θήκε (Καξαληδή 2004) θαη αλαγλψξηζε ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ηα
θαηνπηλά ρξφληα. Μέζσ ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ παξαδνζηαθνχ κνπζηθνχ θαη
ρνξεπηηθνχ ζηεξεψκαηνο, φπσο ε Γφξα ηξάηνπ (παλφο 2013), ν ίκσλ Καξάο (Καξαληδή
2004), ν Παληειήο Καβαθφπνπινο (παλφο 2013) θ.ά., εληάζζεηαη ε πεξηνρή ζηνλ εζληθφ
θνξκφ θαη απνθηά ηαπηφηεηα (Αιεμάθεο 2001). Απηφ, επηηπγράλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο επηθαλείο θαιιηηέρλεο φπσο θαη άιινπο πεξηζζφηεξν ηνπηθήο εκβέιεηαο
θαιιηηέρλεο ζα ιέγακε, πνπ κέζσ ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ, ηεο δηζθνγξαθίαο θαη ηεο
ίδξπζεο ζπιιφγσλ εληφο θαη εθηφο πεξηνρήο, δξνκνινγείηαη ε «δηάζσζε» ηεο παξάδνζεο.
πλεπψο, θιείλεη ν θχθινο ηεο απηνδηαρείξηζεο ηεο βησκαηηθήο παξάδνζεο θαη πεξλάεη ζηα
ρέξηα ζεζκψλ θαη πξνζσπηθνηήησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηάδνζε ηνπ ζξαθηθνχ πνιηηηζκνχ.
Όια απηά κάιηζηα ζπκβαίλνπλ ζε κηα πεξίνδν, φπνπ αξρίδεη λα «απελνρνπνηείηαη» ε
ζξαθηψηηθε παξάδνζε απφ ηδενιεςίεο θαη πξνθαηαιήςεηο σο κε θαζαξά ειιεληθή θαη
πξνβιεκαηηθή, θαζψο παξνπζίαδε φπσο ήηαλ βέβαηα θπζηνινγηθφ, νκνηφηεηεο κε ηνπο
γείηνλεο (Σζηκπηξίδνπ 2005). Ζ ειιεληθή παξάδνζε έσο ηφηε παξνπζίαδε δπν κεγάινπο
άμνλεο, πξψηηζηα απηφλ ησλ «ζηεξηαλψλ» θαη δεπηεξεπφλησο ησλ «λεζηψηηθσλ» πνπ
παξνπζίαδαλ ηα «ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά» ηνπ έζλνπο, ελψ νη παξαδφζεηο αθξηηηθψλ
πεξηνρψλ πνπ παξνπζίαδαλ ηδηνκνξθίεο, ζεσξνχληαλ φηη δελ εμέθξαδαλ απζεληηθέο πηπρέο
ηεο εζληθήο κνπζηθήο. Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν ινηπφλ θαη κέζσ ησλ γλσζηψλ κνπζηθψλ
εθπξνζψπσλ ηνπ ρψξνπ, αξρίδεη ε έληαμε ηεο ζξαθηψηηθεο παξάδνζεο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα
ηελ αλάδεημε ηεο ζην παλειιήλην, κε κηα λέα νκνηνγελή θαη «επηλνεκέλε» κνξθή (Hobsbaum
– Power 2004), ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ νη ζπγθιίζεηο πνπ παξνπζίαδε εληφο ησλ
ζξαθηθψλ πιεζπζκψλ θαη φρη ε εηεξφηεηα πνπ εκπεξηείρε. Άιισζηε, απφ ηηο πξνεγνχκελεο
θηφιαο δεθαεηίεο, απφ κφλνο ηνπ ν ίδηνο ν θφζκνο είρε αξρίζεη λα ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο θαη
λα «ρηίδεη» πάλσ ζηηο ζπγθιίζεηο. Δπηπξφζζεηα, ν γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο Θξάθεο θαη
ηδηαίηεξα ε πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο, εμαηηίαο ηεο βειηίσζεο ησλ γεσξγηθψλ παξνρψλ πνπ
αξρίδνπλ απφ ηα κέζα ηνπ 1970 θαη θνξπθψλνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, παξνπζηάδεη έληνλε
πνιηηηζηηθή θίλεζε, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλφδνπ. Σελ πεξίνδν απηή, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη
ησλ κεγαιχηεξσλ ρσξηψλ ηεο επαξρίαο, επηδεηθλχνπλ κηα πιεζψξα εθδειψζεσλ,
πηνζεηψληαο ην νκνγελνπνηεκέλν κνληέιν ηεο ζξαθηψηηθεο παξάδνζεο, έζησ θαη κε ηε
θνιθινξηθή ηνπ κνξθή, ζε πξψηε θάζε. Αληίζηνηρα, ππεξηνπηθνί θαη ηνπηθνί θαιιηηέρλεο
νινθιεξψλνπλ έλαλ επξχ δηζθνγξαθηθφ θχθιν, πνπ καδί κε ηηο ξαδηνηειενπηηθέο εθπνκπέο,
ζπγθξνηνχλ έλα πξφηππν κνπζηθνρνξεπηηθφ corpus, ζξαθηψηηθνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ.
Έηζη, ζην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, δνκείηαη ζηαδηαθά ε ζξαθηψηηθε
κνπζηθή θαη ρνξεπηηθή παξάδνζε, φπσο είλαη γλσζηή κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, θαζψο κε
ηνλ ηξφπν απηφ θαηέζηε «νξζά εζληθή», παξνπζηάδνληαο ηελ «εηδπιιηαθή εηθφλα», ελφο
κεγαινπξεπνχο είδνπο παξάδνζεο.
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ηποθή ζηιρ καηά ηόποςρ πολιηιζμικέρ ιδιαιηεπόηηηερ (1990 - μέσπι ζήμεπα)
Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 βξίζθεη «κεζηή» ηε ζξαθηψηηθε κνπζηθή θαη ην ρνξφ, λα εθπξνζσπείηαη
απφ κηα ζεηξά ζπιιφγσλ, ηξαγνπδηζηψλ, νξγαλνπαηθηψλ, «ινγίσλ» θ.ά., έλαληη παιηφηεξσλ
πεξηφδσλ πνπ βξηζθφηαλ ζην πεξηζψξην. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αξρίδεη ε
επξχηεξε ίδξπζε γπλαηθείσλ ζπιιφγσλ, ε νπνία θνξπθψλεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1990.
Πνιινί απφ ηνπο ζπιιφγνπο απηνχο αζρνινχληαη θαη κε ην θνκκάηη παξάδνζε, είηε απηφ
ιέγεηαη ηξαγνχδη, ρνξφο ή θνξεζηά, ζε κηα δηαθνξεηηθή βάζε, απφ απηή ηεο επηκφξθσζεο
ησλ λέσλ ζηνπο ζπιιφγνπο ηνπο. ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο απηνχο, ζα ιέγακε φηη είρε
θπξηαξρήζεη ν λεφηεξνο θφζκνο, ν νπνίνο γλψξηζε ηελ παξάδνζε ηνπ κε ηε λέα ηεο κνξθή
θαη ζπρλά ππφ ηελ θαζνδήγεζε δαζθάισλ, πνπ αλαπαξήγαγαλ ηα πξναλαθεξφκελα
ππεξηνπηθά πξφηππα, αλά ρσξηφ. Πέξαλ ηεο θνξεζηάο ηνπ θάζε ρσξηνχ, ην κνπζηθφ θαη
ρνξεπηηθφ ξεπεξηφξην ηνπ ηφπνπ ήηαλ ζπγθεθξηκέλν θαη έηζη παξνπζίαδε ίδηα κνξθή, ζε
φπνην ρσξηφ θαη λα επηηεινχληαλ. Σελ εηθφλα απηή αλαηξέπεη ην ελδηαθέξνλ ησλ δηαθφξσλ
εξεπλεηψλ, αλζξσπνιφγσλ, εζλνιφγσλ, κνπζηθνιφγσλ θ.ά., ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ζπιιφγνπο γπλαηθψλ, νη νπνίνη δηαηεξνχζαλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπο ηελ εηθφλα κε ηηο ηνπηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ρσξηνχ θαη ηεο θάζε νκάδαο. ηνπο ζπιιφγνπο απηνχο, ζπκκεηείραλ
γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ (θαζψο ειάρηζηα είλαη ηα ρσξηά, ζηα νπνία εληνπίδεηαη ε
ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζε νηαζδήπνηε κνξθήο ζπιιφγνπο), ζηηο νπνίεο δελ είρε πεξάζεη
πιήξσο ην θηιηξάξηζκα ηνπ ππεξηνπηθνχ ζξαθηψηηθνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο πνιιά απφ ηα
έζηκα, ηξαγνχδηα θ.ά., ζπλερίδνληαλ θαη κεηά ηελ ππνρψξεζε ηνπο απφ ην πξνζθήλην.
Αθφκε, άιια δηαηεξνχληαλ ζηε κλήκε θαη άιια πξαγκαηνπνηνχληαλ πεξηζηαζηαθά, ρσξίο λα
ππάξμεη παξέκβαζε ησλ λεφηεξσλ θνξέσλ. Σν θπξηφηεξν φισλ φκσο είλαη, φηη πνιιά απφ
απηά ελππήξραλ ζηελ θνπιηνχξα ηνπο κε ηε βησκαηηθή ηνπο κνξθή θαη δελ είραλ ηαπηηζηεί
κε ηηο λεφηεξεο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, θαζψο δελ απεπζπλφηαλ ζε
απηέο (πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ήδε κεγάιεο ειηθηαθά), παξά ζηνπο λένπο, ψζηε λα ηνπο
«κπήζνπλ» ζηελ παξάδνζε. Έηζη, κεηέδσζαλ απηέο ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
παξαδνζηαθφ καο πνιηηηζκφ ζηνπο εξεπλεηέο, φπσο θαη ζηα λεφηεξα κέιε, ηα νπνία
δηαλχνληαο αληίζηξνθε πνξεία, ζηξάθεθαλ απφ ην ππεξηνπηθφ ζην ηνπηθφ θαη πάιη.
Δπίλογορ
ηε λενειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ππήξμαλ ζεκαληηθά βήκαηα ζε
φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηηο επηκέξνπο παξαδφζεηο, ηελ εηεξφηεηα θαη ηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ «άιινπ», ψζηε φια ηα παξαπάλσ λα απνηεινχλ ζχγρξνλα εξγαιεία
κειέηεο ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ. ηε Θξάθε γεληθφηεξα θαη ζηελ πεξηνρή Οξεζηηάδαο
εηδηθφηεξα, μεπεξάζηεθαλ πξνθαηαιήςεηο δεθαεηηψλ γηα ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ
θαη ηνπ ηφπνπ, φπσο επίζεο επεθηάζεθε ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, κε απνηέιεζκα λα
δηεπξπλζεί ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζηελ πεξηνρή. Έηζη, κέζα ζην δηάβα εθαηφ θαη πιένλ
εηψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα πνπ δηήξθεζε ε δηαδξνκή καο, είδακε
ηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο Οξεζηηάδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ ηε
ζπγθξνηνχλ, λα πεξλάεη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο - αλνδηθήο πνξείαο ή θαζνδηθήο,
απφξξηςεο, απφθξπςεο ή θαη απαγφξεπζεο, αιιά ηειηθά λα επηβηψλεη. ην πέξαζκα ησλ
ρξφλσλ απηψλ νπσζδήπνηε κεηαβιήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη εκθαλίδεη λεφηεξα ζηνηρεία ηεο
επνρήο καο, παξ’ φια απηά φκσο, απνηειεί κηα ζξαθηψηηθε θνπιηνχξα κε ηδηαίηεξν
δηαρξνληθφ ζπκβνιηζκφ, εθφζνλ θαηφξζσζε κέζα απφ ηφζεο πεξηπέηεηεο λα ππάξρεη κέρξη
ζήκεξα.
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ΣΔΜΠΔΛΔΚΙΑ,
ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΣΑ ΣΗ ΝΔΑ ΒΤΑ
Γηακαληήο Μπξηζίδεο θαη Υξήζηνο Μπξηζίδεο
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηε Νέα Βύζζα –ηε βνξεηόηεξε θσκόπνιε ηεο Διιάδαο- ηα ρξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα
δηαθέξνπλ από ηα θάιαληα ηεο ππόινηπεο ρώξαο. ηα νλνκαδόκελα «Σεκπειέθηα» ηεο Νέαο
Βύζζαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλνδεπηηθό όξγαλν ην ηξίγσλν, αιιά ην ληέθη (ζηελ ηνπηθή
δηάιεθην «Νηατξέο» ή «Σεκπειέθη»). Δπίζεο, δελ ιακβάλνπλ ρώξα κόλν ηελ παξακνλή (όπσο
ζε όιε ηε ρώξα), αιιά θαη αλήκεξα ηεο ενξηήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σν έζηκν ππάξρεη από ηo
19o αηώλα θαη δηαηεξείηαη κε θάπνηεο παξαιιαγέο κέρξη ζήκεξα. Οη λένη ηεο θσκόπνιεο
ρσξηδόηαλ ζε νκάδεο ηηο «ηζέηεο». ε θάζε ηζέηα αξρεγόο ήηαλ ν Κακειάξεο. Φνξώληαο ηελ
παηξνπαξάδνηε θνξεζηά ηεο Νέαο Βύζζαο (ζαθάθη, ηξαγηάζθα) ηα παιηθάξηα μερύλνληαλ
ζηνπο δξόκνπο ηεο θσκόπνιεο θαη ηξαγνπδνύζαλ πάλσ από 10 δηαθνξεηηθά θάιαληα.
Ξερσξηζηά ηξαγνύδηα ππήξραλ γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αθόκε θαη γηα ηα δηαθνξεηηθά
επαγγέικαηα. Σα πην γλσζηά ηξαγνύδηα ήηαλ ην ηξαγνύδη ηνπ αθέληε, ηεο θπξάο, ηεο
αλύπαληξεο θόξεο, ηνπ κσξνύ, ηνπ έξσηα, ηνπ Υξηζηνύ. Τπήξραλ θαη άιια ηξαγνύδηα όπσο
ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο. Ο ζπκβνιηζκόο ησλ Σεκπειεθίσλ ήηαλ μερσξηζηόο θαη ηδηαίηεξνο
θαζώο απώηεξνο ζθνπόο ησλ παιηθαξηώλ πνπ ζπκκεηείραλ δελ ήηαλ κόλν ε ζπγθέληξσζε
ρξεκάησλ ή θεξαζκάησλ όπσο ζηελ ππόινηπε Διιάδα, αιιά θαη ε γλσξηκία κε ηα αλύπαληξα
θνξίηζηα ηεο θσκόπνιεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Νέα Βύζζα, παραδοζιακά κάλανηα, Υριζηούγεννα, Σεμπελέκια, παραδοζιακά
ηραγούδια
Δηζαγωγή
ηε Νέα Βύζζα –ηε βνξεηόηεξε θσκόπνιε ηεο Διιάδαο- ηα ρξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα
δηαθέξνπλ από ηα θάιαληα ηεο ππόινηπεο ρώξαο.
Σα θάιαληα ηεο Νέαο Βύζζαο νλνκάδνληαη Σεκπειέθηα θαζώο δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο
ζπλνδεπηηθό όξγαλν ην ηξίγσλν, αιιά ην ληέθη πνπ ζηελ ηνπηθή δηάιεθην είλαη γλσζηό σο
«Νηατξέο» (Δηθόλα 1) ή «Σεκπειέθη» (Φηιηππίδνπ 2013).
Ο ρεδηαζκόο
ύκθσλα κε ηνλ Φαξκαθίδε (2009) νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηα Σεκπειέθηα μεθηλνύζαλ από ηνλ
Ννέκβξε. Οη λένη ηεο θσκόπνιεο θαηαζθεύαδαλ ηα Σεκπειέθηα κόλνη ηνπο ή ηα
πξνκεζεπόηαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο, πνπ δελ ζπκκεηείραλ. Οη Σεκπειεθηζήδεο ρσξηδόηαλ
ζε νκάδεο, ηηο «ηζέηεο», νη νπνίεο απνηεινύληαλ από 12 άηνκα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο 12
Απνζηόινπο (Φηιηππίδνπ 2013). Σνλ Γεθέκβξην νη ηζέηεο θάλαλε πξόβεο γηα λα είλαη έηνηκεο
έσο ηελ ενξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. ηελ θάζε ηζέηα αξρεγόο ήηαλ ν «Κακειάξεο», ν νπνίνο
θνξνύζε πξνβηά δώνπ (θπξίσο πξνβάηνπ) θαη κηα κάζθα γηα λα κελ θαίλεηαη ην πξόζσπό
ηνπ. Δπηπιένλ, ζηελ πξνβηά είραλ ηνπνζεηήζεη θνπδνύληα θαη θξαηνύζε ζην ρέξη έλα μύιν,
ηελ «παινύθα», ώζηε λα δηώμεη ηνπο ερζξνύο ηεο ηζέηαο θαη λα ηελ πξνζηαηεύζεη από ηηο
επηζέζεηο ησλ ζθπιηώλ θ.η.ι. Ο θακειάξεο ήηαλ ζπλήζσο ςειόο θαη δπλαηόο γηα λα πξνθαιεί
θόβν. Σα ππόινηπα κέιε ηεο ηζέηαο, θνξνύζαλ θνπζηνύκη, ην νπνίν πεξηειάκβαλε καύξν
παληειόλη, ζαθάθη θαη πνπθάκηζν. ην θεθάιη θνξνύζαλ ην παξαδνζηαθό θαπέιν –
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ηξαγηάζθα-, ελώ γύξσ από ην ιαηκό θνξνύζαλ κία καληήια πνπ ζθέπαδε θαη ηνπο ώκνπο.
Αθόκε, ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζαθαθηνύ ηνπο είραλ θαξθηηζώζεη έλα κηθξό θισλάξη από
θηζζό, ην νπνίν ζπκβόιηδε ηε Νέα Βύζζα. ηα Σεκπειέθηα ππήξρε έλαο ηδηαίηεξνο
ζπκβνιηζκόο, θαζώο απώηεξνο ζθνπόο ησλ παιηθαξηώλ πνπ ζπκκεηείραλ δελ ήηαλ κόλν ηα
ρξήκαηα άιια θαη ε γλσξηκία κε ηηο θνπέιεο ώζηε λα μεθηλήζνπλ ηα πξνμεληά. Ζ δηαδξνκή
ηεο θάζε ηζέηαο ήηαλ άιισζηε πξνθαζνξηζκέλε από ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο. Γλώξηδαλ από
πξηλ ηνλ δξόκν πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ηα ζπίηηα πνπ ζα πεξάζνπλ θαζώο θαη ηε ζεηξά κε
ηελ νπνία ζα κπνύλε ζηα ζπίηηα (Φηιηππίδνπ 2013).

Δηθόλα 1. Σν Σεκπειέθη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από δέξκα δώνπ θαη ζην κέζν αλαγξάθεηαη
ην όλνκα ηεο θσκόπνιεο ηεο Νέαο Βύζζαο (αξηζηεξά) ή ην έηνο θαηαζθεπήο (δεμηά) (Αξρείν
Γηακαληή Μπξηζίδε).
Γηα ην ιόγν απηό νη θνπέιεο θνξνύζαλ ηα θαιύηεξα ηνπο ξνύρα. Ήηαλ ληπκέλεο κε ηελ
παηξνπαξάδνηε ελδπκαζία ηεο Νέαο Βύζζαο. Ζ γπλαηθεία θνξεζηά πεξηειάκβαλε εζσηεξηθά
έλα θνληό πνπθάκηζν θαη καθξύ ζνπξσηό βξαθί (βξάθα) πνπ έθηαλε σο ην γόλαην. Κάησ από
ηελ εμσηεξηθή θνύζηα θνξνύζαλ άιιεο ηέζζεξηο θνύζηεο, ηελ άζπξε από ύθαζκα ηνπ
εκπνξίνπ, ηελ πθαληή, ηελ ηζνπζκαιίδηθε θαη ηελ ιεπθή κε ζαιαζζηά θεληίδηα (ραζέληα).
Δπάλσ ζηελ πόιθα έβαδαλ κηα άζπξε ζνπξσηή δαληέια θαη επάλσ ζηεξέσλαλ ηα θινπξηά
(κπνπξιηά). ην ιαηκό θξεκνύζαλ έλα καξγαξηηάξη, κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο. ην
ζηήζνο ηνπνζεηνύζαλ έλα θηόγθν πνπ ήηαλ θηηαγκέλνο από άζπξε θνξδέια. ην θεθάιη
ηνπνζεηνύζαλ θαξθίηζεο ζε Δηθόλα πεηαινύδαο, άλζε, 3-4 πηάζηξεο θαη έλα θνθαιάθη
(Καξαβάο 2004). Ο Εερεξιήο (1982) νλνκάδεη ηελ Βπζζηώηηθε θνξεζηά σο ην Θξαθηθό
Κξηλνιίλν, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο καθξηάο θνύζηαο.
Σα ηξαγνύδηα
Σα Σεκπειέθηα πεξηιάκβαλαλ αξθεηά ηξαγνύδηα, ζε αληίζεζε κε ηα θιαζηθά θάιαληα. Σα
ηξαγνύδηα ηεο Θξάθεο είλαη γεληθόηεξα επεξεαζκέλα από ηε κνπζηθή ηεο ιύξαο ηνπ κπζηθνύ
Οξθέα θαη έρνπλ πνιιέο νκνηόηεηεο κε ηε βπδαληηλή κνπζηθή, άιισζηε ε Θξάθε θύθισλε
ηελ Βαζηιεύνπζα (Εερεξιήο 1982). Σα Σεκπειέθηα όπσο βέβαηα θαη ηα πεξηζζόηεξα
δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Θξάθεο κνηάδνπλ κε ηξνπάξην.
Ο Γηακαληήο Μπξηζίδεο καο αθεγείηαη ζηε ζπλέρεηα ηα Σεκπειέθηα. Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη
ε δηαδξνκή, όινη καδί ιέγαλε ζην δξόκν ην ηξαγνύδη ηνπ Υξηζηνύ:
«Υξηζηόο γελληέηη, ραξά ζηνλ θόζκν, ζηα παιιεθάξηα θη ζηα θνπξίηζηα, ζηηο παληξηκέληο, ηζ'
αξξαβνπληαζκέληο. αξάληα κέξεο, ζαξάληα λύρηεο ε Παλαγηά καο θνηινπνλνύζε.
Κνηινπνλνύζε, παξαθαινύζε, ηνπο Απνζηόινπο ηνπο Αξραγγέινπο. Σξεηο Αξραγγέινη γηα
κύξν ηξέρνπλ, ηξεηο Απνζηόινη κακή γπξεύνπλ. Κη ώζπνπ λα πάλε θη ώζπνπ λα έξζνπλ ε
Παλαγηά καο ειεπζεξώζεη. Μέζα ζηηο δάθλεο, κέζ’ ηα ινπινύδηα, θάλεη ην γήιην κε ην
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θεγγάξη θάλεη ην ζπίηη ηνπ λνηθνθύξε, ηε θακειηά ηνπ, κε ηα παηδηά ηνπ κε ηα εγγόληα, ηα
πξνζεγγόληα».
Ζ δηαδξνκή μεθηλνύζε θαη ε ηζέηα ώζπνπ λα κπεη ζην πξώην ζπίηη ηξαγνπδνύζε ζην δξόκν
ην ηξαγνύδη ηνπ Έξσηα:
«Αληίθξηζα ηνλ έξσηα ζ’ έλα ζηελό ζνθάθη ηξηαιαιόκ, ηξηαιαιαιόκ. ηάζεθα θη ηνλ ξώηεζα
πσο πηάλεηαη ε αγάπε ηξηαιαιόκ, ηξηαιαιαιόκ. Από ηα κάηηα πηάλεηαη, ζηα ρείιε θαηεβαίλεη
ηξηαιαιόκ, ηξηαιαιαιόκ. Κη από ηα ρείιε ζηε θαξδηά, ξηδώλεη θαη δε βγαίλεη ηξηαιαιόκ,
ηξηαιαιαιόκ. Κη αλ ξίδσζε, θισληάξηαζε θη έθαλε έλα ινπινύδη ηξηαιαιόκ, ηξηαιαιαιόκ. Κη
όπνηνο ην κνζρνκύξηζε αγάπε δε ρνξηαίλεη ηξηαιαιόκ, ηξηαιαιαιόκ». Μόιηο έθηαλαλ ζηελ
απιή ηνπ πξώηνπ ζπηηηνύ, άξρηδαλ λα ηξαγνπδνύλ:
«Γελ αθνύο πηξηζηηξνύδα κνπ ήξζα ζηνπ καραιά ζνπ, ρξπζή θνπξδέια ζη ‘θηξα λα, λα δέζεηο
ηα καιιηά ζνπ. Άλνημε θπξά κ’ ηελ πόξηα ζνπ, ηελ πόξηα ζ’ ηελ θεξέληα, δέρνπ δπν ιόγηα λα
ζη πσ θη θείλα δαραξέληα».
Αλ ε θπξά δελ άλνηγε ζηα παιηθάξηα ηελ πόξηα, γηαηί δελ ήζειε λα μνδεπηεί (Φαξκαθίδεο
2009) ηόηε ηα Σεκπειέθηα ηεο ηξαγνπδνύζαλ:
«Αξθνύδα καο ε καιιηαξή κε καιιηαξά πνδάξηα δελ ηελ θξαηά ν θώινο ηεο, λα βγεη ζηα
παιηθάξηα», ζηε ζπλέρεηα πήγαηλαλ ζην επόκελν ζπίηη.
Αληηζέησο, αλ ε θπξά άλνηγε ηόηε όια ηα παιιεθάξηα έκπαηλαλ κέζα ζην ζπίηη. Κάζνληαλ
ζηνλ κεγάιν «κνπληά», ζην ζαιόλη θαη κπξνζηά ζε όια ηα κέιε ηνπ ζπηηηνύ έιεγαλ ηα
ηξαγνύδηα. Ξεθηλνύζαλ κε ην Σξαγνύδη ηνπ Υξηζηνύ:
«Αξρήλ ηα δόμα ην Υξηζηό, Υξηζηόο ηώξα γελληέηαη, γελληέηαη θη βαθηίδεηαη ζηνπο νπξαλνύο
απάλσ, θαη πάιη ζέιε’ λα θαηεβεί ζην ζξόλν λα θαζίζεη, ζην κόζρν θαη ζην ιίβαλν θαη ζηε
πνιιή ζπκίακα, ην κόζρν έρνπλ άξρνληεο θαη ηελ πνιιή ζπκηάκα».
Έπεηηα, ζύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε ππήξρε μερσξηζηό ηξαγνύδη γηα θάζε κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο. Πην αλαιπηηθά, ιέγαλε κε ηε ζεηξά ην ηξαγνύδη ηνπ αθέληε, ηεο θπξάο, ηνπ
παππνύ θαη ηεο γηαγηάο, ηνπ αξξαβσληαζκέλνπ παιηθαξηνύ, ηνπ αξξαβσληαζκέλνπ θνξηηζηνύ,
ηεο ειεύζεξεο θνπέιαο, ηνπ γξακκαηηθνύ, ηεο γξακκαηηθέζαο, ηνπ κηθξνύ παηδηνύ θαη ηνπ
κσξνύ.
α) Σξαγνύδη ηνπ αθέληε
«Δδώ ήξζακε γηα λα παίμνπκε ζη’ αθέληε καο ηηο πόξηεο πνπ έρεη απιέο καξκαξσηέο θαη
ζπίηηα ρξπζσκέλα θαη ηα παξαζπξίηζηά ηνπ καξκαξνθεληεκέλα πνπ κέζα ρύλεη ην θινπξί θαη
απ’ έμσ ην ινγάξη, ζηνπ ινγαξηνύ καο ηνλ αρλό θνηκάηη γηνο αθέληεο, θνηκάηη θη λεηξηάδηηη
πόζεο ρηιηάδηο έρεη, κη ην θηιό ηα κέηξηζη, κεο ην ζαπέη’ ηα βάδεη, κη θεηλ’ ηνπ θαινπκέηξεκα
θηξλάεη ηα παιιεθάξηα. Κέξαζηα αθέληε κ’ θέξαζηα λα πηνύλε ζηελ πγεηά ζνπ, λα πηνπλ, λα
μεβξαρληάζνπλ, λα ιελ θαιά ηξαγνύδηα».
β) Σξαγνύδη ηεο θπξάο
«Κπξά κ’ ρξπζή, θπξά κ’ Aξγπξή, θπξά καιακαηέληα θπξά κ’ όηαλ ζηνιίδεζαη έρεηο ραξά
κεγάιε, έρεηο ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην θεγγάξη αθέξην ηνλ άζηξν ηνλ απγεξηλό θαζάξην
δαρηπιίδη».
γ) Σξαγνύδη ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο (ηνπ άξρνληα θαη ηεο αξρόληηζζαο)
«Αξρόληεο κη ηελ αξρόληηζζα ζηε ζθάια θαηεβαίλεη, όζα ζθαινπαηήκαηα, ηόζα ιόγηα ηεο
ιέεη. Έρεηο ζηε ξόθα ζνπ καιιί, ζη’ αδξάρηη ζνπ θαλέια θη ζην δνπινύθη ζνπ κπνπξκά,
θαξθίηζα θνθαιέληα».
δ) Σξαγνύδη γηα ην αξξαβωληαζκέλν παιιεθάξη
«Σν παιηθάξη η’ όκνξθν παέλεη λ’ αξξαβσληάζεη, ζηελ κηαλ ηελ ηζέπε ην θινπξί, ζηελ άιιε
ην καξγαξηάξη, ζαιληάεη λα βγάιεη ην θινπξί βγάδεη ην καξγαξηηάξη, ην παιηθάξη ην όκνξθν
ην παξαδαιηζκέλν, ζηξαβώλεη ηε ζαθνύια ηνπ θαη πάεη λα δηώμεη ηα πνπιηά πνπ ηξσλ ην
θαλλαβνύξη, αθόκα δελ ηα έδησμε ην έβγαιαλ θαη ηξαγνύδη».
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ε) Σξαγνύδη γηα ην αξξαβωληαζκέλν θνξίηζη
«Μηα πέξδηθα ζηνπ καραιά θνληεύεη λα πηηάμεη, κηηάμη θη αλ θαιάκηδε, ζύξκα θη αλ
καζνπξίδεη, ζηνπο νπξαλνύο ηνπ καδεύεη, ζηνπλ θάκπνπ ηνπ ηπιίδεη θη κεο ηε κεο ηε ζάιαζζά
ζηήλεη ηνλ αξγαιεηό ηεο. Μαιακαηέληνο αξγαιεηόο, καιακαηέλην ρηέλη, καιακαηέληα πέξδηθα
πνπ θειαεδεί θαη 'θαίλεη. Καη εθείλν ην ύθαζκα πνπ πθαίλεη γηα ηα πξνηθηά ην εηνηκάδεη».
ζη) Σξαγνύδη γηα ηελ ειεύζεξε θνπέια
«Σξεηο πξνμελεηάδεο έξρνληαη από ηελ πόιε, εδώ παηνύλ εθεί ξσηνύλ, ηέηνηα θόξε πνπ λα
βξνπλ, ηέηνηα ςειή, ηέηνηα ιηγλή θαη μαλζνκαιινύζα, πνπ λα έρεη ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην
θεγγάξη αθέξην».
δ) Σξαγνύδη γηα ην καζεηή (γξακκαηηθόο)
«Γξακκαηηθόο θαη αλ έθαηζε, έθαηζε γηα λα γξάςεη απ’ ην πνιύ ην γξάςηκν θαη απ’ ηελ
πνιιή ζπιινγή ζπληξόκαμε ην δάρηπιν θαη ρύζεθε ε κειάλε, έβαςαλ ηα ξνπρίηζηα ηνπ
έβαςαλ θαη ηα ζθαξιάηα, ηξεηο ιαιεηάδεο έβαιε ινίξη ζηε γεηηνληά ηνπ, πνηα είλαη άμηα θαη
έκνξθε λα πιέλεη ηα ζθαξιάηα, θακηά δελ απνινήζεθε θαη απνινγηά δελ δίλεη, κόλν ε θόξε
πνπ ηνλ αγαπά απνινγηά ηνλ δίλεη. Δγώ είκαη άμηα θαη έκνξθε λα πιέλσ ηα ζθαξιάηα, ζε
ελληά πνηάκηα ηα έπιπλε, έβαςαλ ηα πνηάκηα, ζε ελληά ηζαΐξηα ηα άπισλε, έβαςαλ ηα
ηζαΐξηα».
ε) Σξαγνύδη γηα ηελ θόξε (γξακκαηηθέζα)
«Μάλα κ’ ηε ζπγαηέξα ζνπ, κάλα κ’ ηελ αθξηβή ζνπ, ηελ άιιαδεο ηελ ζηόιηδεο ζηνλ δάζθαιν
ηελ ζηέιλεηο θαη ν δάζθαινο ηελ θαξηεξεί κε έλα θισλάξη κνύζην, πνπ είλαη θόξε κ’ ηα
γξάκκαηα ζ’ πνπ είλαη θαη ν λνπο ζνπ, ηα γξάκκαηα κ’ εηλ’ ζην θαξθί θαη ν λνπο κ’ πέξα σο
πέξα».
ζ) Σξαγνύδη γηα ην Πεηξίηζη
«Πεηξηηζάθη, πέηξα θαη αλ πειεθάο κε ην έλα ζπ ρέξη, πνπ είλ’ ην άιιν ζνπ ρέξη, κε κηα
μαλζηά θαη αλ κίιεζα κ’ ηνπ έθνςα ην έλα, αο πάσ λα δσ ηελ άιιε κηα θαη αο κνπ έθνβε θαη
ην άιιν».
η) Σξαγνύδη γηα ην Μωξό
«Μσξό κσξό κηθξνύηζηθν, ζππξί καξγαξηηάξη, ραξά ζηε κάλα πνπ ζε γέλλαγε λα έρεη ραξά
κεγάιε, ρξπζά ήηαλ ηα ζηεζάθηα ηεο θαη αξγπξόο ν θόξθνο, λα μαλαζξέςεη λα ζε θάλεη
κεγάιν αλζξσπάθη». ην ηέινο ε ηζέηα επρόηαλ μαλά ζηνλ λνηθνθύξε:
«Μα ηη ηξαγνύδη λα έβξνπκε ζην ζπίηη ηνπ λνηθνθύξε, λα δήζεη ρξόληα εθαηό θαη ρίιηεο
εβδνκάδεο, λα δήζεη θη άιια δώδεθα γηα λα ην εμαγνξάζεη, όζα άζηξα ζηνλ νπξαλό ηα
θύιια από ηα δέληξα, ηόζα θαιά λα δώζεη ν ζεόο, ζηνπ ζπίηη ηνπ λνηθνθύξε». Έξηρλε ην
ληέθη θαη ηνπ έιεγε: «Θεο ζεο θιηκαηνζέζε, ν παξάο λα πέζεη εδώ ζηε κέζε». Ζ λνηθνθπξά
έξηρλε ηα ρξήκαηα θαη έπεηηα θεξλνύζε θξαζί ζηα παιηθάξηα. Πξηλ θύγνπλ από ην ζπίηη ε
ηζέηα ηξαγνπδνύζε: «Απ’ απηό ην ζπίηη πνπ βγαίλνπκε πέηξα λα κε ξαγίζεη θαη ν λνηθνθύξεο
ηνπ ζπηηηνύ, ρξνληά πνιιά λα δήζεη». Μεηά, θαηεπζπλόηαλ πξνο ηελ απιόπνξηα, όπνπ
ηξαγνπδνύζαλ: «Παίμηε παηδηά κνπ λα παίμνπκε, ραξείηε λα ραξνύκε απ’ αξρνληηθό ζπίηη
βγαίλνπκε ζε αξρνληηθό ζα κπνύκε». ηε ζπλέρεηα θαηεπζπλόηαλ πξνο ην επόκελν ζπίηη
ηξαγνπδώληαο:
«Υειηδόληα πνπ πεηάηε ζηα αθξηζκέλα ηα λεξά, λα πεηάμεηε λα πάηε κέζα ζηελ Αγηά νθηά
θαη ζην δξόκν ζαλ εδείηε ηνλ Αβέξσθ κε παληά, ραηξεηίζκαηα πνιιά, κόλν Αβέξσθ
αξκελίδεη ζηα αθξηζκέλα ηα λεξά, ζηνπ Αβέξσθ ην ηηκόλη θάζεηε ε Παλαγηά, έρεη λαύηεο
παιηθάξηα όιν δηαιερηά παηδηά, έρεη θαη 1 θαπεηάλην πνπ ηνλ ηξόκαδαλ Σνπξθηά, ηεο Διιάο
ηα θνξίηζηα, θάλνπλ αλαθνξά θαη παέλνπλ ζην Γεζπόηε θαη δεηνύλ παληξεηά θαη ν δεζπόηεο
ηνπ απαληάεη θάλεηε ππνκνλή σο λα έξζνπλ νη θαληάξνη απ’ ηελ πξώηε ηε γξακκή, ηα ηδακηά
λα πέζνπλ θάησ θαη ν ζηαπξόο λα πςσζεί θαη ην ηνπξθηθό ζθνπθάθη ζηα Αζήλαο λα θαεί».
Έλα αθόκε ηξαγνύδη ηνπ δξόκνπ ήηαλ ην αθόινπζν:
«Δςέο ηα κεζάλπρηα πνπ ηα πνπιηά ιαινύζαλ, ηνλ θαεκέλν ηνλ ζνρξά ηνλ θαεκέλν ηνλ
ζνρξά πηθξά ηνλ ηπξαλλνύζα, ην Αρ θαη Βαρ πνπ θώλαδε η’ άθνπζε θη αδειθόο όηη ηη έρεηο
βξε σθξάηε κνπ, βαξηά θαη αλαζηελάδεηο ζηελ πόιε είλαη ε αγάπε κνπ ζηνπ ερ – Νηαγηά
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ζνθάθη θαη έκελα εδώ κε ρηύπεζαλ δεμηά κεξηά ζηελ πιάηε, δεμηά κεξηά ε θάκεξα θαη
αξηζηεξά ην ζηξώκα, ζθύςε κειαρξηλνύια κνπ θαη θύια κε ζην ζηόκα, κε πήξαλ κε
παέδνπλε ηέζζεξα παιηθάξηα όηαλ ζα κε παέλνπλ ζηελ εθθιεζηά ηελ πόξηα, ηόηε ζα βάιεηο
κηα θσλή λα καξαζνύλ ηα ρόξηα, όηαλ ζα κε παέλνπλ ζηεο εθθιεζηάο ηε κέζε ηόηεο λα
βάιεηο κηα θσλή ν νπξαλόο λα θέμεη, κε πήξαλ κε παέλνπλ ζην κλήκα λα κε ζάςνπλ θιάςηε
κε κάλεο θιάςηε παηδηά θιάςηε κε παιηθάξηα θαη εζείο θνξίηζηα έκνξθα ζηα καύξα
θνξεζείηε θαη εζείο ερζξνί κ’ ραξείηε, ρνξηάξηαζε ην κλήκα κνπ θαη έια λα ην ζεξίζεηο λα
ρύζεηο δάθξπα πνιιά, ώζπνπ λα κε αλαζηήζεηο θαη όηαλ ηα θνθαιάθηα κνπ ηα βάισ ζην
παλέξη ηόηεο κειαρξηλνύια κνπ λα πηάζεηο άιιν ηαίξη».
ην ηέινο ηα παιηθάξηα θάζνληαη θαη κνηξάδνπλ ηα ρξήκαηα κεηαμύ ηνπο. Γπζηπρώο σζηόζν
δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ηα παιηθάξηα θαηέιεγαλ ζε ηζαθσκό (Φαξκαθίδεο 2009).
ύκθσλα κε ηνλ Γηακαληή Μπξηζίδε ην 1940 έγηλε κηα παξεμήγεζε κεηαμύ δπν κειώλ από
δηαθνξεηηθέο ηζέηεο νη νπνίεο ζηελ θπξηνιεμία καραηξώζεθαλ. Δπηπρώο επελέβε γξήγνξα ε
ρσξνθπιαθή ηεο Νέαο Βύζζαο θαη έηζη απνθεύρζεθαλ ηα ρεηξόηεξα. Μεηά από απηό, ηα
Σεκπειέθηα δελ έιαβαλ ρώξα ηελ ρξνληά εθείλε. Σν επόκελν έηνο αθνινύζεζε ε Γεξκαληθή
θαηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα ν εκθύιηνο πόιεκνο. Έηζη ην έζηκν επαλήιζε μαλά ηε δεθαεηία ηνπ
1960.
πκπεξάζκαηα
Από ηόηε έσο ζήκεξα ηα Σεκπειέθηα ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ ηα παξαδνζηαθά θάιαληα ηεο
θσκόπνιεο ηεο Νέαο Βύζζαο. Οκάδεο ησλ πέληε-έμη αηόκσλ θνξώληαο ην παξαδνζηαθό
θαπέιν, ην καληήιη θαη θξαηώληαο ην ληέθη άιινηε κε ηελ παξνπζία ηνπ θακειάξε θαη
άιινηε όρη γπξλάλε ηα ζπίηηα ηεο θσκόπνιεο. Γπζηπρώο δελ έρνπλ ηε ιάκςε θαη ηε
κεγαινπξέπεηα πνπ είραλ ηηο παιαηόηεξεο δεθαεηίεο πξηλ ηελ γεξκαληθή θαηνρή, θαζώο νη
νκάδεο βγαίλνπλ κεκνλσκέλα θαη όρη νξγαλσκέλα, όπσο ηόηε. Δπίζεο, δελ ηξαγνπδάλε όια
ηα ηξαγνύδηα αιιά νξηζκέλα από απηά. Βέβαηα, θαηά θαηξνύο γίλνληαη εθδειώζεηο
αλαβίσζεο ηνπ εζίκνπ, όπσο απηή πνπ ζπλέβε ηα Υξηζηνύγελλα ηνπ 2013 κε πξσηνβνπιία
ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Νέαο Βύζζαο «. Καξαζενδσξή». Όκσο, ζε θάζε πεξίπησζε,
παξακέλεη θαη ζήκεξα κηα επράξηζηε λόηα δηαθνξεηηθή από ηα ππόινηπα θάιαληα ηεο ρώξαο.
Αθηέξωζε: Ζ παξνύζα εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ παππνύ καο Γηακαληή Μπξηζίδε, ν
νπνίνο καο παξείρε πνιύηηκε βνήζεηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο.
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ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΤΝΟΡΑ,
ΣΑ ΤΝΟΡΑ ΟΜΧ ΔΥΟΤΝ ΘΔΑΣΡΟ!
Βιβή Μιηζίηζκα
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Δδώ θαη είθνζη επηά ρξόληα (από ην 1988) ιεηηνπξγεί αδηάθνπα ζηε Νέα Οξεζηηάδα ην
Θεαηξηθό Δξγαζηήξη ηεο πόιεο, ην νπνίν απνηειεί έλαλ δπλακηθό θαη δξαζηήξην πνιηηηζηηθό
θνξέα ΜΖ θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Ο ΓΗΟΝΤΟ ηδξύζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2004 θαη
απνηειεί ζπλέρεηα θαη θπζηθή εμέιημε ηνπ Θεαηξηθνύ Δξγαζηεξίνπ Νέαο Οξεζηηάδαο.
ηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή δξάζε ησλ κειώλ ηνπ, αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηε δηαξθή
εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ζεάηξνπ ζηελ πεξηθέξεηα, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα γύξσ απ’
ην εξαζηηερληθό ζέαηξν, ζε παλειιήλην θαη δηαζπλνξηαθό επίπεδν. Ζ ιεηηνπξγία ηκεκάησλ
ζεαηξηθήο παηδείαο, πνιιέο δεθάδεο παξαζηάζεηο θάζε ρξόλν ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία θαη Θξάθε αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ
επαγγεικαηηθνύ «Βξαβείνπ Θεαηξηθήο Μεηάθξαζεο Μάξηνο Πισξίηεο», ην Παλειιήλην
Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνύ Θεάηξνπ, νη Βηβιηνδηαδξνκέο ζηνλ Έβξν, ε κεληαία πνιηηηζηηθή
έθδνζε «ΓΗΟΝΤΟ» θαη ε αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ «ΓΗΟΝΤΟ» ζηε Νέα
Οξεζηηάδα, είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Θεαηξηθνύ Δξγαζηεξίνπ Νέαο
Οξεζηηάδαο ΓΗΟΝΤΟ, ην νπνίν έρεη ηηκεζεί κέρξη ζήκεξα κε 46 βξαβεία ζε παλειιήληα
θαη δηεζλή θεζηηβάι θαη δηνξγαλώζεηο. Γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, ινηπόλ, όηη ην Θέαηξν ζηε
Νέα Οξεζηηάδα αλζεί, σο ζπλέρεηα ηεο πινύζηαο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ είραλ
αλέθαζελ νη θάηνηθνη απηήο ηεο πόιεο, είηε όηαλ δνύζαλ ζην Κάξαγαηο θαη ζηελ
Αδξηαλνύπνιε, είηε ηώξα ζηε ζύγρξνλε Νέα Οξεζηηάδα. Μέζα από ηζηνξηθά ληνθνπκέληα,
αλαθνξέο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό, γίλεηαη κία αλαδξνκή ζηε ζεαηξηθή θαη γεληθόηεξα
πνιηηηζηηθή δσή ησλ «παιηώλ» θαη «λέσλ» Οξεζηηαδηηώλ. Όπσο θαίλεηαη, νη άλζξσπνη ζηα
ύλνξα εθηόο από ηε ιατθή παξάδνζε, θξόληηδαλ θαη θξνληίδνπλ λα έρνπλ θαη παξαγσγή
ύγρξνλνπ Πνιηηηζκνύ, ν νπνίνο δπλακηθά εθθξάδεηαη ζήκεξα ζηελ πόιε κέζα από ην
Θέαηξν.
Λέξειρ κλειδιά: Θέαηρο, εραζιηετνικό, πολιηιζμός, Διόνσζος, θεαηρικό εργαζηήρι
Σν ζέαηξν απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά κέζα εθκάζεζεο θαη πλεπκαηηθήο
θαιιηέξγεηαο. Ωο κέζν ςπραγσγίαο απνξξέεη θαη βαζίδεηαη ζηελ αξηζηνηειηθή θάζαξζε.
Βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο, εθηόο από ηε ςπραγσγηθή, ηε ςπρνινγηθή θαη ηελ αηζζεηηθή, είλαη
ε πνιηηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Μέζσ ηνπ ζεάηξνπ κεηαδόζεθαλ, αλά ηνπο
αηώλεο, ζεκαληηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ιαώλ, θαζώο απνηέιεζε βαζηθό κέζν επηκόξθσζεο
ησλ λέσλ γελεώλ.
Ο 20νο αηώλαο, ζην ζύλνιό ηνπ, δελ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν νινθιεξσκέλεο
αληηκεηώπηζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο πνπ ην ειιεληθό ζέαηξν δηήλπζε θαηά ηε
δηάξθεηά ηνπ. ηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο
θαη θαηαρσξείηαη πιηθό πνιύηηκν, πνπ όκσο κόλν βνεζεηηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζήκεξα,
κε δεδνκέλν όηη άιινηε ε ππνθεηκεληθόηεηα ηεο γξαθήο θαη άιινηε ε αδπλακία επαιήζεπζεο
ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνπζία ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ ζηε
δηαπξαγκάηεπζε ηεο ύιεο, επζύλνληαη γηα ηηο πξνθαλείο εγγελείο αδπλακίεο πνπ
δηαπηζηώλνληαη. Παξ’ όια απηά ε ζπνπδαηόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ είλαη
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αδηακθηζβήηεηε, αθνύ εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ κνλαδηθέο (θάπνηε) πεγέο
πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο λεόηεξνπο εξεπλεηέο (Γξακκαηάο 2002).
ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, αξρηθά ζηελ Αδξηαλνύπνιε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Νέα Οξεζηηάδα
ην ζέαηξν γλώξηζε ηδηαίηεξε άλζηζε. Παξόιν πνπ νη θάηνηθνη δελ είραλ ηηο ππνδνκέο,
αλέβεθε κεγάιν πιήζνο παξαζηάζεσλ από ην 1860 κέρξη θαη ην 1923 πνπ εγθαηαζηάζεθαλ
θαη ίδξπζαλ ηε Νέα Οξεζηηάδα. Οη πξώηεο νξγαλώζεθαλ θπξίσο από θηιεθπαηδεπηηθνύο
ζπιιόγνπο θαη αδειθόηεηεο θαη απνηεινύληαλ θαηά θύξην ιόγν από καζεηέο θαη λένπο ηεο
πεξηνρήο. Γελ ππήξραλ θηίξηα πνπ λα ιεηηνπξγνύλ σο ζέαηξν, νη πξώηεο ζθέςεηο γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ, έγηλαλ κεηά ηηο πξώηεο παξαζηάζεηο θαη ηε ζπξξνή θόζκνπ πνπ ζεκείσζαλ.
Αδπιανούπολη
ύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν Οξέζηεο, γηνο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ηνπ
Αγακέκλνλα, βαζηιηά ησλ Μπθελώλ, κε ζθνπό λα γιηηώζεη από ηηο Δξηλύεο νη νπνίεο ησλ
θαηαδίσθαλ επεηδή ζθόησζε ηε κεηέξα ηνπ, θαη βάζεη ππόδεημεο ηνπ Μαληείνπ ησλ Γειθώλ,
έθηαζε ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε Αλδξηαλνύπνιε, ζηε ζπκβνιή ησλ πνηακώλ
Σόλδνπ θαη Αξδίζθνπ (Άξδαο) κε ηνλ Έβξν. Αθνύ έθαλε όζα ηνλ ζπκβνύιεςαλ από ην
Μαληείν, ίδξπζε κηα πόιε ζηελ νπνία έδσζε ην όλνκά ηνπ, ηελ Οξεζηηάδα. Μία άιιε
εθδνρή, καο πιεξνθνξεί πσο νη αξραίνη εθηόο από ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ πίζηεπαλ θαη ζε
άιινπο ζενύο, ζηηο Νύκθεο, πνπ ήηαλ ζεέο ηεο πγξήο θύζεο θαη θαηνηθνύζαλ ζε κέξε όπνπ
αθζνλνύζαλ ηα λεξά, ηα δέληξα θαη ε βιάζηεζε νπόηε ελδερνκέλσο ε πόιε νλνκάζηεθε έηζη,
δηόηη ζηε ζπκβνιή ησλ ηξηώλ απηώλ πνηακώλ θαηνηθνύζαλ νη Νύκθεο Οξεζηηάδεο θαη
Οξεζηηάδα απνθαινύζαλ ην πην ππθλό κέξνο ζε βιάζηεζε.
Γύξσ ζην 127 π.Υ., ε πόιε επαληδξύζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ αξραίνπ Θξαθηθνύ νηθηζκνύ
Οπζθνπδάκα, από ηνλ Ρσκαίν απηνθξάηνξα Αδξηαλό, ν νπνίνο ηελ έθαλε πξσηεύνπζα ηεο
Ρσκατθήο επαξρίαο ηεο Θξάθεο θαη ηελ νλόκαζε Αδξηαλνύπνιε, όλνκα ην νπνίν δηαηεξεί
κέρξη θαη ζήκεξα, παξόιν πνπ θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ε πόιε νλνλνκαδόηαλ Οξεζηηάδα,
θαη από ην ηνπξθηθό θξάηνο, αλ θαη ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλν (Edirne, πόιε ηνπ Αδξηαλνύ)
(Μαπξίδεο 2008).
Σν 1361 θαηαιήθζεθε από ηνπο Οζσκαλνύο θαη από ηόηε αλήθεη ζην ηνπξθηθό θξάηνο. Σν
1920 κε ηε πλζήθε ησλ εβξώλ, ε Αδξηαλνύπνιε απνδόζεθε ζηνπο Έιιελεο, αιιά κεηά ηελ
ήηηα ηνπ 1922 θαη κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, παξαρσξήζεθε εθ λένπ ζηνπο Σνύξθνπο.
Ζ Αδξηαλνύπνιε απνηέιεζε ζεκαληηθό νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό θέληξν, αιιά θπξίσο
ζπνπδαίν πνιηηηζκηθό θέληξν, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζην ειιεληθό ζηνηρείν θαη ηε δηαηήξεζή
ηνπ. Κάζε βέβαηα δξαζηεξηόηεηα, πνιηηηζκηθή θαη κε, ηεινύζε ππό ηνλ έιεγρν θαη ελίνηε ηε
ινγνθξηζία ησλ Οζσκαλώλ. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην ζέαηξν, ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Θξάθεο αλά ηνπο αηώλεο, θαζώο απνηεινύζε βαζηθό
κέζν ςπραγσγίαο, αιιά θπξίσο βαζηθόο θνξέαο πνιηηηζκνύ. Δίρε ζεκαληηθή ζέζε αθόκε θαη
όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε Διιήλσλ θαη Οζσκαλώλ, ηνπο νπνίνπο επεξέαζε ηδηαίηεξα
(Βαθαιόπνπινο 1939).
Οη Έιιελεο θάηνηθνη όισλ ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ ηεο πεξηνρήο, αλαγλσξίδνληαο ηελ
επηκνξθσηηθή θαη ςπραγσγηθή ρξεζηκόηεηα ηνπ ζεάηξνπ, ην ρξεζηκνπνίεζαλ σο κέζν γηα
ηελ ςπραγσγία θαη ηε δηεύξπλζε ησλ πλεπκαηηθώλ νξηδόλησλ ηνπ πιεζπζκνύ, όκσο θπξίσο
γηα λα κεηαδώζνπλ ζηηο λέεο γεληέο ηελ ηζηνξία, ηα ήζε θαη έζηκα θαη ην ζύλνιν, όζν ήηαλ
δπλαηό, ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, αλεβάδνληαο ζρεηηθέο παξαζηάζεηο.
Σα ζηνηρεία ηα αληινύκε θπξίσο από ηνλ Σύπν εθείλεο ηεο επνρήο θαη ηνλ «Νενιόγν» ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο (Πεξηνδηθό Νενιόγνο 1874). Παξαηεξνύκε πσο ζε θάζε κεγάιε πόιε
ππήξρε ε δπλαηόηεηα ίδξπζεο ζεάηξνπ θαη είλαη θαλεξό πόζν ζπλέβαιε ην ζέαηξν ζηε
δηακόξθσζε ήζνπο θαη πνιηηηζκνύ εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ θαη πόζν νη δηάθνξεο ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο επεξέαζαλ θαη δίδαμαλ θαη ηνπο Οζσκαλνύο.
Καηαιπηηθό ξόιν γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ζεάηξνπ, θαη όρη κόλν, δηαδξακάηηζαλ
νη θηιεθπαηδεπηηθνί ζύιινγνη ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ πξαθηηθά θαη
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εζηθά ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ Διιήλσλ από ηηο θαηά ηόπνπο
ηνπηθέο ειιεληθέο αξρέο (Πεξηνδηθό Νενιόγνο 1874).
Παξόκνηα θαη ζηε πόιε ηεο Αδξηαλνύπνιεο, ν Φηιεθπαηδεπηηθόο ύιινγνο πνπ ππήξρε εθεί,
ζπλέβαιε νπζηαζηηθά θαη όζνλ αθνξά ζηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ νξγαλώλνληαλ. Σν
Γεθέκβξην ηνπ 1872 νξγάλσζε παξάζηαζε κε ην ζίαζν ηνπ Η. Βαζηιεηάδε, ηελ νπνία
παξαθνινύζεζαλ κεηαμύ άιισλ, ν πξόμελνο ηεο Απζηξννπγγαξίαο Κνκεξιόρεξ θαη ν
γεληθόο δηνηθεηήο ηεο πόιεο Μνπριίο Παζάο (Δθεκεξίδα Ζ Βήξα 2013).
Δπίζεο, ην 1873 ε αδειθόηεηα «Αγάπε» ζρεκάηηζε ζεαηξηθή νκάδα κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε
ησλ ηακείσλ ηεο από ηηο κειινληηθέο παξαζηάζεηο. Αλέβαζαλ ην δξάκα «Βειηζάξηνο» (Γ.
Μηζηηδήο) θαη ηελ θσκσδία «Ο ηδαξιαηάλνο». Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε κεγάιε παξνπζία ησλ
Διιήλσλ θαη ησλ δύν θύισλ ζηηο ελ ιόγσ παξαζηάζεηο.
Σν Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο άιιε κηα Αδειθόηεηα, ε «Πξόνδνο», δεκηνύξγεζε ζεαηξηθή
νκάδα πνπ απνηεινύληαλ θπξίσο από λένπο ηεο πόιεο. Πξώην έξγν ηνπο ε θσκσδία
«Βαβπισλία». ην «Νενιόγν» εληνπίδνπκε ηα νλόκαηα ησλ εζνπνηώλ ηεο πξώηεο ζεαηξηθήο
νκάδαο ηεο αδειθόηεηαο: νη ηέθαλνο Π. Σδηξηηίδεο θαη ν αδειθόο ηνπ Αζαλάζηνο, Ηάθσβνο
Γ. Βαζίδεο, Αληώληνο Υ. Κσλζηαληίλνπ, Αβξάκηνο Γεκεηξίνπ, Γεώξγηνο Εειίδεο, Ησάλλεο
Γεσξγηάδεο, ηαύξνο Ησάλλνπ, Γξεγόξηνο Θενδσξίδεο, Αζαλάζηνο Αγγειίδεο,
Υξηζηόδνπινο Γηακαληίδεο, Κσζηάθεο Βαζηιείνπ.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1875 νκάδα λέσλ ηεο πόιεο αλέβαζε ηελ παξάζηαζε «Ο Μαληώδεο»
όπνπ ήηαλ αμηνζεκείσηε ε ζπξξνή ηνπ θόζκνπ. Απηή ε παξάζηαζε απνηέιεζε θαη ηε βάζε
γηα ην ρηίζηκν αίζνπζαο ζεάηξνπ.
Σν 1876 ζηνλ Σύπν ηεο πεξηνρήο θαη θπξίσο, όπσο αλαθέξακε, ζην «Νενιόγν», θαίλεηαη ν
ηδηαίηεξνο ξόινο, ε αλάπηπμε θαη ε ζεκαζία ηνπ ζεάηξνπ ζηελ Αδξηαλνύπνιε. Γελ
ππάξρνπλ, δπζηπρώο, πνιιά ζηνηρεία γηα ηνπο εζνπνηνύο ή ηηο παξαζηάζεηο απηώλ ησλ εηώλ
(Πεξηνδηθό Νενιόγνο 1874).
Νέα Οπεζηιάδα
Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηάζεθε ν θαζνξηζηηθόο θαηαιύηεο ζε εζληθό, πνιηηηθό θαη
πνιηηηζηηθό επίπεδν, αθνύ δηακόξθσζε πξαγκαηηθόηεηεο πνπ κέρξη ηόηε ήηαλ εληειώο
άγλσζηεο ζηελ Διιάδα. Ζ ινγνηερλία μεθεύγεη από ηνπο παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο
θαη αλαδεηά λέεο κνξθέο πνπ βξίζθεη ζηα ζύγρξνλα ξεύκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνύ ζηελ
πνίεζε θαη ηνπ ξεαιηζηηθνύ αζηηθνύ κπζηζηνξήκαηνο κε ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν θαη ηνλ
έληνλν θνηλσληθό πξνβιεκαηηζκό, ζηελ πεδνγξαθία.
Μεηά ην 1922, ε πεξηνρή ηεο Αδξηαλνύπνιεο εθθελώζεθε ζηαδηαθά θαη νη πεξηζζόηεξνη
Έιιελεο εγθαηαζηάζεθαλ ζην Κάξαγαηο (Οξεζηηάδα), ζηε δπηηθή όρζε ηνπ πνηακνύ Έβξνπ.
Μεηά θαη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ην 1923, νη Έιιελεο εγθαηαιείπνπλ ηελ Οξεζηηάδα, ηελ
ίδηα ρξνληά ζπζηάζεθε ε θνηλόηεηα ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, δεθαεπηά πεξίπνπ ρηιηόκεηξα
λνηηόηεξα ηνπ Κάξαγαηο, ζηελ πεξηνρή Κνπκ-Σζηθιίθ (ακκώδεο Σζηθιίθη). Οη πξώηνη
θάηνηθνη ήηαλ πεξίπνπ έμη ρηιηάδεο άηνκα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ελληαθόζηεο ειιεληθέο
νηθνγέλεηεο, Αξκέληνη θαη Δβξαίνη (Μαλάθαο 1959).
ηηο 12 Απγνύζηνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο, έγηλαλ ηα εγθαίληα ηεο πόιεο, ε νπνία νλνκάζηεθε Νέα
Οξεζηηάδα, ώζηε λα ζπκνύληαη ην Καξαγάηο-Οξεζηηάδα θαη ηνλ κπζηθό Οξέζηε, ην πξώην
κάιηζηα αγόξη πνπ γελλήζεθε εληόο ηεο πόιεο ην νλόκαζαλ Οξέζηε. Δπίζεο, νη ηνπηθέο
αξρέο, ιίγα ρξόληα αξγόηεξα απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο έκβιεκα ηεο πόιεο ηελ
Ηθηγέλεηα, κε ζηόρν ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζπζίαο ηεο παιηάο πόιεο ηνπο γηα ηα ζπκθέξνληα
ηνπ Κξάηνπο (Μαπξίδεο 2008.)
ηελ πεξηνρή ην ζέαηξν άξρηζε ζηαδηαθά λα θάλεη θαη πάιη ηελ εκθάληζε ηνπ, θαζώο νη
θάηνηθνη ήηαλ όρη κόλν εμνηθεησκέλνη, αιιά γλώξηδαλ θαιά ηελ επηκνξθσηηθή θαη
ςπραγσγηθή ηνπ ηδηόηεηα θαη πόζν απηή ζα ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο
θαη ηε κεηάδνζε ηνπ ζηηο λέεο γεληέο.
Γελ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία, όζνλ αθνξά ζην ζέαηξν, γηα ηελ πεξίνδν απηή, θπξίσο γηαηί νη
πξώηεο δεθαεηίεο ήηαλ ηδηαίηεξα δύζθνιεο γηα ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο, όζνλ αθνξά ζε
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βαζηθέο βηνηηθέο αλάγθεο, ζίηηζε, ζηέγαζε, αιιά θαη όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ή ηνλ
πνιηηηζκό.
Σν 1988 ε Κηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε ηεο πόιεο, δεκηνύξγεζε ην Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Νέαο
Οξεζηηάδαο. Σελ Άλνημε ηνπ 1989 δόζεθε ε πξώηε παξάζηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ειιεληθά
θσκηθά κνλόπξαθηα ησλ Γηαλλνπθάθε θαη Μνπξζειά γηα κεγάινπο, θαη ην «Αζρεκόπαπν»
γηα ηα παηδηά, όια ζε ζθελνζεζία ηνπ Άθε Σζνλίδε.
Σν 1994, θαζώο ε Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεινύζε ππό δηάιπζε, ε ζεαηξηθή ηεο νκάδα
δεκηνύξγεζε λέν ύιινγν ακηγώο ζεαηξηθό, κε ηελ επσλπκία: Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Νέαο
Οξεζηηάδαο, έρνληαο ζηόρν ηε ζπλέρηζή ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεάηξνπ ζηελ πεξηνρή.
Γύν ρξόληα αξγόηεξα, κε ηελ ίδξπζε ηεο λενζύζηαηεο ηόηε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Οξεζηηάδαο, πξνηάζεθε ζην ζεαηξηθό εξγαζηήξη ε πξνζρώξεζή ηνπ
ζ’ απηό ην λέν λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γήκνπ, πξάγκα πνπ έγηλε ην 1996. Από ηόηε ην Θεαηξηθό
Δξγαζηήξη Νέαο Οξεζηηάδαο ιεηηνπξγνύζε ππό ηε ζθέπε ηεο Γ.Δ.Π.Α.Ο. κέρξη θαη ηνλ
Απξίιην ηνπ 2004 νπόηε θαη απνρώξεζε, θιείλνληαο έλαλ θύθιν αξθεηώλ αγθπιώζεσλ θαη
αλνίγνληαο έλαλ άιινλ, αλεμάξηεην θαη άθξσο δεκηνπξγηθό. Έηζη, ε νκάδα ηνπ ζεαηξηθνύ
εξγαζηεξίνπ κε κπξνζηάξε πάληα ηνλ ζθελνζέηε θαη εζνπνηό Άθε Σζνλίδε ην επαλίδξπζε
κε ηε κνξθή Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο θαη κεηνλόκαζε ην εξγαζηήξη «Γηόλπζν».
Ο ΓΗΟΝΤΟ είλαη έλαο ζύγρξνλνο, δπλακηθόο θαη δξαζηήξηνο πνιηηηζηηθόο θνξέαο ΜΖ
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Ηδξύζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2004 θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ
Θεαηξηθνύ Δξγαζηεξίνπ Νέαο Οξεζηηάδαο πνπ ιεηηνπξγεί αδηάθνπα από ην 1988. ηεξίδεηαη
ζηελ εζεινληηθή δξάζε ησλ κειώλ ηνπ, αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηε δηαξθή εμέιημε ηνπ
πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ζεάηξνπ ζηελ πεξηθέξεηα, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα γύξσ απ’ ην
εξαζηηερληθό ζέαηξν, ζε παλειιήλην θαη δηαζπλνξηαθό επίπεδν. Ζ ιεηηνπξγία ηκεκάησλ
ζεαηξηθήο παηδείαο, πνιιέο δεθάδεο παξαζηάζεηο θάζε ρξόλν ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία θαη Θξάθε αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ
επαγγεικαηηθνύ «Βξαβείνπ Θεαηξηθήο Μεηάθξαζεο Μάξηνο Πισξίηεο», ην εηήζην
Παλειιήλην Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνύ Θεάηξνπ, νη Βηβιηνδηαδξνκέο ζηνλ Έβξν, ε κεληαία
πνιηηηζηηθή έθδνζε «ΓΗΟΝΤΟ» θαη ε αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ
«ΓΗΟΝΤΟ» ζηε Νέα Οξεζηηάδα, είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ΓΗΟΝΤΟΤ. Δθηόο ησλ άιισλ αλέιαβε θαη ηελ νξγαλσηηθή θαη θαιιηηερληθή επηκέιεηα ηεο
19εο πλάληεζεο Νέσλ - Άξδαο 2013, ε νπνία αλαδείρζεθε σο κία από ηηο θαιύηεξεο
δηνξγαλώζεηο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ. Γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ην Θεαηξηθό Δξγαζηήξη
Νέαο Οξεζηηάδαο ΓΗΟΝΤΟ έρεη ηηκεζεί κέρξη ζήκεξα κε 46 βξαβεία ζε παλειιήληα θαη
δηεζλή θεζηηβάι θαη δηνξγαλώζεηο.
Αναλσηικόηερα
Σν Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Νέαο Οξεζηηάδαο ιεηηνπξγεί αδηάθνπα από ην 1988 θαη ζπλερίδεη κε
αμηνζεκείσηεο επηδόζεηο, όπσο: Λεηηνπξγία ηκεκάησλ ζεαηξηθήο παηδείαο (πάλσ από 150
παηδηά θαη ελήιηθεο θάζε ρξόλν), ιεηηνπξγία Κεληξηθήο θελήο, Δξγαζηεξίνπ Αξραίνπ
Γξάκαηνο, Πεηξακαηηθήο θελήο θαη θελήο Παηδηθνύ Θεάηξνπ, εθπξνζώπεζε ηεο Θξάθεο
ζε ζπλαληήζεηο Δξαζηηερληθώλ Θηάζσλ Αηγαίνπ (Ηθαξία, ύξνο, Πάηκνο, Μπηηιήλε, Υίνο)
θαη ζηηο ζπλαληήζεηο Θεαηξηθήο Παηδείαο ζην Αξγνζηόιη, ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα
«Θξάθε - Αηγαίν - Κύπξνο» κε παξαζηάζεηο ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Κάιπκλν, εθπξνζώπεζε
ηεο Διιάδαο ζην 23ν (2007) θαη ζην 25ν (2009) Γηεζλέο Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνύ Θεάηξνπ
ζην Denizli ηεο Σνπξθίαο, εθπξνζώπεζε ηεο Διιάδαο ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Κσκσδίαο θαη
άηηξαο πνπ δηνξγαλώλεη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ηεο Βνπιγαξίαο ζην Γήκν
Σνπόινθγθξαλη (2008, 2009, 2010, 2012, 2013), ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ηε
Θεζζαινλίθε, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο γηα θνηλσθειείο ζθνπνύο ζηηο Φπιαθέο Κνκνηελήο,
ζηα Ννζνθνκεία Αιεμαλδξνύπνιεο θαη Γηδπκνηείρνπ, ζηα εηδηθά ζρνιεία Α.Μ.Δ.Α. ηεο
πεξηνρήο θαη γηα ηε ζηήξημε θνηλσληθά επαίζζεησλ νκάδσλ, θαινθαηξηλέο θαη ρεηκεξηλέο
πεξηνδείεο ζε όιεο ηηο πόιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ζε
απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηεο ίδηαο πεξηνρήο.
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Το Πανελλήνιο Φεζηιβάλ Εραζιηετνικού Θεάηροσ Νέας Ορεζηιάδας
Από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΓΗΟΝΤΟΤ είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ εηήζηνπ
Παλειιήληνπ Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνύ Θεάηξνπ πνπ μεθίλεζε ην 2000 θαη θαζηεξώζεθε σο
θνξπθαίνο δηαγσληζηηθόο ζεζκόο ζην ρώξν, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζόηεξσλ
εξαζηηερληθώλ νκάδσλ από όιε ηελ Διιάδα θαη ηελ παξνπζία ζεκαληηθώλ πξνζσπηθνηήησλ
ηνπ Θεάηξνπ, ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο Σέρλεο. Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν ζην ηέινο ηνπ
θαινθαηξηνύ, δηάξθεηαο νθηώ εκεξώλ, ζην ππαίζξην δεκνηηθό ζέαηξν, ζην θέληξν ηεο πόιεο
ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. Ζ κεγάιε πξνζέιεπζε ηνπ ζεαηξόθηινπ θνηλνύ ηνπ Έβξνπ θαη ε
παξνπζία ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεαηξηθώλ νκάδσλ ηεο ρώξαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο θαιιηηερλώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηό, έρνπλ αλαδείμεη ην
Φεζηηβάι σο ηελ πην έγθπξε θαη άξηηα δηνξγάλσζε ζε παλειιήλην επίπεδν.
Μεξηθέο κόλν από ηηο πξνζσπηθόηεηεο πνπ παξαβξέζεθαλ ζην Φεζηηβάι είηε σο Κξηηηθή
Δπηηξνπή, είηε σο Σηκώκελα Πξόζσπα είηε σο απινί επηζθέπηεο είλαη νη: Λπθνύξγνο
Καιιέξγεο, Κάηηα Γαλδνπιάθε, Νηίλα Κώλζηα, ηακάηεο Κξανπλάθεο, Καηηάλλα
Μπαιαλίθα, Γηώξγνο Μαξίλνο, Γηάλλεο Βνγηαηδήο, Ρνδίηα ώθνπ, πύξνο Φσθάο, Παύινο
Μάηεζηο, Γηάλλεο Ξαλζνύιεο, Γηώξγνο θνύξηεο, Αζελόδσξνο Πξνύζαιεο, Αιέμεο
Κσζηάιαο, Γηώξγνο Παπαζηεθάλνπ, Άλλα Φόλζνπ, Δύα Κνηακαλίδνπ, σηήξεο Υαηδάθεο,
Γεκήηξεο Ληγλάδεο, Θνδσξήο Αζεξίδεο, Ηεξνθιήο Μηραειίδεο, Πέηξνο Φηιηππίδεο, Αηκηιία
Τςειάληε, Νεθέιε Οξθαλνύ, Αληώλεο Θενδσξαθόπνπινο, Γηάλλεο Καξαηδνγηάλλεο,
Γηάλλεο Ρήγαο, Υξήζηνο ηέξγηνγινπ, καξνύια Γηνύιε, Βαγγέιεο Ληβαδάο, Αλδξέαο
Βνπηζηλάο, Κώζηαο Καδάθνο, Μίξθα Παπαθσλζηαληίλνπ, Διέλε Κξίηα, Θαλάζεο
Παπαγεσξγίνπ, Μαλνύζνο Μαλνπζάθεο, Άλλα Κνπξή θαη δεθάδεο άιινη ζεκαληηθνί
ζεαηξάλζξσπνη. Αλαθνξηθά κε ηηο Θεαηξηθέο Οκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ δηαγσληδόκελεο ζην
Φεζηηβάι, έρνπλ πεξάζεη ζίαζνη από ηελ Κύπξν έσο ηα Γηάλλελα θαη από ηελ Κξήηε έσο ηε
Θξάθε, θαιύπηνληαο όιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη όια ηα είδε ζεάηξνπ.
ε κία θίλεζε κεγαιύηεξεο εμσζηξέθεηαο ηνπ Φεζηηβάι, από ην 2012 έρεη θαζηεξσζεί ε
κεηάβαζε ζηελ Αζήλα ησλ ηξηώλ βξαβεπκέλσλ παξαζηάζεσλ, ζπλνδεία ηνπ δηνξγαλσηή
ΓΗΟΝΤΟΤ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε θεληξηθό ζέαηξν ζηελ πξσηεύνπζα ώζηε λα έρνπλ
ηελ επθαηξία θαη νη ζεαηξόθηινη ηνπ Κέληξνπ λα γλσξίζνπλ ην Φεζηηβάι θαη ηε ζεκαληηθή
εξαζηηερληθή ζεαηξηθή δεκηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο.
ην ρώξν ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζεάηξνπ, από ην 2007 έρεη ζεζπίζεη ην «Βξαβείν Θεαηξηθήο
Μεηάθξαζεο - Μάξηνο Πισξίηεο», ζηε κλήκε ηνπ θνξπθαίνπ αλζξώπνπ ηνπ Θεάηξνπ θαη
ησλ Γξακκάησλ. Μέρξη ζήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δηνξγαλώζεηο κε ηελ εθδήισζε
απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ λα γίλεηαη ζηελ Αζήλα (κε ηελ νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηνπ
Δ.ΚΔ.ΜΔ.Λ. - Δπξσπατθό Κέληξν Μεηάθξαζεο, Λνγνηερλία & Δπηζηήκεο ηνπ Αλζξώπνπ).
πκκεηείραλ κεηαθξαζηέο ζεαηξηθώλ έξγσλ πνπ πξσηνπαξνπζηάζηεθαλ ζε επαγγεικαηηθή
ζεαηξηθή ζθελή ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πξνεγνύκελε ζεαηξηθή πεξίνδν. Ζ επηινγή θαη
πξόθξηζε ησλ κεηαθξάζεσλ έγηλε από εηδηθή επηηξνπή, κε πξόεδξν ην ζεαηξνιόγν, θαζεγεηή
ηνπ Α.Π.Θ. άββα Παηζαιίδε θαη κέιε ηνπο: Ξέληα Καινγεξνπνύινπ (εζνπνηό,
κεηαθξάζηξηα, ζπγγξαθέα, ζθελνζέηηδα), Μαξία Δπζηαζηάδε (κεηαθξάζηξηα, ζπγγξαθέα),
Βίθησξα Αξδίηηε (ζθελνζέηε, δηεπζπληή Γξακαηηθήο ρνιήο Δζληθνύ Θεάηξνπ, επίθνπξν
θαζεγεηή ζθελνζεζίαο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο) θαη Υξηζηόθνξν Υαξαιακπάθε
(θαζεγεηή γισζζνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ).
Παξάιιεια κε ηηο ζεαηξηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, ν ΓΗΟΝΤΟ έρεη ζεζπίζεη θαη
εθδειώζεηο γηα ην βηβιίν κε γεληθό ηίηιν «Βηβιηνδηαδξνκέο». Από ην 2000 δεθάδεο
θαηαμησκέλνη θαη λεόηεξνη ζπγγξαθείο επηζθέπηνληαη πόιεηο θαη ρσξηά ηνπ Ννκνύ θαη
έξρνληαη ζε επαθή κε ην αλαγλσζηηθό θνηλό θαη κε παηδηά ηεο δεκνηηθήο θαη κέζεο
εθπαίδεπζεο.
Θεαηρικές ζηέγες ζηη Νέα Ορεζηιάδα
Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη κία ζύληνκε αλαθνξά θαη ζηηο ζεαηξηθέο ζηέγεο ζηελ πόιε ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο. Αξρηθά ππήξμαλ νη θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο ηεο πόιεο πνπ ελίνηε
θηινμελνύζαλ θαη πεξηνδεύνληεο ζηάζνπο ζηηο ππνηππώδεηο ζεαηξηθέο ζθελέο ηνπο, κπξνζηά
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από ηελ νζόλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (Σηηάληα, Διιελίο, Αιέμαλδξνο). Ακηγώο ζεαηξηθνί
ρώξνη δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πόιε από ην 1996 θαη έπεηηα, κε πξσηνβνπιία θαη πάιη ηνπ
Θεαηξηθνύ Δξγαζηεξίνπ Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ηδηαίηεξα κε πξνζσπηθή εξγαζία, ππνκνλή θαη
επηκνλή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Άθε Σζνλίδε. Σν 1997 δεκηνπξγήζεθε ην “Θεαηξάθη” 50 κόιηο
ζέζεσλ επί ηεο νδνύ Κνινθνηξώλε 27, όπνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαζόιε
ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δίλνληαλ ζπλερώο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ελόζσ αθόκε
ην Θεαηξηθό Δξγαζηήξη ιεηηνπξγνύζε ζηνπο θόιπνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γ.Δ.Π.Α.Ο.,
μεθίλεζαλ κεηά από πξόηαζε θαη πξσηνβνπιία ηνπ Άθε Σζνλίδε νη εξγαζίεο δηακόξθσζεο
ησλ απνζεθώλ ζηελ είζνδν ηεο πόιεο («ζπνξόθεληξν») ζε Πνιηηηζηηθό Πνιύθεληξν γηα ηηο
αλάγθεο ζηέγαζεο όισλ ησλ θαιιηηερληθώλ ηκεκάησλ ηεο ΓΔΠΑΟ. Δθεί ζρεδηάζηεθε θαη
έλαο ζεαηξηθόο ρώξνο 100 πεξίπνπ ζέζεσλ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ
αιιά θαη ησλ εθδειώζεσλ ηεο ΓΔΠΑΟ. Δπίζεο, ην 2000 μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην
πξώην ππαίζξην ζέαηξν ηεο πόιεο, ζην Άιζνο Αδξηαλνππόιεσο. Σέινο, ζρεδόλ ηαπηόρξνλα
κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΓΗΟΝΤΟΤ ην 2004, μεθίλεζε θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ελόο λένπ,
ζύγρξνλνπ ζεάηξνπ ζηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, ε αλέγεξζε ηνπ Θεάηξνπ ΓΗΟΝΤΟ.
Θέαηρο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» - Η νέα Θεαηρική Σηέγη
Από ην 2005 μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ελόο ρώξνπ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα λα
ζηεγάζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Θεαηξηθνύ Δξγαζηεξίνπ Νέαο Οξεζηηάδαο, ειιείςεη άιισλ
ππνδνκώλ ζην Γήκν Οξεζηηάδαο θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ο ΓΗΟΝΤΟ έιαβε ηελ
πξσηνβνπιία λα θαηαζθεπάζεη έλα ζύγρξνλν θηίξην ην νπνίν πεξηιακβάλεη αίζνπζα ζεάηξνπ
200 ζέζεσλ, θαθέ, θνπαγηέ, θακαξίληα, βνεζεηηθνύο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, ό,ηη
δειαδή ρξεηάδεηαη έλα πιήξεο ζέαηξν γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Ο ρώξνο δηαζέηεη θαη ππνδνκέο
θηλεκαηνγξάθνπ, ελώ βέβαηα δηαηίζεηαη γηα εθδειώζεηο θαη ζε πνιηηηζηηθνύο θαη
θνηλσληθνύο θνξείο ηεο ρώξαο αιιά θαη ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ.

Δικόνα 1. Σν Θέαηξν ΓΗΟΝΤΟ (νδόο Οξέζηνπ 76, Νέα Οξεζηηάδα).
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Δικόνα 2. ηηγκηόηππα παξαζηάζεσλ, από ην Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Νέαο Οξεζηηάδαο
ΓΗΟΝΤΟ.

Δικόνα 3. ην ππαίζξην δεκνηηθό ζέαηξν Νέαο Οξεζηηάδαο.
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Σν έξγν έηπρε ηεο κεγάιεο επεξγεζίαο ελόο ζεκαληηθνύ θαη επαίζζεηνπ Οξεζηηαδίηε
επηρεηξεκαηία, ηνπ Γεκεηξίνπ Πεληαθξάγθα, ηδξπηή ηεο Διιεληθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο
ELPEN. Ο εμαίξεηνο απηόο επεξγέηεο αλέιαβε ην θόζηνο νινθιήξσζεο ηνπ ηξηώξνθνπ
θηηξίνπ, κία πξάμε πνπ ηηκά θαη δίλεη λέα δηάζηαζε ζην πνιπζήκαλην έξγν ηνπ ΓΗΟΝΤΟΤ.
Σν θηίξην νινθιεξώζεθε θαη ιεηηνπξγεί από ηηο 27 Μαξηίνπ 2011 κε έλα πινύζην
πνιηηηζηηθό πξόγξακκα. Πξόθεηηαη γηα κηα πξόηππε, ζύγρξνλε θαη νινθιεξσκέλε
πνιηηηζηηθή ζηέγε, κνλαδηθή γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο πεξηθέξεηαο.
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ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 331-344

ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΑΠΟΓΟΖ Δ ΒΗΟΜΑΕΑ ΚΑΗ ΑΗΘΔΡΗΟ ΔΛΑΗΟ ΣΖ
ΡΗΓΑΝΖ, ΣΟΤ ΘΤΜΑΡΗΟΤ, ΣΟΤ ΦΑΚΟΜΖΛΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΓΔΝΓΡΟΛΗΒΑΝΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΒΡΟΤ
Μαξία Φνπξλνκίηε, Αζαλάζηνο Αιεμόπνπινο, ηαύξνο Πιέζζαο,
ππξίδωλ Κνπηξνύκπαο, Αζαλάζηνο Κπκπάξεο θαη Δπγελία Μπεδηξηδόγινπ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δίλαη γλσζηό όηη νη Μεζνγεηαθέο ρώξεο είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο παξαγσγνύο ζε απηνθπή
αξσκαηηθά θπηά εμαηηίαο ησλ ηδαληθώλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ, ηεο ζύζηαζεο ηνπ εδάθνπο
θαζώο θαη ηεο κνξθνινγία ηνπο. Η Διιάδα ε νπνία αλήθεη ζηε Μεζόγεην είλαη κηα από ηηο
ρώξεο πνπ παξάγνπλ εθαηνληάδεο είδε αξσκαηηθώλ θπηώλ ηα νπνία θαηά θύξην ιόγν είλαη
απηνθπή. ηε βνξεηόηεξε πόιε ηεο Διιάδαο, ζηελ Οξεζηηάδα, ε παξάγσγε αξσκαηηθώλ
θπηώλ δελ είλαη δηαδεδνκέλε θαιιηέξγεηα. ε πείξακα αγξνύ πνπ δηεμήρζε ζην αγξόθηεκα
ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Οξεζηηάδα θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε,
κειεηήζεθε ε αύμεζε, ε αλάπηπμε θαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο ξίγαλεο (Origanum vulgare
subsp. hirtum), ηνπ ζπκαξηνύ (Thymus vulgaris L.), ηνπ θαζθόκεινπ (Salvia officinalis) θαη
ηνπ δελδξνιίβαλνπ (Rosmarinus officinalis) ππό δηαθνξεηηθέο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο
(αξδεπόκελε θαη μεξηθή θαιιηέξγεηα). ηα θπηά κειεηήζεθε ε μεξή θαη λσπή βηνκάδα γηα
θαιύηεξε απόδνζε ζε μεξή δξόγε ελώ έγηλε πδξναπόζηαμε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπο κε
ζπζθεπή Clevenger θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηνπ ρεκηόηππνπ, δειαδή
θαηαγξαθή ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ απαξηίδνπλ ην αηζέξην έιαην, κε ηε ρξήζε αεξίνπ
ρξσκαηνγξάθνπ. Η ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα
ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαίνπ θαη ζπλεπώο γηα ηελ εκπνξηθή ηνπ αμία. Σα ζπγθεθξηκέλα
αξσκαηηθά θπηά επηιέρζεθαλ σο αληηθείκελν κειέηεο θπξίσο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο
δεδνκέλνπ όηη πξνηηκνύληαη ηδηαίηεξα από ηνπο θαηαλαισηέο (παξαζθεπή αξηπκάησλ θαη
αθεςεκάησλ) αιιά θαη ησλ εθαξκνγώλ ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ζαλ πξώηεο ύιεο ζηελ
καγεηξηθή-δαραξνπιαζηηθή, ηελ θνζκεηνινγία θαη ηε θαξκαθεπηηθή. Η κειέηε ησλ
ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαιιηέξγεηαο θαζώο θαη νη απνδόζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ ίζσο
απνηειέζνπλ κηα ελαιιαθηηθή ιύζε γηα λένπο αγξόηεο ώζηε λα αζρνιεζνύλ κε απηό ην
θεξδνθόξν αληηθείκελν.
Λέμεηο θιεηδηά: Αρωμαηικά θσηά, άρδεσζη, δρόγη, προζαρμοζηικόηηηα
Δηζαγωγή
Σα αξσκαηηθά θπηά είλαη θπηά πνπ ζπζζσξεύνπλ επώδε πηεηηθά ζπζηαηηθά ζηνπο
δηάθνξνπο ηζηνύο ηνπο (βιαζηνύο, θύιια, άλζε, θαξπνύο, θιπ) θαη αλαδίδνπλ επράξηζηε
νζκή (άξσκα). Πνιιά από απηά ιέγνληαη θαη θαξκαθεπηηθά δηόηη πεξηέρνπλ νπζίεο κε
απνδεδεηγκέλεο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο (Πιήξεο Οδεγόο γηα Βόηαλα 1999, Handbook of
Essential Oils, Science, Technology and Applications 2010). Πνιιέο θνξέο δελ είλαη δπλαηή
ε ζαθήο δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δύν θαηεγνξηώλ αθνύ ππάξρνπλ θπηά πνπ έρνπλ θαη ηηο δύν
ηδηόηεηεο. Γηα ην ιόγν απηό όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα αξσκαηηθά θπηά πεξηιακβάλνληαη θαη
ηα θαξκαθεπηηθά. Tα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο
ειιεληθήο ρισξίδαο. Οη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη ε κνξθνινγία ηεο ρώξαο
επλννύλ ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο απνδίδνληαο πξντόληα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο (Πιήξεο Οδεγόο
γηα Βόηαλα 1999). Θεσξνύληαη πνιύηηκα επεηδή πεξηέρνπλ νπζίεο ρξήζηκεο γηα δηάθνξνπο
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ηνκείο, ζηε καγεηξηθή σο θξέζθα ή απνμεξακέλα αξηύκαηα (βόηαλα, θαξπθεύκαηα,
κπαραξηθά ζε ζθόλε) ζηε δαραξνπιαζηηθή θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ σο αξσκαηηθά ή
βειηησηηθά νζκήο θαη γεύζεο θαη ζηελ αξσκαηνπνηία θαη ζηελ παξαζθεπή πξντόλησλ
πξνζσπηθήο πγηεηλήο γηα ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο πνπ πεξηέρνπλ (Πιήξεο Οδεγόο γηα
Βόηαλα 1999) Με ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ
θπηώλ ζηελ ρώξα καο, ηα νθέιε ζα είλαη πνιιά θαη πνηθίια κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε
αμηνπνίεζε θαη ε πξνζηαζία άγνλσλ εδαθώλ νξεηλώλ θαη εκηνξεηλώλ πεξηνρώλ ην νπνίν
ζεκαίλεη θαη ηελ βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ απηώλ ησλ πεξηνρώλ, επίζεο ηελ
αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ, ηελ αλάπηπμε ηεο
κειηζζνθνκίαο θαη ηέινο σο γεληθό όθεινο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
θπξίσο από ηηο εμαγσγέο ησλ πξντόλησλ. Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπο, ζήκεξα ε Αζία
είλαη ε θπξίαξρε ήπεηξνο παξαγσγόο αξσµαηηθώλ θπηώλ παγθνζκίσο. Οη κεγαιύηεξεο
αγνξέο ζε παγθόζκην επίπεδν είλαη ε Κίλα, ε Δπξώπε ε Ιαπσλία θαη νη ΗΠΑ. H Δπξσπατθή
Έλσζε (ΔΔ) ζεσξείηαη σο ε κεγαιύηεξε αγνξά αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ζηνλ
θόζκν, από άπνςε νξγαλσκέλεο εκπνξηθήο δνκήο. Αξσµαηηθά θπηά παξάγνληαη ζηηο 16 από
ηηο 25 ρώξεο ηεο Δ.Δ. θαη ζπλνιηθά επδνθηκνύλ γύξσ ζηα 1200 αξσκαηηθά θπηά, ηα νπνία
πθίζηαληαη ηε δηαδηθαζία ηεο εκπνξίαο (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ-Γεσπνληθό
Παλεπηζηήκην 2002). Από απηά ηνπιάρηζηνλ ην 90% είλαη απηνθπή θαη πεξίπνπ 200 είδε
θαιιηεξγνύληαη ζπζηεκαηηθά. Ο ζπλνιηθόο όγθνο παξαγσγήο απηνθπώλ θπηώλ ππνινγίδεηαη
ζε ηνπιάρηζηνλ 20.000-30.000 ηόλνπο ην ρξόλν (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & ΟηθνλνκηθώλΓεσπνληθό Παλεπηζηήκην 2002). πζηεκαηηθά νη ρώξεο νη νπνίεο θαιιηεξγνύλ αξσκαηηθά
θπηά είλαη ε Γαιιία, ε Αιβαλία, ε Σνπξθία, ε Οπγγαξία, ε Ιζπαλία ε Ιηαιία θαη ε
Διιάδα, ηα είδε πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη πεξίπνπ 130 κε 140 κε πην ζπλεζηζκέλα ηε ξίγαλε,
ηε ιεβάληα ην ρακνκήιη. Η Διιάδα είλαη παξαγσγόο ρώξα αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηε νπνία
επδνθηκνύλ πεξηζζόηεξα από 112 είδε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 68 είλαη κειηζζνηξνθηθά. Σα
θπξηόηεξα θαιιηεξγνύκελα είδε είλαη: ην δίθηαµν, ν θξόθνο (πξώηε ζέζε ζε θαιιηεξγνύκελε
έθηαζε 51% επί ηνπ ζπλόινπ), ε κέληα, ε ξίγαλε (αικαηώδε αύμεζε), ην ηζάη ηνπ βνπλνύ, ν
καξαζόζπνξνο, ν γιπθάληζνο. Η Διιάδα θαηέρεη ηελ 11ε ζέζε ζην ζύλνιν 16 επξσπατθώλ
ρσξώλ κε ηελ ζπλνιηθά θαιιηεξγνύκελε έθηαζε λα θπµαίλεηαη από 16.000 - 20.000
ζηξέµµαηα θαη ε εηήζηα παξαγσγή από 1.500 έσο 1.800 ηόλνπο (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο &
Οηθνλνκηθώλ- Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην 2002). Παξαθάησ δίλνληαη ελδεηθηηθά νηθνλνκηθά
ζηνηρεία θαη ζηνηρεηά θαιιηέξγεηαο γηα θάπνηα από ηα ζεκαληηθόηεξα είδε αξσκαηηθώλ
θπηώλ πνπ επδνθηκνύλ ζηελ Διιάδα.
Φπηό

Απνδνζε (kg/ζηξ)

ζπλνιν επξώ/ζηξ.

Αξκπαξόξηδα

150

253

Γιπθάληζνο

100-150

101

Γύνζκνο

150-200

2597

Ρίγαλε

150

400-600

Σζάη βνπλνύ

150

360

Κξόθνο

1

1500-1800

Πεγή: Δθεκεξίδα Έζλνο 9/3/2015
Αηζέξηα έιαηα
Σα αηζέξηα έιαηα πξνέξρνληαη από ηα αξσκαηηθά θαξκαθεπηηθά θπηά θαη είλαη νξγαληθέο
ελώζεηο, κίγκαηα θαηά θύξην ιόγν πηεηηθώλ αξσκαηηθώλ εζηέξσλ ή αηζέξσλ, είλαη δηαπγή,
ππνθίηξηλα, πξάζηλα ή θπαλά, ειαηώδε, πγξά είλαη αδηάιπηα ζην λεξό ή δηαιύνληαη ειάρηζηα,
ελώ είλαη δηαιπηά ζηνλ αηζέξα, ζηνλ πεηξειατθό αηζέξα, ζηελ αιθνόιε, ζηνπο πεξηζζόηεξνπο
νξγαληθνύο δηαιύηεο θαη ζηα ιηπαξά νμέα ε νζκή ηνπο είλαη ζπληζηακέλε όισλ ησλ
ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ. Γηεγείξνπλ ηηο λεπξηθέο απνιήμεηο ηνπ αηζζεηεξίνπ ηεο
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όζθξεζεο Σν εξέζηζκα κεηαθέξεηαη ζην αλάινγν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη ππεύζπλν
κεηαμύ άιισλ θαη γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαζώο θαη ηελ παξαγσγή
νξκνλώλ. Πεξηέρνληαη ζε δηάθνξα κέξε (ή εθθξίκαηα) ησλ θπηώλ (θαξπνύο, θύιια, ξίδεο,
άλζε, θινηνύο, θνπθνύηζηα, ξεηζίλη) (Simon 1990).
Ζ ζύλζεζε θαη ε βηνζύλζεζε ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ
Η βηνζύλζεζε θαη ν αθξηβήο κεραληζκόο δξάζεο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ δελ είλαη πιήξσο
γλσζηά. Σα αηζέξηα έιαηα παξάγνληαη ζε εηδηθνύο εθθξηηηθνύο ζρεκαηηζκνύο ησλ θπηώλ (κε
αθαλόληζηε θαηαλνκή) νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί πνπ νλνκάδνληαη
ειαηαδέλεο (εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί) θαη νη νπνίνη είλαη:
 νη ειαηνθόξνη αγσγνί
 νη ειαηνθόξεο θνηιόηεηεο (απαληώληαη ππνδεξκηθά ζηα θύιια, ηα άλζε
 θαη ηνπο θαξπνύο (π.ρ. εζπεξηδνεηδή)
 ηα ειαηνθόξα ηδηόβιαζηα θύηηαξα, (π.ρ. θύιια δάθλεο)
 νη ειαηνθόξεο ηξίρεο (είδε Labiateae πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηδεξκίδα ησλ
ππέξγεησλ νξγάλσλ ηνπ θπηνύ θαη θπξίσο ησλ θύιισλ)
Η πνηόηεηα θαη ε ρεκηθή ηνπο ζύλζεζε δηαθέξεη από θπηό ζε θπηό αιιά θαη αλάινγα κε ην
ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ, ην ηκήκα ηνπ θπηνύ από ην νπνίν εμήρζεζαλ, ηελ ώξα ηεο
εκέξαο, ηελ επνρή ηνπ έηνπο θαη ην θιίκα πεξηνρήο ζηελ νπνία αλαπηύζζνληαη. Μπνξεί λα
απαληώληαη αηζέξηα έιαηα δηαθνξεηηθήο ζύζηαζεο ζην ίδην ή άιιν κέξνο ηνπ ηδίνπ θπηνύ. ε
έλα αηζέξην έιαην κπνξεί λα βξίζθνληαη κέρξη θαη 200 δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο ελώζεηο (Hay &
Waterman 1993, Lawrence 1985), απηό εμεγεί θαη ηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ ηδηνηήησλ ησλ
αηζέξησλ ειαίσλ. Πεξίπνπ 3000 αηζέξηα έιαηα είλαη γλσζηά, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 300 είλαη
εκπνξηθά ζεκαληηθά. Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ πνζόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ
παξαγνκέλσλ αηζέξησλ ειαίσλ από ην θπηό (Letchamo et al. 1994, Johnson et al. 2004,
Kamatou et al. 2006, Novak 2005).
 γελόηππνο
 θιηκαηηθνί παξάγνληεο (θσο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία)
 εδαθηθνί παξάγνληεο (εδαθηθή ζύζηαζε, pH, νξγαληθή νπζία, θ.ά.)
 ρξόλνο ζπιινγήο
 κεηαζπιιεθηηθνί ρεηξηζκνί (μήξαλζε θαη ζπληήξεζε πξηλ ηελ απόζηαμε)
 κέζνδνο παξαιαβήο
Παξαιαβή ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ
Απόζηαξη
Η πην δηαδεδνκέλε θαη νηθνλνκηθή κέζνδνο παξαιαβήο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ είλαη ε
απόζηαμε. Η απόζηαμε είλαη κηα απιή θαη ζπγρξόλσο ζπλεζηζκέλε κέζνδν παξαιαβήο ε
νπνία βαζίδεηαη ζηε δηαθνξά ησλ ηάζεσλ ησλ αηκώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ δηαιύκαηνο. ηε
κέζνδν απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο (αξιήο 1994, Karpouhtsis et al. 1998, Gounaris et al.
2002):
 Απόζηαμε κε πδξαηκνύο (Steam Distillation)
Δηζάγεηαη αηκόο, ν νπνίνο παξάγεηαη ζε εηδηθό αηκνιέβεηα, πνπ πεξηέρεη ην θπηηθό πιηθό θαη
ν αηκόο παξαζύξεη ην αηζέξην έιαην
 Τδξναπόζηαμε
Σν θπηηθό πιηθό ηνπνζεηείηαη ζε ζθαηξηθή θηάιε κε λεξό, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ςπθηήξα θαη
κε ζεξκαληηθή ζπζθεπή Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη όηη ην λεξό θαη ην
θπηηθό πιηθό είλαη ζε άκεζε επαθή.
 Τδξναηκναπόζηαμε
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Σν θπηηθό πιηθό δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην λεξό, αιιά ηνπνζεηείηαη ζε πιέγκα πνπ
βξίζθεηαη πην ςειά από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Ο αηκόο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ
ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ, έξρεηαη ζε επαθή κε ηε κάδα ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ θαη παξαζύξεη ην
αηζέξην έιαην.
Ηδηόηεηεο Αξωκαηηθώλ – Φαξκαθεπηηθώλ θπηώλ θαη αληίζηνηρωλ αηζέξηωλ ειαίωλ ηνπο
Σα αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά θαζώο θαη ηα αηζέξηα έιαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη
από απηά έρνπλ έλα κεγάιν εύξνο απνδεδεηγκέλσλ ζεξαπεπηηθώλ ηδηνηήησλ νη νπνίεο είλαη
γλσζηέο από ηελ αξραηόηεηα.
Οη πην ζεκαληηθέο είλαη
 Αληηζπαζκσδηθέο, αληηβερηθέο θαη απνρξεκπηηθέο ηδηόηεηεο, νξηζκέλα αξσκαηηθά
θπηά δξνπλ θαηεπλαζηηθά ζηνπο ζπαζκνύο θαη ζηα πξεμίκαηα, ζε πεξίπησζε
αεξνθαγίαο θαη βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηε ζεξαπεία ησλ πεπηηθώλ θαη εληεξηθώλ
δηαηαξαρώλ
 Αληηθινγηζηηθέο, αληηζεπηηθέο, απνιπκαληηθέο θαη αληηβαθηεξηδηαθέο ηδηόηεηεο πνπ
νθείινληαη θπξίσο ζηε ζπκόιε θαη ζηε θαξβαθξόιε ζηα θπηά ηα νπνία ηηο
πεξηέρνπλ. Σα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ησλ βνηάλσλ εκθαλίδνληαη ζην
αλαπλεπζηηθό, ζην γαζηξεληεξηθό θαη ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα (Miguel et al.
2003)
 Παξνπζηάδνπλ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη απνδεδεηγκέλεο αληηγεξαληηθέο
ηδηόηεηεο θαζώο παξνπζηάδνπλ ηζρπξή δξάζε θαηά ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ (Sacchetti
et al. 2004). Γηα εμσηεξηθή ρξήζε δξνύλ σο αλαιγεηηθό (ξεπκαηηζκνί, πνλόδνληνο)
 Αθόκε, ε ηνλσηηθή θαη δηεγεξηηθή ηνπο δξάζε κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζε όζνπο
πάζρνπλ από άγρνο, θαηάζιηςε θαη πνλνθεθάινπο
 Η ζηππηηθή ηνπο δξάζε εκπνδίδεη ηελ ππεξβνιηθή εθίδξσζε
 Βειηηώλνπλ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε κλήκε (Moss et al. 2003, Moss et al 2008,
Tildesley et al. 2005)
 Δληζρύνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηξηρνθπΐαο, εληζρύνληαο ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο
ζην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο
 Σνλσηηθά ηεο θαξδηάο θαη ηεο όξαζεο αιιά θαη θαηά ηνπ δηαβήηε (Wang et al. 2008)
 Υξήζεηο Αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη αηζέξησλ ειαηώλ ηνπο
Οη ρξήζεηο ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ αηζέξησλ ειαίσλ ηνπο είλαη
πνιιέο θαη πνηθίιεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινύο ηνκείο ηεο ζύγρξνλεο βηνκεραλίαο θαζώο
θαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ζηηο
θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη ζηηο βηνκεραλίεο θαιιπληηθώλ
 ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ-Μαγεηξηθή
Η ρξήζε ηνπο από ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Οη
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηε γεύζε ησλ θπηώλ ζηα πξντόληα ηνπο (παηαηάθηα,
ζάιηζεο, πάζηεο ειηάο, θ.ά.). Δπίζεο, ε γεύζε ησλ θπηώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή
ξνθεκάησλ, ελώ παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ θνλζεξβνπνηία γηα ηελ παξαγσγή
θνλζεξβώλ κε πγηεηλέο ηξνθέο. ηε καγεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη (μεξό ή δξνζεξό) γηα ηηο
εμαηξεηηθέο αξσκαηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Αξσκαηίδεη επράξηζηα, θξέαηα, ςάξηα, θόθθηλεο
ζάιηζεο, αθόκε θαη όζπξηα. κπνξνύκε λα θηηάμνπκε λόζηηκεο καηλάδεο, λα αξσκαηίδνπκε ηα
θαγεηά θαη ηηο ζαιάηεο καο, επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιν πνζνζηό θαη ζηα πνηά
(Wichtel 2002).
 ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο -βηνκεραλία ησλ θαιιπληηθώλ
Αξθεηέο ρξήζεηο ηώλ αξσκαηηθώλ θπηώλ γίλνληαη θαη ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο, νη νπνίεο
εθκεηαιιεύνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην αηζέξην έιαην ηνπ θπηώλ. Σα
ηειεπηαία ρξόληα ην αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε θαξκαθεπηηθή σο ζπκπιήξσκα
δηαηξνθήο ή σο εληζρπηηθό ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (Jeannot et al. 2003). Δπίζεο
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ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ αξσκαηνπνηία, νη θύξηεο ρξήζεηο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ
πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξσκαηηζκό ρώξσλ, ηελ παξαζθεπή ιαδηώλ γηα αζιεηηθό καζάδ θαζώο
θαη γηα ρξήζε ζηε ζάνπλα (Alma et al. 2003). Σέινο ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρνπλ πνιιά
πξντόληα όπσο ζακπνπάλ ελάληηα ζηελ πηηπξίδα, ζηνκαηηθά δηαιύκαηα θαη νδνληόθξεκεο,
ινζηόλ γηα κεηά ην μύξηζκα ιόγνπ ηεο επνπισηηθήο ηνπο δξάζεο. Απώηεξνο ζηόρνο απνηειεί
ε δεκηνπξγία θπηηθώλ πξντόλησλ θαη θαιιπληηθώλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πςειήο
πνηόηεηαο.
 Κηελνηξνθία
Δμαηηίαο ηεο αληηκηθξνβηαθήο θαη αληηκπθεηηαθήο δξάζεο ηνπο ηα θαζηζηνύλ βαζηθό
ζπζηαηηθό γηα ήπηα αληηβηνηηθά ζηελ θηελνηξνθία. Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηα
ζηηεξέζηα ησλ ρνίξσλ θαη ησλ πνπιεξηθώλ βηνινγηθήο εθηξνθήο αληηθαζηζηώληαο ηα
επηβιαβή αληηβηνηηθά (Bassett 2000).
 Άιιεο ρξήζεηο γηα ηνλ θαηαλαισηή
Υξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο θνξέο σο θαισπηζηηθά ή αθόκα σο θπηά εδαθνθάιπςεο ζηνλ
θήπν. Οξηζκέλα από απηά όπσο ην δελδξνιίβαλν είλαη απνδεδεηγκέλα έλα από ηα θαιύηεξα
εληνκναπσζεηηθά. Υξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ζε πνιιά θαζαξηζηηθά νηθηαθήο ρξήζεο θαη
απνζκεηηθώλ ρώξνπ. Δίλαη έλα ζεκαληηθό ζπζηαηηθό νξηζκέλσλ νξγαληθώλ παξαζηηνθηόλσλ
(El-Zemity et al. 2006). Δίλαη άξηζηα κειηζζνηξνθηθά. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα
έρνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα από ηα επηζπκεηά θαη λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ θαηαλαισηή
πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπο θαη γηα απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη κε ζύλεζε θαη πξνζνρή ηδηαίηεξα από ηηο εππαζείο νκάδεο.
Αξωκαηηθά θπηά
Ρίγανη (Origanum vulgare)
Η ξίγαλε είλαη θπηό ηνπ γέλνπο Οriganum ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Υεηιαλζώλ (Labiatae).
Ιζαγελέο θπηό ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ κε εμάπισζε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο παξακεζόγεηεο
ρώξεο αιιά θαη ζηηο εύθξαηεο δώλεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Ακεξηθήο. Πεξίπνπ ην 75% ησλ εηδώλ
ξίγαλεο απαληώληαη ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ηελ Διιάδα, πνπ ζεσξείηαη ε
θαιύηεξε ζηνλ θόζκν ιόγσ πνηόηεηαο, ε ξίγαλε απηνθύεηαη ζρεδόλ ζ’ όιεο ηηο πεξηνρέο,
αιιά ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο. Σα ηειεπηαία ρξόληα άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη
ζηνπο Ννκνύο Καξδίηζαο, Σξηθάισλ, Μαγλεζίαο, Ρνδόπεο, Κηιθίο θαη Θεζζαινλίθεο. Σν
γέλνο Origanum πεξηιακβάλεη 43 είδε θαη 18 ππνείδε (Skoula & Harborne 2002). Η ξίγαλε
είλαη πνιπεηήο πόα αιιά νη βιαζηνί γξήγνξα ράλνπλ ηνλ πνώδε ραξαθηήξα θαη
μπινπνηνύληαη. Μεηά ηελ μπινπνίεζε ην θπηό δίλεη ηελ εηθόλα θνληνύ ζάκλνπ, νη βιαζηνί
είλαη ηεηξαγσληθνί, ηξηρσηνί, πνιύθιαδνη, ύςνπο 30-80 cm θαη ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο
είλαη έξπνληεο. Σα θύιια είλαη κηθξά, έκκηζρα, ζε αληίζεηε δηάηαμε, σνεηδή, πξηνλσηά,
ηξηρσηά, ζηαρηνπξάζηλα. Σα άλζε είλαη κηθξά, ιεπθά, ζε ζύλζεηεο ηαμηαλζίεο από
ζπνλδπισηνύο ζηάρεηο πνπ θαιύπηνπλ ην 1/3 ηνπ άλσ κέξνπο θάζε ζηειέρνπο. Η ξίγαλε
πξνζαξκόδεηαη ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα ρσξίο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο.
Αλαπηύζζεηαη ζε δηάθνξα πςόκεηξα ηόζν ζε παξαζαιάζζηεο, όζν θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο,
θαζώο θαη ζε εδάθε επηθιηλώλ, άγνλσλ, κέηξηαο θαη κέζεο γνληκόηεηαο πεξηνρώλ. Η άξηζηε
ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο είλαη 18-22νC κε όξηα αλάπηπμεο από 4 έσο 33νC, ελώ αληέρεη ζε
ζεξκνθξαζίεο από -25 έσο 42νC (Γθόιηαξεο, 1992, Karousou et al. 2000). Όζνλ αθνξά ην
αηζέξην έιαην ηεο ηνλ πξώην ρξόλν ζε αλνημηάηηθε εγθαηάζηαζε ε απόδνζε είλαη πνιύ κηθξή.
Σν δεύηεξν ρξόλν ε παξαγσγή απμάλεηαη θαηαθόξπθα, κε απόδνζε 100-120 Kgr/ζηξ., ελώ
από ηνλ ηξίην ρξόλν νη απνδόζεηο ζε ρνξηνκάδα θαη ζε θαη ηξηκκέλε ξίγαλε θηάλνπλ ζην
αλώηεξν ζεκείν απόδνζεο έσο θαη 130-150 Kg/ζηξ. Η θπηεία ξίγαλεο κπνξεί λα έρεη
δηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο έσο θαη 10 έηε (Γθόιηαξεο 1992). Οζνλ αθνξά ην αηζεξην ειαην ε
ειιεληθή ξίγαλε πιενλεθηεί κε πνζόηεηα αηζέξηνπ ειαίνπ πνπ θπκαίλεηαη από 1,8-8,2 ml/100
g μεξνύ βάξνπο. Σα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ξίγαλεο είλαη ε θαξβαθξόιε, ε
ζπκόιε, ην γ-ηεξπηλέλην θαη ην p-θπκέλην. Η θαξβαθξόιε θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ
πνηόηεηα ηεο ξίγαλεο θαη ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ θαη έρεη αληηζεπηηθέο θαη αληηκηθξνβηθέο
ηδηόηεηεο (Skoula & Harborne 2002, Zeytinoglu et al. 2003).
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Θςμάπι (Thymus vulgaris)
Σν Θπκάξη είλαη θπηό ηνπ γέλνπο Thymus θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Υεηιαλζώλ
(Labiatae) θαη ππάξρνπλ 350 είδε ηνπ πνπ αλήθνπλ ζην γέλνο Thymus. Δίλαη ηζαγελέο θπηό
ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ κε εμάπισζε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο παξακεζόγεηεο ρώξεο αιιά θαη
ζηηο εύθξαηεο δώλεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Ακεξηθήο. Οη θπξηόηεξεο ρώξεο παξαγσγήο είλαη:
Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, Γαιιία, Διιάδα, Γεξκαλία, Ιηαιία, Αιβαλία, ρώξεο ηεο Βόξεηαο
Αθξηθήο, Αγγιία, Καλαδάο θαη νη ΗΠΑ. ηνλ ειιαδηθό ρώξν ππάξρνπλ πεξίπνπ 31 απηνθπή
είδε ηνπ γέλνπο Thymus, πέληε από ηα νπνία είλαη ελδεκηθά. Σν πιένλ θνηλό είδνο ζηε ρώξα
καο είλαη ην Thymus vulgaris. Σν ζπκάξη είλαη πνώδεο πνιπεηήο ζάκλνο, ύςνπο πεξίπνπ 1530 cm, αλαπηύζζεηαη ζπλήζσο ζε ζπκπαγείο ηνύθεο από καθξηά, αλνξζσκέλα θαη ζρεδόλ
μπιώδε πνιπδηαθιαδηδόκελα ζηειέρε. Σα θύιια ηνπ είλαη κηθξά, άκηζρα, ινγρνεηδή, ζθιεξά,
γπξηζηά ζηηο άθξεο, κε γθξηδνπξάζηλν ζπλήζσο ρξώκα, ην ρξώκα ησλ θύιισλ έρεη δηάθνξεο
απνρξώζεηο ηνπ πξάζηλνπ αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Σα άλζε είλαη κηθξά, κε ππόιεπθε έσο
ηώδε ζηεθάλε (απαιό ξνδ ή ιεπθό), εξκαθξόδηηα, ζηείξα αξζεληθά ή ζηείξα ζειπθά. Η
πεξίνδνο ηεο αλζνθνξίαο δηαξθεί από ην Μάην κέρξη ηνλ Οθηώβξην. Σν ζπκάξη
πξνζαξκόδεηαη ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα ρσξίο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο. Η
άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο είλαη 18-22νC ελώ αληέρεη από -25 έσο 42νC. Η ζπγθνκηδή
γηα απνμεξακέλν ζπκάξη επξείαο θαηαλάισζεο ζπγθνκίδεηαη ηελ άλνημε, ζπγθνκηδή
ζπκαξηνύ ζε λσπή κνξθή ζπγθνκίδεηαη ζε πνιιέο θνπέο εηεζίσο Ινύλην-Ινύιην ή θαη λσξίο
ην θζηλόπσξν ζπλήζσο ην κήλα Οθηώβξην όπνπ έρνπκε δεύηεξε άλζεζε. Η ζπγθνκηδή
γίλεηαη κε θνπή όινπ ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ζε ύςνο πεξίπνπ 4-5 cm από ην έδαθνο
(θξνπκπήο 1979, Γθόιηαξεο 1992, αξιήο 1994). Σνλ πξώην ρξόλν ζε αλνημηάηηθε
εγθαηάζηαζε ε απόδνζε είλαη πνιύ κηθξή. ε θζηλνπσξηλή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα έρνπκε
απόδνζε 40 kg αλα ζηξ. ζε μεξή δξόγε. Σν δεύηεξν ρξόλν ε παξαγσγή απμάλεηαη
θαηαθόξπθα, 230-300 kg αλα ζηξ. ζε μεξή δξόγε. Η θπηεία κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα
νηθνλνκηθήο δσήο έσο θαη 6-8 έηε. Σν ζπκάξη πεξηέρεη αηζέξην έιαην ζε πνζνζηό 1-2%, ηα
θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ζπκαξηνύ είλαη ε ζπκόιε, ε θαξβαθξόιε, ε ιηλαινόιε,
ε γεξαληόιε,ε α-ηεξπηλεόιε, ην γ-ηεξπηλέλην, ην p-θπκέλην. Η ζπκόιε θαζνξίδεη ζε κεγάιν
βαζκό ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπκαξηνύ θαη ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ. Οη πεξηεθηηθόηεηα θπκαίλεηαη
από 50% σο 70% γηα ηε ζπκόιε νπζίεο ε νπνία έρεη αληηζεπηηθέο ηδηόηεηεο θαη ηζρπξή
αληηκηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα. (Wichtel 2002). Παξά ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηα θπξηόηεξν
ζπζηαηηθό ηνπ ειαίνπ, ελ ηνύηνηο ην θπζηθό έιαην ηνπ ζπκαξηνύ πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από 30
ζπζηαηηθά (Lagouri et al. 1993, Baydar et al. 2004).
Φαζκόμηλο (Salvia officinalis)
Σν θαζθόκειν είλαη θπηό ηνπ γέλνπο Salvia θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Υεηιαλζώλ
(Labiateae). Δίλαη απηνθπέο θπηό ηεο λόηηαο Δπξώπεο θαη ησλ ρσξώλ ηεο Λεθάλεο ηεο
Μεζνγείνπ. ην γέλνο Salvia ππάγνληαη πεξίπνπ 900 είδε ησλ εύθξαησλ θαη ζεξκώλ
πεξηνρώλ, είλαη πνιπεηείο ή κνλνεηείο πόεο θξπγαλώδεηο ή ζακλώδεηο θαηά ην πιείζηνλ
αξσκαηηθέο (Skoula et al. 2000, Reales et al. 2004). Όκσο κόλν ιίγνη ηύπνη είλαη εκπνξηθά
ζεκαληηθνί. Σν ζεκαληηθόηεξν είδνο είλαη ην S. officinalis ην νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη
ζπιιέγεηαη ζηε Γηνπγθνζιαβία, ζηελ Αιβαλία, ζηελ Σνπξθία, ζηελ Ιηαιία, ζηελ Διιάδα,
ζηηο Η.Π.Α θαη ζηελ Ιζπαλία. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 20 είδε θαζθόκεινπ θαη έρεη
πεξηνξηζκέλε εμάπισζε σο απηνθπέο ζηελ πεξηνρή ηεο Ηπείξνπ θαη Νόηηα Διιάδα
(Πεινπόλλεζν-λεζηά) θαη θπξίσο ζηελ Κξήηε (Simon 1984). Σν θαζθόκειν είλαη κηθξόο
αεηζαιήο αξσκαηηθόο ζάκλνο. Φπηό πνιύθιαδν κέρξη 50 cm ύςνο, κε μπιώδεηο βιαζηνύο ζηε
βάζε θαη ηξπθεξνύο ζηηο θνξπθέο, έρεη βιαζηό ηεηξαγσληθό, πνιύθιαδν, ρλνπδσηό, θύιια
επηκήθε, ινγρνεηδή, παρηά, νδνλησηά, ρλνπδσηά, ρξώκαηνο ιεπθνπξάζηλνπ ηα άλζε ηνπ είλαη
κεγάια 2-3 cm, ξνδόρξσκα σο θπαλντώδε (βηνιεηί). Η αλζνθνξία αξρίδεη από Μάην θαη
ηειεηώλεη ην πξώην 10ήκεξν ηνπ Ινπλίνπ. Κάζε ρεηκώλα βγάδεη θαηλνύξηνπο ηξπθεξνύο
βιαζηνύο. Σν θαζθόκειν πξνηηκά εδάθε κέζεο γνληκόηεηαο, κε θαιή ζηξάγγηζε.
Αλαπηύζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά ηόζν ζε ςπρξέο όζν θαη ζε ζεξκέο πεξηνρέο. Άξηζηεο
ζεξκνθξαζίεο αλάπηπμεο 15-25 νC . Αληέρεη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κέρξη -25 νC. Αλάινγα
κε ην είδνο, κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ηόζν ζε πεδηλέο όζν θαη ζε πεξηνρέο κε πςόκεηξν κέρξη
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1400 m. Δπηπιένλ, ην θσο είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ ην θπηό λα δώζεη θαιήο πνηόηεηαο
δξόγε (Novak et al. 2006b). Η θαιιηέξγεηα κπνξεί λα επηδήζεη κέρξη θαη έμη ρξόληα, θαη ε
αξρηθή ζνδεηά γίλεηαη ήδε από ηνλ πξώην ρξόλν εγθαηάζηαζεο. πλήζσο θάζε ρξόλν
γίλνληαη δύν ή ηξεηο ζνδεηέο όηαλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο θαη κε
θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. Καηά ηε ζπγθνκηδή ζπιιέγεηαη ην ππέξγεην ηκήκα
ησλ θπηώλ 5 cm πάλσ από ην ζεκείν ηεο πξώηεο δηαθιάδσζεο ηνπ βιαζηνύ. Η ζπγθνκηδή
ζην ζηάδην πιήξνπο άλζεζεο από θπηεία 2 εηώλ θαη άλσ κπνξεί λα δώζεη 400 kg αλά ζηξ. ζε
μεξή δξόγε. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην θπκαίλεηαη από 1,0-2,5% αλάινγα κε ην
είδνο, ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, ην ζηάδην ζπιινγήο. Κύξηα ζπζηαηηθά ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ
είλαη: α-ζνπγηόλε, β-ζνπγηόλε, θακθνξά, 1,8-θηλεόιε (επθαιππηόιε), θακθέλην, α-πηλέλην, βπηλέλην(Wichtel, 2002). Πην εκπνξεύζηκα αηζέξηα έιαηα ζεσξνύληαη απηά πνπ έρνπλ
πεξηεθηηθόηεηα ζε α- θαη β-ζνπγηόλε > 30% θαη ζε θακθνξά < 20% (Novak et al. 2006b).
Δενδπολίβανο (Rosmarinus officinalis)
Πνιπεηέο θπηό ηνπ γέλνπο Rosmarinus ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Υεηιαλζώλ (Labiateae)
ππθλόθπιινο αεηζαιήο ζάκλνο κε ύςνο πνπ θηάλεη ηα 2 m. Η θαηαγσγή ηνπ είλαη από ηηο
πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ αιιά ζήκεξα θαιιηεξγείηαη σο θαιισπηζηηθό ζε όιε ζρεδόλ ηελ
Δπξώπε θαη ηηο εύθξαηεο πεξηνρέο ηεο Ακεξηθήο. Tν πην αληηπξνζσπεπηηθό είδνο ηνπ γέλνπο
Rosmarinus είλαη R. officinalis. Σν δελδξνιίβαλν είλαη έλα αλζεθηηθό θπηό πνπ
πξνζαξκόδεηαη πνιύ εύθνια ζην γύξσ πεξηβάιινλ πνπ αληέρεη θαη ηηο πνιύ ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο. Σα θύιια ηνπ είλαη δεξκαηώδε, κηθξά, γξακκνεηδή θαη κνηάδνπλ κε
πεπθνβειόλεο. Η πάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ έρεη ρξώκα ζθνύξν πξάζηλν θαη ε θάησ
επηθάλεηα είλαη ειαθξώο ρλνπδσηή κε ρξώκα ιεπθό ή αρλά γθξηδσπό. Σα άλζε βξίζθνληαη
θαηά νκάδεο θαη βγαίλνπλ ζηηο καζράιεο ησλ θύιισλ. Σν ρξώκα ηνπο είλαη κνβ, θπαλόιεπθν
ή θαη ιεπθό. Οη βιαζηνί έρνπλ έλα επράξηζην άξσκα πνπ κνηάδεη κε απηό ηνπ ηζαγηνύ θαη ε
γεύζε ηνπο είλαη ειαθξώο πηθξή θαη ιίγν θαπηεξή. Η αλζνθνξία ηνπ δηαξθεί όιν ηα ρξόλν
αιιά ε κεγαιύηεξε ηνπ αλζνθνξία είλαη ηελ άλνημε. Πάλησο νη θαηάιιειεο κέγηζηεο
ζεξκνθξαζίεο ηελ εκέξα θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζηνπο 22 κε 23 βαζκνύο θειζίνπ θαη κπνξεί λα
θαιιηεξγεζεί ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ηε θαηαιιειόηεξε πεξίνδν θαιιηέξγεηαο
ηνπο κήλεο ηεο άλνημεο θαη απαηηεί ήιην. Οη ρεηκεξηλνί παγεηνί επηδξνύλ θαζνξηζηηθά.
Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σν δελδξνιίβαλν κπνξεί λα
ζπγθνκηζζεί όηαλ είλαη ζε πιήξε άλζεζε, δειαδή από ηα κέζα Μαΐνπ κέρξη θαη ην
επηέκβξην. Μπνξεί λα γίλνπλ 2-3 ζπγθνκηδέο κέζα ζην θαινθαίξη. πιινγή κπνξεί λα γίλεη
από ην πξώην έηνο, σζηόζν θαιύηεξα είλαη λα γίλεηαη από ην δεύηεξν. Η κέζε απόδνζε ζε
μεξή δξόγε, αλέξρεηαη ζε 260-350 θηιά ην ζηξέκκα. Η νηθνλνκηθή δσή κίαο θπηείαο
δελδξνιίβαλνπ δηαξθεί 12-18 ρξόληα ή θαη παξαπάλσ. Γηα ηελ παξαγσγή αηζέξηνπ
ειαίνπ πςειόηεξεο πνηόηεηαο, ηα θπηά ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη όηαλ είλαη ζε άλζηζε. Η
πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην θπκαίλεηαη από 1,0-2,5% αλάινγα κε ην είδνο, ηηο ζπλζήθεο
αλάπηπμεο. Η ρεκηθή δνκή πεξηιακβάλεη ζπζηαηηθά θαηλνιηθώλ (rosmarinic, ρισξνγεληθό,
θαη θαθετθό νμέα) ιηλαιόιε θαη θιαβνλνεηδή (πνπ ιεηηνπξγνύλ σο αληηνμεηδσηηθά) (Wichtel
2002, Lis-Balchin 1997).
Τιηθά θαη κέζνδνη
Εγκαηάζηαζη καλλιέπγειαρ
Η εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο έγηλε ζηελ Οξεζηηάδα ζην λνκό Έβξνπ, Βνξεηναλαηνιηθή
Διιάδα, ην Μάην ηνπ 2012. Αθνύ έγηλε εδαθνινγηθή αλάιπζε ηνπ αγξνθηήκαηνο ην νπνίν
είλαη επίπεδν ρσξίο θιίζε κέζεο ζύζηαζεο, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, ν
αγξόο ήηαλ νξγσκέλνο θαζαξόο από άγξηα ρόξηα-δηδάληα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Η θαιιηέξγεηα έγηλε κε ζπνξόθπηα αξσκαηηθώλ θπηώλ ηα
νπνία πξνκεζεπηήθακε από κηα πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία βηνινγηθήο ζπνξνπαξαγσγήο ζηελ
Αξηδαία ηνπ λνκνύ Πέιιαο, ην θηήκα Βίσκα, γηα λα εμαζθαιίζνπκε όηη όια ηα θπηά έρνπλ
ηνλ ίδην γελόηππν ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξόο ώζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πάξνπκε
λα έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ην ίδην αθξηβώο θπηό. Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο ήηαλ ζύκθσλα
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κε ηελ βηβιηνγξαθία γηα ην δελδξνιίβαλν 80 εθαηνζηά επί ηεο ζεηξάο θαη 60 εθαηνζηά επί
ηεο γξακκήο γηα ην θαζθόκειν 70 εθ επί 60 εθ θαη γηα ηε ξίγαλε θαη ην ζπκάξη 60 εθαηνζηά
επί 40 εθαηνζηά ελώ 1 κεηξό ήηαλ ε απόζηαζε από θάζε είδνο θπηνύ, νη επαλαιήςεηο ήηαλ 4
ζεηξέο γηα θάζε είδνο θαη ε θαιιηέξγεηα ήηαλ δηπιή, ην έλα ηεκάρην ήηαλ αξδεπόκελν θαη ην
άιιν μεξηθό. Σν ζύλνιν ηεο θαιιηέξγεηαο ήηαλ 312 ηκ, 156 ηκ θάζε ηεκάρην (αξδεπηηθό θαη
μεξηθό). Η άξδεπζε γηλόηαλ κόλν ζην αξδεπηηθό ηεκάρην από ην Μάην κέρξη ηέιε 30
επηεκβξίνπ θάζε 15 εκέξεο κε ιάζηηρν πεξίπνπ 4 ιίηξα αλά θπηό, ην μεξηθό θνκκάηη
πνηίζηεθε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη κόλν 2 θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ όηαλ
ππήξρε παξαηεηακέλε αλνβξία θαηά ην 2012, γηα απηό ην ιόγν ην μεξηθό ζπκάξη μεξάζεθε
θαη αλαγθαζηηθά ην επηέκβξην αληηθαζηάζεθε κε λέα ζπνξόθπηα ηα νπνία παξαγγέιζεθαλ
εθ λένπ από ην θηήκα Βίσκα.
Tν 2012 ε ζπγθνκηδή έγηλε ην επηέκβξην, ζηε δεύηεξε άλζεζε ησλ θπηώλ, εθηόο από ην
ζπκάξη ην μεξηθό (ην νπνίν μεξάζεθε) θαη ε παξάγσγε γηα όια ηα θπηά ήηαλ πνιύ κηθξή.
Καηά ηε ρξνληά 2013 ε ζπγθνκηδή έγηλε ζηελ πιήξε άλζεζε γηα ην ζπκάξη 23/5/13 θαη γηα
ηε ξίγαλε 19/6/13. Σα θπηά πνπ πξννξίδνληαλ γηα απόζηαμε μεξαίλνληαλ ζε ζθηεξό κέξνο
ζηνπο 27ν C γηα δέθα κέξεο θαη κεηά γηλόηαλ ε απόζηαμε, ζηα άιια θπηά γηλόηαλ ε
θαηακέηξεζε ηνπ ύςνπο ηνπο ζηνλ αγξό ύζηεξα θόβνληαλ θαη κεηξηόηαλ ηα ζηειέρε
ηνπο θαη δπγίδνληαλ ην λσπό βάξνο άλσ θαη θάησ κέξνο θαη αθνύ ηνπνζεηνύληαλ ζην
θιίβαλν ζηνπο 70ν C γηα ηξεηο εκέξεο έσο όηνπ ζηαζεξνπνηεζεί ην βάξνο ηνπο θαη γηλόηαλ ε
ηειηθή κέηξεζε ηνπ μεξνύ βάξνπο άλσ θαη θάησ κέξνο.
Απόζηαξη
Η παξαιαβή ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ έγηλε κε πδξναπόζηαμε κέζσ ηεο ζπζθεπήο Clevenger.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ 150 g μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ κε 500 mL απηνληζκέλνπ λεξνύ γηα θάζε
απόζηαμε. Η δηάξθεηα ηεο θάζε απόζηαμεο ήηαλ 3 ώξεο. Η ρεκηθή αλάιπζε ηνπ παξαγνκέλνπ
αηζέξηνπ ειαίνπ έγηλε κε αέξην ρξσκαηνγξάθν, ζε ζύδεπμε κε θαζκαηόκεηξν κάδαο (GCMS). Ο αέξηνο ρξσκαηνγξάθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν HP-5890 II GC εθνδηαζκέλνο
κε κηα ζηήιε αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο ηύπνπ 30m x 0.25 mm id, 0.25 κm HP-5ms θαη δύν
αληρλεπηέο, έλαλ ηνληζκνύ θινγόο θαη έλα αληρλεπηή θαζκαηνκεηξίαο κάδαο HP 5972.
Φέξσλ αέξην είλαη ην ήιην. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ εηζαγσγήο δείγκαηνο θαη ηνπ
ζπλδέζκνπ κεηαθνξάο ηνπ αληρλεπηή κάδαο νξίζηεθε ζε 220 θαη 290 oC αληίζηνηρα. Γηα ηνλ
δηαρσξηζκό ησλ νπζηώλ ε ζεξκνθξαζία ηεο ζηήιεο μεθηλά από ηνπο 60º C, αλέξρεηαη ζε 240º
C κε ξπζκό κεηαβνιήο 3º C / min, παξακέλεη ζηαζεξή γηα 10 min.
Απνηειέζκαηα
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θαηόπηλ ηεο πεξηγξαθηθήο
αλάιπζεο θαζώο θαη απηά ησλ εθηηκεηηθώλ θαη ζπγθξηηηθώλ δνθηκαζηώλ γηα ηε ρξνληά
εγθαηάζηαζεο 2012 θαη ηελ επόκελε 2013.
Ρίγανη
ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ζπγθνκηδέο από ηε ρξνληά
εγθαηάζηαζεο ηεο ξίγαλεο ε νπνία έγηλε ην 2012 θαη ε επόκελε ην 2013.
ηνλ Πίλαθα 1 θαίλεηαη θαζαξά όηη ζηελ ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ εηώλ 2012 θαη 2013 θαη ζηηο
δπν επεκβάζεηο δειαδή θαη ζηελ πνηηζηηθή θαη ζηελ μεξηθή θαιιηέξγεηα ζε όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κειεηήζεθαλ, λσπό θαη μεξό βάξνο, άλσ θαη θάησ κέξνο, θαζώο
θαη πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην, άλσ θαη θάησ κέξνο, ην 2013, είλαη θαηά πνιύ πην
απμεκέλα από ηε ρξνληά εγθαηάζηαζεο ην 2012. Δπίζεο από ηνλ Πίλαθα 1 ζηε ζύγθξηζε
κεηαμύ ησλ δπν επεκβάζεσλ γηα ηελ θάζε ρξνληά μερσξηζηά θαίλεηαη όηη ην 2012 νη ηηκέο
όισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ δελ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. Σν 2013 ε πνηηζηηθή θαιιηέξγεηα
έρεη κεγαιύηεξε αλάπηπμε ζηα ραξαθηεξηζηηθά λσπό θαη μεξό βάξνο άλσ θαη θάησ κέξνπο
ελώ όζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην ππεξηεξεί ζηελ μεξηθή θαιιηέξγεηα κε
πνζνζηό άλσ κέξνπο 6.6% ζε ζρέζε κε 5.5% ηεο πνηηζηηθήο θαιιηέξγεηαο.
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Πίλαθαο 1: Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ξίγαλεο (Πεξίνδνο ζπγθνκηδήο 20122013).
Υαξαθηεξηζηηθό

2012
(πνηηζηηθό)

Νσπό βάξνο Άλσ Μεξνο (g)

4.4±1.6a

4.8±1.4a

267±171.5b

120±65.7b

Νσπό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

6±0.7a

3.7±2a

168±42.5b

75±26c

Ξεξό βάξνο Άλσ Μέξνο (g)

0.9±0.3a

1.5±0.4a

120±101.7b

44±2c

Ξεξό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

1.35±0.3a

1±0.4a

66.5±36.9b

30.5±9.3c

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην
έιαην Άλσ κέξνο (%)

4.3±0.2a

3.8±0.1a

5.5±0.4b

6.6±0.3c

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην
έιαην Κάησ κέξνο (%)

0.4±0.0a

0.32±0.1a

0.4±0.0a

0.7±0.2b

2012
(μεξηθό)

2013
(πνηηζηηθό)

2013
(μεξηθό)

Οη ηηκέο είλαη ν κέζνο 4 πεηξακαηηθώλ δεηγκάησλ, ηηκέο αλάκεζα ζηηο γξακκέο νη νπνίεο
αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζην δείθηε δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κεηαμύ
ηνπο P<0.05
Πίλαθαο 2: Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκαξηνύ (Πεξίνδνο ζπγθνκηδήο 20122013).
Υαξαθηεξηζηηθό

2012
(πνηηζηηθό)

2013
(πνηηζηηθό)

2013
(μεξηθό)

Νσπό βάξνο Άλσ Μέξνο (g)

1±0.18a

132.3±33.8b

33.8±16.5c

Νσπό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

0.9±0.16a

109.7±21.5b

36.8±22.6c

Ξεξό βάξνο Άλσ Μέξνο (g)

0.5±0.3a

41.8±13.8b

7.5±4c

0.31a

37.5±9.7b

11±8c

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην
Άλσ κέξνο (%)

-

1.22±0.1a

1.9±0.0b

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην
Κάησ κέξνο (%)

-

0.13±0.0a

0.26±0.0b

Ξεξό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

Οη ηηκέο είλαη ν κέζνο 4 πεηξακαηηθώλ δεηγκάησλ, ηηκέο αλάκεζα ζηηο γξακκέο νη νπνίεο
αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζην δείθηε δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά
κεηαμύ ηνπο P<0.05
Θςμάπι
ηνλ Πίλαθα 2 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζπκαξηνύ γηα ηεο δπν
επεκβάζεηο, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ηε ρξνληά εγθαηάζηαζεο ιόγσ εθηεηακέλεο μεξαζίαο ην
μεξηθό ζπκάξη μεξάζεθε θαη αληηθαηάζηαζεθε ε θαιιηέξγεηα, επίζεο δελ ππάξρνπλ
απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην εμαηηίαο ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο θαη δελ
κπόξεζε λα γίλεη απόζηαμε. Όζνλ αθνξά ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δπν εηώλ 2012 θαη 2013
όιεο νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηε ρξνληά εγθαηάζηαζεο είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξεο ζε
ζρέζε κε ηελ επόκελε ρξνληά. Όζνλ αθνξά ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ην
έηνο 2013 κεηαμύ ησλ δπν επεκβάζεσλ ε πνηηζηηθή θαιιηέξγεηα έρεη κεγαιύηεξε αλάπηπμε
όζνλ αθνξά ην λσπό θαη μεξό βάξνο άλσ θαη θάησ κέξνπο, ελώ ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε
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αηζέξην έιαην ππεξηεξεί ε μεξηθή θαιιηέξγεηα κε πνζνζηό άλσ κέξνπο 1.9 % ζε ζρέζε κε
1.22% ηεο πνηηζηηθήο θαιιηέξγεηαο.
Δενδπολίβανο
ηνλ Πίλαθα 3 θαίλεηαη θαζαξά όηη ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ εηώλ 2012 θαη 2013 θαη ζηηο
δπν επεκβάζεηο, δειαδή θαη ζηελ πνηηζηηθή θαη ζηελ μεξηθή θαιιηέξγεηα ζε όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κειεηήζεθαλ, λσπό θαη μεξό βάξνο άλσ θαη θάησ κέξνο θαζώο
θαη πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην άλσ θαη θάησ κέξνο, ην 2013 είλαη θαηά πνιύ πην
απμεκέλα από ηελ ρξνληά εγθαηάζηαζεο ην 2012. Όζνλ αθνξά μερσξηζηά ηε ρξνληά
εγθαηάζηαζεο ην 2012 θαη γηα μεξηθή θαη γηα πνηηζηηθε θαιιηέξγεηα νη ηηκέο ζε όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά δελ έρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο εθηόο από ηελ
πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην άλσ κέξνπο όπνπ κεγαιύηεξν πνζνζηό έρεη ε πνηηζηηθή
θαιιηέξγεηα. Σν 2013 ε πνηηζηηθή θαιιηέξγεηα έρεη κεγαιύηεξε αλάπηπμε, ζηηο ηηκέο ηνπ
λσπνύ θαη μεξνύ βάξνπο άλσ θαη θάησ κέξνπο ρσξίο όκσο λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ελώ όζνλ αθνξα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην ππεξηεξεί ε
μεξηθή θαιιηέξγεηα κε πνζνζηό άλσ κέξνπο 4.1% ζε ζρέζε κε 3.9% ηεο πνηηζηηθήο
θαιιηέξγεηαο ρσξίο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά.
Πίλαθαο 3: Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκαξηνύ (Πεξίνδνο ζπγθνκηδήο 20122013).
Υαξαθηεξηζηηθό

2012
(πνηηζηηθό)

2012
(μεξηθό)

2013
(πνηηζηηθό)

2013
(μεξηθό)

Νσπό βάξνο Άλσ Μεξνο (g)

9.3±1.7a

6.5±0.9a

593.8±506b

216±30.3b

Νσπό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

7±0.8a

5±1.5a

425±236.7b

183.8±56.1b

Ξεξό βάξνο Άλσ Μέξνο (g)

3.4±0.7a

2.7±0.47a

205.8±169.7b

78.5±11.7c

Ξεξό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

3.9±2.2a

2.6±0.4a

172±97.8b

81.5±18.9b

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην
έιαην Άλσ κέξνο (%)

2.2±0.1a

1.95±0.1b

3.9±0.4c

4.1±0.2c

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην
έιαην Κάησ κέξνο (%)

0.2±0.1a

0.16±0.0a

0.2±0.1a

0.16±0.0a

Οη ηηκέο είλαη ν κέζνο 4 πεηξακαηηθώλ δεηγκάησλ, ηηκέο αλάκεζα ζηηο γξακκέο νη νπνίεο
αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζην δείθηε δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά
κεηαμύ ηνπο P<0.05
Φαζκόμηλο
ηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη θαζαξά όηη ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ εηώλ 2012 θαη 2013 θαη ζηηο
δπν επεκβάζεηο, δειαδή θαη ζηελ πνηηζηηθή θαη ζηελ μεξηθή θαιιηέξγεηα ζε όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κειεηήζεθαλ, λσπό θαη μεξό βάξνο, άλσ θαη θάησ κέξνο θαζώο θαη
πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην, άλσ θαη θάησ κέξνο, ην 2013 είλαη θαηά πνιύ πην απμεκέλα
από ηε ρξνληά εγθαηάζηαζεο ηνπ. Δπίζεο από ηνλ Πίλαθα 4 ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δπν
επεκβάζεσλ γηα ηελ θάζε ρξνληά μερσξηζηά θαίλεηαη όηη 2012 ππάξρεη κεγαιύηεξε
αλάπηπμε ζηελ πνηηζηηθή θαιιηέξγεηα ζε ζρέζε κε ηελ μεξηθή θαιιηέξγεηα, όζνλ αθνξά ην
λσπό θαη μεξό βάξνο άλσ θαη θάησ κέξνπο ελώ δελ έρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά
κεηαμύ ηνπο εθηόο από ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην άλσ κέξνπο όπνπ κεγαιύηεξν
πνζνζηό έρεη ε πνηηζηηθή θαιιηέξγεηα. Σν 2013 ε πνηηζηηθή θαιιηέξγεηα έρεη κεγαιύηεξε
αλάπηπμε όζνλ αθνξά ην λσπό θαη μεξό βάξνο άλσ θαη θάησ κέξνπο ρσξίο όκσο λα
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξεο ελώ όζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην
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έιαην ππεξηεξεί ε πνηηζηηθή θαιιηέξγεηα κε πνζνζηό άλσ κέξνπο 1% ζε ζρέζε κε 0.7% ηεο
μεξηθήο θαιιηέξγεηαο.
Πίλαθαο 4: Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζθόκεινπ (Πεξίνδνο ζπγθνκηδήο
2012-2013).
Υαξαθηεξηζηηθό

2012
(πνηηζηηθό)

2012
(μεξηθό)

2013
(πνηηζηηθό)

2013
(μεξηθό)

Νσπό βάξνο Άλσ Μεξνο (g)

9.4±0.7a

6.3±1.6a

219.7±165.5b

217.2±82.7b

Νσπό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

9.4±0.6a

7.4±1.3b

147.5±105.5c

137.3±49c

Ξεξό βάξνο Άλσ Μέξνο (g)

2.6±0.1a

1.8±0.5b

49.2±35c

50±19.3c

Ξεξό βάξνο Κάησ Μέξνο (g)

2.9±0.1a

2.35±0.4b

42±19.9c

34.8±10.7c

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην
έιαην Άλσ κέξνο (%)

1±0.0a

1±0.05a

1±0.0a

0.7±0.1b

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην
έιαην Κάησ κέξνο (%)

0.1±0.1a

0.16±0.0a

0.1±0.0b

0.3±0.1c

Οη ηηκέο είλαη ν κέζνο 4 πεηξακαηηθώλ δεηγκάησλ, ηηκέο αλάκεζα ζηηο γξακκέο νη νπνίεο
αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζην δείθηε δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά
κεηαμύ ηνπο P<0.05
Ανάλςζη ζςζηαηικών αιθέπιος έλαιος
Όπσο πξναλαθέξζεθε έγηλε αλάιπζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ζηα ηέζζεξα είδε θπηώλ, ε
αλάιπζε έγηλε κόλν γηα ηα θπηά ηα νπνία ζπγθνκίζζεθαλ ηε δεύηεξε ρξνληά ην 2013, επεηδή
ηε ρξνληά εγθαηάζηαζεο δελ ππήξμε επαξθήο πνζόηεηα αηζέξηνπ ειαίνπ γηα αλάιπζε. Σα
ζπζηαηηθά ηα νπνία αλαγλσξίζζεθαλ κέζσ ηνπ αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ ζε ζύδεπμε κε
θαζκαηόκεηξν κάδα, ήηαλ δεθάδεο αιιά ζηνλ Πίλαθα 5 παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθόηεξα
ζπζηαηηθά γηα θάζε θπηό ηα νπνία θαη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ πνηόηεηα ηνπ
παξαγόκελνπ ειαίνπ θαη ζπλεπώο θαη ηελ εκπνξηθή ηνπ αμία.
Πίλαθαο 5. Πνζνζηά θπξηόηεξσλ ζπζηαηηθώλ θαηά ην 2013.
Φπηό

Πνηηζηηθή
θαιιηέξγεηα(%)

Ξεξηθή
θαιιηέξγεηα(%)

Κπξηόηεξα
πζηαηηθά

Ρίγαλε

75.7±0.2a

76.2±0.5b

θαξβαθξόιε

Θπκάξη

60.1±0.65a

54.3±0.2b

ζπκόιε

Φαζθόκειν

18.7±0.2a

21.6± 0.2a

ζνπγέλην

12.7±0.2a

20.8±0.2b

επθαιππηόιε

26.4±0.4a

20±0.6b

επθαιππηόιε

23.8±0.3a

34.5±0.4b

θακθνξά

Γελδξνιίβαλν

Οη ηηκέο είλαη ν κέζνο 4 πεηξακαηηθώλ δεηγκάησλ, ηηκέο αλάκεζα ζηηο γξακκέο νη νπνίεο
αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζην δείθηε δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά
κεηαμύ ηνπο P<0.05
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ηνλ Πίλαθα 5 εκθαλίδνληαη ηα θπξηόηεξα ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην αηζέξην έιαην θάζε
θπηνύ, γηα όια ηα θπηά ηα πνζνζηά είλαη πνιύ θνληά παξόιν πνπ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δπν επεκβάζεσλ, επίζεο ηα πνζνζηά απηά ζεσξνύληαη
αξθεηά πςειά ζύκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη έηζη θαζηζηνύλ ην θάζε αηζέξην έιαην
πςειήο πνηόηεηαο θαη ζπλεπώο κε κεγάιε εκπνξηθή αμία.
πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο κεξηθά αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζα
κπνξνύζαλ λα εμαρζνύλ. Όια ηα θπηά ηα νπνία κειεηήζεθαλ δειαδή ε ξίγαλε, ην ζπκάξη, ην
θαζθόκειν θαη ην δελδξνιίβαλν ζα κπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ
θαιιηεξγεηώλ, νη νπνίεο είλαη νη ίδηεο ηόζα ρξόληα θαη είλαη θνξεζκέλεο ρσξίο λα θέξνπλ ηελ
αλακελόκελε παξαγσγή θαη έζνδα ζηνλ παξαγσγό. Καη ζπλεπώο νη λέεο θαιιηέξγεηεο ζα
πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ σο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, κε έλαλ
νξγαλσκέλν ζπλεηαηξηζκό από παξαγσγνύο κε θαιιηέξγεηα αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε κεγάιε
θιίκαθα ζα κπνξνύζε λα γίλεηαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ θπηώλ,
δειαδή από ηελ θαιιηέξγεηα σο ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θπηνύ αιιά αθόκε θαη ηελ απόζηαμε
ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ όπνπ εθεί επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Να ππάξμεη
βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ζπλεπώο εμαγσγή ησλ πξντόλησλ αθνύ από ηελ αλάιπζε είλαη
μεθάζαξν όηη ε πνηόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θπηηθώλ πξντόλησλ θαζώο θαη ηα παξαγόκελα
από απηά αηζέξηα έιαηα είλαη πνιύ θαιήο πνηόηεηαο άξα θαη κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο.
Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζαλ λα κειεηεζνύλ θαη άιια αξσκαηηθά θπηά αξρηθά ζε πεηξακαηηθό
ζηάδην θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα λα αμηνπνηεζνύλ αλάινγα ζε εληαηηθέο
θαιιηέξγεηεο. Από ηα παξαπάλσ εύθνια κπνξεί λα βγεη ην ζπκπέξαζκα όηη ηέηνηνπ είδνπο
θαιιηέξγεηεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ αύμεζε ηεο
νηθνλνκηθήο δύλακεο ηεο πεξηνρήο.
Όζνλ αθνξά ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ θπηώλ ηα νπνία κειεηήζεθαλ ε ξίγαλε
έδεημε πξνβάδηζκα ηόζν από πιεπξάο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο όζν θαη
από άπνςε παξαγσγηθόηεηαο ζε μεξή δξόγε όζν θαη ζε παξαγσγηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο
αηζέξην έιαην.
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Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Θεόδωρος Μανουσίδης, Κωνσταντίνος Δαδούσης και Ζαφείρης Άμπας†
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κτηνοτροφία, με σημαντικότερους τους κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας και της
αγελαδοτροφίας, αποτελούσε παραδοσιακά σημαντικό τομέα απασχόλησης αλλά και
παραγωγής πλούτου στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας. Διαχρονικά προβλήματα όπως η
έξαρση επιδημιών (κυρίως ευλογιάς και αφθώδους πυρετού), η συρρίκνωση των διαθέσιμων
βοσκοτόπων, το υψηλό κόστος παραγωγής, η φυσιολογική απομάκρυνση των ηλικιωμένων
κτηνοτρόφων, η χαμηλή προσέλκυση νέων λόγω της χαμηλής κοινωνικής αποδοχής του
επαγγέλματος, είχαν ως αποτέλεσμα την απαξίωση του κλάδου και τη μείωση του ζωικού
κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ποιοτικά και τοπικά
ζωικά προϊόντα (ΠΟΠ & ΠΓΕ) αυξάνει συνεχώς. Η φέτα, το σημαντικότερο παραδοσιακό
ελληνικό τυροκομικό προϊόν, παρουσιάζει αυξημένη διεθνή ζήτηση. Τα παραπάνω
αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη ευοίωνων προοπτικών για την ανάπτυξη του κλάδου αλλά σε
διαφορετικό επίπεδο σκέψης και οργάνωσης από το υφιστάμενο. Οι άφθονες ζωοτροφές που
παράγονται στην περιοχή, η οργάνωση των κτηνοτρόφων σε συλλογικές ομάδες (πχ.
συνεταιρισμούς), η μεταποίηση και πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και η
ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων είναι
καθοριστικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της κτηνοτροφίας. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση
επιβάλει την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ως λύση για την έξοδο από αυτήν. Η
κτηνοτροφία και ιδιαίτερα ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας μπορεί να αποτελέσει ένα
μέρος της λύσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά: Κτηνοτροφία, ανάπτυξη, μεταποίηση, πιστοποίηση, ποιοτικά χαρακτηριστικά
Εισαγωγή
Στην Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων εδαφοκλιματικών συνθηκών της, αναπτύχθηκε η εκτροφή
προβάτων και αιγών από τους αρχαίους χρόνους. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η
αιγοπροβατοτροφία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του ελληνικού λαού με την
εξασφάλιση πολύτιμων αγαθών όπως είναι το δέρμα, το μαλλί, το κρέας, το γάλα και τα
πολυάριθμα τυροκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτό. Σήμερα, η
αιγοπροβατοτροφία αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της ζωικής παραγωγής με την αξία
των προϊόντων της να αποτελεί το 18% της συνολικής Ακαθάριστης Αξίας της Γεωργικής
Παραγωγής της χώρας και το 32% της συνολικής Ακαθάριστης Αξίας της Ζωικής
Παραγωγής (Ζέρβας 2014).
Η αιγοπροβατοτροφία έχει ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία σε ορεινές,
νησιωτικές και με ειδικά προβλήματα (μειονεκτικές) περιοχές της χώρας (Παπαθεοδώρου
κ.ά. 2005) καθώς είναι δύσκολο να αναπτυχθούν σε αυτές άλλες γεωργικές και
κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 80% των αιγοπροβάτων
εκτρέφονται σε μειονεκτικές περιοχές όπως τις ορίζει ο κανονισμός της Ε.Ε. 75/268
(Hadjigeorgiou et al. 1999).
Ο πληθυσμός των εκτρεφόμενων προβάτων σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία (ΕΣΥΕ 2013) ανέρχεται σε 8,69 εκατ. και των αιγών σε 3,65 εκατ. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται πτωτική τάση στον αριθμό των εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων
345

λόγω των πολλών και σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όσον αφορά το
συνολικό αριθμό των παραγωγών με εισκομίσεις πρόβειου (39.567 παραγωγοί) αλλά και
γίδινου (14.271 παραγωγοί) γάλακτος παρατηρείται μία πτωτική τάση τα τελευταία περίπου
10 χρόνια (Διάγραμμα 1) (ΕΛΟΓΑΚ 2014). Ανάλογα με τον αριθμό των παραγωγών,
πτωτική είναι και η τάση στις εισκομίσεις γίδινου γάλακτος οι οποίες έφτασαν τους 123.398
τόνους. Αντίθετα, οι εισκομίσεις πρόβειου γάλακτος παρουσίασαν μία σχετικά σταθερή τάση
(520.173 τόνους το 2013) παρά τη μείωση των παραγωγών, γεγονός που οφείλεται
πιθανότατα στην αύξηση του μέσου μεγέθους κοπαδιού ανά παραγωγό και της αντίστοιχης
παραγωγικότητάς του. Το παραπάνω στοιχείο αναδεικνύει την μεγαλύτερη συρρίκνωση του
κλάδου της αιγοτροφίας σε σχέση με αυτόν της προβατοτροφίας.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του αριθμού παραγωγών με εισκομίσεις και της ποσότητας των
εισκομίσεων αιγοπρόβειου γάλακτος (Πηγή: www.elogak.gr).
Όσον αφορά την προβατοτροφία, παρατηρούνται δύο τάσεις τα τελευταία χρόνια
(Μανουσίδης 2012). Σύμφωνα με την πρώτη, δημιουργούνται μεγάλες προβατοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με ζώα συνήθους παραγωγικότητας που εκτρέφονται με εκτατικό τρόπο
κυρίως σε ημιορεινές περιοχές όπου υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλοι για βόσκηση
βοσκότοποι. Η δεύτερη τάση συνδέεται με τη δημιουργία μέσων και μεγάλων
προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν εντατικό σύστημα εκτροφής και
εκτρέφουν βελτιωμένα ζώα με υψηλή παραγωγικότητα και μεγάλη πολυδυμία. Τα πρόβατα
αυτών των εκτροφών παραμένουν ενσταβλισμένα όλο το χρόνο, δεν βόσκουν και η διατροφή
τους βασίζεται σε συγκομιζόμενες χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές
(Κιτσοπανίδης 2006).
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H κύρια παραγωγική κατεύθυνση της Ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας είναι η
γαλακτοπαραγωγή (το 95% εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων είναι αμελγόμενα) και παρόλο που
η Ελλάδα διαθέτει μόνο το 8,1% του πληθυσμού των προβάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) και το 45% των αιγών, παράγει το 30% της συνολικής ετήσιας κοινοτικής παραγωγής
αιγοπρόβειου γάλακτος (Κιτσοπανίδης 2006, Παπαδόπουλος 2007). Το 90% του πρόβειου
και το 80% του γίδινου γάλακτος χρησιμοποιείται για τυροκόμηση (Ζέρβας 2014) όπου
τελικώς παρασκευάζονται 130.000 τόνοι τυριών (κυρίως φέτα). Ο βαθμός αυτάρκειας της
χώρας σε αιγοπρόβειο γάλα είναι 100% ενώ σε αιγοπρόβειο κρέας είναι 95,7% (149.000
τόνοι) (Κιτσοπανίδης 2014).
Η αιγοπροβατοτροφία στο Δήμο Νέας Ορεστιάδας
Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και των εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων του Δήμου
Ορεστιάδας για τα έτη 2010 και 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής ζωικού κεφαλαίου
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1. Το 2010 δραστηριοποιούνταν 291 εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονταν 24.738
πρόβατα και 7.461 αίγες (συνολικά 32.199 αιγοπρόβατα) ενώ το 2015 ο αριθμός
εκμεταλλεύσεων μειώθηκε στις 192, ο αριθμός των εκτρεφόμενων προβάτων σε 13.099 και
των αιγών σε 5.043. Όπως φαίνεται, ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας έχει συρρικνωθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια με μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων κατά 34,0% και
σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου (κατά 47,0% για τα πρόβατα και 32,4% για τις
αίγες). Μεταξύ των δύο κατηγοριών ζώων, μεγαλύτερη είναι η μείωση των προβάτων που
ουσιαστικά έχει πληγεί περισσότερο εξαιτίας της ασθένειας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
και τις εξάρσεις της κατά τα έτη 2013 και 2014. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι νόσος
που εξελίσσεται πολύ πιο βαριά στα πρόβατα προκαλώντας έντονη νοσογόνο κατάσταση ενώ
στις αίγες εκδηλώνεται σε ελαφρότερη μορφή (Παπαδόπουλος 1992), αν και δεν έχουν
καταγραφεί κρούσματα προσβολής ευλογιάς σε αίγες στην ευρύτερη περιοχή.
Πίνακας 1. Αριθμός εκμεταλλεύσεων και εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων στο Δήμο Νέας
Ορεστιάδας για τα έτη 2010 και 2015.
2010

2015

Μεταβολή %

291

192

-34,0

Πρόβατα

24.738

13.099

-47,0

Αίγες

7.461

5.043

-32,4

Αιγοπρόβατα

32.199

18.142

-43,7

Εκμεταλλεύσεις

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των εκμεταλλεύσεων με βάση τις κλάσεις
μεγέθους. Τόσο το 2010 όσο και το 2015 παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
εκμεταλλεύσεων εκτρέφει κοπάδια μικρού μεγέθους που δεν ξεπερνούν τα 200 ζώα (πρώτες
δύο κλάσεις). Συγκεκριμένα, το 2010 οι 241 εκμεταλλεύσεις (82,8% του συνόλου) και το
2015 οι 170 εκμεταλλεύσεις (το 88,5% του συνόλου) ανήκαν στις πρώτες δύο κλάσεις (έως
200 ζώα), στοιχείο που δείχνει την τάση επικράτησης εκμεταλλεύσεων μικρού μεγέθους.
Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ότι εκτός από την ποσοτική μείωση του αριθμού των
εκμεταλλεύσεων και του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων μεταξύ των ετών 2010 και 2015,
υπήρξε και ποιοτική μεταβολή όσον αφορά τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων. Ουσιαστικά, το
2015 παρατηρήθηκε μια μετατόπιση των εκμεταλλεύσεων από μεγαλύτερες προς μικρότερες
κλάσεις μεγέθους. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της
τελευταίας 5ετίας και της δυσκολίας των κτηνοτρόφων να διατηρήσουν μεγάλα κοπάδια.
Έτσι το 2010 το 17,2% των εκμεταλλεύσεων, με κοπάδια μεγαλύτερα από 200 ζώα,
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εξέτρεφαν το 53,0% των αιγοπροβάτων ενώ το 2015 το ποσοστό μειώθηκε στο 11,5% με
αντίστοιχο ποσοστό αιγοπροβάτων στο 37,0%.
Πίνακας 2. Κατανομή αριθμού εκμεταλλεύσεων και εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων κατά
κλάσεις στο Δήμο Νέας Ορεστιάδας για τα έτη 2010 και 2015.
2010

Κλάση
μεγέθους

2015

Εκμ/σεις

%

Αιγ/βατα

%

Εκμ/σεις

%

Αιγ/βατα

%

0-99

181

62,2

6.668

20,7

130

67,7

5.492

30,3

100-199

60

20,6

8.470

26,3

40

20,8

5.917

32,6

200-299

28

9,6

7.057

21,9

9

4,7

2.053

11,3

300-399

11

3,8

3.567

11,1

9

4,7

2.977

16,4

400-499

9

3,1

3.907

12,1

4

2,1

1.703

9,4

500+

2

0,7

2.530

7,9

0

0

0

0

291

100

32.199

100

192

100

18.142

100

ΣΥΝΟΛΟ

Προβλήματα και προοπτικές αιγοπροβατοτροφίας - Ανάλυση Swot
Με τη χρήση της ανάλυσης SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) (Fine
2009) έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου της
αιγοπροβατοτροφίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με τη σύντομη περιγραφή
των δυνατών αλλά και των αδύναμων σημείων του, με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών
αλλά και των κινδύνων που υπάρχουν.
Δυνατά σημεία
 Η σημαντικότητα του κλάδου στην εθνική οικονομία (ο σημαντικότερος της ζωικής
παραγωγής).


Ιδανικές κλιματεδαφικές
αιγοπροβατοτροφίας.



Παραγωγή προϊόντων με υψηλή βιολογική και θρεπτική αξία (τυρί, γιαούρτι).



Παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων με κυριότερο εκπρόσωπο τη φέτα, το σημαντικότερο
παραδοσιακό ελληνικό τυροκομικό προϊόν.



Υψηλή ζήτηση φέτας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

συνθήκες

για

την

ανάπτυξη

της

εκτατικής

Αδύναμα σημεία
 Υψηλή μέση ηλικία αιγοπροβατοτρόφων ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής
απομάκρυνσης των ηλικιωμένων κτηνοτρόφων και του χαμηλού βαθμού προσέλκυση
νέων.
 Έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης αιγοπροβατοτρόφων,
αδυναμία πρόσβασης στην πληροφόρηση και την ενημέρωση, επιφυλακτικότητα
στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων με τελική συνέπεια την επιβράδυνση του
εκσυγχρονισμού του κλάδου.
 Υψηλές απαιτήσεις σε χειρωνακτική εργασία επιβαρύνουν την καθημερινότητα και
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των αιγοπροβατοτρόφων.
 Απαιτούνται επενδύσεις υψηλών κεφαλαίων και ειδικά για τις εκτροφές εντατικού
συστήματος λόγω απαιτήσεων σε κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό.
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Έλλειψη διαθέσιμων βοσκοτόπων (ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ανεπτυγμένη η
γεωργία) αλλά και σχεδίων διαχείρισής τους λόγω του ασαφούς καθεστώτος χρήσης
γης και της ελλιπούς σχετικής νομοθεσίας ως πρόσφατα.
Υψηλές τιμές ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων αυξάνουν το κόστος
παραγωγής.
Χαμηλές αποδόσεις των ζώων κυρίως λόγω μη ισόρροπης διατροφής αλλά και
εκτροφής μη βελτιωμένων φυλών αιγοπροβάτων.
Χαμηλές τιμές πώλησης προϊόντων (γάλα και κρέας) από τους παραγωγούς.
Μη ιδανικές συνθήκες εμπορίας λόγω του χαμηλού ανταγωνισμού στη μεταποίηση,
τη μεγάλη απόσταση από εμπορικά κέντρα και την έλλειψη μικρών τοπικών
τυροκομείων.
Έλλειψη συλλογικών οργάνων (πχ. συνεταιρισμοί) που θα μπορούσαν να προάγουν
τα συμφέροντα των παραγωγών.
Απουσία διεπαγγελματικής οργάνωσης «φέτας» που θα μπορούσε να ρυθμίζει το
επίπεδο τιμών αλλά την ποιότητα του γάλακτος προς το κοινό συμφέρον παραγωγών
και μεταποιητών.
Ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη σε κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό επίπεδο.
Απουσία συντονισμένης και αποτελεσματικής προσπάθειας γενετικής βελτίωσης
ντόπιων φυλών (χαμηλές αποδόσεις σε γάλα).

Ευκαιρίες-Προοπτικές
 Στις πεδινές περιοχές υπάρχει άφθονη διαθέσιμη γη για παραγωγή ζωοτροφών και
δημιουργία τεχνητών λειμώνων. Ευκαιρία για καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών
(κουκιά, ρεβίθια μπιζέλι) με στόχο τη μερική ή ολική αντικατάσταση του
σογιάλευρου στα σιτηρέσια των αιγοπροβάτων.
 Οι ημιορεινές περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμοι βοσκότοποι προσφέρονται για
ανάπτυξη της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας με προοπτικές πώλησης των
παραγόμενων προϊόντων σε καλύτερες τιμές.
 Υψηλή ζήτηση ποιοτικών, τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας
(ΠΟΠ, Βιολογικά κλπ).
 Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων των κτηνοτρόφων (π.χ. συνεταιρισμοί) με σκοπό τη
βελτίωση της διαπραγματευτικής τους δύναμης όσον αφορά την πώληση των
προϊόντων τους και μείωση κόστους εισροών λόγω των ομαδικών αγορών εφοδίων.
Από το 2012, ιδρύθηκε ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός «ΑΜΝΟΣ ΘΡΑΚΩΝ» που
δραστηριοποιείται κυρίως στην Π.Ε. Έβρου και προσφέρει δυνατότητες και
προοπτικές βελτίωσης του κλάδου σε τοπικό επίπεδο.
 Ανάπτυξη συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα (συνεταιρισμοί κτηνοτρόφων, τοπικές
αρχές και ερευνητικά ιδρύματα).
 Συνεργασία γεωργών και κτηνοτρόφων με σκοπό την παραγωγή ζωοτροφών με
συμβολαιακό τρόπο (σύνδεση φυτικής και ζωικής παραγωγής).
 Εξωστρέφεια με στόχο την αξιοποίηση όχι μόνο της τοπικής και αλλά της διεθνούς
ζήτησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου
προσφέρει αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά.
 Η τυποποίηση κρέατος πιθανόν να αποτελέσει ευκαιρία στο άμεσο μέλλον και
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που στοχεύουν σε εξαγωγές.

349

Απειλές-Κίνδυνοι
 Το χαμηλό επίπεδο κοινωνικής αποδοχής του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου και της
προσέλκυσης νέων συντελούν στην απαξίωση του κλάδου.
 Η γραφειοκρατία και η πολυνομία όσον αφορά την ίδρυση και αδειοδότηση νέων
εκμεταλλεύσεων δυσκολεύουν και πολλές φορές αποτρέπουν τους ενδιαφερόμενους.
 Ανεπαρκής οργάνωση συστήματος εμπορίας.
 Υψηλό κόστος παραγωγής έναντι χαμηλού κέρδους για τους κτηνοτρόφους.
 Εξάρσεις ασθενειών (κυρίως ευλογιάς αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού)
προκαλούν μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου και πολλές φορές ολική καταστροφή
κοπαδιών. Επιπλέον, για λόγους αποτροπής της εξάπλωσης των ασθενειών,
επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις μετακινήσεις ζώντων ζώων σε
άλλες περιοχές αλλά και υποχρεωτικός εγκλεισμός των ζώων στους στάβλους
(αύξηση κόστους διατροφής).
Το πρόβλημα των ασθενειών
Η Π.Ε. Έβρου, και ιδιαίτερα οι περιοχές που εκτείνονται παράλληλα στον ποταμό Έβρο, έχει
πληγεί πολλές φορές από τις ασθένειες των αιγοπροβάτων με πολύ σημαντικές συνέπειες για
τον κλάδο, όπως τη μείωση ζωικού κεφαλαίου αλλά και την ολοκληρωτική καταστροφή
κοπαδιών. Συγκεκριμένα, από το 1994 έως το 2000 έχουν καταγραφεί 190 κρούσματα
ευλογιάς αιγοπροβάτων (Εικόνα 1) και 32.637 θανατώσεις προβάτων (Εικόνα 2, Δαδούσης
2003). Επίσης, κατά τη διάρκεια των ετών 1996 και 2000 θανατώθηκαν 19.000 και 4.000
αιγοπρόβατα αντίστοιχα εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Εικόνα 1. Οι σημαντικότερες εστίες ευλογιάς προβάτου στο Ν. Έβρου το χρονικό διάστημα
1994-2000 (Δαδούσης 2003).
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Εικόνα 2. Αριθμός θανατωθέντων ζώων στο Ν. Έβρου λόγω ευλογιάς του προβάτου για το
χρονικό διάστημα 1994-2000 (Δαδούσης 2003).
Ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα για τον κλάδο της προβατοτροφίας ήταν η έξαρση της ευλογιάς των
αιγοπροβάτων κατά τη διάρκεια των ετών 2013 και 2014 με μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό που
εξελίχθηκε στο νότιο μέρος της Π.Ε. Έβρου κατά το δεύτερο έτος. Συγκεκριμένα, από
στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, το 2013
θανατώθηκαν συνολικά 8.669 πρόβατα από 68 εκτροφές ενώ το 2014 30.324 πρόβατα από
220 εκτροφές (Πίνακας 3). Κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε εκτροφές αιγών δεν
καταγράφηκαν.
Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών που προκάλεσαν ιδιαίτερα μεγάλα
προβλήματα και έγιναν αιτία απώλειας σημαντικού τμήματος του ζωικού κεφαλαίου (κυρίως
προβάτων) του νομού, άλλα λοιμώδη νοσήματα όπως η παραφυματίωση των αιγοπροβάτων,
η προϊούσα πνευμονία προβάτων και ο καταρροϊκός πυρετός προβάτων επίσης δημιουργούν
κατά καιρούς προβλήματα θνησιμότητας.
Πίνακας 3. Αριθμός θανατωθέντων ζώων στο Ν. Έβρο λόγω ευλογιάς του προβάτου για τα
έτη 2013 και 2014.

2014

2013

Έτος

Περιοχή

Εστίες

Εκτροφές

Θανατωθέντα
ζώα

Βόρειος Έβρος

30

43

4.610

Νότιος Έβρος

14

23

4.059

Σύνολο

44

68

8.669

Βόρειος Έβρος

14

16

1.851

Νότιος Έβρος

144

204

28.473

Σύνολο

158

220

30.324

Ιδιαιτερότητες αιγών
Ο κλάδος της αιγοτροφίας είναι ο λιγότερο εκσυγχρονισμένος κλάδος της ελληνικής
κτηνοτροφίας και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Οι αίγες διαθέτουν ιδιαίτερες
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ανατομικές και φυσιολογικές ιδιότητες. Είναι ζώα μικρόσωμα, ευκίνητα και ανθεκτικά, με
ιδιαίτερη μεταβολική αποτελεσματικότητα (Silanikove 2000) και ικανότητα να μετατρέπουν
χαμηλής ποιότητας βλάστηση σε υψηλής ποιότητας προϊόντα (Landau et al. 2000). Ως εκ
τούτου, είναι σε θέση να αξιοποιούν ξυλώδη βλάστηση, θαμνώδεις βοσκότοπους και οριακές
περιοχές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Εικόνα 2).
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αν και η ευλογιά των αιγοπροβάτων
εκδηλώνεται σε ελαφρότερη μορφή (Παπαδόπουλος 1992) στις αίγες, δεν έχουν καταγραφεί
κρούσματα προσβολής στην ευρύτερη περιοχή παρά τα έντονα προβλήματα που προκάλεσε η
ίδια ασθένεια στα πρόβατα.

Εικόνα 2. Αίγες που βόσκουν σε δασολίβαδο και θαμνολίβαδο του Μεγάλου Δερείου.
Τα προϊόντα τους (τυρί, γιαούρτι) τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής τόσο στο εσωτερικό της
χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των
καταναλωτών τα τελευταία χρόνια για το φρέσκο παστεριωμένο γίδινο γάλα. Κατά το
παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του αγελαδινού και σε μερικές περιπτώσεις
του μητρικού στη διατροφή των μικρών παιδιών.
Πίνακας 4. Μέση σύνθεση του γάλακτος διαφόρων θηλαστικών (Ανυφαντάκης 1994).
Συστατικά %
Είδος
γάλακτος

Νερό

Λίπος

Πρωτεΐνη

Λακτόζη

Ολικά
στερεά

Ανθρώπου

87,43

3,75

1,63

6,98

12,57

Αγελάδας

86,90

3,90

3,54

4,93

13,39

Προβάτου

80,71

7,90

5,23

4,81

19,29

Κατσίκας

87,00

4,25

3,52

4,27

13,00

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η μέση σύνθεση του μητρικού γάλακτος και αυτού των
διαφόρων εκτρεφόμενων ζώων. Φαίνεται ότι το γίδινο γάλα σε σχέση με το αγελαδινό
περιέχει περισσότερο λίπος, ίδια περίπου επίπεδα πρωτεΐνης και λιγότερη λακτόζη. Επίσης το
γίδινο γάλα θεωρείται πιο εύπεπτο από το αγελαδινό και ενδείκνυται για κατανάλωση από
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άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες ή από γαστρο-εντερικές διαταραχές που προκαλούνται
από την κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος (Haenlein 2004). Σε επίπεδο βιολογικής αξίας
των πρωτεϊνών (Πίνακας 5) φαίνεται ότι το γίδινο γάλα υπερτερεί έναντι του αγελαδινού σε
σημαντικά απαραίτητα αμινοξέα (Haenlein 2004).
Πίνακας 5. Μέση σύνθεση των απαραίτητων αμινοξέων (γρ./ 100 γρ. γάλα) στις πρωτεΐνες
του γίδινου και αγελαδινού γάλακτος (Haenlein 2004).
Απαραίτητα
αμινοξέα

Γίδινο γάλα

Αγελαδινό
γάλα

Διαφορά (%) υπέρ
γίδινου γάλακτος

Tryptophan

0,044

0,046

Threonine

0,163

0,149

+9

Isoleucine

0,207

0,199

+4

Leucine

0,314

0,322

Lysine

0,290

0,261

Methionine

0,080

0,083

Cystine

0,046

0,030

Phenylalanine

0,155

0,159

Tyrosine

0,179

0,159

+13

Valine

0,240

0,220

+9

+11

+53

Συζήτηση - συμπεράσματα
Όπως φαίνεται και από τη SWOT ανάλυση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της
αιγοπροβατοτροφίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας,
είναι πάρα πολλά και σύνθετα. Το σημαντικότερο εξ αυτών φαίνεται να είναι η έξαρση των
ασθενειών και κυρίως της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που όπως αναλύθηκε παραπάνω, έγινε
αιτία θανατώσεων σημαντικού αριθμού προβάτων. Χωρίς να υπάρχει διάθεση υποβάθμισης
όλων των υπολοίπων προβλημάτων, η ευλογιά των αιγοπροβάτων φαίνεται να συνιστά το
μεγαλύτερο περιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης τουλάχιστον της προβατοτροφίας αφού τα
προβλήματα της εν λόγω ασθένειας ήταν πολύ πιο έντονα και σοβαρά στα πρόβατα τα
τελευταία χρόνια ενώ δεν υπήρξαν καταγραφές κρουσμάτων στις αίγες.
Η σημαντική μείωση του αριθμού των προβάτων (κυρίως λόγω της ευλογιάς) και η μερική
αντικατάσταση αυτών από αίγες, έχει ήδη αλλάξει και αναμένεται να αλλάξει ακόμη
περισσότερο τα επόμενα χρόνια, την παραγωγή γάλακτος υπέρ του γίδινου. Από προφορική
επικοινωνία με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού «ΑΜΝΟΣ ΘΡΑΚΩΝ», για το έτος 2015
παραδόθηκαν από τα μέλη του συνολικά 1.700 τόνοι γάλακτος από τους οποίους οι 1.200
τόνοι (περίπου 70%) ήταν γίδινο και οι 500 τόνοι πρόβειο (περίπου 30%). Κατά τη διάρκεια
του 2014, η αντίστοιχη αναλογία ήταν 50:50 περίπου. Η αύξηση του γίδινου γάλακτος
δημιουργεί νέα δεδομένα με την ανάγκη αξιοποίησής του με διαφορετικό τρόπο από τον
συνηθισμένο που ήταν η χρήση του στην παρασκευή φέτας (σε ανάμειξη με πρόβειο σε
μέγιστη αναλογία 30%) .
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Η περίσσεια του γίδινου γάλακτος μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρασκευή τυριού και
γιαουρτιού με αποκλειστική χρήση γίδινου γάλακτος. Επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον από τους
καταναλωτές και ήδη έχει ξεκινήσει η πώληση φρέσκου παστεριωμένου γίδινου γάλακτος σε
σούπερ μάρκετ. Σε παρόμοια κίνηση προσανατολίζεται ο τοπικός συνεταιρισμός «ΑΜΝΟΣ
ΘΡΑΚΩΝ», που προσβλέπει στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών
αναδεικνύοντας παράλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γίδινου γάλακτος. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον μάλιστα προκαλεί ο πρωτότυπος τρόπος εμπορίας μέσω αυτόματων πωλητών που
θα συμβάλει στη μείωση της τιμής αγοράς του γάλακτος από τους καταναλωτές.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν μαγικές και γενικευμένες
λύσεις. Οι κρίσεις δημιουργούν προβλήματα αλλά και ευκαιρίες. Η αιγοπροβατοτροφία, και
ιδιαίτερα η αιγοτροφία, μπορεί να έχει θετικές προοπτικές ανάπτυξης υπό διαφορετικές όμως
προϋποθέσεις. Απαιτείται διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης, με τη συλλογικότητα και τη
συνεργασία των παραγωγών, μεταποιητών, τοπικών αρχών και ερευνητικών ιδρυμάτων να
είναι βασική προϋπόθεση. Η αξιοποίηση της άφθονης διαθέσιμης γης για παραγωγή φθηνών
ζωοτροφών και η εγκατάσταση τεχνητών λειμώνων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του
κόστους διατροφής των ζώων και του τελικού κόστους παραγωγής. Η πιστοποίηση και
τυποποίηση των τελικών παραγόμενων προϊόντων με ταυτόχρονη ανάδειξη των ποιοτικών
τους χαρακτηριστικών επίσης κρίνονται καθοριστικά βήματα ανάπτυξης του κλάδου.
Αφιέρωση
Η εργασία αυτή αφιερώνεται στη μνήμη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δ.Π.Θ. Ζαφείρη
Άμπα, γεωπόνο-ζωοτέχνη με ιδιαίτερη αγάπη για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. Με το
πλούσιο έργο του, τον σπάνιο χαρακτήρα του και το όραμά του για την κτηνοτροφία,
αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί εμπνευστή και «πυξίδα» για όλους όσους αγαπούν
αυτόν τον ταλαιπωρημένο κλάδο της ζωικής παραγωγής.
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ΞΤΛΩΓΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΑ ΦΤΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΝΔΑ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Μαιακαηέληα ειήζηνπ
ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Δίλαη γλσζηό όηη από ηελ αξραηόηεηα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ πνιιά είδε θπηώλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπο αλαγθώλ όπσο δηαηξνθή, θαηαζθεπέο, θαξκαθεπηηθή θαη
αξσκαηνπνηία. Πνιιά από απηά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα θαιισπηζηηθνύο ή δηαθνζκεηηθνύο
ζθνπνύο, θαζώο δηαζέηνπλ ρξσκαηηζηά άλζε θαη πινύζην θύιισκα. Πιεζώξα θπηηθώλ εηδώλ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα επξύηαηα γηα λα δηαθνζκήζνπλ ηόζν εζσηεξηθνύο όζν θαη
εμσηεξηθνύο ρώξνπο.
ηελ παξνύζα εξγαζία αλαθέξνληαη ηα θπξηόηεξα ηζαγελή θαη μεληθά μπιώδε θαιισπηζηηθά
θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ζηελ πόιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο, όπσο ζε πάξθα, δελδξνζηνηρίεο θαη πεδόδξνκνπο. θνπόο ηεο παξνύζαο
εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ εμ απηώλ κεηά από επηηόπηα έξεπλα ζην πεδίν.
Δπίζεο, επηδηώθνληαη ε ελεκέξσζε, εμνηθείσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ κε ηα
ηζαγελή θαη μεληθά μπιώδε θαιισπηζηηθά θπηά ηεο πόιεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ
ζθνπώλ παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί ηα θπξηόηεξα ηζαγελή θαη μεληθά μπιώδε
θαιισπηζηηθά θπηά βάζεη ησλ κνξθνινγηθώλ, βηνινγηθώλ θαη νηθνινγηθώλ γλσξηζκάησλ
ηνπο. Αλαθέξνληαη κεηαμύ άιισλ ε πξνέιεπζε θαη εμάπισζε ησλ εηδώλ, ηα ιεηηνπξγηθά θαη
αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εηδηθή ηνπο ρξήζε.
Λέμεηο θιεηδηά: Ξσλώδη καλλωπιζηικά θσηά, Νέα Ορεζηιάδα, κοινότρηζηοι τώροι πραζίνοσ,
πάρκα, δενδροζηοιτίες
Δηζαγωγή
Από ηελ αξραηόηεηα πνιινί ιανί (Αηγύπηηνη, Βαβπιώληνη, Πέξζεο, αξραίνη Έιιελεο, Ρσκαίνη
θ.ά.) γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπο αλαγθώλ, ρξεζηκνπνηνύζαλ πιεζώξα θπηηθώλ
εηδώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη νη αξραίνη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ην βαιζακόρνξην
(Hypericum perforatum) σο επνπισηηθό ζε πιεγέο θαη εγθαύκαηα πξώηνπ βαζκνύ, ην ξαδίθη
(Taraxacum officinale) σο εδώδηκν, ηε δάθλε (Laurus nobilis) θαη ηελ ειηά (Olea europaea)
σο θαξκαθεπηηθά ή εδώδηκα (Φσηηάδεο θ.ά. 2010). Πνιιά από ηα μπιώδε είδε
ρξεζηκνπνηνύληαλ εθηόο ησλ άιισλ θαη γηα θαιισπηζηηθνύο - αηζζεηηθνύο ζθνπνύο κέζα ή
θνληά ζηηο πόιεηο.
ήκεξα δελ είλαη ιίγα ηα είδε ησλ μπισδώλ θαιισπηζηηθώλ θπηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε όπνπ ππάξρεη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα,
ύζηεξα από ηελ έληνλε θαη αλεμέιεγθηε αζηηθνπνίεζε πνπ νδήγεζε ζηε δξακαηηθή κείσζε
ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ, παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ αζηηθώλ
θέληξσλ πξνο έλα πην βηώζηκν κνληέιν.
Δίλαη γεγνλόο όηη νη ρώξνη πξαζίλνπ, θαη θαη’ επέθηαζε ηα μπιώδε θαιισπηζηηθά θπηά ησλ
ρώξσλ απηώλ, ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλύςσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ,
επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ ςπρηθή θαη θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε (Ραδόγινπ 2003, Σζηηζώλε θ.ά.
2006, Σζηηζώλε θ.ά. 2010). Παξάιιεια νκνξθαίλνπλ θαη δεζηαίλνπλ ην ςπρξό
αζηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, παξέρνπλ ζηνπο θαηνίθνπο έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ηνπο
βνεζνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ θύζε (Ραδόγινπ 2003, Σζηηζώλε θ.ά. 2006).
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Ζ παξνπζία ηεο μπιώδνπο βιάζηεζεο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ θαη ζηελ εμνκάιπλζε ησλ αθξαίσλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ πεξηνρώλ
απηώλ ηόζν ην ρεηκώλα όζν θαη ην θαινθαίξη (Ραδόγινπ 2003, Σζηηζώλε θ.ά. 2006). Σα
μπιώδε θπηά ιεηηνπξγνύλ σο θπζηθό ερνπέηαζκα, κεηώλνληαο ηνπο ζνξύβνπο (ερνξύπαλζε)
πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ιόγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο
(Ραδόγινπ 2003, Σζηηζώλε θ.ά. 2006). Δπηπιένλ, θαζαξίδνπλ κε ηελ θόκε ηνπο ηνλ αέξα από
ξύπνπο θαη ζθόλε πνπ αησξείηαη ελώ ζπγρξόλσο απνξξνθνύλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη
απειεπζεξώλνπλ νμπγόλν (Ραδόγινπ 2003, Σζηηζώλε θ.ά. 2006). Ζ ύπαξμε ηνπ ξηδηθνύ
ζπζηήκαηνο ησλ θπηώλ ζπληειεί ζηελ θαιύηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα
απνθεύγνληαη θαηνιηζζήζεηο θαη λα κεηώλεηαη ε δηάβξσζε ησλ πξαλώλ από επηθαλεηαθέο
απνξξνέο ζε ζεκεία κε έληνλν αλάγιπθν (Ραδόγινπ 2003). Σέινο, ε μπιώδεο βιάζηεζε
απνηειεί ελδηαίηεκα γηα πνιιά είδε παλίδαο ηεο πεξηνρήο (έληνκα, πνπιηά θαη κηθξά δώα)
παξέρνληάο ηνπο αθόκα θαη ηξνθή (ζπόξνπο, κνύξα θιπ). Από ηελ πιεπξά ηεο, ε
ζπγθεθξηκέλε παλίδα κέζσ ηεο επηθνλίαζεο, ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο γνληδηαθήο
πνηθηιόηεηαο ησλ θπηώλ.
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ μπισδώλ taxa πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαιισπηζηηθά ζηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη
ε παξνρή γλώζεο γηα ηελ ελεκέξσζε, εμνηθείσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ κε ηα
ηζαγελή θαη μεληθά μπιώδε θαιισπηζηηθά θπηά ηεο πόιεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ
ζθνπώλ παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί ηα θπξηόηεξα ηζαγελή θαη μεληθά μπιώδε
θαιισπηζηηθά θπηά βάζεη ησλ κνξθνινγηθώλ, βηνινγηθώλ θαη νηθνινγηθώλ γλσξηζκάησλ
ηνπο. Αλαθέξνληαη κεηαμύ άιισλ ε πξνέιεπζε θαη εμάπισζή ηνπο, ηα ιεηηνπξγηθά θαη
αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ε εηδηθή ηνπο ρξήζε.
Ξπιώδε θαιιωπηζηηθά θπηά
Σα θπηά πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνύζα έξεπλα είλαη ηα ξυλώδη καλλωπιστικά. Με ηνλ όξν
ξυλώδη θπηά ελλννύκε όια ηα δέληξα, ηνπο ζάκλνπο θαη ηα αλαξξηρώκελα (Παπαλαζηάζεο
& Νντηζάθεο 1992). Σα δέληξα θαη νη ζάκλνη είλαη πνιπεηή θπηά, ησλ νπνίσλ ν βιαζηόο θαη
ηα θιαδηά είλαη απνμπισκέλα. Σα δέληξα θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνύλ έλαλ
όξζην θνξκό θαη θόκε πνπ ππεξβαίλεη ηα 2 m ζε ύςνο (Αξακπαηδήο 1998, 2001). Παξόιν
πνπ ην ύςνο ελόο ζάκλνπ κπνξεί λα θηάζεη απηό ησλ δέληξσλ, νη δηαθιαδώζεηο ηνπ θνξκνύ
μεθηλνύλ από ηε βάζε (Αξακπαηδήο 1998, 2001) θάησ ή επάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο (Παπαλαζηάζεο & Νντηζάθεο 1992). ε πεξίπησζε όκσο πνπ ζρεκαηίδνπλ θνξκό,
απηόο δελ ππεξβαίλεη ηα 2 m (Αξακπαηδήο 1998, 2001). Σα αλαξξηρώκελα θπηά, δηαζέηνπλ
ιεπηνύο θαη καθξείο βιαζηνύο νη νπνίνη, παξόιν πνπ είλαη απνμπισκέλνη, δελ έρνπλ
επζηάζεηα. Γηα ην ιόγν απηό αλαγθάδνληαη λα ζηεξηρζνύλ ζε άιια θπηά ή παξαθείκελα
ζηεξίγκαηα (Μπνδακπαιίδεο 2003). Ζ αλαξξίρεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ην ίδην ην
θεληξηθό ζηέιερνο ηνπ θπηνύ, ην νπνίν θηλείηαη αξγά θαη ζπεηξνεηδώο αλαδεηώληαο
παξαθείκελν ζηήξηγκα, είηε κε πιάγηνπο βιαζηνύο, νη νπνίνη κεηακνξθώλνληαη ζε έιηθεο
(Μπνδακπαιίδεο 2003).
Όπσο είλαη γλσζηό, ηα θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηαθνζκεηηθά γηα ηνλ θαιισπηζκό ηνπ
ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη (θήπνπο, πάξθα, δξόκνπο θιπ) νλνκάδνληαη καλλωπιστικά.
ηνηρεία θαιισπηζκνύ απηώλ ησλ θπηώλ είλαη είηε ηα άνθη ηνπο (πνπ κπνξεί λα έρνπλ
εληππσζηαθά θαη πνηθίια ρξώκαηα θαη ζρήκαηα, κπνξεί λα είλαη αξσκαηηθά ή όρη), είηε ην
θύλλωμά ηνπο είηε νη καρποί είηε ην ζρήκα ηεο κόμης ηνπο (π.ρ. ηηηά θιαίνπζα).
Σα μπιώδε θαιισπηζηηθά θπηά πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζηελ πόιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο είλαη είηε ηζαγελή (θπηά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο) είηε μεληθά. Σα ζπλαληά
θαλείο ζηελ πιαηεία ηεο πόιεο, ζε λεζίδεο δξόκσλ, δεληξνζηνηρίεο, πεδόδξνκνπο,
πεδνδξόκηα, αθάιππηνπο ρώξνπο, παξηέξηα, πάξθα θαη γεληθά ζε ρώξνπο αλαςπρήο. Σηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη απνηέιεζκα ηεο αλζξώπηλεο παξέκβαζεο (π.ρ. δελδξνθπηεύζεηο)
αιιά κπνξεί λα είλαη θαη απηνθπή πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί από ηνπο θαηνίθνπο (θπξίσο ζε
δξόκνπο θαη απιέο εγθαηαιεηκκέλσλ νηθηώλ).
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Πεξηνρή έξεπλαο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. Ζ πόιε ηδξύζεθε ην 1923
όηαλ Έιιελεο πξόζθπγεο, πξνεξρόκελνη από ηελ πεξηνρή ηεο Αδξηαλνύπνιεο, αλαγθάζηεθαλ
λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο. Ζ Νέα
Οξεζηηάδα απνηειεί έδξα ηνπ νκώλπκνπ δήκνπ θαη είλαη ε βνξεηόηεξε πόιε ηεο Διιάδαο.
Ζ επξύηεξε πεξηνρή είλαη, θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο, πεδηλή κε ήπην αλάγιπθν. Σν
κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο θαιύπηεηαη από ηδήκαηα ελώ επηπξόζζεηα, ζηελ πεξηνρή απαληνύλ
θπξίσο κεηακνξθσκέλα (ζρηζηόιηζνη, θπιιίηεο) θαη ζε κηθξόηεξε έθηαζε εθαηζηεηαθά
πεηξώκαηα (Γήκνο Οξεζηηάδαο 2015α).
Σν θιίκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαηαηάζζεηαη ζηνλ επεηξσηηθό ηύπν θιίκαηνο κε δξηκύ
ρεηκώλα θαη ζεξκό θαινθαίξη. Ζ κέζε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ έηνπο παξαηεξείηαη ηνπο
κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην θαη αλέξρεηαη ζε 24,1ν C ελώ ε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία
παξαηεξείηαη ηνλ Ηαλνπάξην θαη είλαη 2ν C. H κέζε ζρεηηθή πγξαζία θζάλεη ηε κέγηζηε ηηκή
ηεο κε 86,1% ηνλ Γεθέκβξην θαη ηελ ειάρηζηε κε 63,6% ηνλ Ηνύιην. Βξνρνπηώζεηο
ζεκεηώλνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε κέγηζηε έληαζε κεηαμύ Οθησβξίνπ θαη
Μαξηίνπ ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα έσο λσξίο ηελ άλνημε ζεκεηώλνληαη
ρηνλνπηώζεηο (Γήκνο Οξεζηηάδαο 2015β).
Ζ βιάζηεζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο έρεη δηακνξθσζεί από ηελ έληνλε αλζξσπνγελή
επίδξαζε. Δληάζζεηαη ζηελ ππνδώλε ησλ μεξόθηισλ θπιινβόισλ δξπνδαζώλ (Quercion
confertae) ηεο παξακεζνγεηαθήο δώλεο (Quercetalia pubescentis).
Απνηειέζκαηα
Ο αξηζκόο ησλ μπισδώλ θαιισπηζηηθώλ taxa πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πόιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο αλέξρεηαη ζε 34 (είδε, ππνείδε, πβξίδηα, πνηθηιίεο, κνξθέο), ηα νπνία αλήθνπλ ζε
23 νηθνγέλεηεο θαη 30 γέλε. Σα γπκλόζπεξκα θαηαλέκνληαη ζε 2 νηθνγέλεηεο θαη 4 γέλε ελώ
ηα αγγεηόζπεξκα ζε 21 νηθνγέλεηεο θαη 26 γέλε (Πίλαθαο 1).
Σα μεληθά taxa ππεξηεξνύλ κε πνζνζηό 55,9% (19 taxa) θαη αθνινπζνύλ ηα ηζαγελή κε
πνζνζηό 38,2% (13 taxa ) (Πίλαθαο 2). Σα πβξίδηα απαληνύλ κε 2 taxa (5,9%) (Πίλαθαο 1).
Από ην ζύλνιν ησλ θπηηθώλ taxa πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, ηα
μεληθά θαη ηα πβξίδηα απνηεινύλ ην 61,8%.
Ζ πιεηνλόηεηα ησλ μπισδώλ θαιισπηζηηθώλ taxa ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο εκθαλίδεη δελδξώδε
κνξθή (23 taxa, 67,6%). Από απηά, ηα 6 taxa είλαη θσλνθόξα θαη 17 πιαηύθπιια. Σα
ζακλώδε αληηπξνζσπεύνληαη κε 8 taxa (23,5%) θαη αθνινπζνύλ ηα αλαξξηρώκελα κε 3 taxa
(8,8%).
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε taxon.
Πίλαθαο 1. Αξηζκόο ζπεξκαηόθπησλ ζηελ μπιώδε ρισξίδα ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο

πζηεκαηηθή
Μνλάδα

Δίδε,
ππνείδε,
πβξίδηα,
Πνζνζηό
Οηθνγέλεηεο Γέλε Δίδε Τπνείδε Τβξίδηα Πνηθηιίεο Μνξθέο πνηθηιίεο
(%)
&
κνξθέο
(taxa)

Γπκλόζπεξκα

2

4

5

-

-

-

1

6

17,6

Αγγεηόζπεξκα

21

26

24

1

2

1

-

28

82,4

ύλνιν

23

30

29

1

2

1

1

34

100
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Πίλαθαο 2. Πξνέιεπζε ησλ μπισδώλ θαιισπηζηηθώλ taxa ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο
Ηζαγελή

Ξεληθά

πζηεκαηηθή Μνλάδα

(sp., subsp.,
var. & f.)

Πνζνζηό
(%)

(sp., subsp.,
var. & f.)

Πνζνζηό
(%)

Γπκλόζπεξκα

2

5,9

4

11,8

Αγγεηόζπεξκα

11

32,4

15

44,1

ύλνιν

13

38,2

19

55,9

Γέληξα
Κωνουόπα
Cedrus deodara (Pinaceae) (μεληθό): Ο θέδξνο ησλ Ηκαιάτσλ είλαη αεηζαιέο, θσλνθόξν
δέληξν πνπ θηάλεη ζε ύςνο ηα 60 m. Έρεη θόκε θσλνεηδή - ππξακηδνεηδή κε θιαδηά νξηδόληηα
ζηελ αξρή ελώ ζε κεγαιύηεξε ειηθία ειαθξώο ζηξακκέλα πξνο ηα θάησ. Ζ θνξπθή είλαη
πάληα θπξηή. Σα θύιια είλαη καιαθέο, γιαπθνπξάζηλεο θαη νμπθόξπθεο βειόλεο, κήθνπο 3 5 cm. Φύνληαη κνλήξεηο θαη ζε δέζκεο. Φπηό κόλνηθν. Σα άλζε είλαη κνλνγελή ζε ίνπινπο
ζηελ άθξε ησλ βξαρπθιαδίσλ. Αλζίδεη θαηά ηνλ επηέκβξην. Οη θώλνη είλαη όξζηνη, σνεηδείο
σο επηκήθεηο σνεηδείο, κήθνπο 7 - 10 cm κε ζηξνγγπιεκέλε θνξπθή. Έρνπλ γιαπθό ρξώκα
όηαλ είλαη αλώξηκνη θαη θαζηαλνθόθθηλν όηαλ σξηκάζνπλ. Δίλαη θσηόθηιν είδνο, πνιύ
απαηηεηηθό θαη ην ηαρπαπμέζηεξν ηνπ γέλνπο Cedrus. Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη κέηξηα
αλζεθηηθό ζε παγεηνύο. Δπδνθηκεί ζηελ επκεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο θαη πην ςειά. Δίλαη
ηζαγελέο είδνο ησλ Βνξεηνδπηηθώλ Ηκαιαΐσλ θαη ηνπ Αθγαληζηάλ. ηε Νέα Οξεζηηάδα
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό θπξίσο ζε πάξθα θαη αλνηρηνύο ρώξνπο.
Cupressus arizonica (Cupressaceae) (μεληθό): Σν θππαξίζζη ηεο Αξηδόλαο είλαη αεηζαιέο
δέληξν πνπ θηάλεη ηα 30 m ζε ύςνο. Έρεη θόκε θσληθή θαη θιαδηά ζρεδόλ νξηδόληηα. Σα
θύιια είλαη ζηαπξσηά αληίζεηεο βειόλεο, κήθνπο 1 - 2 mm. Δίλαη ιεπηνεηδείο, νμπθόξπθεο,
κε γιαπθό ρξώκα, ππθλέο θαη πηεζκέλεο πάλσ ζηα θιαδηά. Δίλαη θπηό κόλνηθν κε άλζε
επάθξηνπο κνλνγελείο ίνπινπο. Οη αξζεληθνί θσλίζθνη είλαη επάθξηνη, κηθξνί θαη θπιηλδξηθνί.
Οη ζειπθνί επάθξηνη, σνεηδείο κε 6 - 8 θαξπηθά ιέπηα. Ζ άλζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηνπο
κήλεο Ηαλνπάξην - Απξίιην. Οη θαξπνί ηνπ (ζηξόβηινη) είλαη ζρεδόλ ζθαηξηθνί δηακέηξνπ έσο
3 cm. ηελ αξρή έρνπλ ρξώκα θαζηαλνθόθθηλν ελώ σξηκάδνληαο γίλνληαη γιαπθνί. Δίλαη
θσηόθηιν, ηαρπαπμέο, νιηγαξθέο θαη μεξόβην είδνο. Παξάιιεια, είλαη αλζεθηηθό ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη ζρεηηθά αλζεθηηθό ζε παγεηνύο. Δπδνθηκεί ζηελ επκεζνγεηαθή δώλε
βιάζηεζεο θαη πην ςειά. Ζ πξνέιεπζε ηνπ θππαξηζζηνύ ηεο Αξηδόλαο είλαη ην Βόξεην
Μεμηθό θαη νη λνηηνδπηηθέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ. ηε Νέα Οξεζηηάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζε
δεληξνζηνηρίεο θαη πάξθα.
Cupressus macrocarpa (Cupressaceae) (μεληθό): Σν καθξόθαξπν θππαξίζζη ή
ιεκνλνθππάξηζζν είλαη αεηζαιέο δέληξν πνπ θηάλεη ηα 30 (ζπάληα ηα 40) m ζε ύςνο. Ζ θόκε
θαηά ηε λεαξή ειηθία είλαη ππξακηδνεηδήο. Αξγόηεξα γίλεηαη πιαηηά θσληθή ειιεηςνεηδήο κε
επίπεδε θνξπθή. Σα θύιια είλαη καιαθέο βειόλεο ιεπηνεηδνύο κνξθήο, ζηαπξσηά αληίζεηεο,
κήθνπο 1 - 2 mm. πκθύνληαη κε ηα θιαδηά, εθηόο από ηελ θνξπθή ηνπο πνπ είλαη ειεύζεξε.
Έρνπλ ρξώκα αλνηρηό πξάζηλν θαη όηαλ ηξίβνληαη αλαδίδνπλ νζκή ιεκνληνύ. Δίλαη θπηό
κόλνηθν. Σα άλζε είλαη κνλνγελείο ίνπινη πνπ θύνληαη ζηελ άθξε ησλ θιαδίζθσλ. Οη
αξζεληθνί θσλίζθνη είλαη επάθξηνη, κηθξνί θαη θπιηλδξηθνί. Οη ζειπθνί επάθξηνη, σνεηδείο κε
8 - 14 θαξπηθά ιέπηα. Ζ άλζεζε γίλεηαη ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην - Απξίιην. Οη θώλνη
(ζηξόβηινη) είλαη ζθαηξηθνί, δηακέηξνπ 2 - 3,5 cm, γπαιηζηεξνί, θαθέ ρξώκαηνο. Δίλαη
θσηόθηιν θαη ηαρπαπμέο είδνο πνπ ρξεηάδεηαη βαζύ θαη γόληκν έδαθνο. Γελ είλαη ηδηαίηεξα
αλζεθηηθό ζην ςύρνο θαη ζηελ μεξαζία. Αληίζεηα ζηελ επίδξαζε ζαιαζζίσλ αλέκσλ είλαη
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ηδηαίηεξα αλζεθηηθό. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηελ επκεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο. Πξνέξρεηαη
από ηα παξάιηα ηεο Νόηηαο Καιηθόξληαο. ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη
ζε δεληξνζηνηρίεο θαη πάξθα.
Cupressus sempervirens (Cupressaceae) (ηζαγελέο): Σν θππαξίζζη (θππάξηζζνο ε αεηζαιήο)
είλαη αεηζαιέο δέληξν κε θόκε πιαηηά ή ζηελά θσληθή θαη θηάλεη ζε ύςνο ηα 30 m. Σα θύιια
είλαη ζηαπξσηά αληίζεηεο βειόλεο ιεπηνεηδνύο κνξθήο, κήθνπο 0,5 - 1 mm, βαζππξάζηλνπ
ρξώκαηνο, πνιύ ππθλέο θαη πηεζκέλεο ζηα θιαδηά. Δίλαη θπηό κόλνηθν κε επάθξηα, κνλνγελή
άλζε (ηνπιόκνξθνη θσλίζθνη). Οη αξζεληθνί θσλίζθνη είλαη επάθξηνη, κηθξνί θαη θπιηλδξηθνί.
Οη ζειπθνί επάθξηνη, σνεηδείο κε 8 - 14 θαξπηθά ιέπηα. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην Απξίιην. Οη θώλνη (ζηξόβηινη) είλαη ειιεηςνεηδείο (ζπάληα ζθαηξηθνί) θαη εθθύνληαη πάλσ ζε
κηθξό πνδίζθν. Δίλαη γπαιηζηεξνί, έρνπλ ρξώκα θαθέ ή γθξηδσπό θαη δηάκεηξν 2,5 - 4 cm.
Δίλαη θσηόθηιν, ζεξκόβην, μεξόβην θαη νιηγαξθέο είδνο. Σν θππαξίζζη είλαη ηζαγελέο είδνο
ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Βνξείνπ Ηξάλ. ηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη ζε θπζηθά δάζε
ζε ιίγεο κόλν πεξηνρέο: ζηελ Κξήηε, ηε Ρόδν, ηε Μήιν, ηε άκν θαη ηε Υίν. Οη ππόινηπνη
ειιεληθνί πιεζπζκνί θππαξηζζηνύ ζεσξνύληαη αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο πνπ
θαιιηεξγήζεθαλ από αξραηνηάηνπο ρξόλνπο. Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο θόκεο είλαη δπλαηή ε
δηάθξηζε ζε δπν κνξθέο: ηελ Cupressus sempervirens f. horizontalis θαη ηελ Cupressus
sempervirens f. sempervirens. ηελ πξώηε κνξθή παξαηεξνύληαη ιεπηά θαη νξηδόληηα θιαδηά
θαη πιαηηά ππξακηδνεηδήο θόκε. Ζ κνξθή απηή ζρεκαηίδεη θπζηθά δάζε. Ζ δεύηεξε κνξθή,
έρεη θιαδηά ηζρπξά πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία κε ηνλ θνξκό (ζρεδόλ όξζηα) θαη ζηελή
θόκε. Παξόιν πνπ ε κνξθή απηή ζπάληα απαληά ζε θπζηθά δάζε, θαιιηεξγείηαη επξύηαηα
από ηνλ άλζξσπν. ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε δεληξνζηνηρίεο θαη
πάξθα ε κνξθή Cupressus sempervirens f. sempervirens.
Pinus brutia (Pinaceae) (ηζαγελέο): Ζ ηξαρεία πεύθε είλαη αεηζαιέο δέληξν πνπ θηάλεη ηα 20
(ζπάληα ηα 30) m ζε ύςνο. ε λεαξή ειηθία ε θόκε είλαη θσληθή θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξόλνπ πιαηαίλεη. Έρεη νθζαικνύο ρσξίο ξεηίλε, σνεηδείο, κήθνπο 1 - 2 cm, κε θαζηαλσπά
ιέπηα θπξηά πξνο ηα πίζσ. Σα θύιια είλαη βειόλεο πνπ θύνληαη ζε δεύγε. Έρνπλ κήθνο 12 22 cm θαη ρξώκα ζθνύξν πξάζηλν. Δίλαη πεξηζηξακκέλεο, ηξαρηέο θαη δύζθακπηεο κε
αηζζεηή νδόλησζε ζηηο παξπθέο. Δίλαη θπηό κόλνηθν. Σα άλζε είλαη κνλνγελή ζε ίνπινπο. Οη
αξζεληθνί θσλίζθνη είλαη θίηξηλνη ελώ νη ζειπθνί έληνλα εξπζξνί, κε κηθξό πνδίζθν. Αλζίδεη
θαηά ηνλ Μάξηην - Απξίιην. Οη θώλνη (5 - 11 cm) είλαη σνεηδείο, θαζηαλνί, απόδηζθνη θαη
θύνληαη αλά 2 ή αλά 3 ζε ζπνλδύινπο θάζεηα ζηα θιαδηά. Δίλαη είδνο νιηγαξθέο, θσηόθηιν
θαη κε ηθαλνπνηεηηθή ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο. Δίλαη ηζαγελέο είδνο ηεο Διιάδαο, ηεο
Αλαηνιίαο, ηεο Κξηκαίαο, ηεο Κύπξνπ, ηνπ Βνξείνπ Ηξάθ, ηεο Γπηηθήο πξίαο θαη ηνπ
Καπθάζνπ. ηελ Διιάδα απαληά ζηε Θξάθε, ηε Υαιθηδηθή, ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ θαη
Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε. Πξόθεηηαη γηα ην θπξίαξρν είδνο ζην άιζνο
Αδξηαλνππόιεσο.
Thuja orientalis (Cupressaceae) (μεληθό): Ζ ηνύγηα ε αλαηνιηθή είλαη κηθξό αεηζαιέο
θσλνθόξν δέληξν κε ύςνο έσο 12 m. Ζ θόκε είλαη θσληθή θαη νη θιαδίζθνη πεπιαηπζκέλνη.
Σα πξάζηλα θύιια είλαη ιεπηνεηδή, ζηαπξσηά αληίζεηα θαη πηεζκέλα. Δίλαη κόλνηθν θπηό κε
κνλνγελή άλζε ζηελ θνξπθή ησλ θιαδίζθσλ. Σα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά άλζε θύνληαη ζε
σνεηδείο ηαμηαλζίεο ζηελ θνξπθή ησλ θιαδίζθσλ. Οη θαξπνί είλαη κηθξνί, όξζηνη, σνεηδείο
θώλνη πνπ θέξνπλ αγθηζηξνεηδείο απνθύζεηο. ηελ αξρή έρνπλ γαιαλνπξάζηλν ρξώκα θαη
επίρξηζκα ελώ ζηε ζπλέρεηα παίξλνπλ θαθέ απόρξσζε. Δίλαη βξαδπαπμέο, θσηόθηιν είδνο
πνπ επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα ελώ ζπρλά ην ζπλαληάκε κε ζακλώδε κνξθή θαζώο
επηδέρεηαη θιαδέκαηα. Δπδνθηκεί ζε ρακειά πςόκεηξα θαη πξνέξρεηαη από ηε Νόηηα θαη
Αλαηνιηθή Αζία (Κίλα θαη Ηαπσλία). Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ Πιαηεία Γαζίνπ, ζε λεζίδεο
δξόκσλ, ζε πάξθα θαη πεδνδξόκηα.
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Πλατύυυλλα
Acer negundo (Aceraceae) (μεληθό): Σν λεγνύλδην ζθελδάκη είλαη θπιινβόιν δέληξν κεηξίνπ
κεγέζνπο (θηάλεη ηα 18 - 20 m) κε ραιαξή θαη πιαηηά θόκε. Σα θύιια έρνπλ ζηαπξσηά
αληίζεηε δηάηαμε θαη κήθνο έσο 30 cm. Δίλαη ζύλζεηα, πηεξσηά, πεξηηηόιεθηα, κε 3 - 7
έκκηζρα ή ζρεδόλ άκηζρα, νμπθόξπθα, κε αδξά νδνλησηά θπιιάξηα. Δίλαη θπηό δίνηθν κε
άλζε κνλνγελή, ρσξίο πέηαια. Σα αξζεληθά θύνληαη ζε θνξύκβνπο, κε 4 - 6 ζηήκνλεο θαη
εξπζξνύο αλζήξεο ελώ ηα ζειπθά ζε θξεκαζηνύο βόηξεηο κε ζηύιν πνπ έρεη επηκήθε,
λεκαηόκνξθα ζηίγκαηα. Αλζίδεη θαηά ηνλ Μάξηην - Απξίιην πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ θύιισλ. Ο
θαξπόο είλαη δηπιό πηεξπγηνθόξν θάξπν (δηζακάξην) κε πηεξύγηα ζε νμεία γσλία ή ζρεδόλ
παξάιιεια. Δίλαη ηαρπαπμέο θαη θσηόθηιν είδνο. Δπίζεο, είλαη αλζεθηηθό ζηελ
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ηελ μεξαζία, ην ςύρνο, θαη ηνπο αλέκνπο. Καηάγεηαη από ηε Βόξεηα
Ακεξηθή. ηε Νέα Οξεζηηάδα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δεληξνζηνηρίεο, παξηέξηα θαη
πάξθα.
Aesculus hippocastanum (Hippocastanaceae) (ηζαγελέο): Ζ ηππνθαζηαληά είλαη θπιινβόιν
δέληξν κε ύςνο έσο 25 m θαη θόκε ζθαηξηθή. Έρεη θύιια αληίζεηα, ζύλζεηα παιακνεηδή, κε
κεγάιν κίζρν (15 - 20 cm). Κάζε θύιιν απνηειείηαη από 5 - 7 αλησνεηδή, νμπθόξπθα θαη
αθαλόληζηα πξηνλσηά θπιιάξηα κήθνπο 8 - 25 cm. Σα άλζε θύνληαη ζε όξζηεο, σνεηδείο
θόβεο. Σα πέηαια είλαη ιεπθά κε θίηξηλεο θειίδεο ζηε βάζε ηνπο, νη νπνίεο θνθθηλίδνπλ κεηά
ηελ επηθνλίαζε ηνπ άλζνπο (Weryszko-Chmielewska et al. 2012). Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο
Μάην - Ηνύλην. Ο θαξπόο είλαη πξάζηλε, αγθαζσηή θάςα κε δηάκεηξν κέρξη 6 cm. Δίλαη
εκηζθηαλζεθηηθό, ηαρπαπμέο θαη απαηηεηηθό είδνο, αληέρεη ζηνπο παγεηνύο θαη ηελ
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε αιιά είλαη εππαζέο ζηνπο ηζρπξνύο αλέκνπο. Ζ ηππνθαζηαληά
αλαπηύζζεηαη ζηελ παξακεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο θαη είλαη ηζαγελέο είδνο ηεο
Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. ηελ Διιάδα θύεηαη ζε όξε ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο
Ζπείξνπ, ηεο Φζηώηηδαο θαη ηεο Δπξπηαλίαο. Καιιηεξγείηαη σο θαιισπηζηηθό γηα ηε ζθηά θαη
ηα εληππσζηαθά άλζε ηνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο (Πιαηεία Γαζίνπ), ζε
δεληξνζηνηρίεο θαη πάξθα.
Albizia julibrissin (Fabaceae) (μεληθό): Ζ αθαθία Κσλζηαληηλνππόιεσο ή ξνδνκέηαμε
αθαθία, είλαη θπιινβόιν δέληξν ύςνπο 15 m κε νκπξεινεηδή θαη πνιύ πιαηηά θόκε. Σα
θύιια είλαη δηπιά ζύλζεηα, πηεξνεηδή (έσο 30 cm). Απνηεινύληαη από 6 - 12 δεύγε
θπιιαξίσλ πξώηεο ηάμεο, ην θαζέλα από ηα νπνία δηαηξείηαη ζε 15 - 30 δεύγε θπιιαξίσλ
δεύηεξεο ηάμεο κήθνπο 1-1,5 cm. Έρεη άλζε αξξελνζήιεα, πνιπάξηζκα (10 - 50) ζε
θεθαιηόκνξθεο ηαμηαλζίεο, ξόδηλα θαη αξσκαηηθά. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην Αύγνπζην. Ο θαξπόο είλαη αλνηρηόρξσκνο θαθέ ρέδξσπαο κήθνπο έσο 16 cm, κε παξάιιειεο
παξπθέο. Ζ αθαθία Κσλζηαληηλνππόιεσο είλαη θσηόθπην θαη ζρεηηθά ζεξκόβην είδνο πνπ
αλαπηύζζεηαη ζε όια ηα εδάθε. Δπίζεο, είλαη είδνο αλζεθηηθό ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε,
ηνλ άλεκν θαη ηε ζαιάζζηα επίδξαζε όκσο εππαζέο ζηνπο παγεηνύο. Δπδνθηκεί από ηελ
παξαζαιάζζηα έσο ηελ ινθώδε - εκηνξεηλή δώλε βιάζηεζεο. Πξνέξρεηαη από ηελ θεληξηθή
θαη αλαηνιηθή Αζία (Κίλα) θαη ελδερνκέλσο θαη από ηελ Ηαπσλία. ηελ πόιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο θαιιηεξγείηαη σο θαιισπηζηηθό ζε πάξθα θαη δεληξνζηνηρίεο.
Catalpa bignonioides (Bignoniaceae) (μεληθό): Ζ θαηάιπα ε βηγλνληνεηδήο (ή θαηάιπε) είλαη
θπιινβόιν δέληξν ύςνπο 20 m κε πιαηηά νκπξεινεηδή θόκε. Σα θύιια έρνπλ αληίζεηε
δηάηαμε, είλαη πνιύ κεγάια (σο 30 cm), σνεηδή, κε θαξδηνεηδή βάζε θαη νμεία θνξπθή. Ζ
επάλσ επηθάλεηά ηνπο είλαη ζθνπξνπξάζηλε ελώ ε θάησ αλνηρηνπξάζηλε κε ππθλό ηξίρσκα,
ην νπνίν αλαδίδεη κηα έληνλε θαη δπζάξεζηε νζκή όηαλ ηξηθηεί. Σα άλζε είλαη αξξελνζήιεα,
ζσιελόκνξθα, ιεπθά κε θίηξηλα θαη πνξθπξά ζηίγκαηα θαη θύνληαη ζε επάθξηεο, όξζηεο
θόβεο. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Ηνύλην - Ηνύιην. Ο θαξπόο είλαη επηκήθεηο θπιηλδξηθή θάςα
(έσο 40 cm). Ζ θαηάιπε είλαη θσηόθηιν είδνο πνπ πξνηηκά ηα πγξά εδάθε. Δπίζεο, είλαη
είδνο αλζεθηηθό ζηε ξύπαλζε θαη ζηνπο παγεηνύο, όκσο επαίζζεην ζηελ μεξαζία θαη ηνλ
άλεκν. Δπδνθηκεί ζηελ παξαζαιάζζηα θαη πεδηλή δώλε βιάζηεζεο θαη είλαη ηζαγελέο είδνο
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ησλ λόηησλ πεξηνρώλ ησλ ΖΠΑ (Μηζηζίπη, Αιακπάκα, Σδώξηδηα, Φιόξηληα). ηελ πόιε ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο θαηαγξάθεθε σο θαιισπηζηηθό ζε πάξθα, παξηέξηα θαη δεληξνζηνηρίεο.
Cercis siliquastrum (Fabaceae) (ηζαγελέο): Ζ θνπηζνππηά είλαη θπιινβόιν δέληξν ή ζάκλνο
ύςνπο 2 - 10 m κε ζηξνγγπιεκέλε ή αθαλόληζηε θόκε. Έρεη θύιια απιά, θαη’ ελαιιαγή,
θπθιηθά λεθξνεηδή, κε θαξδηνεηδή βάζε θαη δηάκεηξν 7 - 12 cm. Σα άλζε είλαη ξνδόρξσκα
θαη θύνληαη ζπλήζσο ζε πνιπεηή κέξε ηνπ θπηνύ αλά 3 - 10 ζε δέζκεο (βξαρείο
βνηξπόκνξθεο ηαμηαλζίεο). Αλζίδεη Μάξηην - Απξίιην πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ θύιισλ. Ο
θαξπόο είλαη ρέδξσπαο, γπκλόο, θαζηαλόο θαη πηεζκέλνο, κήθνπο έσο 11 cm. Δίλαη θσηόθπην
είδνο, κε κέηξην ξπζκό αλάπηπμεο. Αλαπηύζζεηαη ζρεδόλ ζε όια ηα εδάθε θαη είλαη
αλζεθηηθό ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Δκθαλίδεηαη ζηελ επκεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο.
Δίλαη κεζνγεηαθό είδνο πνπ εμαπιώλεηαη κέρξη ηελ Αλαηνιηθή Βνπιγαξία. ηελ Διιάδα είλαη
ηδηαίηεξα θνηλό είδνο θαη εκθαλίδεηαη ζε όιε ζρεδόλ ηε ρώξα. Καιιηεξγείηαη σο
θαιισπηζηηθό γηα ηα άλζε ηνπ ζε πάξθα, παξηέξηα θαη ζε λεζίδεο δξόκσλ.
Koelreuteria paniculata (Sapindaceae) (μεληθό): Ζ θνηιξενπηεξία ε θνβνεηδήο (ή
θειξεηέξηα) είλαη έλα κηθξό θπιινβόιν δέληξν ύςνπο κέρξη 15 m. Ζ θόκε είλαη ζθαηξηθή θαη
ηα θύιια, κήθνπο 15 - 40 cm, είλαη ελαιιαζζόκελα, ζύλζεηα θαη πεξηηηόιεθηα.
Απνηεινύληαη από 9 - 15 θπιιάξηα, αδξά νδνλησηά. Σα άλζε είλαη εξκαθξόδηηα, θίηξηλα,
κηθξά, εύνζκα θαη εθθύνληαη ζε επάθξηεο θόβεο κήθνπο 40 cm. Αλζίδεη θαηά ηνλ κήλα
Ηνύλην. Ο θαξπόο είλαη θάςα, ηξηγσληθή θαη δηνγθσκέλε, πνπ πεξηέρεη καύξα ζθαηξηθά
ζπέξκαηα. Δίλαη θσηόθηιν θαη ζρεηηθά ζεξκόβην είδνο, κε κέηξην ξπζκό αλάπηπμεο. Αληέρεη
ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ηελ μεξαζία θαη ηνλ άλεκν. Δπδνθηκεί ζε ρακειά πςόκεηξα θαη
είλαη ηζαγελέο είδνο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο (Κίλαο). Καηαγξάθεθε σο θαιισπηζηηθό ζε
δεληξνζηνηρίεο θαη πάξθα.
Ligustrum japonicum (Oleaceae) (μεληθό): Σν ηαπσληθό ιηγνύζηξν είλαη κηθξό αεηζαιέο
δέληξν ή ζάκλνο κε ύςνο 3 - 4 (ζπάληα 6) m θαη θόκε ζθαηξηθή. Σα θύιια είλαη απιά,
αληίζεηα, κήθνπο 5 - 10 cm, νμύιεθηα ζηελ θνξπθή θαη ζηξνγγπιεκέλα ζηε βάζε, ιεηόρεηια,
γπαιηζηεξά θαη δεξκαηώδε, ρξώκαηνο ζθνύξνπ πξάζηλνπ. Σα άλζε είλαη κηθξά, ιεπθά,
αξσκαηηθά θαη θύνληαη ζε επάθξηεο θόβεο κήθνπο έσο 15 cm. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο
Ηνύλην - Ηνύιην. Ο θαξπόο είλαη καύξε ξάγα. Δίλαη ζρεηηθά ηαρπαπμέο είδνο θαη αλαπηύζζεηαη
ζρεδόλ ζε όια ηα εδάθε αξθεί λα ππάξρεη ε θαηάιιειε πγξαζία. Δίλαη αλζεθηηθό ζηηο
θιαδεύζεηο, ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ζηα πδξνζηαγνλίδηα ηεο ζάιαζζαο. Δίλαη
ηζαγελέο είδνο ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Κνξέαο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δεληξνζηνηρίεο θαη
πάξθα ηεο πόιεο.
Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae) (μεληθό): Ζ ιηθηδάκβαξε ε ζηπξαθνξξένπζα ή
πγξάκπαξε είλαη θπιινβόιν δέληξν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζε ύςνο κέρξη θαη ηα 30 m. Έρεη
ππθλή, ππξακηδνεηδή θόκε. Σα θύιια, ηα νπνία θνθθηλίδνπλ ην θζηλόπσξν, είλαη θαη’
ελαιιαγή, απιά, καθξόκηζρα θαη παιακνζρηδή (ζπλήζσο κε 5 ινβνύο). Δίλαη κόλνηθν θπηό
κε κνλνγελή άλζε. Σα αξζεληθά άλζε είλαη ζθαηξηθά θεθάιηα πνπ θύνληαη ζε βνηξπόκνξθεο
ηαμηαλζίεο ελώ ηα ζειπθά είλαη ζθαηξόκνξθα θεθάιηα πνπ θύνληαη κεκνλσκέλα. Ζ άλζεζε
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην - Απξίιην. Ο θαξπόο είλαη ζθαηξηθόο θαη
απνηειείηαη από δηαξξεθηέο θάςεο (πνιπθαξπηθόο). Δίλαη θσηόθηιν είδνο, κεηξίνπ ξπζκνύ
αλάπηπμεο πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηα πεξηζζόηεξα είδε εδαθώλ. Παξάιιεια είλαη αλζεθηηθό
ζηε ξύπαλζε. Δπδνθηκεί από ηα ρακειά πςόκεηξα κέρξη ηελ νξεηλή δώλε βιάζηεζεο θαη
είλαη απηνθπέο ησλ Ννηηναλαηνιηθώλ ΖΠΑ θαη ηνπ Μεμηθνύ. ηελ Νέα Οξεζηηάδα
θαηαγξάθεθε σο θαιισπηζηηθό ζε πάξθα θαη παξηέξηα.
Magnolia grandiflora (Magnoliaceae) (μεληθό): Ζ καλόιηα ε κεγαλζήο είλαη αεηζαιέο
δέληξν. Σν ύςνο ηνπ ζηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ είδνπο θπκαίλεηαη ζηα 20 - 25 (30) m ελώ
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ζηελ Δπξώπε θηάλεη ηα 12 m. Ζ θόκε είλαη πιαηηά θσληθή. Σα θύιια είλαη απιά,
ελαιιαζζόκελα, ειιεηςνεηδή, ιεηόρεηια, δεξκαηώδε, κε κήθνο έσο 15 cm. Ζ επάλσ
επηθάλεηά ηνπο είλαη έληνλα πξάζηλε, γπαιηζηεξή θαη γπκλή ελώ ε θάησ αλνηρηνπξάζηλε κε
θόθθηλν ηξίρσκα. Σα αξξελνζήιεα άλζε είλαη ιεπθά ή ππνθίηξηλα θη έρνπλ δηάκεηξν 20 - 25
cm. Φύνληαη κεκνλσκέλα ζηελ άθξε ησλ θιαδίζθσλ θαη είλαη πνιύ εύνζκα. Ζ άλζεζε
γίλεηαη ηνπο κήλεο Ηνύιην - Οθηώβξην. Ο θαξπόο (έσο 10 cm) είλαη σνεηδήο θαη ζαξθώδεο.
Δίλαη θσηόθηιν, βξαδπαπμέο είδνο πνπ απαηηεί ειαθξώο όμηλα, πγξά θαη θαιά αεξηδόκελα
εδάθε. Γελ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθό ζηελ μεξαζία, ζηνπο ηζρπξνύο αλέκνπο θαη ζηνπο
παγεηνύο. Παξόια απηά είλαη αλζεθηηθό ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Δπδνθηκεί ζηελ
πεδηλή, ρακειώλ πςνκέηξσλ δώλε βιάζηεζεο. Πξόθεηηαη γηα είδνο ησλ λνηηναλαηνιηθώλ
πεξηνρώλ ησλ ΖΠΑ. Καηαγξάθεθε σο θαιισπηζηηθό ζε δεληξνζηνηρίεο, παξηέξηα, πάξθα θαη
ζηελ Πιαηεία Γαζίνπ.
Morus alba (Moraceae) (μεληθό): Ζ κνπξηά ε ιεπθή είλαη θπιινβόιν δέληξν πνπ θηάλεη ζε
ύςνο ηα 15 m θαη έρεη θόκε ζθαηξηθή. Σα θύιια, κήθνπο 6 - 18 cm, θύνληαη θαη’ ελαιιαγή,
είλαη πιαηηά σνεηδή, κε ή ρσξίο ινβνύο, νμπθόξπθα, κε αζύκκεηξε βάζε θαη αδξά πξηνλσηέο
παξπθέο. Ζ επάλσ επηθάλεηά ηνπο είλαη γπαιηζηεξή θαη γπκλή ελώ ε θάησ ειαθξώο
ρλνπδσηή ζηηο πεξηνρέο ησλ λεύξσλ. Έρεη άλζε κνλνγελή ζε ιεπθνθίηξηλνπο, πνδηζθνθόξνπο
ίνπινπο. Ο θαξπόο είλαη ζαξθώδεο ζπγθάξπην από δξύπεο (κνύξν), ιεπθόο ή ξνδόρξσκνο θαη
εδώδηκνο. Φσηόθηιν, κέηξηα ηαρπαπμέο είδνο, αλζεθηηθό ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζηελ
μεξαζία θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε αιιά επαίζζεην ζηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο.
Αλαπηύζζεηαη ζηελ πεδηλή θαη εκηνξεηλή δώλε βιάζηεζεο. Δίλαη απηνθπέο είδνο ηεο Κίλαο
θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Μεηαθέξζεθε ζηελ Δπξώπε από ηνλ άλζξσπν, θαζώο ηα θύιια
κνπξηάο απνηεινύλ εμαηξεηηθή ηξνθή γηα ηνπο κεηαμνζθώιεθεο. Υξεζηκνπνηείηαη σο
θαιισπηζηηθό θαη γηα ζθίαζε ζε πάξθα θαη δεληξνζηνηρίεο ηεο πόιεο.
Morus nigra (Moraceae) (μεληθό): Ζ κνπξηά ε θνηλή ή καύξε είλαη θπιινβόιν δέληξν πνπ
θηάλεη ζε ύςνο ηα 12 m. Ζ θόκε είλαη ππθλή θαη πιαηηά, ζπλήζσο κεγαιύηεξε ζε πιάηνο από
όηη ζε ύςνο. Σα θύιια, κήθνπο 8 - 12 (20) cm, είλαη θαη’ ελαιιαγή, πιαηηά σνεηδή,
ζθνπξνπξάζηλα, ηδηαίηεξα ηξαρηά θαη ηξηρσηά, ζπλήζσο ρσξίο ινβνύο (ζπάληα κε 2 - 3
ινβνύο). Οη παξπθέο είλαη αδξά πξηνλσηέο, ε βάζε έληνλα θαξδηόζρεκε θαη ε θνξπθή νμεία.
Έρεη άλζε κνλνγελή ζε ζρεδόλ απόδηζθνπο ίνπινπο. Ο θαξπόο είλαη ζαξθώδεο ζπγθάξπην
από δξύπεο (κνύξν). Καηά ηελ σξίκαλζε απνθηά ζθνύξν θόθθηλν ή ζρεδόλ καύξν ρξώκα. Ζ
καύξε κνπξηά είλαη θσηόθηιν, κέηξηα ηαρπαπμέο είδνο θαη ιηγόηεξν ζεξκόβην από ηελ ιεπθή
κνπξηά. Δπίζεο, είλαη αλζεθηηθό ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε αιιά επαίζζεην ζηελ επίδξαζε
ηεο ζάιαζζαο. Δπδνθηκεί ζηελ πεδηλή θαη εκηνξεηλή δώλε βιάζηεζεο. Δίλαη απηνθπέο είδνο
ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Καηαγξάθεθε σο θαιισπηζηηθό ζε πάξθα θαη δεληξνζηνηρίεο ηεο
πόιεο.
Platanus orientalis (Platanaceae) (ηζαγελέο): Ο αλαηνιηθόο πιάηαλνο είλαη εμαηξεηηθά
καθξόβην δέληξν, ην νπνίν ζε κεγάιε ειηθία απνθηά εληππσζηαθέο δηαζηάζεηο. Σν ύςνο ηνπ
θηάλεη ηα 35 m θαη ε δηάκεηξνο ηνπ θνξκνύ ηα 5 m. Έρεη θόκε πιαηηά, ζθαηξηθή θαη είλαη
θπιινβόιν δέληξν. Δμαίξεζε απνηειεί κηα πνηθηιία πνπ δηαηεξεί ην θύιισκά ηεο όιν ην
ρξόλν θαη επδνθηκεί ζηελ Κξήηε (Platanus orientalis var. cretica). Σα θύιια ηνπ αλαηνιηθνύ
πιάηαλνπ είλαη ελαιιαζζόκελα, κεγάια (11 - 18 × 12 - 24 cm), παιακνζρηδή, ζπλήζσο κε 5
ινβνύο θαη θόιπνπο πνπ θηάλνπλ σο ηε κέζε ηνπ θύιινπ. Πξόθεηηαη γηα θπηό κόλνηθν κε
κνλνγελή άλζε, ηα νπνία θύνληαη ζε ζθαηξηθά θεθάιηα θαη θέξνληαη αλά 3 - 6 ζε
θξεκαζκέλν πνδίζθν. Ο πιάηαλνο αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην - Μάην. Ο θαξπόο
απνηειείηαη από 3 - 6 ζθαηξηθά ζπγθάξπηα από αραίληα ηα νπνία θέξνληαη πάλσ ζε θνηλό
καθξύ πνδίζθν. Δίλαη ηαρπαπμέο θαη θσηόθηιν είδνο θαη απαηηεί έδαθνο κε πγξαζία. Δίλαη
αλζεθηηθό ζε ζπλζήθεο ελαιιαζζόκελεο πγξαζίαο, ζε παγεηνύο, ζηνλ άλεκν θαη ηελ
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ελώ ν θνξκόο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθόο ζε θαθώζεηο. Δίλαη
ηζαγελέο είδνο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηεο Γπηηθήο Αζίαο. ηε ρώξα καο είλαη
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θνηλό είδνο. Δκθαλίδεηαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ λεζηώλ.
Δληάζζεηαη ζηα αδσληθά είδε, θαζώο είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε παξόρζηα πεξηβάιινληα θαη
εκθαλίδεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κέρξη ηελ αλώηεξε νξεηλή δώλε. ηελ πόιε ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο θαηαγξάθεθε ζε πάξθα.
Platanus hybrida (Platanaceae) (πβξίδην): Ο πβξηδνγελήο πιάηαλνο απνηειεί πβξίδην κεηαμύ
ηνπ ακεξηθαληθνύ (Platanus occidentalis) θαη ηνπ αλαηνιηθνύ πιάηαλνπ (Platanus orientalis).
Γηαθξίλεηαη από ηνλ αλαηνιηθό από ηα θύιια, ηα νπνία έρνπλ 3 ή 5 ινβνύο θαη πην αβαζείο
θόιπνπο, θαη από ηνπο θαξπνύο, θαζώο ηα ζπγθάξπηα είλαη κεγαιύηεξα θαη θύνληαη ζπλήζσο
αλά 2 ζε θάζε πνδίζθν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζθηά ηνπ ζε πάξθα θαη ζηελ θεληξηθή
πιαηεία ηεο πόιεο.
Prunus cerasifera (Rosaceae) (ηζαγελέο): Ζ αγξηνθνξνκειηά (ή πξνύλνο θεξαζηνθόξνο) είλαη
θπιινβόιν δέληξν ή ζάκλνο, ζπλήζσο ρσξίο αγθάζηα, κε ύςνο πνπ θηάλεη ηα 8 m. Έρεη
θύιια κήθνπο 4 - 7 cm, ειιεηςνεηδή σο αληίζηξνθα σνεηδή, κε ζθελνεηδή βάζε θαη παξπθέο
πξηνλσηέο. Ζ επάλσ επηθάλεηά ηνπο είλαη γπαιηζηεξή θαη γπκλή ελώ ε θάησ ρλνπδσηή θαηά
κήθνο ησλ λεύξσλ. Σα άλζε είλαη αξξελνζήιεα, ιεπθά θαη αλζίδνπλ θαηά ηνλ Μάξηην πξηλ ή
ηαπηόρξνλα κε ηελ έθπηπμε ησλ θύιισλ. Ο θαξπόο είλαη εδώδηκε δξύπε, ειιεηςνεηδήο ή
ζθαηξηθή, θίηξηλε ή θόθθηλε, ε νπνία θξέκεηαη από κηθξό πνδίζθν. Δίλαη είδνο θσηόθηιν, δελ
έρεη ηδηαίηεξεο ζεξκνθξαζηαθέο ή εδαθηθέο απαηηήζεηο ελώ ρξεηάδεηαη επαξθή πγξαζία θαηά
ηνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνύ. Δπίζεο, είλαη θπηό αλζεθηηθό ζηνπο παγεηνύο θαη ζηελ
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Δπδνθηκεί ζηε ινθώδε, εκηνξεηλή δώλε θαη είλαη ηζαγελέο είδνο ηεο
Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, ηεο Κξηκαίαο, ηεο Ννηηνδπηηθήο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. ηελ
Διιάδα απαληά ζε δάζε ηεο Θξάθεο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαιίαο. ηε Νέα
Οξεζηηάδα θαηαγξάθεθε ε πνηθηιία Prunus cerasifera var. pissardii. Ζ ζπγθεθξηκέλε
πνηθηιία έρεη βαζπθόθθηλα θύιια θαη ξνδόρξσκα άλζε. Καιιηεξγείηαη άιιεο θνξέο γηα ην
εληππσζηαθό θύιισκά ηεο θαη άιιεο θνξέο γηα ηα θξνύηα ηεο. Παξάιιεια πξνζθέξεη κε
ηνπο θαξπνύο ηεο ηξνθή ζηελ άγξηα παλίδα (θπξίσο πνπιηά). ηελ πόιε ε πνηθηιία απηή
ρξεζηκνπνηείηαη ζε δεληξνζηνηρίεο, πάξθα θαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία.
Salix babylonica (Salicaceae) (μεληθό): Ζ ηηηά ε βαβπισληαθή (ή θιαίνπζα) είλαη θπιινβόιν
δέληξν κε ύςνο έσο 15 m. Ζ θόκε είλαη έληνλα θξεκνθιαδήο θαη ηα θιαδηά ελίνηε αθνπκπνύλ
ζην έδαθνο. Σα θύιια, κήθνπο σο 16 cm, είλαη θαη’ ελαιιαγή, ζηελά ινγρνεηδή, νμπθόξπθα,
κε παξπθέο ππθλά θαη ιεπηά πξηνλσηέο. Δίλαη θπηό δίνηθν θαη έρεη άλζε κνλνγελήο,
θξεκαζκέλνπο ίνπινπο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ηνλ Απξίιην πξηλ ή καδί κε ην θύιισκα. Ο
θαξπόο είλαη θάςα. Δίλαη είδνο θσηόθηιν θαη ηαρπαπμέο, αλζεθηηθό ζην ςύρνο θαη ηνλ
παγεηό. Πξνηηκά ηα πγξά θαη πειώδε εδάθε θαη αληέρεη ζε απηά πνπ θαηαθιύδνληαη από
λεξό, όρη όκσο ζηάζηκν. Ζ θιαίνπζα είλαη αδσληθό είδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε παξαπνηάκηα
θαη παξαιίκληα πεξηβάιινληα. Δίλαη απηνθπέο είδνο ηεο Κίλαο. Υξεζηκνπνηείηαη σο
θαιισπηζηηθό ζε πεδνδξόκηα θαη πάξθα.
Tilia cordata (Tiliaceae) (ηζαγελέο): Ζ θηιύξα ε θαξδηόζρεκε είλαη θπιινβόιν δέληξν κε
αθαλόληζηε θόκε θαη ύςνο κέρξη 25 m. Σα θύιια έρνπλ κήθνο 3 - 9 cm. Δίλαη απιά,
ελαιιαζζόκελα, δίζεηξα, πιαηηά θαξδηνεηδή, ειαθξώο πξηνλσηά, έληνλα θαη απόηνκα
νμπθόξπθα θαη κε θαξδηνεηδή βάζε. Ζ επάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ είλαη βαζππξάζηλε θαη
γπκλή ελώ ε θάησ επηθάλεηα γαιαδνπξάζηλε, κε θαζηαλέο, απιέο ηξίρεο ζηηο γσλίεο ησλ
λεύξσλ. Ο κίζρνο (2 - 4 cm) είλαη γπκλόο. Σα άλζε ηεο είλαη αξξελνζήιεα, ιεπθά θαη πνιύ
αξσκαηηθά. Φύνληαη αλά 4 - 15 ζε ζρεδόλ όξζηεο καζραιηαίεο ηαμηαλζίεο. Σα θπιινεηδή
βξάθηηα ζπλήζσο δε θηάλνπλ ζηε βάζε ηνπ πνδίζθνπ. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Ηνύλην Ηνύιην. Ο θαξπόο είλαη νμπθόξπθν, αριαδνεηδέο θάξπν. Δίλαη εκηζθηόθπην είδνο, κε κέηξην
έσο ηαρύ ξπζκό αλάπηπμεο. Αλαπηύζζεηαη θαιά ζε βαζηά θαη πγξά εδάθε, ελώ είλαη
αλζεθηηθό ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Ζ θαξδηόζρεκε θηιύξα είλαη ηζαγελέο είδνο ηεο
Δπξώπεο θαη ηνπ Καπθάζνπ θαη είλαη έλα από ηα ηέζζεξα είδε θιακνπξηάο πνπ επδνθηκνύλ
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ζηελ Διιάδα. ηε ρώξα καο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ζε δάζε ηεο
παξακεζνγεηαθήο δώλεο βιάζηεζεο. Σα θύιια θαη νη αξσκαηηθέο ηαμηαλζίεο ηεο κε ηα
βξάθηηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, θαζώο πεξηέρνπλ καιαθηηθέο νπζίεο.
Από ηα άλζε, ηα νπνία ζπιιέγνληαη ακέζσο κόιηο αλζίζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ,
ιακβάλεηαη ην ξόθεκα γλσζηό σο θιακνύξη ή ηίιην. Σν καιαθό θαη ιεπθό μύιν ηεο
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηπινπνηία θαη ηελ μπινπξγηθή. Δπηπιένλ, ν ηλώδεο θινηόο, κεηά από
ζήςε θαη δύκσζε ζε λεξό, παξέρεη ίλεο θαηάιιειεο γηα ζρνηληά θαη ζπάγγνπο. ηελ πόιε ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο ε θηιύξα ε θαξδηόζρεκε θαιιηεξγείηαη σο θαιισπηζηηθό ζε δεληξνζηνηρίεο
θαη πάξθα.
Ulmus minor (Ulmaceae) (ηζαγελέο): Ζ θηειηά ε πεδηλή ή θαξαγάηζη είλαη θπιινβόιν
δέληξν, ύςνπο έσο 30 m. Σα θύιια ηεο θηειηάο είλαη ελαιιαζζόκελα, δίζεηξα, απιά,
αλησνεηδή, σνεηδή ή επηκήθε ινγρνεηδή θαη έρνπλ κήθνο 4 - 11 cm. Δίλαη νμπθόξπθα κε
παξπθέο δηπιά πξηνλσηέο. Έρνπλ αζύκκεηξε βάζε θαη ε καθξύηεξε πιεπξά ηνπο δελ
ππεξθαιύπηεη ηνλ κηθξό κίζρν αιιά ζρεκαηίδεη κε απηόλ γσλία 90ν. Ζ επάλσ επηθάλεηα είλαη
πξαζηλσπή, γπαιηζηεξή θαη γπκλή ελώ ε θάησ αλνηρηνπξάζηλε, γπκλή ή ρλνπδσηή. Σα άλζε
είλαη κηθξά, αξξελνζήιεα, πνξθπξά θαη θύνληαη ζε δέζκεο. Δκθαλίδνληαη ζε θιαδίζθνπο
πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ ηελ άλνημε (Μάξηην - Απξίιην) πξηλ από ηα θύιια. Ο θαξπόο είλαη
πηεξπγηνθόξν θάξπν. Σν θάξπν βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ πηεξπγίνπ, ην νπνίν έρεη ξερή
εληνκή ζηελ θνξπθή θαη ζθελνεηδή βάζε. Δίλαη εκηζθηόθπην θαη ηαρπαπμέο είδνο πνπ
απαηηεί γόληκα θαη λσπά εδάθε. Δίλαη ηζαγελέο ηεο Δπξώπεο, ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο
Αλαηνιίαο, ηνπ Ηξάλ, ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο. ηελ Διιάδα απνηειεί θνηλό είδνο.
Απαληά ζηελ επκεζνγεηαθή θαη παξακεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο. Σν θαξαγάηζη, ην νπνίν
επδνθηκεί ζηελ πεξηνρή, ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ. ε απηό ην δέληξν νθείιεηαη ην
όλνκα ηνπ Καξαγάηο (ή Κάξαγαηο), πξναζηίνπ ηεο Αδξηαλνύπνιεο, ην νπνίν κεηά ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Θξάθεο ην 1920 κεηνλνκάζηεθε ζε Οξεζηηάδα. Σν 1923, κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ην Καξαγάηο παξαρσξήζεθε ζηελ Σνπξθία. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ πεξίπνπ 6000 Έιιελεο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη λα ηδξύζνπλ
ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο πεξίπνπ 18 ρηιηόκεηξα λνηηόηεξα. ήκεξα, ε παξνπζία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο έρεη κεησζεί δξακαηηθά. Καηαγξάθεθαλ ιίγα άηνκα σο θαιισπηζηηθά
ζε πεδνδξόκηα θαη δεληξνζηνηρίεο.
Θάκλνη
Buxus sempervirens (Buxaceae) (ηζαγελέο): Σν ππμάξη (ή βνύμνο ν αεηζαιήο ή ππμόο) είλαη
κόλνηθνο, αεηζαιήο, κηθξόο ζάκλνο πνπ ζπάληα θηάλεη ζε ύςνο ηα 2 m. Σα ζρεδόλ άκηζρα
θύιια ηνπ έρνπλ αληίζεηε δηάηαμε θαη κήθνο 1 - 4 cm. Δίλαη ειιεηςνεηδή έσο σνεηδή,
ιεηόρεηια, δεξκαηώδε, κε αθξόθνηιε ή ακβιεία θνξπθή θαη ζθελνεηδή βάζε. Σα άλζε είλαη
κνλνγελή θαη θηηξηλόιεπθα. Δθθύνληαη ζε ππθλέο, καζραιηαίεο δέζκεο πνπ απνηεινύληαη από
1 ζειπθό άλζνο ζην θέληξν θαη από 6 - 12 αξζεληθά, ηα νπνία πεξηβάιινπλ ην ζειπθό.
Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Μάην - Ηνύλην. Ο θαξπόο είλαη θάςα, ζρεδόλ ζθαηξηθή, θαζηαλσπή,
κε 3 επάθξηεο θεξαηνεηδείο απνθύζεηο. Δίλαη ζθηαλζεθηηθό είδνο, ζρεηηθά βξαδπαπμέο,
αλαπηύζζεηαη ζε όια ηα εδάθε ελώ είλαη αλζεθηηθό ζηελ μεξαζία, ηνπο αλέκνπο θαη ηηο
θιαδεύζεηο. Δίλαη απηνθπέο είδνο ηεο Νόηηαο Δπξώπεο, ηεο Βνξεηνδπηηθήο Αθξηθήο θαη ηεο
Αλαηνιίαο. ηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη ζε πςόκεηξα από 200 - 2.200 m ζηελ επεηξσηηθή
ρώξα, ζηελ Δύβνηα, ηε Λέζβν, ηε ύξν θαη ηελ Κξήηε. Υξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό
γηα ην αεηζαιέο θύιισκά ηνπ ζε πάξθα, παξηέξηα θαη θπηνθξάρηεο ηεο πόιεο.
Chaenomeles speciosa (Rosaceae) (μεληθό): Ζ ηζηληόληα είλαη θπιινβόινο ζάκλνο κε
όξζηνπο θαη αγθαζσηνύο θιαδίζθνπο. Φηάλεη ζε ύςνο ηα 3 m. Σα θύιια είλαη σνεηδή,
νμπθόξπθα, κε παξπθέο πξηνλσηέο, γπαιηζηεξά θαη βαζππξάζηλα. Έρεη αξξελνζήιεα άλζε,
θόθθηλα έσο ξνδόιεπθα, ηα νπνία θύνληαη αλά έλα ή πεξηζζόηεξα ζε θιαδηά πξνεγνύκελσλ
εηώλ. Αλζίδεη ηέινο ρεηκώλα έσο λσξίο ηελ άλνημε πξηλ εκθαληζηνύλ ηα θύιια (Φεβξνπάξην
- Απξίιην). Ο θαξπόο είλαη ξαγνεηδήο (πόκε), ζθαηξηθόο, θηηξηλνπξάζηλνο θαη αξσκαηηθόο. Ζ
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ηζηληόληα επδνθηκεί ζε ειηόινπζηεο θαη εκηζθηεξέο ζέζεηο, αληέρεη ζην θξύν ελώ πξνηηκά
γόληκα εδάθε, κε θαιή απνζηξάγγηζε. Δίλαη μεληθόο ζάκλνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ Κίλα
θαη ηελ Ηαπσλία. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πάξθα θαη παξηέξηα γηα εληππσζηαθή αλζνθνξία.
Forsythia ×intermedia (Oleaceae) (πβξίδην): Ζ θνξζύζηα ε ελδηάκεζε είλαη θπιινβόινο
ζάκλνο, ύςνπο 2 - 3 m, κε όξζηα θιαδηά. Έρεη θύιια απιά, αληίζεηα, ειιεηςνεηδή θαη
νδνλησηά. Σα άλζε είλαη θίηξηλα θαη εκθαλίδνληαη πξηλ από ηα θύιια ζην ηέινο ρεηκώλα ή
λσξίο ηελ άλνημε (Φεβξνπάξην - Μάξηην), αλά 2 - 5 καδί, ζε όιν ην κήθνο ησλ θιαδηώλ. Ο
θαξπόο είλαη επηκήθεο θάςα. Ζ θνξζύζηα ε ελδηάκεζε είλαη θπηό γξήγνξεο αλάπηπμεο.
Αλαπηύζζεηαη θαιά ηόζν ζηε ζθηά όζν θαη ζηνλ ήιην. Δπδνθηκεί ζρεδόλ ζε όια ηα εδάθε θαη
ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Αληέρεη ζε κεξηθή ζθίαζε, ζηνπο παγεηνύο, ηελ αηκνζθαηξηθή
ξύπαλζε θαη ηηο θιαδεύζεηο. Απνηειεί θαιιηεξγνύκελν πβξίδην κεηαμύ ησλ Forsythia
suspensa θαη Forsythia viridissima. Υξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό ζε παξηέξηα θαη
πάξθα.
Hibiscus syriacus (Malvaceae) (μεληθό): Ο ζπξηαθόο ηβίζθνο είλαη θπιινβόινο ζάκλνο. Σν
ύςνο ηνπ θηάλεη ηα 3 m. Σα θύιια ηνπ είλαη θαη’ ελαιιαγή, σνεηδή, κήθνπο έσο 7 cm. Δίλαη
ζπλήζσο ηξίινβα, κε παξπθέο νδνλησηέο θαη αζηεξόκνξθν ρλνύδη ζηελ θάησ επηθάλεηά ηνπο.
Σα άλζε είλαη αξξελνζήιεα, κεγάια, πεληακεξή θαη θύνληαη ζπλήζσο κεκνλσκέλα. Σν
ρξώκα ησλ πεηάισλ πνηθίιεη από ιεπθό έσο ηώδεο. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Ηνύλην Οθηώβξην. Ο θαξπόο είλαη θάςα κε ππθλό αζηεξόκνξθν ρλνύδη θαη θίηξηλεο ηξίρεο. Δίλαη
είδνο θσηόθηιν, κεηξίσο ηαρπαπμέο θαη αλαπηύζζεηαη ζε ακκώδε εδάθε. Δίλαη απαηηεηηθό
σο πξνο ηελ εδαθηθή πγξαζία θαη αξθεηά αλζεθηηθό ζηνπο παγεηνύο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή
ξύπαλζε. Έρεη πξνέιεπζε ηε Νόηηα θαη Αλαηνιηθή Αζία. Λόγσ ηεο έληνλεο αλζνθνξίαο ηνπ,
ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηνπ ζε παγεηνύο θαη ζηε ξύπαλζε πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε
δεληξνζηνηρίεο αζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ. ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ην είδνο απηό
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεδνδξόκηα, λεζίδεο δξόκσλ, πάξθα θαη παξηέξηα.
Lavandula angustifolia (Lamiaceae) (μεληθό): Ζ ιεβάληα (ή ιαβαληνύια ε ζηελόθπιιε)
είλαη κηθξόο αεηζαιήο ζάκλνο ύςνπο έσο 80 cm. Έρεη θύιια αληίζεηα, γξακκνεηδή, ιεηόρεηια,
κήθνπο 3 - 5 cm, ρξώκαηνο γθξηδνπξάζηλνπ. Σα άλζε είλαη εύνζκα θαη εκθαλίδνληαη ζε
δηάθνξα ρξώκαηα (από βαζύ πνξθπξό έσο ιεπθό). Έρνπλ βξαρύ πνδίζθν θαη ζσιελνεηδή
θάιπθα. Δθθύνληαη ζε ζπνλδύινπο πνπ ζρεκαηίδνπλ επάθξην, επηκήθε, θπιηλδξηθό, αξαηό
ζηάρπ. Ο πνδίζθνο ηνπ ζηάρπνο είλαη καθξύο, ρσξίο δηαθιαδώζεηο. Αλζίδεη ηνπο κήλεο Ηνύλην
- Αύγνπζην. Οη θαξπνί ηεο ιεβάληαο είλαη ειιεηςνεηδή θάξπα. Ζ Lavandula angustifolia
είλαη θσηόθηιν είδνο, αλζεθηηθό ζηελ μεξαζία. Απαηηεί εδάθε κε θαιή απνζηξάγγηζε θαη
αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε εδάθε κε πεξηνξηζκέλε πγξαζία. Δίλαη κέηξηα αλζεθηηθό είδνο
ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηνπο παγεηνύο (ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα είδε ιεβάληαο
είλαη ην αλζεθηηθόηεξν) (Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ 2013). Ηζαγελέο ηεο Νόηηαο Δπξώπεο
θαη ησλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ. Καιιηεξγείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ γηα ην αηζέξην
έιαηό ηεο, θαζώο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαξκαθεπηηθή, ηελ αξσκαηνπνηία θαη ηε ζαπσλνπνηία.
Υξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό ζε παξηέξηα, πάξθα θαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο.
Nerium oleander (Apocynaceae) (ηζαγελέο): Ζ πηθξνδάθλε είλαη αεηζαιέο ζάκλνο πνπ θηάλεη
ζε ύςνο κέρξη ηα 4 m. Δζσηεξηθά ηνπ βιαζηνύ ππάξρεη γαιαθηώδεο ρπκόο ν νπνίνο είλαη
δειεηεξηώδεο. Σα θύιια ηεο πηθξνδάθλεο είλαη απιά, κήθνπο 6 - 15 cm, γξακκνεηδή κέρξη
ινγρνεηδή, νμπθόξπθα, ιεηόρεηια δεξκαηώδε θαη θύνληαη ζε ζπνλδύινπο αλά 3. Σα άλζε
είλαη αξξελνζήιεα θαη ην ρξώκα ηνπο πνηθίιιεη από ιεπθό έσο εξπζξό. Αλζίδεη θαηά ηνπο
κήλεο Μάην - Ηνύιην. Ο θαξπόο είλαη επηκήθεο, θπιηλδξηθόο ζύιαθνο πνπ πεξηέρεη
πνιπάξηζκα, ηξηρσηά ζπέξκαηα. Δίλαη θσηόθηιν είδνο, κε κέηξην έσο ηαρύ ξπζκό αλάπηπμεο
θαη αλαπηύζζεηαη ζε όια ηα είδε εδαθώλ. Αληέρεη ζηελ μεξαζία θαη ζηε ξύπαλζε θαη γηα ηνλ
ιόγν απηό θπηεύεηαη θαηά κήθνο ησλ νδηθώλ δηθηύσλ. Δπίζεο, είλαη αλζεθηηθό ζηηο
θιαδεύζεηο θαη ζηελ αιαηόηεηα αιιά εππαζέο ζηνπο παγεηνύο. Δίλαη ηζαγελέο είδνο ηεο
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Μεζνγείνπ θαη ηεο Νόηηαο Πνξηνγαιίαο. ηελ Διιάδα επδνθηκεί θπξίσο ζηελ επκεζνγεηαθή
δώλε βιάζηεζεο ζε πγξέο ζέζεηο θαη παξαπνηάκηα πεξηβάιινληα. ηελ πόιε ηεο Νέαο
Οξεζηηάδαο θαηαγξάθεθε ζηελ Πιαηεία Γαζίνπ.
Pyracantha coccinea (Rosaceae) (ηζαγελέο): Ο ππξάθαλζνο (ππξάθαλζνο ν εξπζξόο) είλαη
αεηζαιήο, αγθαζσηόο ζάκλνο κε ύςνο έσο 3 m. Έρεη θύιια κήθνπο 2 - 5 cm, ελαιιαζζόκελα,
απιά, δεξκαηώδε, ειιεηςνεηδή ή αλησνεηδή, κε παξπθέο ιεπηά πξηνλσηέο. Σα άλζε είλαη
αξξελνζήιεα, ιεπθά θαη θύνληαη ζε καζραιηαίνπο ζύλζεηνπο θνξύκβνπο. Αλζίδεη θαηά ηνπο
κήλεο Απξίιην - Μάην. Ο θαξπόο είλαη κηθξόο, ζθαηξηθόο, ξαγνεηδήο, θόθθηλνο, θίηξηλνο ή
πνξηνθαιόρξσκνο θαη δηαηεξείηαη πάλσ ζην ζάκλν κέρξη αξγά ηνλ ρεηκώλα. Ο ππξάθαλζνο
είλαη θσηόθηιν είδνο, κε κέηξην έσο ηαρύ ξπζκό αλάπηπμεο. Δπδνθηκεί ζε όια ηα εδάθε, κε
θαιύηεξε αλάπηπμε ηα πγξά θαη θαιά ζηξαγγηδόκελα εδάθε. Παξάιιεια, είλαη αλζεθηηθό
ζηνπο παγεηνύο, ηελ μεξαζία, ηα πδξνζηαγνλίδηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο θιαδεύζεηο. Ζ
πξνέιεπζε ηνπ ππξάθαλζνπ είλαη ε Νόηηα Δπξώπε, ε Σνπξθία, ε Κξηκαία, ν Καύθαζνο θαη
ην Βνξεηνδπηηθό Ηξάλ. ηε ρώξα καο απαληά ζηηο παξακεζόγεηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο
θαη ηεο Θξάθεο, ζε αξαηά δάζε θαη ζακλώδεηο ζέζεηο, ζε πςόκεηξα από 50 έσο 1.800 m.
ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό ζηελ θεληξηθή πιαηεία,
ζε λεζίδεο δξόκσλ, ζε πάξθα, παξηέξηα θαη θπηνθξάρηεο. Παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθό
θαηαθύγην θαη πεγή ηξνθήο γηα ηα πνπιηά ηεο πεξηνρήο.
Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) (ηζαγελέο): Σν δεληξνιίβαλν (ή ξνδκαξί) είλαη έληνλα
αξσκαηηθόο, αεηζαιήο, όξζηνο ή αλνξζνύκελνο ζάκλνο. Έρεη μπιώδε θνξκό θαη κπνξεί λα
θηάζεη ζε ύςνπο κέρξη ηα 2 m. Σα θύιια είλαη αληίζεηα, άκηζρα, κηθξά (έσο 4 cm),
δεξκαηώδε, γξακκνεηδή, ακβιπθόξπθα, ιεηόρεηια, πνιύ αξσκαηηθά, βαζππξάζηλα θαη
αδελώδε ζηελ επάλσ επηθάλεηα, γθξηδσπά ζηελ θάησ. Σα άλζε είλαη δηγελή, αξσκαηηθά,
αλνηρηνύ γαιάδηνπ ή ππόιεπθνπ ρξώκαηνο, θύνληαη θαηά νκάδεο (10 - 20) ζε καζραιηαίεο
ηαμηαλζίεο ζηελ θνξπθή βιαζηώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. Ζ άλζεζε δηαξθεί ζρεδόλ όιν ην
ρξόλν. Ο θαξπόο είλαη θάξπα επηκήθε, θαθεηί ρξώκαηνο θαη κήθνπο 2,5 mm. Δίλαη είδνο
θσηόθπην, βξαδπαπμέο, νιηγαξθέο σο πξνο ην έδαθνο θαη πξνζαξκόδεηαη εύθνια ζε εδάθε
κε δηαθνξεηηθό pH. Παξόια απηά, ην pH επηδξά ζηε ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ
(Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ 2013). Δπίζεο, είλαη είδνο αλζεθηηθό ζηελ μεξαζία θαη ζηα
πδξνζηαγνλίδηα ηεο ζάιαζζαο. Γελ αληέρεη ηηο πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ
ππεξβνιηθή πγξαζία θαζώο είλαη επαίζζεην ζηηο ζεςηξξηδίεο πνπ πξνθαινύληαη από ζηάζηκα
ύδαηα. ηελ Διιάδα απαληά ζε πεηξώδεηο ή/θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, ζηελ επεηξσηηθή
ρώξα θαη ηα λεζηά θαη είλαη απηνθπέο είδνο ησλ παξακεζόγεησλ πεξηνρώλ. ύκθσλα κε ηνπο
Καηζηώηε & Υαηδνπνύινπ (2013), ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα βξηζθόηαλ γύξσ από όια ηα
Μνλαζηήξηα. ήκεξα, θαιιηεξγείηαη επξέσο θπξίσο ζηηο Μεζνγεηαθέο ρώξεο θαη
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαξκαθεπηηθό, αξηπκαηηθό, κειηζζνηξνθηθό, αξσκαηηθό θαη
θαιισπηζηηθό. ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό ζηελ
Πιαηεία Γαζίνπ, ζε παξηέξηα θαη πάξθα.
Αλαξξηρώκελα
Hedera helix subsp. helix (Araliaceae) (ηζαγελέο): Ο θηζζόο είλαη αεηζαιήο, αλαξξηρώκελνο
ή έξπσλ ζάκλνο. Σα ζηειέρε ηνπ κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη ηα 30 m. Έρεη θύιια απιά, θαη’
ελαιιαγή θαη ζθνπξνπξάζηλα. ηνπο άγνλνπο βιαζηνύο είλαη θαξδηνεηδή ή δειηνεηδή
(ζπλήζσο 5ινβα). ηνπο γόληκνπο βιαζηνύο είλαη σνεηδή, ειιεηςνεηδή ή ξνκβνεηδή. Σα άλζε
είλαη αξξελνζήιεα, θηηξηλνπξάζηλα θαη θύνληαη αλά 6 - 25 ζε επάθξηα ζθηάδηα. Ζ άλζεζε
γίλεηαη ηνπο κήλεο Αύγνπζην - Οθηώβξην. Ο θαξπόο είλαη ξαγόκνξθνο, ζθαηξηθόο, κε
εκθαλώο επίπεδε θνξπθή, έρεη καύξν ρξώκα θαη δηάκεηξν 0,8 - 1 cm. Ο θηζζόο είλαη
ζθηαλζεθηηθόο θαη ηαρπαπμέο, αλζεθηηθόο ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ηνπο παγεηνύο θαη ηηο
θιαδεύζεηο. Αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε γόληκα θαη πγξά εδάθε θαη ζθηεξά ζεκεία. Δίλαη
ηζαγελέο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο. Δπδνθηκεί ζηελ επκεζνγεηαθή θαη παξακεζνγεηαθή
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δώλε βιάζηεζεο ζρεδόλ ζε όιε ηε ρώξα. ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη
σο θαιισπηζηηθό ζε πάξθα θαη γηα ηελ θάιπςε δέληξσλ, ζηύισλ θαη ηνίρσλ.
Lonicera japonica (Caprifoliaceae) (μεληθό): Σν αγηόθιεκα (ή ινλίθεξα ε ηαπσληθή) είλαη
αεηζαιήο, αλαξξηρώκελνο ζάκλνο, ηα ζηειέρε ηνπ νπνίνπ θηάλνπλ ζε κήθνο ηα 10 m. Έρεη
θύιια σνεηδή θαη βξαρύκηζρα. Σα άλζε, ιεπθνύ ή θίηξηλνπ ρξώκαηνο, θύνληαη αλά 2 ζε
καζραιηαίεο δέζκεο θαη είλαη ηδηαίηεξα εύνζκα. Αλζίδεη ηέιε άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνύ. Ο
θαξπόο είλαη καύξεο, κηθξέο ξάγεο. Δίδνο ηαρπαπμέο, αληέρεη ζε κεξηθή ζθίαζε θαη
αλαπηύζζεηαη ζε όια ηα εδάθε. Δίλαη απηνθπέο είδνο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηαπσλίαο. ηελ πόιε
ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό ζε πάξθα θαη γηα ηελ θάιπςε
δηαθόξσλ θαηαζθεπώλ.
Parthenocissus quinquefolia (Vitaceae) (μεληθό): Ο παξζελόθηζζνο ν πεληάθπιινο (ή
ακπέινςε) είλαη θπιινβόινο, αλαξξηρώκελνο ζάκλνο κε ζηειέρε κέρξη 30 m. Σα θύιια, ηα
νπνία θνθθηλίδνπλ ην θζηλόπσξν, είλαη ελαιιαζζόκελα, παιακνεηδώο ζύλζεηα, ζπλήζσο κε 5
θπιιάξηα (5 - 10 cm), αλησνεηδώο ειιεηςνεηδή, αδξά νδνλησηά θαη γπαιηζηεξά. Ζ ακπέινςε
θέξεη έιηθεο, νη νπνίνη όηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ζηεξεό ππόβαζξν, πξνζθνιινύληαη. Σα άλζε
είλαη δηγελή, πξάζηλα θαη θύνληαη ζε επάθξηεο θόβεο. Αλζίδεη ηελ άλνημε. Ο θαξπόο είλαη
κηθξή ξάγα, ζθαηξηθή θαη γαιαλόκαπξε. Δίλαη ηαρπαπμέο θαη θσηόθηιν είδνο πνπ αληέρεη ζε
κεξηθή ζθίαζε. Παξάιιεια, αληέρεη ζε αλέκνπο θαη παγεηνύο. Δίλαη ηζαγελέο είδνο ησλ
Αλαηνιηθώλ ΖΠΑ. ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό
(θπξίσο γηα ην εληππσζηαθό θύιισκα θαη ηνπο θαξπνύο) ζε πάξθα, θπηνθξάρηεο θαη γηα ηελ
θάιπςε ηνίρσλ θαη δηαθόξσλ θαηαζθεπώλ.
πδήηεζε
Σν αζηηθό πξάζηλν ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθώλ
πεξηνρώλ. πγρξόλσο όκσο, ζην αζηηθό πεξηβάιινλ επηθξαηνύλ δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηα
θπηά. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ζηηο πόιεηο είλαη πςειόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηεο ππαίζξνπ
(Σζηηζώλε θ.ά. 2006). Παξαηεξείηαη αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, έδαθνο ζπκπηεζκέλν,
ξππαζκέλν θαη θαθώο αεξηδόκελν, πεξηνξηζκέλνο ρώξνο αλάπηπμεο ηόζν ηνπ ππέξγεηνπ όζν
θαη ηνπ ππόγεηνπ ηκήκαηνο, θσηνξύπαλζε θαη αλζξώπηλεο επεκβάζεηο (π.ρ. πιεγώζεηο)
(Σζηηζώλε & ακαξά 2002, Σζηηζώλε θ.ά. 2006). πρλά ην έδαθνο δίπια ζηνπο δξόκνπο
παξνπζηάδεη πςειή αιαηόηεηα ιόγσ ρξήζεο άιαηνο απνπάγσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκώλα (Σζηηζώλε & ακαξά 2002).
Παξόιν πνπ ε επηινγή ησλ taxa (εηδώλ, ππνεηδώλ, πνηθηιηώλ, κνξθώλ θ.ά.) γηα αζηηθνύο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, νη Σζνύξε θ.ά.
(2011) ππνζηεξίδνπλ όηη ζηελ Διιάδα ην ζηάδην απηό ζπρλά παξαβιέπεηαη. ύκθσλα κε
ηνπο Σζηηζώλε θ.ά. (2006), ζπρλά ε δηαρείξηζε θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ
πξαγκαηνπνηείηαη από κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν δελ είλαη επηζηεκνληθά
θαηαξηηζκέλν πάλσ ζε ζέκαηα αζηηθνύ πξαζίλνπ. Με απνηέιεζκα ηα taxa ηα νπνία δελ είλαη
πξνζαξκνζκέλα ζηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ πόιεσλ λα είλαη θαηαδηθαζκέλα αθόκα θαη
αλ ηεξνύληαη νη ηερληθέο θύηεπζεο θαη πεξηπνίεζεο (ακαξά & Σζηηζώλε 2003).
Γηα λα ηεξνύληαη νη αξρέο ηεο δαζνθνκίαο πόιεσλ θαη λα ηθαλνπνηνύλ νη ρώξνη πξαζίλνπ ηηο
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, νη Σζηηζώλε θ.ά. (2006) ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ελεξγνύο
ζπκκεηνρήο ησλ δαζνιόγσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ θαη απαξαηηήησο ζηελ
επηινγή ησλ εηδώλ, ππνεηδώλ, πνηθηιηώλ, κνξθώλ θ.ά. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, δεδνκέλνπ
όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ taxa πνπ θπηεύεηαη ζηνπο ρώξνπο απηνύο είλαη δαζηθά.
Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαγσγή ησλ taxa θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ θπηώλ παξαηεξνύληαη ηα εμήο:
παξόιν πνπ ε ειιεληθή ρισξίδα είλαη από ηηο πινπζηόηεξεο ζηελ Δπξώπε, ζηνπο
πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο αζηηθνύ πξαζίλνπ ηεο ρώξαο καο θπξηαξρνύλ μεληθά θαιισπηζηηθά
είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο, κνξθέο θ.ά., ηα νπνία ζπρλά εηζάγνληαη είηε από άιιεο επξσπατθέο
ρώξεο είηε από άιιεο δαζνπνληθά αλεπηπγκέλεο ρώξεο (Ραδόγινπ 2003).
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ύκθσλα κε ηελ Ραδόγινπ (2003), ζπρλά ε επηινγή ησλ θπηηθώλ taxa πνπ θπηεύνληαη ζε
δηάθνξνπο ρώξνπο, επεξεάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηα δηαζέζηκα είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο,
κνξθέο θ.ά. ηεο αγνξάο θαη ησλ θπησξίσλ. Δπηπιένλ, ε ίδηα αλαθέξεη πσο ηα θαιισπηζηηθά
θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα είλαη ζπλήζσο εηζαγόκελα γηα δηάθνξνπο ιόγνπο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ παξάδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξώλ εηζαγσγήο ζηελ επηινγή
θαη θαιιηέξγεηα θαιισπηζηηθώλ θπηώλ, ηελ επθνιία εηζαγσγήο, ην ρξόλν, ην θόζηνο θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο θπηεύζεσλ (Ραδόγινπ
2003).
Από ηελ πιεπξά ηεο ε Σζηόηζηνπ (2010), ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Πάηξα
ζρεηηθά κε ηελ μπιώδε ρισξίδα ηεο πόιεο, δηαπίζησζε όηη ηα μεληθά taxa εκθαλίδνληαη ζε
κεγαιύηεξν πνζνζηό έλαληη ησλ ηζαγελώλ. Ζ ίδηα απνδίδεη ην πςειό πνζνζηό μεληθώλ taxa
ζηε κεγάιε πξνζθνξά ησλ θπησξίσλ ζε εμσηηθά taxa, ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηνίθσλ ζε
απηά (ιόγσ έιιεηςεο νηθνινγηθήο ελεκέξσζεο, γηα ιόγνπο κόδαο θαη θνηλσληθήο πξνβνιήο)
θαη ζηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή απηώλ ησλ θπηηθώλ taxa ζην νηθνινγηθά επηβαξπκέλν αζηηθό
πεξηβάιινλ, έλαληη ησλ ηζαγελώλ (Σζηόηζηνπ 2010). Δπηπιένλ, ε ίδηα δηαπίζησζε όηη ζηελ
μπιώδε ρισξίδα ηεο Πάηξαο θπξηαξρνύλ ηα δέληξα θαη αθνινπζνύλ νη ζάκλνη θαη ηα
αλαξξηρώκελα, ζε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο πόιεηο ζηηο νπνίεο θπξηαξρνύλ νη ζάκλνη
(Σζηόηζηνπ 2010).
ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο παξαηεξήζεθε θάηη αληίζηνηρν κε όζα πεξηγξάςακε
παξαπάλσ: ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ηα δέληξα ππεξηεξνύλ ησλ ζάκλσλ θαη
ησλ αλαξξηρώκελσλ. Ζ ππεξνρή ησλ δέληξσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο γηα ζθίαζε. Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ πεξηζζόηεξα μεληθά (61,8%, ηα πβξίδηα
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα μεληθά) παξά ηζαγελή (38,2%) taxa. Σν πςειό πνζνζηό ησλ
μεληθώλ taxa εθθξάδεη ηελ ηάζε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζηελ πόιε έλαληη ησλ ηζαγελώλ. Σν
γεγνλόο απηό απνηειεί θπζηθό επαθόινπζν κηαο καθξόρξνλεο πξνηίκεζεο ησλ πνιηηώλ, ησλ
δεκνηηθώλ αξρώλ θαη ησλ θπησξηνύρσλ ζηα θπηά εμσηηθήο πξνέιεπζεο γηα ηε δηακόξθσζε
ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ.
Γεληθά ζα πξέπεη λα πξνηηκώληαη ηζαγελή taxa ηνπηθώλ πξνειεύζεσλ δηόηη είλαη
πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Σζηηζώλε & ακαξά 2002,
Ραδόγινπ 2003, Σζηηζώλε θ.ά. 2006, Θαλάζεο 2009). Δπηπιένλ, δελ αιινηώλνπλ ηε
θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, είλαη πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά ζε αζζέλεηεο θαη πξνζβνιέο θαη
απνηεινύλ ελδηαίηεκα γηα πνιιά είδε παλίδαο ηεο πεξηνρήο (έληνκα, πνπιηά θαη κηθξά δώα)
(Ραδόγινπ 2003). Σα μεληθά taxa πξέπεη λα πξνηηκνύληαη κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη
αθνύ έρεη πξνεγεζεί ζσζηόο ζρεδηαζκόο από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Δπίζεο, ηα
επηιεγκέλα μεληθά taxa είλαη ζπλεηό λα πξνέξρνληαη από ρώξεο ζηηο νπνίεο επηθξαηνύλ
πεξίπνπ ίδηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε ηελ πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο έηζη ώζηε λα
κπνξέζνπλ λα επηβηώζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε Νέα Οξεζηηάδα είλαη κηα αθόκα πόιε ηεο
Διιάδαο πνπ ηα εμσηηθά (μεληθά) θαιισπηζηηθά taxa πξνηηκώληαη ζε βάξνο ησλ ηζαγελώλ.
Παξόιν πνπ κε ηε ρξήζε ηζαγελώλ θπηώλ: α) δηαηεξείηαη ε πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα ηεο
ρώξαο καο, β) παξακέλεη αλαιινίσηε ε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο καο, γ) απνθεύγεηαη ε
είζνδνο εληόκσλ θαη αζζελεηώλ πνπ πξνέξρνληαη από εηζαγόκελα θπηά, δ) βειηηώλεηαη ην
κηθξνθιίκα ηεο πόιεο, εληνύηνηο ε ρξήζε ηνπο, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
είλαη κηθξή.
Γηα κηα εμνξζνινγηζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ πξνηείλεηαη:
 Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ taxa γηα ρξήζε ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ
ηεο πόιεο λα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ νηθνθπζηνινγηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ θαη
βάζεη ηνπ ζθνπνύ ρξήζεο.
 Δκπινπηηζκόο όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ κε θαηάιιεια taxa.
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Οπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ δαζνιόγσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ θαη
απαξαηηήησο ζηε επηινγή ησλ taxa πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
 Γεκηνπξγία κεηξώνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ κε ην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία θαη ζα παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ησλ δέληξσλ ελώ παξάιιεια ζα
ειέγρνληαη, ζα ζπληεξνύληαη θαη ζα ιεηηνπξγνύλ θαιύηεξα νη ρώξνη πξαζίλνπ.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη εάλ ηα ηνπηθά θπηώξηα θαιιηεξγνύλ θαη πξνσζνύλ ηα
ηνπηθά taxa (είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο, κνξθέο θ.ά.), ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο.
Δπραξηζηίεο
Ζ ζπγγξαθέαο εθθξάδεη ηηο εηιηθξηλείο ηεο επραξηζηίεο ζην Γήκν Οξεζηηάδαο θαη πξνζσπηθά
ζηνλ θύξην Μόξδαιε Γεώξγην, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Αλάπηπμεο θαη πληήξεζεο
Πξαζίλνπ πνπ ππάγεηαη ζηε Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Καζαξηόηεηαο θαη Πξαζίλνπ ηνπ
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ΣΟ ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΗ
ΝΔΑ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Διέλε Υ. Ραληδνύδε
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η Νέα Οξεζηηάδα απνηειεί ηε λεόηεξε πόιε από ηελ ίδξπζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ
θξάηνπο. Η ράξαμε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηεο ηζηνύ έγηλε ζύκθσλα κε ην Ιπππνδάκεην ζύζηεκα
θαη κε πξννπηηθέο κηαο κεγάιεο αζηηθήο πόιεο. ηελ πνξεία ην αξρηθό πνιενδνκηθό ζρέδην
θαηαζηξαηεγήζεθε θαζώο αλνηρηνί ρώξνη θαη πιαηείεο θαηαπαηήζεθαλ. Ο ζθνπόο ηεο
εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο θαη ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ ππαίζξηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ πνιενδνκηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο. Δπίζεο, ε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνύ
πξαζίλνπ. Από ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε όηη νη αζηηθνί ππαίζξηνη ρώξνη δελ επαξθνύλ
ώζηε λα δεκηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθή ζύλζεζε γηα ην κέγεζνο ηεο πόιεο ζε πξάζηλν θαη
δεκόζην ππαίζξην ρώξν. Οη πεξηζζόηεξνη ρώξνη πξαζίλνπ είλαη αλζξσπνγελείο θαη κε
ειάρηζηε θπζηθή βιάζηεζε. Η εμέιημε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο αληηθαηνπηξίδεη
ηελ πνιηηηθή ηεο άλαξρεο δόκεζεο πνπ επηθξάηεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο πόιεηο ηεο ρώξαο
κεηαπνιηηεπηηθά. Έλαο καθξνπξόζεζκνο ζρεδηαζκόο κε επηδίσμε ηελ αύμεζε ησλ αλνηρηώλ
δεκόζησλ ρώξσλ θαη ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζην θέληξν ηεο πόιεο κε βηνθιηκαηηθά θαη
νηθνινγηθά θξηηήξηα ζα ήηαλ ρξήζηκνο θαη απαξαίηεηνο, ώζηε κειινληηθά ε πόιε λα γίλεη
πεξηζζόηεξν θηιηθή απέλαληη ζηνπο θαηνίθνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Νέα Ορεζηιάδα, αζηικό πράζινο, σπαίθριοι τώροι, τώροι πραζίνοσ
Δηζαγωγή
«Σα δέλδξα κέζα ζηε πόιε ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλύςσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηνπο. Δπεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή θαη θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γίλνπλ έλα αίζζεκα
αζθάιεηαο θαη πξνζεγγίδνπλ ηνλ άλζξσπν κε ηε θύζε» (Νηάθεο 2001). Παξά ηελ πύθλσζε
θαη ύςσζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηνπο ηζηνύ, νη ζύγρξνλεο πόιεηο κπνξνύλ παξακείλνπλ θηιηθέο
πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηνπο κε ηε ζπληήξεζε λεζίδσλ αζηηθνύ πξαζίλνπ όπσο πεξηαζηηθά θαη
αζηηθά δάζε, άιζε, ρώξνη πξαζίλνπ θαη αζηηθνί ππαίζξηνη ρώξνη (Georgi & Dimitriou 2010).
Η Νέα Οξεζηηάδα είλαη κηα λεόδκεηε πόιε κε ιίγεο δεθαεηίεο δσήο, έρεη ινηπόλ ελδηαθέξνλ ε
παξνπζίαζε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιενδνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πόιεο από ηελ ίδξπζε ηεο, ε
εμέιημε ηνπ αζηηθνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ θαη ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ, θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ
πξαζίλνπ. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζην πνιενδνκηθό
ζπγθξόηεκα ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο έθηαζεο πξαζίλνπ πνπ αληηζηνηρεί
αλά θάηνηθν θαη ε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ησλ ρώξσλ
πξαζίλνπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ (Ραληδνύδε 2004).
Η θαηαγξαθή είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ θαη πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, ηε ζπιινγή πιηθνύ
από ηνπο ηνπηθνύο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πόιε. Δπίζεο, ε θαηαγξαθή
εκπινπηίζηεθε κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη αξρεηαθό πιηθό ζε όηη αθνξά ην θπζηθό
πεξηβάιινλ, ην θιίκα, ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο πόιεο θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο ζπλέρεηα.
Φπζηθά νινθιεξώζεθε κε ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ αθνινύζεζε.

375

Καηαγξαθή
Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Η Νέα Οξεζηηάδα απνηειεί ηε λεόηεξε πόιε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαζώο ηδξύζεθε κόιηο
ην 1923 από πξόζθπγεο ηεο Αδξηαλνύπνιεο θαη ζπγθεθξηκέλα από έλα κεγάιν αξηζκό
Καξαγαηζηαλώλ (πξνάζηην ηεο Αδξηαλνύπνιεο ρηηζκέλν ζηελ ζέζε ηεο αξραίαο
Οξεζηηάδαο). Η νλνκαζία ηνπ πξναζηίνπ (Καξαγάηο) είλαη ζεκεηνινγηθή θαζώο ε
ζπγθεθξηκέλε ιέμε ζηελ Σνπξθηθή γιώζζα είλαη παξαθζνξά ηεο ιέμεο θαξαγάηο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ πεδηλή θηειηά – θαξαγάηζη είδνο ηζαγελέο ηεο πεξηνρήο.
Πιεζπζκηαθή εμέιημε – θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή ζύλζεζε ηωλ θαηνίθωλ ηεο πεξηνρήο
Η Νέα Οξεζηηάδα απνηειεί ηε λεόηεξε πόιε ηνπ ζύγρξνλνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο κε ηζηνξία
ζήκεξα κόιηο 92 ρξόλσλ. Η εμέιημε ηεο πόιεο θαζώο θαη ηα ηδηαίηεξα θπζηνγλσκηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλέπηπμε είλαη απνηέιεζκα ηεο ηζηνξίαο, ησλ παξαδόζεσλ θαη ησλ
ζπλεζεηώλ ηνπ μεξηδσκέλνπ πξνζθπγηθνύ πιεζπζκνύ ηεο θαη ηεο αγξνηηθήο θπζηνγλσκία
ηεο.
Η θύξηα δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ρηιηάδσλ
ζηξεκκάησλ αγξνηηθήο γεο πνπ εθηείλνληαη γύξσ από ην λεόδκεην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα
θαη ηνπο όκνξνπο νηθηζκνύο. Από ηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπο νη θάηνηθνη ηεο πόιεο
πξσηίζησο αζρνιήζεθαλ κε ηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή κε θαιά
απνηειέζκαηα, αθνύ ε γε είλαη εύθνξε.
Ο λένο απηόο νηθηζκόο αλαπηύρζεθε γξήγνξα θαη έγηλε ην νηθνλνκηθό, εκπνξηθό θαη
πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ. Η αλνδηθή πιεζπζκηαθή εμέιημε θαίλεηαη ζηνλ
Πίλαθα 1, όπνπ ζήκεξα ν πιεζπζκόο ηεο πόιεο ππνινγίδεηαη όηη μεπεξλά ηνπο 20.000
θαηνίθνπο. Απηή ε αύμεζε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλερνύο εηζξνήο πιεζπζκνύ από ηα ρσξηά
ηεο ππαίζξνπ πξνο ηελ Νέα Οξεζηηάδα θαη ε ζηαδηαθή ζπγρώλεπζε ησλ παξαθείκελσλ
νηθηζκώλ ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο.
Πίλαθαο 1. Πιεζπζκηαθή Δμέιημε ηεο πόιεο ηεο Οξεζηηάδαο.
Έηνο Απνγξαθήο

1961

1971

1981

1991

2011

7.719

10.281

10.727

12.685

12.691

18.426

Λεπηή

859

1.054

734

959

927

641

Νένο Πύξγνο

877

962

590

687

786

943

Παιαηά Οηλόε

489

Παιαηά αγήλε

800

57

72

47

67

15

άθθνο

591

554

390

349

312

186

11.335

12.908

12.513

14.727

14.783

20.211

Οξεζηηάδα

ύλνιν Γήκνπ Οξεζηηάδαο

1951

ΠΗΓΗ : ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Πνιενδνκηθή νξγάλωζε
Η πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο, σο λεόηεξε πόιε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ηδξύζεθε
ην 1923 ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Μεραληθνύ ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Θξάθεο Γεσξγίνπ
Μαγθιή, ελώ ε ΥΙ Γηινρία Μεραληθνύ ήηαλ απηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε ράξαμε ηνπ
ζρεδίνπ. Η ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε κέζα ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ ζεσξήζεθε
ηδαληθή θαζώο έρεη κηθξέο θιίζεηο θαη πεξηηξηγπξίδεηαη από εύθνξε γε (Σζνλίδεο 1989). Η
ξπκνηνκία ηεο πόιεο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα εθαξκνγήο Ιππνδάκεηνπ
ζπζηήκαηνο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαζώο ην αλάγιπθό ηεο είλαη ζρεδόλ επίπεδν
(ΥΑΡΣΗ Ι.1.).
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ΥΑΡΣΗ Ι.1. Σν πξσηαξρηθό ζρέδην ηεο Ν. Οξεζηηάδαο (Σζνλίδεο 1980).
«Σν ηππνδάκεην ζύζηεκα νδηθό δίθηπν ππό κνξθή θαλλάβνπ, εθαξκόζηεθε ζπζηεκαηηθά,
ηδηαίηεξα ζηηο απνηθίεο, όηαλ ε λέα πόιε έπξεπε λα ραξαρηεί εύθνια θαη γξήγνξα». Σν δίθηπν
κνξθήο θαλλάβνπ ζπκβόιηδε πάληα ηελ θαλνληθόηεηα, ηελ ηάμε ηελ απιόηεηα ζηελ
νξγάλσζε ηεο πόιεο θαη ήηαλ ζπκβαηό κε ηνλ νξζνινγηζκό ησλ Διιήλσλ, ην ζηξαηνθξαηηθό
πλεύκα ησλ Δπξσπαίσλ απνίθσλ ηεο Ακεξηθήο, κε ηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ λενθιαζηθώλ
πνιενδόκσλ ηνπ 19νπ αηώλα αιιά θαη ησλ «ιεηηνπξγηζηώλ» κνληέξλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ην
20νπ» (Βιαζηόο 1999). Γηα όινπο απηνύο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ην Ιππνδάκεην βξήθε
θαηάιιειε εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο.
Σν αξρηθό ζρέδην όπσο αλαθέξεη ν Σζνλίδεο ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Η Οξεζηηάδα καο»
πεξηειάκβαλε δξόκνπο ίζηνπο θαη θαξδείο, 7 κεγάιεο πιαηείεο θαη θεληξηθή ιεσθόξν
πιάηνπο 30 κέηξσλ. Δπίζεο, ηελ νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο κε πιάηνο 20 κέηξα θαη ηελ νδό
Αγίσλ Θενδώξσλ κεηαμύ Ρήγα θαη θξά κε πιάηνο 20 κέηξα. Όινη νη άιινη δξόκνη αλαθέξεη
έρνπλ πιάηνο 15 κέηξα, ελώ νη παξάιιεινη δξόκνη ηεο θεληξηθήο ιεσθόξνπ ζην θέληξν ηεο
πόιεο έρνπλ 10 κέηξα πιάηνο (Σζνλίδεο 1980).
Γπζηπρώο, ην κεγαιεπήβνιν ζρέδην ηεο πόιεο δελ έηπρε θαιήο δηαρείξηζεο, νύηε από ηνπο
ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο πνπ βηάζηεθαλ λα ην θαηαζηξαηεγήζνπλ, νύηε από ηηο Γεκνηηθέο
αξρέο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα ην ππεξαζπηζηνύλ θαη λα ην βειηηώζνπλ πξνηείλνληαο λένπο
ππαίζξηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ή ρώξνπο πξαζίλνπ. Η πξνλνεηηθόηεηα ηνπ θσηηζκέλνπ
κπαινύ ηνπ κεραληθνύ Μαγθιή πξέπεη λα ηνληζηεί γηα εθείλα ηα δύζθνια ρξόληα ηνπ
κεζνπνιέκνπ, πνπ ε ρώξα καο αληηκεηώπηδε πνιιά δεηλά, θαζώο πξόβιεςε ηελ εμέιημε ηεο
πόιεο θαη δεκηνύξγεζε εμ’ αξρήο κεγάινπο δξόκνπο θαη αξθεηέο πιαηείεο πνπ λα θέξνπλ ηνλ
αέξα ηεο κεγαινύπνιεο ζηελ λεόδκεηε πόιε, ζύκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ησλ Vitruvius θαη
Serlio γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξόκσλ ησλ πόιεσλ (Moughtin., 2003).
Δπίζεο, ππήξρε πξόβιεςε γηα ηηο ρξήζεηο γεο ζην θέληξν αιιά θαη ηηο γεηηνληέο αθνύ έθηηαμε
κηθξνύο δξόκνπο γύξσ από ηελ θεληξηθή πιαηεία θαη ηηο ηέζζεξηο πιαηείεο πνπ ππήξραλ ζηηο
γεηηνληέο πεξηθεξεηαθά ηνπ θέληξνπ γηα εκπνξηθή ρξήζε. Από ηηο πιαηείεο απηέο ζηελ
ζπλέρεηα παξέκεηλαλ κόλν ειάρηζηα ηκήκαηα (ΥΑΡΣΗ Ι.2.). «Η άγλνηα ησλ ηνπηθώλ
αξρόλησλ, ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα, ε αδηαθνξία ησλ θαηνίθσλ θαη ε ςεθνζεξία ησλ ηνπηθώλ
αξρόλησλ θαη ησλ βνπιεπηώλ θαη ην ζρέδην ηεο πόιεο ράιαζαλ θαη νηθόπεδα γηα δεκόζηα
θαηαζηήκαηα έγηλαλ ηδησηηθά. Οη πξαζηέο είραλ θαζηεξσζεί ζε όια ηα ζπίηηα θαη θάζε ζπίηη
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είρε κπξνο ζηελ είζνδό ηνπ θήπν θαη ινπινύδηα, όια θηηζκέλα ζηελ ίδηα επζεία, ζήκεξα κε
ηελ θαηάξγεζε ηεο πξαζηάο βιέπνπκε θάηη ην ηεξαηώδεο, άιια ζπίηηα κπξνο θαη άιια πίζσ»
(Σζνλίδεο 1980).
Αξγόηεξα, ε επέθηαζε ηεο πόιεο έγηλε αλεμέιεγθηα, ρσξίο ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ
ππνδνκώλ θαη ρσξίο όξακα. Η ελζσκάησζε ζηελ πόιε ησλ όκνξσλ νηθηζκώλ ιεηηνύξγεζε
ζεηηθά ώζηε λα παξακείλεη απηή αξαηoδνκεκέλε ζηελ πεξηθεξεηά ηεο θαη λα δηαηεξεί κέρξη
ζήκεξα ηελ εηθόλα ηεο επαξρηαθήο ειιεληθήο θσκόπνιεο. Όκσο, ε γξήγνξε πιεζπζκηαθή
εμέιημε, ε νπνία εληάζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα κε ηελ εηζξνή πιεζπζκνύ
από ηελ πεξηθέξεηα, κεηέβαιε ηελ πόιε ζε νηθνλνκηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηνπ Βνξείνπ
Έβξνπ. Σν γεγνλόο πξνθάιεζε απμεκέλεο θαη πηεζηηθέο νηθηζηηθέο αλάγθεο κε ζπλαθόινπζν
ηελ αλεμέιεγθηε ξαγδαία πύθλσζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηεο ηζηνύ, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε
πξόβιεςε ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη θνηλσληθό εμνπιηζκό. Έηζη, ην θεληξηθό ηκήκα ηεο
πόιεο δελ απέθπγε ηελ αληηγξαθή ηνπ κνληέινπ ησλ ζύγρξνλσλ ειιεληθώλ ππθλνδνκεκέλσλ
αζηηθώλ θέληξσλ.

ΥΑΡΣΗ Ι.2. Δμέιημε ηνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεο κεηαπνιεκηθά (Σζνλίδεο 1980).
Η αξρηηεθηνληθή κνξθή ησλ θηηζκάησλ ηνπ λένπ νηθηζκνύ αξρηθά ήηαλ αληηγξαθή απηώλ πνπ
εγθαηαιείθζεθαλ από ηνπο πξόζθπγεο ζηηο παηξίδεο ηνπο, κε θπξίαξρε απηή ηνπ Θξαθηθνύ
ηύπνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ο ηύπνο απηόο εμειίρζεθε θαη ε θαηνηθία πνπ επηθξάηεζε θαη
ππάξρεη αθόκε ζηα πξνάζηηα ηεο πόιεο απνηειείηαη από κνλόξνθν ή δηόξνθν ζπίηη κε
θεξακνζθεπή θαη απιόγπξν πνπ πεξηθιείεη βνεζεηηθνύο ρώξνπο θαη θήπν. Καηά ηελ δηάξθεηα
όκσο ησλ δεθαεηηώλ ’70 θαη ’80 ηα πξόηππα ηππνπνηεκέλσλ πνιπώξνθσλ νηθεκάησλ
επηβιήζεθαλ θαη αιινίσζαλ θαηαιπηηθά ηελ κνξθή ηεο πόιεο. ήκεξα, ην θέληξν ηεο πόιεο
θπξηαξρείηαη από πνιπθαηνηθίεο, ρσξίο θακία πξσηνηππία ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ
ιεηηνπξγηθόηεηα. Ο ηζηόο ηεο πόιεο έρεη ππθλώζεη από ηα πνιπώξνθα θηίξηα ρσξίο ηελ
πξόβιεςε ζε αλνηρηνύο ρώξνπο. ηαδηαθά, ην κνληέιν απηό επεθηείλεηαη αλεζπρεηηθά πξνο
ηελ πεξηθέξεηα.
Μέρξη ζήκεξα δελ ππήξμε πξόβιεκα αληαγσληζκνύ ζηηο ρξήζεηο ηεο γεο θαζώο ε πεξηνρή
γύξσ από ηελ πόιε είλαη αγξνηηθή θαη ε επέθηαζε ηεο πόιεο ζηα όκνξα αγξνηεκάρηα
αλεβάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμία. Έηζη, ε νηθηζηηθή πίεζε ζηελ γεηηληάδνπζα πξνο ηελ πόιε
αγξνηηθή γε είλαη απνδεθηή από ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
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Η πόιε δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα θαζώο νη δξόκνη ηεο έρνπλ ηθαλό
κέγεζνο ώζηε λα εθηνλώζνπλ ηελ θπθινθνξηαθή πίεζε αθόκε θαη ζηηο ώξεο αηρκήο.
πγθεθξηκέλα, ε κνλνδξόκεζε ελόο κεγάινπ κέξνπο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο πόιεο ηελ
δεθαεηία ηνπ ’80 δηεπθόιπλε ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ κέζα ζηελ πόιε θαη ζπλέβαιε σο έλα
βαζκό θαη ζηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο ρώξσλ ζηάζκεπζεο πνπ δηαθαηλόηαλ από
ηόηε. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο επέηεηλε ηελ
αύμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ νξηζκέλεο ώξεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε
ρώξσλ ζηάζκεπζεο πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο ζην θέληξν ηεο πόιεο. Η
θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ άμνλα ηεο θαζέηνπ ηεο Δγλαηίαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε πεξηθεξεηαθά
ηεο πόιεο θαη ιεηηνπξγεί θαη ζαλ δαθηύιηνο εθηόλσζε ηελ ππεξηνπηθή θίλεζε θαη ε
θαηάζηαζε ζην θέληξν ηεο πόιεο βειηηώζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Αζηηθό πξάζηλν
Οη αλνηθηνί ππαίζξηνη ρώξνη πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ πόιε θαη ησλ νπνίσλ ε ζέζε ζην
ζρέδην ηεο πόιεο απεηθνλίδεηαη ζην Υάρηη πραζίνοσ και τρήζεων (ΥΑΡΣΗ I.3) ηνπ είλαη:
 Η θεληξηθή πιαηεία Γαζίνπ
 Οη πεξίβνινη ησλ ηεζζάξσλ Ιεξώλ λαώλ
 Οη απιέο ησλ επηά δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, ησλ ηξηώλ γπκλαζίσλ θαη δύν ιπθείσλ
 Οη πεξίβνινη ησλ δύν ζηξαηνπέδσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πόιε
 Σν αζιεηηθό ζηάδην θαη νη εμσηεξηθνί ρώξνη ησλ δύν θιεηζηώλ αζιεηηθώλ
θέληξσλ
 Οη ρώξνη ησλ πέληε λεθξνηαθείσλ
 Ο πεδόδξνκνο ηεο νδνύ Απνζηνιάθε
 Οη δξόκνη ηεο πόιεο (Κνζκάθε Π., Λνπθόπνπινο Γ. 2002)

ΥΑΡΣΗ I.3.
Από ηελ πξνεγνύκελε παξάζεζε θαίλεηαη ε έλδεηα ζε δεκόζην ππαίζξην ρώξν, πνπ είλαη
ελνριεηηθή ζην θέληξν θαζώο κεηαθηλνύκελνη ζηαδηαθά πξνο απηό εμαθαλίδνληαη νη
ηδησηηθέο απιέο. Δπίζεο, κέζα ζην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ππάξρνπλ θαη δύν ζηξαηόπεδα,
ην έλα έρεη ήδε απνκαθξπλζεί. Δάλ νη ρώξνη ηνπο απνδνζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία δεκόζηνπ
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ππαίζξηνπ ρώξνπ θαη ρώξσλ πξαζίλνπ δεκηνπξγνύλ ειπίδεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο (ΥΑΡΣΗ Ι.3).
Δπηπιένλ, νη ιίγνη ρώξνη πξαζίλνπ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ απνηεινύλ νη
πεξηζζόηεξνη ελαπνκείλαληα, κηθξνύ κεγέζνπο ηκήκαηα, ησλ πιαηεηώλ από ηνλ αξρηθό
ζρεδηαζκό ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο από ηνλ κεραληθό Μαγθιή (βιέπε ΥΑΡΣΗ
Ι.1), θαηά ζύκβαζε ηα απνθαινύκε πάξθα θαζώο θέξνπλ ζηνηρεηώδε βιάζηεζε (ΥΑΡΣΗ
Ι.4).

ΥΑΡΣΗ Ι.4. ΘΔΔΙ ΠΑΡΚΩΝ ΜΔΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΝΔΑ ΟΡΔΣΙΑΓΑ.















Σν άιζε Αδξηαλνππόιεσο θαη Καξαγάηο
Σν πάξθν ζηε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Ραηδεζηνύ
Σν πάξθν ζηελ Αγ. Θενδώξσλ θαη Κηιθίο
Σν πάξθν ζηελ Αλδξηαλνππόιεσο
Σν πάξθν ηεο Οηλόεο
Σν πάξθν ηεο αγήλεο
Σν πάξθν ζηελ Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη όισλνο
Σν πάξθν ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγ. Θενδώξσλ
Σν πάξθν ηεο Αζ. Παληαδίδνπ θαη Αζ. Γηάθνπ
Σν παξθάθη ζηελ Ιππνθξάηνπο θαη Ρήγα Φεξαίνπ
Η λεζίδα ζηελ νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο
Η λεζίδα ζηελ ιεσθόξν Β. Κσλζηαληίλνπ
Οη πθηζηάκελεο δελδξνζηνηρίεο θαηά κήθνο ησλ δξόκσλ

Τθηζηάκελνη ρώξνη πξαζίλνπ
Οη ρώξνη πξαζίλνπ ηεο πόιεο, όπσο αλαθέξζεθε είλαη ειάρηζηνη θαη απνηεινύλ ππόινηπα ηνπ
αξρηθνύ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, εθηόο από ηα δύν λέα πάξθα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
πξόζθαηα, ηα νπνία έρνπλ πεξηθεξεηαθό ραξαθηήξα καθξηά από ην αζηηθό ηεο θέληξν.
Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε ηελ αμηνιόγεζε απηώλ ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ζπλνπηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο θαηαγξαθήο έρνπλ σο εμήο :
1. Σα άιζε Αδξηαλνππόιεωο θαη Καξαγάηο απνηεινύλ εμέιημε ηνπ αξρηθνύ εληαίνπ
πεπθώλα από Pinus brutia πνπ πξνέθπςε από αλαδαζώζεηο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο
κεηαπνιεκηθά.
2. Σν πάξθν ζηε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Ραηδεζηνύ απνηειεί ελαπνκείλαλ ηκήκα
ηεο πιαηείαο Αλεμαξηεζίαο ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο πόιεο θαη πεξηιακβάλεη ηα
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δελδξώδε είδε Cupressus arizonica, Platanus orientalis, Albizia julibrissin, Aesculus
hippocastanum, Acer negundo, Catalpa bignonioides.
3. Σν παξθάθη ζηελ Αγ. Θενδώξωλ θαη Κηιθίο απνηειεί ρώξν παηρληδηνύ θαη
πεξηιακβάλεη ηα δελδξώδε είδε Tilia Cordata, Platanus orientalis, Cedrus sp., Thuja
sp.. Acer negundo, Magnolia grandiflora.
4. Σν παξθάθη ζηελ Αδξηαλνππόιεωο είλαη έλα ρώξνο πξαζίλνπ δηακνξθσκέλνο ζην
κέζν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ ζην εκπνξηθό θέληξν ηεο πόιεο θαη πεξηιακβάλεη ηα
δελδξώδε είδε Salix sp., Catalpa bignonioides, Platanus orientalis, Acer negundo.
5. Σν παξθάθη ζηελ Ιππνθξάηνπο θαη Αλδξνύηζνπ είλαη κηα λεζίδα πνπ πεξηιακβάλεη
ηα δελδξώδε είδε Fraxinus sp, Catalpa bignonioides, Acer negundo, Cupressus
arizonica, Cercis siliquastrum, Acer tataricum.
6. Σν πάξθν ηεο Οηλόεο είλαη έλα λενζύζηαην ζπλνηθηαθό πάξθν πνπ πεξηιακβάλεη ηα
δελδξώδε είδε Platanus orientalis, Thuja sp.
7. Σν πάξθν ζηελ Κωλζηαληηλνππόιεωο θαη όιωλνο απνηειεί κέξνο ηεο αξρηθήο
πιαηείαο ηεο 12εο Απγνύζηνπ όπσο εμειίρζεθε θαη πεξηιακβάλεη ηα δελδξώδε είδε
Larix sp., Platanus orientalis, Thuja sp., Magnolia grandiflora, Fraxinus sp.
Cupressus arizonica, Salix sp., Acer negundo.
8. Σν πάξθν ζηελ Αζ. Παληαδίδνπ θαη Αζ. Γηάθνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα δελδξώδε
είδε Platanus orientalis, Thuja sp., Acer negundo, Cercis siliquastrum, Cedrus sp.,
Syringa vulgaris.
9. Σν πάξθν ηεο εθθιεζίαο ηωλ Αγ. Θενδώξωλ πνπ έρεη πξνθύςεη από ηνλ ζρεδηαζκό
ηεο πιαηείαο ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ θαη πεξηιακβάλεη ηα δελδξώδε είδε Platanus
orientalis, Thuja sp., Cupressus arizonica, Syringa vulgaris, Sambucus nigra.
10. Σν πάξθν ηεο αγήλεο είλαη έλα λενζύζηαην ζπλνηθηαθό πάξθν πνπ πεξηιακβάλεη
ηα δελδξώδε είδε Platanus orientalis, Tilia cordata.
Αμηνιόγεζε - πξνβιήκαηα
Αμηνιόγεζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ
Η πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο είλαη κία πόιε κηθξνύ κεγέζνπο πνπ αζθεί ην ξόιν αζηηθνύ
πεξηθεξεηαθνύ θέληξνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο. Η πόιε ζαλ νηθνζύζηεκα έρεη
δηακνξθσζεί γξακκηθά θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνύ νδηθνύ άμνλα θαη παξνπζηάδεη κεγάιε
εηζξνή πόξσλ, όπσο ελέξγεηα, πξώηεο ύιεο θαη πεξηαζηηθή γε, ελώ δελ έρεη θάλεη ζνβαξά
βήκαηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ηεο. Σν γεγνλόο απηό
πθίζηαηαη παξ’ όιν πνπ ην κέγεζνο ηεο είλαη κηθξό θαη είλαη αλαπηπζζόκελε, νπόηε ππάξρεη
αθόκε ε δπλαηόηεηα λα γίλεη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκόο πνπ ζα πεξηόξηδε θάπνηεο
επηβαξύλζεηο ηνπ αζηηθνύ θαη ηνπ πεξηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Όκσο απηό βαζηθά εμαξηάηαη
από ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή παηδεία θαη αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ
εθιεγκέλσλ ηνπο, ηνπηθώλ αξρόλησλ, λα εθαξκνζηνύλ πνιηηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.
Από ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξαζίλνπ πξνέθπςε όηη έρεη πνιύ κηθξά πνζνζηά ζπκκεηνρήο
πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθό ηζηό θαζώο κόλν έλα πνζνζηό 1,6% ηεο επηθάλεηαο ηεο θαιύπηεηαη
από πξάζηλν (ΥΑΡΣΗ I.3). Δπίζεο, γηα θάζε θάηνηθν αληηζηνηρνύλ ζε 4,17 η.κ. δεκόζηνπ
πξαζίλνπ, όηαλ ζύκθσλα κε ηνλ Μαηδίξε (1999) ην πνζνζηό απηό θαηά κέζν όξν ζηηο
ειιεληθέο πόιεηο είλαη 3,12 η.κ. Δπνκέλσο, ε πόιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο βξίζθεηαη ζε
παξόκνηα ζέζε κε πνιιέο άιιεο πόιεηο ηεο ρώξαο πεξηζζόηεξν αζηηθνπνηεκέλεο θαη
κεγαιύηεξε ηζηνξηθή δηαδξνκή. Σα πνζνζηά απηά απέρνπλ πνιύ από ηα θαηώηεξα πνζνζηά
πξαζίλνπ πνπ δίλεη ν Νηάθεο (2001) θαη είλαη 15-20 η.κ. αλά θάηνηθν, ώζηε λα θξίλεηαη απηό
ην πξάζηλν επαξθέο γηα πγηεηλή θαη επράξηζηε δηαβίσζε. Η θαηάζηαζε δελ είλαη αλππόθνξε,
ιόγσ ησλ ηδησηηθώλ θήπσλ νη νπνίνη όκσο ζηαδηαθά κεηώλνληαη θαζώο ν ηζηόο ππθλώλεη θαη
αζηηθνπνηείηαη θαη ην κέιινλ δελ δηαθαίλεηαη ελζαξξπληηθό.
Σα πξνεγνύκελα ζπκπεξάζκαηα δελ μαθληάδνπλ όπνηνλ δεη ζηελ πόιε, θαζώο δηαπηζηώλεη
θαζεκεξηλά όηη ιείπεη ν ειεύζεξνο δεκόζηνο ρώξνο. Σα παηδηά παίδνπλ ζηελ θεληξηθή
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πιαηεία ή ζην άιζνο Αδξηαλνππόιεσο θαη ζηηο ειάρηζηεο λεζίδεο πξαζίλνπ ή ππαίζξησλ
ρώξσλ πνπ έρνπλ ππάξρνπλ εθόζνλ ιείπνπλ νη κεγάινη αλνηθηνί ρώξνη θαη νη νξγαλσκέλεο
παηδηθέο ραξέο. Δπηπιένλ, νη ζπλαπιίεο θαη νη θάζε ινγήο εθδειώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη
ζηνπο ίδηνπο ρώξνπο, ην ίδην θαη νη ππαίζξηεο εθζέζεηο θαη νη ινηπέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
εθδειώζεηο, ιείπεη επνκέλσο ν θνηλσληθόο εμνπιηζκόο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ δηνξγάλσζε
εθδειώζεσλ θαη γηα ηελ αλαςπρή (Αξαβαληηλόο 1999). Όια απηά πξνο ην παξόλ θαίλεηαη
όηη ιεηηνπξγνύλ αξκνληθά όζν ε δήηεζε γηα αλαςπρή παξακέλεη ζε κηθξή θιίκαθα θαη ε κίμε
ησλ ρξήζεσλ ειεγρόκελε.
Σα δπν άιζε Αδξηαλνππόιεσο θαη Καξαγάηο απνηεινύλ ην ζνβαξόηεξν πλεύκνλα πξαζίλνπ
ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ηδξύζεθαλ από αλαδαζώζεηο ηξαρείαο πεύθεο κεηαπνιεκηθά. Η
θαηάζηαζε ησλ δύν αιζώλ είλαη απνγνεηεπηηθή γηαηί δελ έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηνη
ρεηξηζκνί – δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δύν
αιζπιίσλ. Αληίζεηα, απηά έρνπλ θαηαπαηεζεί από δηάθνξα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηνλ
ίδην πεξηνξηζκέλν ρώξν γηα αλαςπρή όπσο αλαςπθηήξην, αλνηθηό ζέαηξν, γήπεδν ηέλληο θαη
άιιεο θαηαζθεπέο θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ αθξηβώο γηαηί όπσο έρνπκε επηζεκάλεη δελ
ππάξρνπλ άιινη ρώξνη γηα λα επηηειέζνπλ ιεηηνπξγίεο, όπσο ην θαζεκεξηλό παηρλίδη ησλ
παηδηώλ, εθζέζεηο, εθδειώζεηο, ζπλαπιίεο θ.ά. Σν απνηέιεζκα όκσο είλαη όηη κείσζαλ ηελ
παξνπζία ηνπ θπζηθνύ πξαζίλνπ θαη ην κεηέηξεςαλ ζε αλζξσπνγελέο πάξθν. Ο ρώξνο είλαη
κηθξόο γηα ηηο αλάγθεο κηαο νιόθιεξεο πόιεο, αθνύ δέρεηαη κεγάιν αξηζκό επηζθεπηώλ κε
απνηέιεζκα ην θπζηθό νηθνζύζηεκα λα βξίζθεηαη θαζεκεξηλά θάησ από κεγάιε θαηαπόλεζε
πέξα από ηα όξηα ηεο αληνρήο ηνπ, ε θαηάιεμε είλαη ε ζηαδηαθή νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή
ππνβάζκηζε ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, ε θαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ δύν αιζπιιίσλ
απέρεη από ηελ θαηάζηαζε ελόο πγηνύο θπζηθνύ άιζνπο.
Όια απηά ζπλεγνξνύλ ζηελ άπνςε όηη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο θαη όζν ν πιεζπζκόο ηεο
πεξηθέξεηαο ζπγθεληξώλεηαη ζηελ πόιε ζα είλαη πεξηζζόηεξν επηηαθηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε
επαύμεζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ηεο θπηηθήο βηνκάδαο όπσο θαη ε νξγάλσζε λέσλ ρώξσλ
αλαςπρήο. Από ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξαζίλνπ ε θαηάζηαζε δηαθαίλεηαη απνγνεηεπηηθή
ηδηαίηεξα ζην θέληξν Οξεζηηάδαο, θαζώο δελ ππάξρεη άκεζα ε δπλαηόηεηα ζεκαληηθήο
αύμεζεο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ αθνύ δελ ππάξρνπλ αδόκεηνη ρώξνη. Θα πξέπεη ζην κέιινλ
απηό λα απνηειέζεη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο δεκνηηθήο αξρήο, γηαηί είλαη έλα ζνβαξό
πξόβιεκα πνπ ρξεηάδεηαη ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ώζηε λα δηαθαλνύλ κεζνπξόζεζκα
ή καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε.
πλνςίδνληαο, ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη κε ηδηαίηεξε έληαζε ζην πνιενδνκηθό
ζπγθξόηεκα ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο αλαθέξνληαη παξαθάησ:
 Η ηάζε γηα αλάπηπμε ζε ύςνο ηνπ θεληξηθνύ ηνκέα ηεο πόιεο κε παξάιιειε
κείσζε ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ, ε νπνία επηηείλεηαη από ηε κεγάιε πίεζε γηα
εμεύξεζε ελνηθηαδόκελσλ ζπηηηώλ θαη ηεο ζεακαηηθήο αύμεζεο ηεο ηηκήο ηεο
νηθηζηηθήο γεο θαη ηεο θαηνηθίαο.
 Η άλαξρε θαη απξνγξακκάηηζηε επέθηαζε ηεο δόκεζεο γξακκηθά θαηά κήθνο ησλ
δύν θάζεησλ αμόλσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηελ πόιε θαη ηνπ λένπ πεξηθεξεηαθνύ νδηθνύ
άμνλα δεκηνπξγεί πξσηίζησο πξνβιήκαηα ππνδνκώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ θαη
δεπηεξεπόλησο ζνβαξέο ειιείςεηο ζε θνηλσληθό εμνπιηζκό.
 Η αλεμέιεγθηε ξύπαλζε από βηνηερληθέο θαη άιιεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε
νπνία πξνο ην παξόλ δηαηεξείηαη ρακειή ιόγσ ηνπ κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα
επελδύζεηο ζε ηόζν κεγάιε απόζηαζε από ηελ Πξσηεύνπζα, ζα κπνξνύζε λα
απμεζεί αλεζπρεηηθά κειινληηθά θαη λα επηβαξύλεη ην αζηηθό νηθνζύζηεκα πνπ
ζηεξείηαη κέηξσλ πξόιεςεο. Δπίζεο, ε απνπζία Υώξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ε πζηέξεζε ζηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνύ ηαζκνύ
επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ππνβαζκίδνπλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ δήκνπ.
 Η έιιεηςε αλνηθηώλ ρώξσλ, ρώξσλ πξαζίλνπ θαη γεληθόηεξα θνηλσληθνύ
εμνπιηζκνύ πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξάζηλν θαη ηελ αλαςπρή είλαη έλα κείδνλ ζέκα
γηα ηελ πόιε πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηόηεηα.
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Η δηαξθήο πίεζε γηα θαηάιεςε πνιύηηκεο αγξνηηθήο γεο γηα νηθηζηηθνύο θαη
βηνκεραληθνύο θαη βηνηερληθνύο ζθνπνύο νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε ησλ θπζηθώλ
νηθνζπζηεκάησλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε όριεζε ηεο άγξηαο δσήο – ηδηαηηέξσο ηεο
νξληζνπαλίδαο – πνπ θσιηάδεη ζηα ξέκαηα θαη ηνπο πγξνηόπνπο ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ηεο πόιεο.
Η ηδησηηθή ηδηνθηεζία κέζα ζηνλ πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ππεξέρεη, ελώ νη
δεκόζηεο εθηάζεηο θαη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ειαρηζηνπνηνύληαη ζπλερώο, θαζώο
δέρνληαη ζπλερή πίεζε από ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία.
Η έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο απνηειεί ηελ θύξηα πεγή πξνβιεκάησλ γηα ηελ
θπθινθνξία ζην θέληξν ηεο πόιεο, ηδηαηηέξσο ηηο ώξεο αηρκήο.
Δίλαη εκθαλείο νη κεγάιεο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, όπσο ρώξνη άζιεζεο, παηδηθέο
ραξέο, ζέαηξα, θαη γεληθόηεξα ζε ρώξνπο θνηλσθειείο θαη θνηλόρξεζηνπο.
Η κεησκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία απνηειεί έλα ζεκαληηθό έιιεηκκα παηδείαο
θαη πνιηηηζκνύ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

πδήηεζε - πξνηάζεηο
Από ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ θαη ηνπ
πξαζίλνπ ζηελ Νέαο Οξεζηηάδαο, δηαθάλεθε όηη πξόθεηηαη γηα κηα πόιε πνπ δνκήζεθε κε
ζεηηθέο πξννπηηθέο.
Η Οξεζηηάδα έρεη κία δπλακηθή πνπ βαίλεη αλαπηπζζόκελε πνιενδνκηθά ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο αιιά κε ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθό ηζηό. Δπηπιένλ ε
ζπλερήο πύθλσζε θαη ύςσζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ είλαη αλεζπρεηηθή, θαζώο νδεγεί ηελ
πόιε ζηνλ κνλόδξνκν πνπ αθνινύζεζαλ λσξίηεξα άιιεο κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο κε ηα
γλσζηά απνηειέζκαηα, ηνπ αζθπθηηθά ππθλνδνκεκέλνπ ηζηνύ ρσξίο επαξθή ζπκκεηνρή
πξαζίλνπ θαη γεληθόηεξα αλνηρηνύ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
Δάλ ζπλερηζηεί ε ίδηα πνξεία είλαη αλαπόθεπθην λα δεκηνπξγεζνύλ ζνβαξά πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα, είηε αθνξνύλ ηελ ερνξύπαλζε θαη ηελ αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο θηηξηνδνκηθήο
θαη πιεζπζκηαθήο, είηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο από ηα απηνθίλεηα θαη ηηο θεληξηθέο
ζεξκάλζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ, είηε αθόκε από ην έιιεηκκα πνπ ππάξρεη ζηελ ρώξα καο ζηηο
πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπλερώο απμαλόκελσλ ζε όγθν απνξξηκκάησλ θαη
ηεο αλαθύθισζήο ηνπο. Καζώο, νη πόιεηο γηγαληώλνληαη κε ηελ εηζξνή πιεζπζκνύ παύνπλ
θπζηθά λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ έλα θπθιηθό απηάξθεο νηθνζύζηεκα, όπσο ζηα πξώηα ζηάδηα
αλάπηπμεο ελόο νηθηζκνύ αιιά βαζκηαία επηβαξύλνπλ ηελ γύξσ ύπαηζξν θαη ην πεξηβάιινλ
θαη επεθηείλνληαη ζε όιν θαη κεγαιύηεξε έθηαζε. Απηό ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
πόιεο ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαη είλαη απνζαξξπληηθό γηα ην κέιινλ ησλ επεξρόκελσλ γελεώλ
θαζώο ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη δύζθνια.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο πνπ είλαη αλάγθε λα εληαζνύλ ώζηε λα βειηησζεί ην βηνηηθό
επίπεδν ησλ θαηνίθσλ. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πξνζπάζεηεο λα απμεζεί ε παξνπζία ηεο
βιάζηεζεο κέζα ζηελ πόιε κε ηελ δεκηνπξγία πάξθσλ, θήπσλ θαη δελδξνζηνηρηώλ πνπ
ηαπηόρξνλα ζα αλαβαζκίζνπλ αηζζεηηθά ην αζηηθό ηνπίν.
Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύληαη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο κε
πξαγκαηνπνίεζε καδηθώλ θπηεύζεσλ. Η επηηπρία ηνπο όκσο δελ είλαη πάληα εμαζθαιηζκέλε
θαζώο ε επηινγή ησλ εηδώλ ζπρλά εμαξηάηαη ζε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ππαιιήισλ, ζε
πξνηάζεηο θπησξηνύρσλ θαη γεληθόηεξα ζηελ ηπραία επηινγή ηνπ θπηεπηηθνύ πιηθνύ. Δπίζεο,
όπσο αλαθέξνπλ ν Νηάθεο (2001) θαη ν Russ (2002) ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο
αλάπηπμεο ησλ δέλδξσλ ζηηο πόιεηο είλαη αληίμνεο θαη γη’ απηό ε θύηεπζε αξρηθά θαη νη
πεξηπνηεηηθέο θξνληίδεο πξέπεη λα ζπληείλνπλ ζηε δεκηνπξγία επαξθνύο θαη πγηνύο ρώξνπ
αλάπηπμεο. Η επηηπρία ησλ θπηεύζεσλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ πνπ είλαη ηξαρύ θαη μεξό
εμαξηάηαη από ηελ ζσζηή θύηεπζε από έκπεηξνπο εξγάηεο ππό ηελ επνπηεία εηδηθώλ
επηζηεκόλσλ. Πξνηείλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα ληόπηα είδε λα έρνπλ πξνηεξαηόηεηα επεηδή
είλαη ήδε πξνζαξκνζκέλα ζηηο εδαθηθέο, θιηκαηηθέο θαη θπζηθνγεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο
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πεξηνρήο. Η πξνζπάζεηα έγθεηηαη ζηελ απνθπγή όζν απηό επηηξέπεηαη ηεο ρξήζεο μεληθώλ
εηδώλ θαζώο δελ είλαη εμαθξηβσκέλε ε επηηπρία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπο ζε δηαθνξεηηθό
πεξηβάιινλ από εθείλν πνπ πξνέξρνληαη ώζηε λα δώζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Έρνληαο πξνεγεζεί ε ζσζηή επηινγή εηδώλ αθνινύζσο πξέπεη λα γίλεη θαη ζσζηή επηινγή
θπηεπηηθνύ πιηθνύ. Σα δελδξύιιηα πνπ πξόθεηηαη λα θπηεπηνύλ λα έρνπλ θαιή πγεία θαη
επηζπκεηό ύςνο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαιήο πνηόηεηαο δέλδξα. Γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ
εηδώλ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη πεξηπνηήζεηο όπσο μεβνηάληζκα
θαη θιαδεύζεηο, πνπ είλαη επηζπκεηό λα δηελεξγνύληαη ηαθηηθά από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό
ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθό γηα ην ηνπίν ηεο πόιεο.
Πξνηάζεηο ινηπόλ (Ραληδνύδε 2004, Georgi & Dimitriou, 2010, Μήιηνο θ.ά. 2005), γηα ηε
βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην αζηηθό θέληξν ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο
πεξηιακβάλνπλ:
1. Η καθξνπξόζεζκε πξόβιεςε γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζην αζηηθό θέληξν ηεο πόιεο
είλαη επηβεβιεκέλε. Σν απνηέιεζκα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ ζα απνδώζεη ηελ πόιε θαη
ηνπο δξόκνπο ηεο ζηνπο θαηνίθνπο, ελώ ηα απηνθίλεηα ζα ζπλππάξρνπλ κε ηνπο
πεδνύο θαη δελ ζα θπξηαξρνύλ.
2. Η επηδίσμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεπηέξνπ βαζκνύ ηνπ βηνινγηθνύ ζηαζκνύ, ώζηε λα
πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ ε ξύπαλζε ησλ ξεκάησλ γύξσ από ηελ πόιε.
3. Η απνθέληξσζε ηεο πόιεο κε ηελ κεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ
ηνπ ζηελνύ αζηηθνύ θέληξνπ ηεο πόιεο, ζηαδηαθά ζα απνζπκθνξήζεη από ηελ θίλεζε
θαη ηνλ ζπλσζηηζκό ηηο ώξεο αηρκήο θαη ζα κεηαθέξεη ηελ δξαζηεξηόηεηα ζε άιια
ζεκεία ηεο πόιεο. Σέηνηα βήκαηα απνθέληξσζεο έρνπλ γίλεη κε ηελ κεηαθνξά ηεο
εθνξίαο θαη ηνπ ΙΚΑ πξνο ηα έμσ.
4. Η ελίζρπζε ησλ δξνκνινγίσλ ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηε ώζηε λα
εμππεξεηνύληαη νη κεγαιύηεξνη θαη νη λεόηεξνη ζε ειηθία πνιίηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ
ηδησηηθά κέζα κεηαθίλεζεο αιιά θαη ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ λα ζηξαθεί ζε απηό
ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο, ώζηε κειινληηθά λα κεησζεί ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.
5. Η δεκηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ησλ δελδξνζηνηρηώλ ζηηο ιεσθόξνπο θαη ηνπο
δξόκνπο ηεο πόιεο κε ηθαλνπνηεηηθό κέγεζνο, ώζηε ε ζπκκεηνρή ηνπο λα βειηηώζεη
αηζζεηά ην κηθξνθιίκα ηεο πόιεο.
6. Η εμαζθάιηζε κεγάισλ αλνηθηώλ ρώξσλ γηα ρξήζε από ηνπο πνιίηεο είηε σο
πιαηείεο, είηε σο πάξθα θαη άιζε θαη ε ρξήζε ηνπ πξαζίλνπ, ώζηε λα είλαη νη ρώξνη
απηνί θηιηθνί απμάλνληαο καθξνπξόζεζκα ηελ παξακνλή ησλ πνιηηώλ ζηνλ
εμσηεξηθό ρώξν θαη βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο καθξνπξόζεζκα.
7. Η δεκηνπξγία κηθξώλ αλνηθηώλ ρώξσλ νκνηόκνξθα ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο πόιεο κε
ηελ κνξθή παηδηθώλ ραξώλ, ρώξσλ άζιεζεο θαη αιιά θαη όισλ ησλ κνξθώλ
θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ.
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ΔΑΣΗ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηφβρίοσ 2015, ζελ. 389-395

ΓΑΗ ΚΑΙ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΟ ΒΟΡΔΙΟ ΔΒΡΟ
Γέζποινα Αμαναηίδος, Σαζούλα Κιηζικούδη, Κωνζηανηίνορ Κοζπανηζίδηρ,
Γημήηπιορ Μηηπούδηρ, Αναζηάζιορ Πεηπέζηρ και Χπςζή Σζίηζιος
ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Σα δάζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο πξνο ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηνηρεία παξαγσγήο θαη ηε κέρξη ζήκεξα δηαρείξηζή ηνπο. Πέξα απφ ηηο
παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία,
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη νη πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ,
φπσο ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ζηελ
πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο αλαςπρήο.
Σν Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ, αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ, δηαρεηξίδεηαη δηαρξνληθά ηηο εθηάζεηο απηέο
κε βάζε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο ησλ θαξπψζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Γαζνπνλίαο
πνιιαπιψλ ζθνπψλ.
Ζ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ φπσο θαπζφμπισλ θαη ε δηάζεζε απηψλ κε κεησκέλν ηίκεκα
ζηνπο δαζφβηνπο θαη παξαδαζφβηνπο πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη βηνκεραληθήο
μπιείαο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ηνπηθήο μπινβηνκεραλίαο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε
έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ δαζψλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο ζε δξάζεηο
νηθνηνπξηζκνχ θαη δαζηθήο αλαςπρήο θαη ε ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο
πινπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο δξάζεηο ηεο Γαζηθήο
Τπεξεζίαο.
Λέξειρ κλειδιά: Δαζικά οικοζσζηήμαηα, προζηαηεσόμενες περιοτές, προζηαζία, διατείριζη,
Δαζική Τπηρεζία
Διζαγωγή
Σν Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα έθηαζε 2.033.000 ζηξεκκάησλ ζην
βφξεην ηκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ.
ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δχν δηαρεηξηδφκελα δεκφζηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα («Σξηγψλνπ»
Οξεζηηάδαο θαη «Κπξηαθήο - Γεξείνπ»), δεκφζηνη ιεπθψλεο θαη δχν θαηεγνξίεο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ
Γηθηχνπ Φχζε 2000).
Γάζη - Γαζικά Οικοζςζηήμαηα
Ζ πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ έρεη πεδηλφ – εκηνξεηλφ ραξαθηήξα, κε ρακειέο νξεηλέο
εμάξζεηο πνπ απνηεινχλ ηηο αλαηνιηθέο απνιήμεηο ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο. Σν
ππεξζαιάζζην χςνο θπκαίλεηαη απφ 15 κ. ζηνλ πνηακφ Έβξν κέρξη 1.026 κ. ζηα
ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ρνδφπεο. Οη επηθξαηνχζεο θιίζεηο
ηνπ εδάθνπο είλαη γεληθά ήπηεο. Σν κεηξηθφ πέηξσκα αλ θαη πνηθίιν, ζπληίζεηαη θπξίσο απφ
ηξηηνγελείο απνζέζεηο, ζρηζηφιηζνπο θαη γλεχζηνπο, ελψ νη εδαθηθέο ζπλζήθεο ζεσξνχληαη
γεληθά επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε δαζψλ.
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Σν θιίκα ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ, κε μεξνζεξκηθή πεξίνδν απφ Ηνχλην έσο
επηέκβξην, κε κέηξηεο βξνρνπηψζεηο πνπ πέθηνπλ θπξίσο ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ –
Μαξηίνπ θαη εηήζην χςνο βξνρήο 380 mm ζηα πεδηλά πνπ απμάλεηαη κε ην πςφκεηξν.
Ωο πξνο ηε θπζηθή βιάζηεζε, κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο εληάζζεηαη ζηελ παξακεζνγεηαθή
δψλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνδψλε ησλ μεξφθηισλ
θπιινβφισλ δξπνδαζψλ (Quercion confertae). Μηθξή έθηαζε ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα
αλήθεη ζηε δψλε ησλ δαζψλ ηεο νμπάο (ππνδψλε Fagion moesiacae - Fagetalia).
Δημόζιο δαζικό ζύμπλεγμα «Τριγώνοσ» Ορεζηιάδας
Σν δεκφζην δαζηθφ ζχκπιεγκα «Σξηγψλνπ» Οξεζηηάδαο εληνπίδεηαη ζην ΒΓ ηκήκα ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ θαη είλαη ζπλνιηθήο έθηαζεο 10.200 Ζα. Αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ησλ δξπνδαζψλ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ζπζηάδεο πιαηπθχιινπ δξπφο (Quercus
frainetto), φπνπ απαληψληαη επίζεο ε ρλνψδεο (Q.pubescens) θαη ε επζχθινηνο δξπο
(Q.cerris) ζηε ρακειφηεξε δψλε θαη ε απφδηζθνο δξπο (Q.petraea) ζηελ πςειφηεξε. Άιια
απηνθπή δαζηθά είδε είλαη ν αλαηνιηθφο γαχξνο (Carpinus oreintalis), ν θξάμνο (Fraxinus
ornus), είδε ζθελδάκνπ (Acer sp.), ε άξθεπζνο (Juniperus oxycedrus), ε θξαληά (Cornus
mas). Καηά κήθνο ησλ ξεκάησλ εκθαλίδεηαη πδξνραξήο βιάζηεζε κε ζπρλφηεξα είδε ηνλ
πιάηαλν, ηε ιεχθε θαη είδε ηηηάο. ε έθηαζε 18 εθηαξίσλ ππάξρνπλ αλαδαζψζεηο καχξεο
πεχθεο (Pinus nigra) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία θαηά ηελ δεθαεηία
ηνπ 1980. Οη δαζνζθεπείο εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ ην 70% ηνπ δαζηθνχ ζπκπιέγκαηνο, ελψ
νη ππφινηπεο θαηαλέκνληαη ζε κεξηθψο δαζνζθεπείο, αγξνηηθέο θαη γπκλέο εθηάζεηο.
Ζ δαζνπνληθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο άξρηζε ην 1928 κε ηε ζχληαμε ηεο πξψηεο
δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο. Σν δάζνο δηαηξείηαη ζε 16 δαζηθά ηκήκαηα θαη 125 ζπζηάδεο. Οη
πινηνκίεο κέρξη ην 1978 ήηαλ απνςηισηηθέο κε παξαθξαηήκαηα. Απφ ην 1978 θαη κεηά ε
δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο γίλεηαη κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ αλαγσγή ηνπ απφ πξεκλνθπέο ζε
ζπεξκνθπέο.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ δαζηθνχ ζπκπιέγκαηνο (πεξηφδνπ 20082017), ην μπιαπφζεκα εθηηκάηαη ζε 323.000 θ.κ. ή 45 θ.κ./ Ha. Σν ιήκκα 10εηίαο
θαζνξίζηεθε ζε 25.000 θ.κ. θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή θαπζνμχισλ. Οη πινηνκίεο
είλαη θπξίσο θαιιηεξγεηηθέο – εμπγηαληηθέο, κε αθαίξεζε 10% ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ θαη
δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ θαηψηεξε θιάζε δηακέηξνπ. Απνβιέπνπλ ζηε ζπληεξεηηθή
αξαίσζε ησλ θνξκηδίσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο θαζ’ χςνπο αχμεζεο θαη ηε δεκηνπξγία
πξνυπνζέζεσλ βειηίσζεο ηνπ μπιαπνζέκαηνο (Αλζφπνπινο θ.ά. 2007).
Δημόζιο δαζικό ζύμπλεγμα «Κσριακής – Δερείοσ»
Σν δεκφζην δαζηθφ ζχκπιεγκα Κπξηαθήο – Γεξείνπ είλαη έθηαζεο 71.165 Ha θαη δηαηξείηαη
ζε 77 ηκήκαηα θαη 663 ζπζηάδεο. Πξφθεηηαη γηα δξπνδάζνο, φπνπ επηθξαηνχλ νη ζπζηάδεο
πιαηπθχιινπ δξπφο, κε ζπρλή παξνπζία ηεο ρλνψδνπο, επζπθινίνπ θαη απφδηζθεο δξπφο,
ελψ ζε ζέζεηο κε πςειφ πδξνθφξν νξίδνληα εκθαλίδεηαη θαη ε πνδηζθνθφξνο δξπο (Quercus
robur ssp. pedunculiflora).
ηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα (>500κ) ζε κηθξή έθηαζε (282 Ζa) θχεηαη ε νμπά. Καηά ζέζεηο
ππάξρνπλ αλαδαζψζεηο θσλνθφξσλ, θπξίσο καχξεο θαη δαζηθήο πεχθεο (Pinus nigra, P.
sylvestris) πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1976 κέρξη 1992 θαη είλαη ζπλνιηθήο
έθηαζεο 978 Ζa.
H δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο άξρηζε ην 1957. Κχξηνο δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο είλαη ε αλαγσγή ησλ
πξεκλνθπψλ θαη δηθπψλ ζπζηάδσλ δξπφο θαη νμπάο ζε ζπεξκνθπείο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ
δάζνπο πεξηιακβάλεη, ζηηο ζπζηάδεο δξπφο θαη νμπάο, θαιιηεξγεηηθέο - εμπγηαληηθέο
πινηνκίεο ζηελ θαηψηεξε θιάζε δηακέηξνπ (10-20cm) θαη αξαηψζεηο θαη αλαγελλεηηθέο
πινηνκίεο ζηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο. ηελ πεχθε δηελεξγνχληαη αξαηψζεηο κε αθαίξεζε 10%
ηνπ μπιαπνζέκαηνο. Σν ζπλνιηθφ μπιαπφζεκα ππνινγίδεηαη ζε 975.000 θ.κ. Σν ιήκκα γηα
ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία θαζνξίζηεθε ζε 71.600 θ.κ. Παξάγνληαη θπξίσο θαπζφμπια δξπφο θαη
νμπάο θαη μπιεία ζξπκκαηηζκνχ πεχθεο (Σξνκπνχθεο θ.ά. 2011).
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Δημόζιοι λεσκώνες
Οη δεκφζηνη ιεπθψλεο απνηεινχλ ηερλεηέο θπηείεο πβξηδίσλ ιεχθεο (θπξίσο
Δπξσακεξηθαληθήο), πνπ ηδξχζεθαλ θαηά κήθνο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αλαρσκάησλ ηνπ
πνηακνχ Έβξνπ, ζε δψλε πιάηνπο 12-15κ. Μεγάιν κέξνο ησλ θπηεχζεσλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1956 έσο 1965 (Λαδαξίδεο 1961) θαη νη πην
πξφζθαηεο ηελ πεξίνδν 1995-2001 (Σξνκπνχθεο 1994). Ηδξχζεθαλ γηα πξνζηαηεπηηθνχο
ιφγνπο θαη θπξίσο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ αλαρσκάησλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ
πιεκκπξηθψλ πδάησλ, έρνπλ σζηφζν αμηφινγε νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή
δηάζηαζε. Σν μπιαπφζεκα ησλ δεκνζίσλ ιεπθψλσλ είλαη αξθεηά πςειφ (>50 θ.κ./ζηξέκκα).
Γηαρεηξίδνληαη σο θπηείεο απνςηισηηθά κε πεξίηξνπν ρξφλν 20 έηε. Σα πξντφληα πνπ
παξάγνπλ είλαη θπξίσο ηερληθή θαη βηνκεραληθή μπιεία.
Προζηαηεσόμενες περιοτές
Οη θχξηεο θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζην Βφξεην Έβξν είλαη ηα Καηαθχγηα
Άγξηαο Εσήο (Κ.Α.Ε.) θαη νη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.). Απνηεινχλ εηδηθέο
θαηεγνξίεο πεξηνρψλ πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ. Τπφθεηληαη ζε εηδηθή δηαρείξηζε γηα
ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ
ρισξίδαο θαη παλίδαο ηνπο, κε ηδηαίηεξν θαζεζηψο αδεηνδνηήζεσλ ησλ επηηξεπφκελσλ
δξάζεσλ, ελψ πξνζηαηεχνληαη απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θχιαμε ησλ πεξηνρψλ
απηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο.
ηα Κ.Α.Ε. απαγνξεχεηαη κεηαμχ άιισλ ε ζήξα, ε ζπιινγή εηδψλ άγξηαο ρισξίδαο, ε
ζχιιεςε εηδψλ άγξηαο παλίδαο, νη ακκνιεςίεο, ε θαηαζηξνθή θπζηθήο βιάζηεζεο. ηελ
πεξηνρή ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ ππάξρνπλ ηα εμήο ηέζζεξα Κ.Α.Ε. ζπλνιηθήο έθηαζεο 4.364 Ζa:
 «Καιφο Γπαιφο» πεξηνρήο Πιάηεο, Άξδνπ, Ρηδίσλ, Φπιαθίνπ, 400 Ζa.
 «Φξάγκα Κνκάξσλ» πεξηνρήο Κνκάξσλ, 704 Ζa.
 «Βφηζεο» πεξηνρήο Αζβεζηάδσλ, 1.330 Ζa.
 «Πνχιηα» πεξηνρήο Μηθξνχ Γεξείνπ, 1.930 Ζa.
Οη Ε.Δ.Π. εληάζζνληαη ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν ΦΤΖ 2000. ηελ πεξηνρή
απαληψληαη ηξεηο πεξηνρέο Ε.Δ.Π. ζπλνιηθήο έθηαζεο 84.426 Ζa:
 «Παξαπνηάκην δάζνο Βνξείνπ Έβξνπ θαη Άξδα» (GR1110008) 25.931,73 Ζa.
 «Οξεηλφο Έβξνο – Κνηιάδα Γεξείνπ» (GR1110010) 48.907,50 Ζa.
 «Κνηιάδα Δξπζξνπνηάκνπ: Αζβεζηάδεο – Κνπθφβνπλν – Βξπζηθά» (GR1110011)
9.587 Ζa.
Οη ζπγθεθξηκέλεο Ε.Δ.Π. ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί βηφηνπνη αλαπαξαγσγήο, ηξνθνιεςίαο θαη
δηαρείκαλζεο πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κε
ραξαθηεξηζηηθά είδε ηνλ καπξφγππα, αζπξνπάξε, θξαπγαεηφ, καπξνπειαξγφ θαη είδε
δξπνθνιάπηε. Σν λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο (Ν.3937/2011, ΚΤΑ 8353/276/2012) ησλ
πεξηνρψλ απηψλ πξνβιέπεη κέηξα εηδηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο π.ρ. γηα ηε ζήξα, ηε δαζνπνλία, ηελ άζθεζε ηεο
γεσξγίαο θ.ιπ.
Γαζοπονία - Γπάζειρ ηος Γαζαπσείος Γιδςμοηείσος
Ζ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ Βφξεηνπ
Έβξνπ απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ.
Με βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο Γαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ, νη θχξηνη ζηότοι
ηεο Γαζνπνλίαο ζηνλ Βφξεην Έβξν δηακνξθψλνληαη ζηνπο εμήο:
 Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ θηλδχλνπο ππξθαγηψλ, ιαζξνυινηνκηψλ,
θαηαπαηήζεσλ θαη παξάλνκσλ γεληθά ελεξγεηψλ.
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Δπηδίσμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο παξαγσγήο ζε δαζηθά πξντφληα κε ηαπηφρξνλε
δηαζθάιηζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαη θνηλσθειψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο.
 Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο.
 Ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ δαζφβηνπ θαη παξαδαζφβηνπ πιεζπζκνχ ζε
θαχζηκν θαη ηερληθφ μχιν θαη εθνδηαζκφο ηεο ηνπηθήο αγνξάο ζε πξντφληα μχινπ.
 Αλάπηπμε ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ κε ηελ εθηέιεζε δαζνηερληθψλ έξγσλ, ηφζν γηα ηε
δηεπθφιπλζε ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο δαζνπξνζηαζίαο, φζν θαη γηα αλαςπρηθνχο
θαη πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ ζπλνςίδνληαη
ζηνπο παξαθάησ ηνκείο.
Διατείριζη Δαζών
Σα δεκφζηα δάζε αμηνπνηνχληαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
α) Με απηεπηζηαζία απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 137 ηνπ Ν.Γ. 86/69. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, ην Γεκφζην αλαζέηεη ζε δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη’ απνθνπή, ηελ
παξαγσγή ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ελ ζπλερεία δηαζέηεη ηα πξντφληα ζην εκπφξην.
β) Με παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζχκθσλα κε ην
Π.Γ.126/86. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί παξάγνπλ θαη δηαζέηνπλ ηα
πξντφληα κφλνη ηνπο, θαηαβάιινληαο πνζνζηά επί ησλ ηηκψλ πψιεζεο ππέξ ηνπ Δηδηθνχ
Φνξέα Γαζψλ θαη ππέξ ησλ Ο.Σ.Α.
γ) Με κίζζσζε ηνπ ιήκκαηνο απ’ επζείαο ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 134 ηνπ Ν.Γ. 86/69. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν κηζζσηήο παξάγεη θαη δηαζέηεη ηα
πξντφληα κφλνο ηνπ, θαηαβάιινληαο κίζζσκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα
δηαηίκεζεο δαζηθψλ πξντφλησλ. Σν ζχζηεκα απηφ εθκεηάιιεπζεο εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζε
πεξηπηψζεηο έθηαθησλ θαξπψζεσλ, φπσο π.ρ. γηα πινηνκίεο κεηά απφ δεκηέο φπσο
αλεκνξηςίεο-ρηνλνξηςίεο, δηάλνημε δαζηθψλ δξφκσλ θ.ιπ., θαζψο θαη ζηνπο δεκφζηνπο
ιεπθψλεο (Καξαθψζηα 2012, Αγγειάθαο θ.ά. 2014).
Σν Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ εθαξκφδεη θαη ηα ηξία παξαπάλσ ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο
αλάινγα κε ηελ εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε.
ηα δχν δεκφζηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα «Σξηγψλνπ» Οξεζηηάδαο θαη «Κπξηαθήο – Γεξείνπ», ε
δαζηθή εθκεηάιιεπζε γίλεηαη θπξίσο κε παξαρψξεζε ησλ πινηνκηθψλ εξγαζηψλ ζε δαζηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 126/86. Οη δεκφζηνη ιεπθψλεο αμηνπνηνχληαη κε
εθκίζζσζε σο έθηαθηεο θαξπψζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ζχζηεκα ηεο Κ.Δ.Γ. εθαξκφδεηαη
ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε έθηαζε, θπξίσο ζε θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο βειηίσζεο ηνπ δάζνπο θαη
φρη εηεζίσο, ιφγσ ηεο ρακειήο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη πινηνκηθέο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ ηνπο ελλέα δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο πεξηνρήο πνπ αξηζκνχλ 130 ελεξγά κέιε.
Γηα ην έηνο 2014, ε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο αλήιζε ζηα 9.700 θ.κ.
μπιψδνπο φγθνπ θαη παξήρζεζαλ θαπζφμπια δξπφο θαη νμπάο, βηνκεραληθή μπιεία πεχθεο,
ζηξνγγχιε θαη βηνκεραληθή μπιεία ιεχθεο. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ζε
θαπζφμπια ησλ δαζφβησλ θαη παξαδαζφβησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα ην ίδην έηνο
δεζκεχηεθαλ θαη δηαηέζεθαλ απφ ην Γαζαξρείν 5.000 ρ.θ.κ. θαπζφμπια δξπφο. Ζ ππφινηπε
παξαγσγή δηαηέζεθε ζην εκπφξην.
εκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε βειηίσζε ησλ δαζψλ απνηειεί ε ηδηαίηεξα ρακειή
ρξεκαηνδφηεζε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ
θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη θαηά ην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ζε έθηαζε κφλν ζε 2.200 ζηξ. έλαληη 13.000 ζηξ. πνπ
πξνβιέπνληαλ.
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Εκηέλεζη Δαζοηετνικών Έργων
ηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζεκαληηθφ ξφιν
έρεη ε εθηέιεζε δαζνηερληθψλ έξγσλ. Δμάιινπ, νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο είλαη έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηε δαζηθή παξαγσγή δηφηη είλαη ξπζκηζηήο ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο.
ηα δηαρεηξηδφκελα δαζηθά ζπκπιέγκαηα, νη ζπλζήθεο δαζνπξνζηαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ
δαζηθψλ πξντφλησλ είλαη γεληθά επλντθέο απφ άπνςε δηάλνημεο, κηαο θαη ππάξρεη
ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν δαζνδξφκσλ. εκαληηθέο δπζρέξεηεο σζηφζν ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηελ εηήζηα ζπληήξεζή ηνπ δηθηχνπ απηνχ, θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο
ρξεκαηνδφηεζεο. Γηαρξνληθά, ε Γαζηθή Τπεξεζία έρεη εθηειέζεη ζηνλ νξεηλφ ρψξν κεγάιν
εχξνο δαζνηερληθψλ έξγσλ.
Σν δαζικό οδικό δίκησο πεξηιακβάλεη 21 ρικ. αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο Β΄ θαηεγνξίαο θαη
937 ρικ. νδνχο Γ΄ θαηεγνξίαο.
Έργα ορεινής Τδρονομίας θαη θπξίσο θξάγκαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο,
φπσο ζηα Κφκαξα, Θεξαπεηφ, Πεηξσηά θαη Γηδπκφηεηρν, γηα πξνζηαηεπηηθνχο ιφγνπο φπσο
είλαη ε απνηξνπή ρεηκκαξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ε ζπγθξάηεζε θεξηψλ πιηθψλ, γηα ηε
ξχζκηζε ηεο δίαηηαο ησλ νξεηλψλ ξεκάησλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα,
έξγα πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη επίζεο ζηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ βηνηφπσλ γηα ηελ παλίδα ηεο
πεξηνρήο.
εκαληηθφο αξηζκφο (15) τώρφν αναυστής κε θηφζθηα, ηξαπεδφπαγθνπο, ρψξνπο
αζινπαηδηψλ ή θαη μχιηλα ιπφκελα νηθήκαηα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία, κε πην
γλσζηνχο ηνπο ρψξνπο αλαςπρήο ζηελ Μπάξα Πεληαιφθνπ θαη ζηε Σζίγια Γηδπκνηείρνπ.
Έργα ανηιπσρικής προζηαζίας δαζών
ε εηήζηα βάζε θαη αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα
δαζνπξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ θπξίσο:
 πληήξεζε ηνπ βαζηθνχ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ δηαρεηξηδφκελσλ δαζψλ.
 Καζαξηζκνχο ππνβιάζηεζεο θαη θιαδεχζεηο ζε πεξηαζηηθά πεπθνδάζε.
 πληήξεζε ησλ 25 πδαηνδεμακελψλ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ
αλεθνδηαζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ.
 πληήξεζε ησλ ππξνθπιαθίσλ (ζηηο πεξηνρέο Πεληαιφθνπ, Αζβεζηάδσλ θαη Μηθξνχ
Γεξείνπ).
ηε Νέα Βχζζα ην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ ιεηηνπξγεί δαζικό θσηώριο φπνπ γίλεηαη
παξαγσγή πνηθηιίαο θπηεπηηθνχ πιηθνχ ζε δαζηθά θαη θαιισπηζηηθά είδε (ιεχθε, πεχθε,
θππαξίζζη, ηνχγηα, αθαθία, ιηγθνχζηξν, θαηάιπε θ.ιπ.).
Σα δελδξχιιηα δηαηίζεληαη είηε δσξεάλ γηα ηελ θάιπςε αλαδαζσηηθψλ αλαγθψλ θνξέσλ
(Ο.Σ.Α., ζηξαηνχ, ζρνιείσλ, πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θ.ιπ.) γηα δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ
θαη ζρνιηθψλ απιψλ, είηε κε ρακειφ ηίκεκα ζε ηδηψηεο γηα δεκηνπξγία ηδησηηθψλ θπηεηψλ θαη
απνθαηάζηαζε δηαηαξαγκέλσλ ρψξσλ.
Δάζφζη γεφργικών εκηάζεφν
ηα πιαίζηα ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ δάζσζεο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ (Καλνληζκνί
Δ.Δ. 2080/92 & 1257/99) ην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία κε
επηδνηήζεηο πνπ μεπεξλνχλ εηεζίσο ην 1.000.000€ θαη αθνξνχλ 1.166 επελδχζεηο ζπλνιηθήο
έθηαζεο 23.586 ζηξ. Κχξηα είδε ησλ θπηεηψλ είλαη ε αθαθία, ιεχθε, θαξπδηά θαη κνπξηά.
Προζηαζία Δαζικών Οικοζσζηημάηων
ηα πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο, αιιά θαη σο δαζνθηήκνλαο, ην Διιεληθφ
Γεκφζην απνζθνπεί:
 ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ ηφζν κε ηε δηαζθάιηζε ησλ νξίσλ ηνπ φζν θαη κε
ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ.
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ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο θαη γεληθφηεξα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ
αληηππξηθή πξνζηαζία, ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο.
 ηελ εμαζθάιηζε ησλ θνηλσθειψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο φπσο ε πδξνλνκηθή,
αληηδηαβξσηηθή, αληηπιεκκπξηθή, ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηε δέζκεπζε
CO2 θαη ηελ αλάζρεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο θαη ζηελ παξνρή αλαςπρήο.
ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία κεηά
απφ ζρεηηθφ έιεγρν, ζεηξά δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε άδεηεο επέκβαζεο ησλ
επηηξεπηψλ απφ ηε δαζηθή θαη πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία δξαζηεξηνηήησλ θαη αθνξνχλ ζε
δεκφζηα, δεκνηηθά θαη ηδησηηθά έξγα (π.ρ. ιαηνκεία, έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο,
έξγα νδνπνηίαο, έξγα θηλεηήο ηειεθσλίαο, πδξνλνκηθά-πξνζηαηεπηηθά έξγα).
Έηζη, εθδίδνληαη κεηαμχ άιισλ, πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ, γλσκνδνηήζεηο γηα κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, άδεηεο πινηνκίαο, δαζηθέο απαγνξεπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο
δηαηάμεηο φπσο θαπζνμχιεπζεο γηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ζε θαπζφμπια ησλ θαηνίθσλ,
βνζθήο ζε δαζηθέο εθηάζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ πινηνκίεο, κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ θαη
ζήξαο γηα ηε ξχζκηζε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εηεζίσο.
Γηα ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ξχζκηζεο ηεο ζήξαο, ην Γαζαξρείν
Γηδπκνηείρνπ ζπλεξγάδεηαη θαη επνπηεχεη ηνπο θπλεγεηηθνχο ζπιιφγνπο Οξεζηηάδαο,
Γηδπκνηείρνπ θαη Μεηαμάδσλ, ξπζκίδεη θαηά ρψξν θαη ρξφλν θαη ειέγρεη ηε δξαζηεξηφηεηα
ηεο ζήξαο πνπ αζθείηαη απφ πεξίπνπ 2.000 θπλεγνχο θάζε θπλεγεηηθή πεξίνδν.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θσηοπροζηαζίας ε Γαζηθή Τπεξεζία ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε
εξεπλεηηθά θέληξα. ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα δάζε ηεο
πεξηνρήο θαζψο θαη θνληά ζε πχιεο εηζφδνπ δαζηθψλ πξντφλησλ απφ άιιεο ρψξεο, εηδηθέο
θεξνκνληθέο παγίδεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη έιεγρν ηεο εληνκνπαλίδαο. Παξάιιεια,
ζπιιέγνληαη δείγκαηα (απφ θιαδηά θαη μχιν) θσλνθφξσλ θαη απνζηέιινληαη γηα έιεγρν
πξνζβνιψλ απφ παζνγφλα θαξαληίλαο. Μέρξη ζήκεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ
είλαη αξλεηηθά γηα παζνγφλα θαξαληίλαο ζηνλ Βφξεην Έβξν.
ηα ίδηα πιαίζηα έρεη εγθαηαζηαζεί κφληκε δνθηκαζηηθή επηθάλεηα, ζηελ νπνία γίλεηαη
θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ δαζψλ φπσο γηα
παξάδεηγκα ε θαηάζηαζε θπιιψκαηνο, ε θαξπνθνξία θαη πξνζβνιέο απφ παζνγφλα.
Με ηε δηαπίζησζε παραβάζεφν ηης δαζικής νομοθεζίας αζθείηαη δίσμε ησλ παξαβαηψλ,
ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη δηελεξγνχληαη ηα απαξαίηεηα
δηνηθεηηθά κέηξα φπσο πξσηφθνιια κήλπζεο, πξσηφθνιια δηνηθεηηθήο απνβνιήο ζε
πεξηπηψζεηο θαηαιήςεσλ, θαηαζρέζεηο θαη εθπνηήζεηο παξαλφκσο ζπιιερζέλησλ δαζηθψλ
πξντφλησλ θαη ζεξακάησλ, θαζψο θαη επηβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ.
Σν θχξην βάξνο ηεο δηαπίζησζεο θαη δίσμεο ησλ δαζηθψλ παξαβάζεσλ θέξνπλ ηα ηξία
Δαζονομεία (Οξεζηηάδαο, Γηδπκνηείρνπ θαη Μηθξνχ Γεξείνπ) κε ηα ελλέα Δαζοθσλάκεια πνπ
απνηεινχλ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ.
Οη ζπρλφηεξεο παξαβάζεηο αθνξνχλ παξάλνκε πινηνκία θαη κεηαθνξά δαζηθψλ πξντφλησλ,
παξάλνκε ζήξα, παξάλνκε θαηάιεςε θαη εθρέξζσζε. Οη εθρεξζψζεηο θαη νη παξάλνκεο
θαηαιήςεηο είλαη πάγην πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη κεηαμχ άιισλ κε ηελ έιιεηςε Δζληθνχ θαη
Γαζηθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Οη ιαζξνυινηνκίεο είραλ πεξηνξηζηεί ζε δξαζηηθφ βαζκφ. Ωζηφζν,
νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνηέιεζαλ ηελ αηηία ηεο
επαλεκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Απφ ην 2011 ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε αγροηική
αζθάλεια κε απνηέιεζκα νη δξάζεηο ηεο λα επεθηαζνχλ ζην 95% ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο
(Καξαθψζηα 2012).
Οη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ εθηίκεζε
αγξνδεκηψλ, αζηπλφκεπζε ζε αγξνηηθέο εθηάζεηο γηα εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε
πινηφκεζε, εθρέξζσζε θ.ιπ., θαζψο επίζεο πξφιεςε θαη θαηαζηνιή αμηφπνηλσλ πξάμεσλ
πνπ αθνξνχλ ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ.
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Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο έρνπλ εληαζεί νη έιεγρνη κε ηε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ησλ
επηθπιαθψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηπνιηψλ. ηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ιακβάλνπλ ρψξν ζε εζληθφ επίπεδν εηεζίσο πξνγξάκκαηα
δαζνπξνζηαζίαο, πξφιεςεο ιαζξνυινηνκηψλ θαη πξνζηαζίαο άγξηαο παλίδαο, ζηα νπνία ε
Γαζηθή Τπεξεζία ζπκκεηέρεη ιεηηνπξγψληαο θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ησλ εξγάζηκσλ
εκεξψλ, θαζψο θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο κε ηε ζπγθξφηεζε ζπλεξγείσλ επηθπιαθήο
θαη πεξηπφισλ. ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ.
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ΟΙ ΓΑΩΔΙ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ
ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 2080/92 ΚΑΙ 1257/99:
Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΡΔΣΙΑΓΑ
Άγγεινο πκεωλίδεο θαη Γαξύθαιινο Αξακπαηδήο
ΠΔΡΙΛΗΨΗ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νη ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα πνπ αθνξνύλ ζηα δάζε απνξξένπλ θπξίσο
από ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Σα δαζηθά κέηξα απνζθνπνύλ ζηελ άκεζε ή έκκεζε
σθέιεηα ηεο γεσξγίαο εληζρύνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ηζρύνπλ ζε
απηήλ. Δηδηθόηεξα, κε ηνπο θαλνληζκνύο 2080/92, 1257/99 πξνβιέπνληαη κέηξα πνπ αθνξνύλ
ζηε δάζσζε ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ. ηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ
θαλνληζκώλ 2080/92 θαη 1257/99 ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. Ζ έξεπλα έδεημε όηη
ην δαζνπνληθό είδνο πνπ θπηεύηεθε ζε κεγαιύηεξε έθηαζε θαη ζηνπο δύν θαλνληζκνύο ήηαλ
ε ςεπδαθαθία. Ο θαλνληζκόο 1257/99 είρε πνιύ κεγαιύηεξε απνδνρή θαζώο ν αξηζκόο ησλ
επελδπηώλ πνπ εληάρζεθαλ ήηαλ ππεξδηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκό 2080/92, ελώ νη
εθηάζεηο πνπ θπηεύηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 1257/99 ήηαλ ηξηπιάζηεο ζε ζρέζε κε ηνλ 2080/92.
Οη γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ θπηεύηεθαλ κε δαζνπνληθά είδε θαιιηεξγνύληαλ θπξίσο κε
ζηηάξη, βακβάθη θαη θαιακπόθη.
Λέμεηο θιεηδηά: Δάζωζη γεωργικών εκηάζεων, επενδσηές, εσρωπαϊκοί κανονιζμοί

Δηζαγωγή
Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (Κ.Α.Π.) κε ηηο δηαδνρηθέο αλαζεσξήζεηο ηεο ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ζπλέβαιιε αξθεηά ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ζηελ
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ
(Arabatzis 2005, Arabatzis et al. 2006a, Arabatzis et al. 2006b, Arabatzis 2010).
Μεηαμύ ησλ θαλνληζκώλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ δηαδνρηθώλ αλαζεσξήζεσλ ηεο
Κ.Α.Π. ήηαλ θαη 2080/92 (γηα ηηο δαζώζεηο γεσξγηθώλ εθηάζεσλ) θαη 1257/99 (πνπ αθνξά
γεληθά ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ζην άξζξν 31 ππάξρνπλ θαη ηα δαζηθά κέηξα πνπ
αθνξνύλ ζηηο δαζώζεηο εθηάζεσλ).
Δηδηθόηεξα, ν Καλνληζκόο 2080/92 απνζθνπεί ζηελ ελαιιαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ
γεσξγηθώλ γαηώλ κε δάζσζε, ηελ αλάπηπμε ησλ δαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε
καθξνπξόζεζκε βειηίσζε ησλ δαζηθώλ πόξσλ, ηελ πην ελαξκνληζκέλε δηαρείξηζε ηνπ
θπζηθνύ ρώξνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (EEC 1992). Με ηνλ Καλνληζκό 1257/99 επηδηώθεηαη ε
επέθηαζε ησλ δαζσδώλ εθηάζεσλ κε ηε δάζσζε γεσξγηθώλ γαηώλ θαη θαηαβνιή ησλ
ππνρξεώζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αλαιεθζεί λνκηθέο δεζκεύζεηο ζηα πιαίζηα ησλ
παιαηόηεξσλ θαζεζηώησλ δάζσζεο (Τπνπξγείν Γεσξγίαο 2001).
Σν θαζεζηώο εληζρύζεσλ ησλ Καλνληζκώλ πεξηιακβάλεη:
α) δαπάλεο δάζσζεο αλά εθηάξην, β) εηήζηα πξηκνδόηεζε αλά δαζσκέλν εθηάξην, γηα ηελ
θάιπςε ηεο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ εθηάζεσλ πνπ δαζώζεθαλ, κόλν γηα ηα πέληε (5)
πξώηα έηε κεηά ηε θύηεπζε, γ) εηήζηα πξηκνδόηεζε αλά εθηάξην, γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ
απσιεηώλ εηζνδήκαηνο ησλ επελδπηώλ, ιόγσ ηεο δάζσζεο ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ ηνπο, δ)
εληζρύζεηο γηα ηηο επελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε βειηίσζε ησλ δαζσδώλ εθηάζεσλ όπσο είλαη
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ε δεκηνπξγία αλεκνθξαθηώλ, αληηππξηθώλ δσλώλ, ζηαζκώλ πδξνιεςίαο θαη δξόκσλ δαζηθήο
εθκεηάιιεπζεο θαζώο θαη ηε βειηίσζε ησλ εθηάζεσλ θειινδξπόο (Καλ. 2080/92).
Σα δαζνπνληθά είδε πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο είλαη θσλνθόξα όπσο πεύθε,
ειάηε, θιπ αιιά θαη πιαηύθπιια όπσο ιεύθε, επθάιππηνο, ςεπδαθαθία, θαζηαληά, θαξπδηά,
ραξνππηά, δξπο, θξάμνο, ζθελδάκη, κνπξηά, νμηά, κειηθνθθηά, καζηηρόδεληξν, πιάηαλνο,
ζθιήζξν, μπινθεξαηηά (Τπνπξγείν Γεσξγίαο 2001).
ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο πιαηύθπιια είδε, αλζεθηηθά
ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. Ζ κίμε ησλ εηδώλ ζηνηρεηνζεηείηαη κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία θαη
ηελ αλάπηπμε ησλ δαζηθώλ πόξσλ αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ εηδώλ
θαη ηεο ελ γέλεη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Σα πξνγξάκκαηα απηά
εθαξκόζηεθαλ ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηηο εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο
ρώξαο.
θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκώλ 2080/92 θαη
1257/99. πγθεθξηκέλα κειεηάηαη πνηα δαζνπνληθά είδε θπηεύηεθαλ, ην ύςνο ησλ
επηδνηήζεσλ εγθαηάζηαζεο ησλ δαζηθώλ θπηεηώλ, νη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ ππήξραλ
πξηλ ηελ δάζσζε θαζώο θαη νη εθηάζεηο πνπ δαζώζεθαλ αλά δεκνηηθό δηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ
Οξεζηηάδαο.
Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Χο πεξηνρή έξεπλαο νξίζηεθε ν Γήκνο Οξεζηηάδαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ θαη δαζηθά ππάγεηαη ζην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ.
πγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία ησλ επελδπηώλ θαη ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ πνπ δαζώζεθαλ ζην
Γήκν Οξεζηηάδαο. Σα ζηνηρεία απηά δηαηέζεθαλ από ην αξρείν ηνπ Γαζαξρείνπ
Γηδπκνηείρνπ πνπ είλαη ε αξκόδηα Τπεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκώλ 2080/92 θαη
1257/99 γηα ηελ πεξηνρή έξεπλαο (Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ 2000, Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
2006).
Γεκηνπξγήζεθε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηειάκβαλε: Αξηζκό επελδπηώλ, δαζσζείζα έθηαζε,
δαζνπνληθό είδνο, δαπάλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε, δεκνηηθό δηακέξηζκα θαη θαιιηέξγεηα πξηλ
ηελ δάζσζε. Καηαλεκήζεθαλ νη επελδύζεηο αλά δαζνπνληθό είδνο, αλά πνζό ελίζρπζεο γηα
ηελ εγθαηάζηαζε, αλά δεκνηηθό δηακέξηζκα θαη αλά θαιιηέξγεηα πξηλ ηελ δάζσζε. Έγηλαλ
ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο κε όια ηα ζηνηρεία από ηελ θάζε επέλδπζε, έηζη ώζηε λα έρνπκε
ζηελ δηάζεζή καο ηόζν ηα ζπλνιηθά όζν θαη ηα πνζνζηηαία απνηειέζκαηα ησλ
πξαγκαηνπνηεζέλησλ δαζώζεσλ.
Απνηειέζκαηα
ην πιαίζην ησλ δύν Καλνληζκώλ ζεκαληηθόο αξηζκόο επελδπηώλ δάζσζαλ γεσξγηθέο
εθηάζεηο ζην Γήκν Οξεζηηάδαο. ηνλ Καλνληζκό 2080/92 εληάρζεθαλ 407 επελδπηέο ζηελ
πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ, από ηνπο νπνίνπο νη 139 ζην Γήκν
Οξεζηηάδαο. ηνλ Καλνληζκό 1257/99 εληάρζεθαλ 872 επελδπηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ
Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ, από ηνπο νπνίνπο νη 451 ζην Γήκν Οξεζηηάδαο. πλνιηθά
δάζσζαλ 1279 επελδπηέο από ηνπο νπνίνπο νη 590 ζην Γήκν Οξεζηηάδαο.
Δαζωθείζα έκηαζη
Ζ ζπλνιηθή δαζσζείζα έθηαζε ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 2080/92 ήηαλ 13.318,353
ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ, από ηα νπνία ηα 2.845,345
ζην Γήκν Οξεζηηάδαο. Ζ ζπλνιηθή δαζσζείζα έθηαζε ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 1257/99
ήηαλ 16.747,644 ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ, από ηα
νπνία ηα 8.854,738 ζην Γήκν Οξεζηηάδαο.
πλνιηθά δειαδή δαζώζεθαλ 30.065,997 ζηξέκκαηα από ηα νπνία ηα 11.700,083 ζην Γήκν
Οξεζηηάδαο.
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Σα δαζνπνληθά είδε πνπ θπηεύηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ 2080/92 ήηαλ θαξπδηά,
ιεύθε, κνπξηά θαη ςεπδαθαθία ελώ θπηεύηεθαλ κεκνλσκέλα θαζηαληά θαη θππαξίζζη. Ζ
θαξπδηά θπηεύηεθε ζε έθηαζε 843,529 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 29,65%. Ζ ιεύθε
θπηεύηεθε ζε έθηαζε 433,614 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 15,24%. Ζ κνπξηά θπηεύηεθε ζε
έθηαζε 92,666 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 3,26%. Ζ ςεπδαθαθία θπηεύηεθε ζε έθηαζε
1.469,376 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 51,64%. Ζ θαζηαληά θπηεύηεθε ζε έθηαζε 4,000
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,14%. Σέινο, ην θππαξίζζη θπηεύηεθε ζε έθηαζε 2,160
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,08% (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Γαζσζείζα έθηαζε αλά δαζνπνληθό είδνο (Καλ. 2080/92).
ΓΑΟΠΟΝΙΚΟ ΔΙΓΟ

ΣΡΔΜΜΑΣΑ

ΠΟΟΣΟ %

1.469,376

51,64%

Καξπδηά

843,529

29,65%

Λεύθε

433,614

15,24%

Μνπξηά

92,666

3,26%

Καζηαληά

4,000

0,14%

Κππαξίζζη

2,160

0,08%

2.845,345

100,00%

Φεπδαθαθία

ύλνιν

Σα δαζνπνληθά είδε πνπ θπηεύηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ 1257/99 ήηαλ θαξπδηά,
ιεύθε, κνπξηά θαη ςεπδαθαθία. Ζ θαξπδηά θπηεύηεθε ζε έθηαζε 503,386 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 5,68%. Ζ ιεύθε θπηεύηεθε ζε έθηαζε 1.805,598 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό
20,39%. Ζ κνπξηά θπηεύηεθε ζε έθηαζε 2.467,297 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 27,86%. Ζ
ςεπδαθαθία θπηεύηεθε ζε έθηαζε 4.078,457 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 46,06% (Πίλαθαο 2).
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ εηδώλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, είρε κεγάιε επηηπρία
κε κηθξέο ζπκπιεξώζεηο θαη ειάρηζηεο εμαηξέζεηο νιηθήο επαλεγθαηάζηαζεο.
Πίλαθαο 2. Γαζσζείζα έθηαζε αλά δαζνπνληθό είδνο (Καλ. 1257/99).
ΓΑΟΠΟΝΙΚΟ ΔΙΓΟ

ΣΡΔΜΜΑΣΑ

ΠΟΟΣΟ %

4.078,457

46,06%

503,386

5,68%

Λεύθε

1.805,598

20,39%

Μνπξηά

2.467,297

27,86%

ύλνιν

8.854,738

100,00%

Φεπδαθαθία
Καξπδηά

Επιδόηηζη δαπανών δάζωζης ανά δαζοπονικό είδος
πλνιηθά ε επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηεηώλ αλήιζε ζην πνζό ησλ 4.048.627,78
€ ζην Γήκν Οξεζηηάδαο.
ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 2080/92 ε ζπλνιηθή επηδόηεζε αλήιζε ζην πνζό ησλ
860.922,10 €. Αλαιπηηθά, ε επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ θαξπδηάο αλήιζε ζην
πνζό ησλ 243.445,49 € θαη ζε πνζνζηό 28,28%. Ζ επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ
ιεύθεο αλήιζε ζην πνζό ησλ 119.575,13 € θαη ζε πνζνζηό 13,89%. Ζ επηδόηεζε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θπηεηώλ κνπξηάο αλήιζε ζην πνζό ησλ 25.734,12 € θαη ζε πνζνζηό 2,99%. Ζ
επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ ςεπδαθαθίαο αλήιζε ζην πνζό ησλ 471.387,16 €
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θαη ζε πνζνζηό 54,75%. Ζ επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ θαζηαληάο αλήιζε ζην
πνζό ησλ 123,26 € θαη ζε πνζνζηό 0,01%. Σέινο, ε επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ
θππαξηζζηνύ αλήιζε ζην πνζό ησλ 656,94 € θαη ζε πνζνζηό 0,08% (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Δπηδόηεζε εγθαηάζηαζεο αλά δαζνπνληθό είδνο (Καλ. 2080/92).
Φεπδαθαθία

471.387,16

54,75%

Καξπδηά

243.445,49

28,28%

Λεύθε

119.575,13

13,89%

Μνπξηά

25.734,12

2,99%

Καζηαληά

123,26

0,01%

Κππαξίζζη

656,94

0,08%

860.922,10

100,00%

ύλνιν

ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 1257/99 ε ζπλνιηθή επηδόηεζε αλήιζε ζην πνζό ησλ
3.187.705,68 €. πγθεθξηκέλα, ε επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ θαξπδηάο αλήιζε
ζην πνζό ησλ 181.218,96 € θαη ζε πνζνζηό 5,68%. Ζ επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θπηεηώλ ιεύθεο αλήιζε ζην πνζό ησλ 650.015,28 € θαη ζε πνζνζηό 20,39%. Ζ επηδόηεζε γηα
ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ κνπξηάο αλήιζε ζην πνζό ησλ 888.226,92 € θαη ζε πνζνζηό
27,86%. Ζ επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηεηώλ ςεπδαθαθίαο αλήιζε ζην πνζό ησλ
1.468.244,52 € θαη ζε πνζνζηό 46,06% (Πίλαθαο 4).
Πίλαθαο 4. Δπηδόηεζε εγθαηάζηαζεο αλά δαζνπνληθό είδνο (Καλ. 1257/99).
Φεπδαθαθία

1.468.244,52

46,06%

Καξπδηά

181.218,96

5,68%

Λεύθε

650.015,28

20,39%

Μνπξηά

888.226,92

27,86%

ύλνιν

3.187.705,68

100,00%

Γεωργική καλλιέργεια πριν ηη δάζωζη
Οη εθηάζεηο πνπ δαζώζεθαλ ηόζν ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 2080/92 όζν θαη ζην πιαίζην
ηνπ Καλνληζκνύ 1257/99 ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο, θαιιηεξγνύληαλ κε δηάθνξεο
γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο πξηλ ηελ δάζσζε.
ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 2080/92 νη θαιιηέξγεηεο ήηαλ: αξαβόζηηνο, βακβάθη (πνηηζηηθό
- μεξηθό), βαηόκνπξα, δαραξόηεπηια, ειίαλζνο, παηάηεο, ζηηάξη (ζθιεξό - καιαθό) θαη άιια
ζηηεξά. πγθεθξηκέλα θαιιηεξγνύληαλ 168,627 ζηξέκκαηα κε αξαβόζηην θαη ζε πνζνζηό
5,93%, 408,937 ζηξέκκαηα κε βακβάθη (πνηηζηηθό - μεξηθό) θαη ζε πνζνζηό 14,37%, 20,561
ζηξέκκαηα κε βαηόκνπξα θαη ζε πνζνζηό 0,72%, 71,850 ζηξέκκαηα κε δαραξόηεπηια θαη ζε
πνζνζηό 2,53%, 698,318 ζηξέκκαηα κε ειίαλζν θαη ζε πνζνζηό 24,54%, 23,390 ζηξέκκαηα
κε παηάηεο θαη ζε πνζνζηό 0,82%, 1.366,758 ζηξέκκαηα κε ζηηάξη (ζθιεξό - καιαθό) θαη ζε
πνζνζηό 48,03%, θαη 86,904 ζηξέκκαηα κε άιια ζηηεξά θαη ζε πνζνζηό 3,05% (Πίλαθαο 5).
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Πίλαθαο 5. Γεσξγηθή Καιιηέξγεηα πξηλ ηελ δάζσζε (Καλ. 2080/92).
Αξαβόζηηνο

168,627

5,93%

Βακβάθη (Πνηηζηηθό - Ξεξηθό)

408,937

14,37%

Βαηόκνπξα

20,561

0,72%

Εαραξόηεπηια

71,850

2,53%

Ζιίαλζνο

698,318

24,54%

Παηάηεο

23,390

0,82%

1.366,758

48,03%

ηηεξά

86,904

3,05%

ύλνιν

2.845,345

100,00%

ηηάξη (Μαιαθό - θιεξό)

Πίλαθαο 6. Γεσξγηθή Καιιηέξγεηα πξηλ ηελ δάζσζε (Καλ. 1257/99).
Ακπέιη

2,000

0,02%

1.333,017

15,05%

Βακβάθη Πνηηζηηθό

568,953

6,43%

Βακβάθη Ξεξηθό

108,710

1,23%

Εαραξόηεπηια

244,481

2,76%

Ζιίαλζνο

175,732

1,98%

Κξηζάξη

60,113

0,68%

Κεπεπηηθά

9,399

0,11%

Μπνζηάλη

172,854

1,95%

Μεδηθή

19,630

0,22%

Νσπά Λαραληθά

74,569

0,84%

Όζπξηα

164,526

1,86%

ίθαιε

7,500

0,08%

ηηάξη καιαθό

889,725

10,05%

ηηάξη ζθιεξό

4.993,821

56,40%

όξγν

9,024

0,10%

νπζάκη

3,684

0,04%

Φαθέο

17,000

0,19%

ύλνιν

8.854,738

100,00%

Αξαβόζηηνο

ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 1257/99 νη θαιιηέξγεηεο ήηαλ: ακπέιη, αξαβόζηηνο, βακβάθη
πνηηζηηθό, βακβάθη μεξηθό, δαραξόηεπηια, ειίαλζνο, θξηζάξη, θεπεπηηθά, κπνζηάλη, κεδηθή,
λσπά ιαραληθά, όζπξηα, ζίθαιε, ζηηάξη καιαθό, ζηηάξη ζθιεξό, ζόξγν, ζνπζάκη θαη θαθέο.
πγθεθξηκέλα, θαιιηεξγνύληαλ 2,000 ζηξέκκαηα κε ακπέιη θαη ζε πνζνζηό 0,02%, 1.333,017
ζηξέκκαηα κε αξαβόζηην θαη ζε πνζνζηό 15,05%, 568,953 ζηξέκκαηα κε βακβάθη πνηηζηηθό
θαη ζε πνζνζηό 6,43%, 108,710 ζηξέκκαηα κε βακβάθη μεξηθό θαη ζε πνζνζηό 1,23%,
244,481 ζηξέκκαηα κε δαραξόηεπηια θαη ζε πνζνζηό 2,76%, 175,732 ζηξέκκαηα κε ειίαλζν
400

θαη ζε πνζνζηό 1,98%, 60,113 ζηξέκκαηα κε θξηζάξη θαη ζε πνζνζηό 0,68%, 9,399
ζηξέκκαηα κε θεπεπηηθά θαη ζε πνζνζηό 0,11%, 172,854 ζηξέκκαηα κε κπνζηάλη θαη ζε
πνζνζηό 1,95%, 19,630 ζηξέκκαηα κε κεδηθή θαη ζε πνζνζηό 0,22%, 74,569 ζηξέκκαηα κε
λσπά ιαραληθά θαη ζε πνζνζηό 0,84%, 164,526 ζηξέκκαηα κε όζπξηα θαη ζε πνζνζηό 1,86%,
7,500 ζηξέκκαηα κε ζίθαιε θαη ζε πνζνζηό 0,08%, 889,725 ζηξέκκαηα κε ζηηάξη καιαθό θαη
ζε πνζνζηό 10,05%, 4.993,821 ζηξέκκαηα κε ζηηάξη ζθιεξό θαη ζε πνζνζηό 56,40%, 9,024
ζηξέκκαηα κε ζόξγν θαη ζε πνζνζηό 0,10%, 3,684 ζηξέκκαηα κε ζνπζάκη θαη ζε πνζνζηό
0,04% θαη 17,000 ζηξέκκαηα κε θαθέο θαη ζε πνζνζηό 0,19% (Πίλαθαο 6).
Δαζωθείζα έκηαζη ανά Δημοηικό Διαμέριζμα
ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 2080/92 δαζώζεθαλ εθηάζεηο ζηα παξαθάησ δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο:
Ακκνβνύλνπ ζε 42,625 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,50%, Ακπειαθίσλ ζε 37,400
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,31%, Άξδνπ ζε 181,223 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 6,37%,
Βάιηνπ ζε 14,000 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,49%, Γηθαίσλ ζε 452,729 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 15,91%, Διηάο ζε 36,541 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,28%, Εώλεο ζε 7,000
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,25%, Καβύιεο ζε 56,038 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,97%,
Καλαδά ζε 41,000 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,44%, Καζηαλεώλ ζε 157,468 ζηξέκκαηα θαη
ζε πνζνζηό 5,53%, Κεξάκνπ ζε 89,583 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 3,15%, Κιεηζζνύο ζε
17,885 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,63%, Κνκάξσλ ζε 5,500 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό
0,19%, Κξηνύ ζε 48,863 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,72%, Κππξίλνπ ζε 212,310 ζηξέκκαηα
θαη ζε πνζνζηό 7,46%, Μαξαζίσλ ζε 43,859 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,54%, Μειηάο ζε
38,000 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,34%, Μεγάιεο Γνμηπάξαο ζε 99,863 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 3,51%, Μηθξήο Γνμηπάξαο ζε 166,552 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 5,85%, Νέαο
Βύζζαο ζε 53,898 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,89%, Νέαο Οξεζηηάδαο ζε 72,054 ζηξέκκαηα
θαη ζε πνζνζηό 2,53%, Νένπ Υεηκσλίνπ ζε 84,092 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,96%,
Νενρσξίνπ ζε 85,340 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 3,00%, Οξκελίνπ ζε 17,550 ζηξέκκαηα θαη
ζε πνζνζηό 0,62%, Πάιιεο ζε 31,588 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,11%, Παηαγήο ζε 57,874
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,03%, Πεληαιόθνπ ζε 78,236 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,75%,
Πεηξσηώλ ζε 33,538 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,18%, Πιάηεο ζε 71,183 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 2,50%, Πηειέαο ζε 140,000 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 4,92%, Πύξγνπ ζε 4,000
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,14%, Ρηδίσλ ζε 73,094 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,57%,
αγήλεο ζε 6,133 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,22%, άθνπ ζε 7,200 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 0,25%, πειαίνπ ζε 31,124 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,09%, Φπιαθίνπ ζε
201,102 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 7,07% θαη Υαλδξά ζε 48,900 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό
1,72% (Πίλαθαο 7).
Πίλαθαο 7. Γαζσζείζα έθηαζε αλά Γεκνηηθό Γηακέξηζκα (Καλ. 2080/92).
Ακκόβνπλν

42,625

1,50%

Ακπειάθηα

37,400

1,31%

Άξδνο

181,223

6,37%

Βάιηνο

14,000

0,49%

Γίθαηα

452,729

15,91%

Διηά

36,541

1,28%

Εώλε

7,000

0,25%

Καβύιε

56,038

1,97%

Καλαδάο

41,000

1,44%

Καζηαληέο

157,468

5,53%
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Κέξακνο

89,583

3,15%

Κιεηζζώ

17,885

0,63%

Κόκαξα

5,500

0,19%

Κξηόο

48,863

1,72%

Κππξίλνο

212,310

7,46%

Μαξάζηα

43,859

1,54%

Μειηά

38,000

1,34%

Μεγάιε Γνμηπάξα

99,863

3,51%

Μηθξή Γνμηπάξα

166,552

5,85%

Νέα Βύζζα

53,898

1,89%

Νέα Οξεζηηάδα

72,054

2,53%

Νέν Υεηκώλην

84,092

2,96%

Νενρώξη

85,340

3,00%

Οξκέλην

17,550

0,62%

Πάιιε

31,588

1,11%

Παηαγή

57,874

2,03%

Πεληάινθνο

78,236

2,75%

Πεηξσηά

33,538

1,18%

Πιάηε

71,183

2,50%

Πηειέα

140,000

4,92%

Πύξγνο

4,000

0,14%

Ρίδηα

73,094

2,57%

αγήλε

6,133

0,22%

άθνο

7,200

0,25%

πήιαην

31,124

1,09%

Φπιάθην

201,102

7,07%

Υαλδξάο

48,900

1,72%

ύλνιν

2.845,345

100,00%

ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 1257/99 δαζώζεθαλ εθηάζεηο ζηα παξαθάησ δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο:
Ακκνβνύλνπ ζε 183,000 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,07%, Ακπειαθίσλ ζε 229,381
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,59%, Άξδνπ ζε 468,735 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 5,29%,
Βάιηνπ ζε 164,157 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,85%, Γαιήλεο ζε 23,794 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 0,27%, Γηθαίσλ ζε 429,083 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 4,85%, Γηιόθνπ ζε 225,228
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,54%, Διηάο ζε 264,984 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,99%,
Εώλεο ζε 495,527 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 5,60%, Θεξαπεηνύ ζε 66,594 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 0,75%, Θνπξίνπ ζε 28,162 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,32%, Καλαδά ζε 152,629
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,72%, Κεξάκνπ ζε 174,530 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,97%,
Κιεηζζνύο ζε 19,500 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,22%, Κνκάξσλ ζε 253,856 ζηξέκκαηα
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θαη ζε πνζνζηό 2,87%, Κξηνύ ζε 293,139 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 3,31%, Κππξίλνπ ζε
164,468 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,86%, Λεπηήο ζε 156,712 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό
1,77%, Μαξαζίσλ ζε 121,849 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,38%, Μειηάο ζε 26,283
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,30%, Μεγάιεο Γνμηπάξαο ζε 61,856 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό
0,70%, Μηθξήο Γνμηπάξαο ζε 555,317 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 6,27%, Νέαο Βύζζαο ζε
61,697 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,70%, Νέαο Οξεζηηάδαο ζε 70,612 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 0,80%, Νένπ Υεηκσλίνπ ζε 25,933 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,29%, Νενρσξίνπ
ζε 725,623 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 8,19%, Οηλόεο ζε 9,900 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό
0,11%, Οξκελίνπ ζε 132,955 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,50%, Πάιιεο ζε 197,043
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,23%, Παηαγήο ζε 14,342 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,16%,
Πεληαιόθνπ ζε 352,703 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 3,98%, Πεηξσηώλ ζε 116,375
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,31%, Πιάηεο ζε 782,592 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 8,84%,
Πηειέαο ζε 199,417 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,25%, Πύξγνπ ζε 86,425 ζηξέκκαηα θαη ζε
πνζνζηό 0,98%, Ρηδίσλ ζε 245,421 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 2,77%, αγήλεο ζε 45,375
ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,51%, άθνπ ζε 154,724 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 1,75%,
πειαίνπ ζε 289,685 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 3,27%, ηέξλαο ζε 208,691 ζηξέκκαηα θαη
ζε πνζνζηό 2,36%, Φπιαθίνπ ζε 501,556 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 5,66% θαη Υαλδξά ζε
74,885 ζηξέκκαηα θαη ζε πνζνζηό 0,85% (Πίλαθαο 8).
Πίλαθαο 8. Γαζσζείζα έθηαζε αλά Γεκνηηθό Γηακέξηζκα (Καλ. 1257/99).
Ακκόβνπλν

183,000

2,07%

Ακπειάθηα

229,381

2,59%

Άξδνο

468,735

5,29%

Βάιηνο

164,157

1,85%

Γαιήλε

23,794

0,27%

Γίθαηα

429,083

4,85%

Γίινθνο

225,228

2,54%

Διηά

264,984

2,99%

Εώλε

495,527

5,60%

Θεξαπεηό

66,594

0,75%

Θνύξην

28,162

0,32%

Καλαδάο

152,629

1,72%

Κέξακνο

174,530

1,97%

Κιεηζζώ

19,500

0,22%

Κόκαξα

253,856

2,87%

Κξηόο

293,139

3,31%

Κππξίλνο

164,468

1,86%

Λεπηή

156,712

1,77%

Μαξάζηα

121,849

1,38%

Μειηά

26,283

0,30%

Μεγάιε Γνμηπάξα

61,856

0,70%

Μηθξή Γνμηπάξα

555,317

6,27%
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Νέα Βύζζα

61,697

0,70%

Νέα Οξεζηηάδα

70,612

0,80%

Νέν Υεηκώλην

25,933

0,29%

Νενρώξη

725,623

8,19%

9,900

0,11%

Οξκέλην

132,955

1,50%

Πάιιε

197,043

2,23%

Παηαγή

14,342

0,16%

Πεληάινθνο

352,703

3,98%

Πεηξσηά

116,375

1,31%

Πιάηε

782,592

8,84%

Πηειέα

199,417

2,25%

Πύξγνο

86,425

0,98%

Ρίδηα

245,421

2,77%

αγήλε

45,375

0,51%

άθνο

154,724

1,75%

πήιαην

289,685

3,27%

ηέξλα

208,691

2,36%

Φπιάθην

501,556

5,66%

Υαλδξάο

74,885

0,85%

ύλνιν

8.854,738

100,00%

Οηλόε

πκπεξάζκαηα
Ο αξηζκόο ησλ επελδπηώλ θαη ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ πνπ εληάρηεθαλ γηα δάζσζε ζηνλ
Καλνληζκό 2080/92 ήηαλ ζεκαληηθόο. Απηό νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηε κείσζε ηεο ηηκήο
πώιεζεο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ κε ηηο νπνίεο θαιιηεξγνύληαλ πξνεγνπκέλσο νη
γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ζηηο απμεκέλεο επηδνηήζεηο ηόζν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο
όζν θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ιόγσ απώιεηαο εηζνδήκαηνο.
Ο αξηζκόο απηώλ πνπ εληάρηεθαλ γηα δάζσζε ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 1257/99
ηξηπιαζηάζηεθε ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ επηδνηήζεσλ θαη ηεο θαιύηεξεο ελεκέξσζεο από ηε
Γαζηθή Τπεξεζία θαη από ηνπο κειεηεηέο θαη ηνπο εξγνιάβνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ
παξαπάλσ Καλνληζκό.
ην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ 2080/92 ην δαζνπνληθό είδνο πνπ θπηεύηεθε ζε κεγαιύηεξν
πνζνζηό ήηαλ ε ςεπδαθαθία ιόγσ ηεο εύθνιεο εγθαηάζηαζήο ηεο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα
δαζνπνληθά είδε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαξπδηά κε ζθνπό ηελ παξαγσγή μύινπ θαιήο
πνηόηεηαο θαη πςειήο ηηκήο πώιεζεο θαζώο θαη ηελ παξαγσγή θαξπνύ. Έπεηηα ε ιεύθε κε
ζθνπό ηελ παξαγσγή μύινπ θαη ηέινο ε κνπξηά. Λίγεο εθηάζεηο θπηεύηεθαλ κε θαζηαληά θαη
θππαξίζζη.
ην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ 1257/99 ην δαζνπνληθό είδνο πνπ θπηεύηεθε ζε κεγαιύηεξν
πνζνζηό είλαη ε ςεπδαθαθία. Οη εθηάζεηο κε ςεπδαθαθία ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε
ηνλ θαλνληζκό 2080/92 εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ θόζηνπο θύηεπζεο θαη ηεο εύθνιεο
εγθαηάζηαζήο ηεο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα δαζνπνληθά είδε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε
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κνπξηά κε ζθνπό ηελ παξαγσγή μύινπ αιιά θαη ηελ παξαγσγή θύιισλ γηα ηε ζεξνηξνθία.
Οη εθηάζεηο κε κνπξηά αλέξρνληαη ζηα 2.467,297 ζηξέκκαηα από κόιηο 92,666 ζηξέκκαηα
ζηνλ θαλνληζκό 2080/92. Έπεηηα αθνινπζεί ε ιεύθε κε ζθνπό ηελ παξαγσγή μύινπ. Οη
εθηάζεηο κε ιεύθε ηεηξαπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκό 2080/92.
Ζ επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηεηώλ ήηαλ αληίζηνηρε κε ηηο εθηάζεηο πνπ
δαζώζεθαλ αλά δαζνπνληθό είδνο. πγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκό 2080/92 ε επηδόηεζε γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηεηώλ αλήιζε ζην πνζό ησλ 4.103.917,29 €, από ηα νπνία ηα
860.922,10 € ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. Αληίζηνηρα ζηνλ Καλνληζκό 1257/99, ε
επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηεηώλ αλήιζε ζηα πνζά ησλ 6.029.151,84 € θαη ησλ
3.187.705,68 €. πλνιηθά ε επηδόηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηεηώλ ζην Γήκν
Οξεζηηάδαο αλήιζε ζην πνζό 4.048.627,78 €.
Σα γεσξγηθά είδε πνπ θαιιηεξγνύληαλ πξηλ ηελ δάζσζε είλαη ηα ζηηεξά (ζθιεξό ζηηάξη,
καιαθό ζηηάξη, θξηζάξη), ηα δεκεηξηαθά (αξαβόζηηνο), ην βακβάθη θαη ν ειίαλζνο. Σα
παξαπάλσ γεσξγηθά είδε θαιιηεξγνύληαλ γηαηί νη πεξηζζόηεξεο εθηάζεηο πνπ δαζώζεθαλ
ήηαλ μεξηθέο θαη κε κηθξή γνληκόηεηα θαη παξαγσγηθόηεηα (νξηαθέο εθηάζεηο γηα γεσξγηθή
παξαγσγή).
ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 2080/92 δαζώζεθαλ εθηάζεηο ζηα πεξηζζόηεξα δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα, ελώ ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνύ 1257/99 εθηάζεηο δαζώζεθαλ ζρεδόλ ζε όια
ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο.
ηνλ Καλνληζκό 2080/92 νη εθηάζεηο πνπ δαζώζεθαλ ήηαλ θπξίσο ζε ινθώδεηο θαη
εκηνξεηλέο θαη ιηγόηεξν ζε πεδηλέο πεξηνρέο, γηαηί νη εθηάζεηο απηέο είλαη μεξηθέο θαη κε
κηθξή παξαγσγή ζε γεσξγηθά πξντόληα, νπόηε ελδείθλπληαη γηα δάζσζε. Έηζη, δαζώζεθαλ
πεξηζζόηεξεο εθηάζεηο ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα όπσο ησλ: Γηθαίσλ, Κππξίλνπ, Μεγάιεο
Γνμηπάξαο, Μηθξήο Γνμηπάξαο, Πεληαιόθνπ, Πηειέαο θαη Φπιαθίνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ
ινθώδεηο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. ε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα όπσο Άξδνπ, Καζηαλεώλ,
Νενρσξίνπ, Πιάηεο θαη Ρηδίσλ δαζώζεθαλ εθηάζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο.
ηνλ Καλνληζκό 1257/99 νη εθηάζεηο πνπ δαζώζεθαλ ήηαλ ζε ινθώδεηο θαη εκηνξεηλέο
πεξηνρέο αιιά απμάλνληαη θαη νη εθηάζεηο πνπ δαζώλνληαη ζε πεδηλέο πεξηνρέο θπξίσο κε
ιεύθε θαη κνπξηά. Κύξηνο ιόγνο ήηαλ ην πςειό θόζηνο γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθώλ
πξντόλησλ θαη ε ρακειή ηηκή δηάζεζεο απηώλ. Έηζη, δαζώζεθαλ εθηάζεηο ζε δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα όπσο Ακπειαθίσλ, Γηθαίσλ, Γηιόθνπ, Εώλεο, Κππξίλνπ, Μηθξήο Γνμηπάξαο,
Πεληαιόθνπ, Πηειέαο, πειαίνπ θαη Φπιαθίνπ ζε ινθώδεηο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, αιιά
απμάλνληαη θαη νη εθηάζεηο πνπ δαζώζεθαλ ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα όπσο Άξδνπ, Διηάο,
Καλαδά, Κνκάξσλ, Νενρσξίνπ, Πιάηεο, Ρηδίσλ, άθνπ θαη ηέξλαο ζε πεδηλέο πεξηνρέο.
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
«Ορεζηιάδα: Διαδρομές ζηο Υρόνο», Νέα Ορεζηιάδα, 16-18 Οκηωβρίοσ 2015, ζελ. 407-416

ΣΟ ΓΡΤΟΓΑΟ ΠΔΝΣΑΛΟΦΟΤ – ΠΔΣΡΧΣΧΝ
Απιζηοηέλερ Υ. Παπαγεωπγίος, Γεώπγιορ Κοπάκερ,
Απόζηολορ Π. Κςπιαδόποςλορ και Εαθείπερ Άμπαρ†
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο (πξώελ Γήκνο Σξηγώλνπ) θαη ζηα ζύλνξα κε ηε
Βνπιγαξία εθηείλεηαη έλα δξπνδάζνο έθηαζεο 10.200 εθηαξίσλ, κε κεγάιν βηνινγηθό θαη
θπζηθό πινύην. Σν παλεπηζηήκην εθπνλεί έξεπλα ζε πνιιά επίπεδα ζηελ πεξηνρή απηή, όπσο
είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ ηεζζάξσλ εηδώλ δξπόο πνπ απαληώληαη ζην δάζνο, ηα επίπεδα
πβξηδηζκνύ αλάκεζα ζηα είδε απηά θαη ε θαηαλνκή ηεο βιάζηεζεο γεληθόηεξα ζην δάζνο.
Δπίζεο έρνπλ γίλεη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πάλσ ζε ζέκαηα βόζθεζεο θαη επηπηώζεσλ ζηε
βιάζηεζε, ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηώλ θαη ην έδαθνο, κε ζηόρν ηε ιηβαδν-θηελνηξνθηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη πην έληνλα ζήκεξα κε ηελ εθπόλεζε δύν
δηδαθηνξηθώλ θαη πνιιώλ κεηαπηπρηαθώλ ή πηπρηαθώλ δηαηξηβώλ ζηελ πεξηνρή. Σα
απνηειέζκαηα από ηελ σο ηώξα έξεπλα πεξηγξάθνπλ έλαλ εμαηξεηηθά πνιύηηκν θπζηθό πόξν
ηεο Οξεζηηάδαο κε ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο, ηόζν γηα ηελ πξσηνγελή
παξαγσγή όζν θαη γηα ηελ ήπηα ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δάζνπο.
Λέξειρ κλειδιά: Δάζος, δρσς, βιοποικιλόηηηα, κηηνοηροθία, οικοηοσριζμός
Σο δάζορ Πενηαλόθος – Πεηπωηών
ην βνξεηνδπηηθό άθξν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Έβξνπ ζηε Θξάθε, ζηε
βνξεηναλαηνιηθή απόιεμε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηεο Ρνδόπεο, βξίζθεηαη ην δάζνο Πεληαιόθνπ
– Πεηξσηώλ, πνπ αλαθέξεηαη θαη ζαλ δαζηθό ζύκπιεγκα Σξηγώλνπ. Ζ ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε
είλαη 10.200 εθηάξηα θαη ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε νξίδεηαη από ην γεσγξαθηθό πιάηνο 41°34’
έσο 41°43’ βόξεηα θαη από ην γεσγξαθηθό κήθνο 26°4’ έσο 26°14’ αλαηνιηθά. Σα όξηα ηνπ
δάζνπο πξνο ηα βόξεηα θαη δπηηθά ζρεκαηίδνπλ ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα, ελώ ζηα λόηηα
ηελ άθξε ηνπ δάζνπο νξίδεη ν δξόκνο πνπ ζπλδέεη ηε γέθπξα Κνκάξσλ κε ην Θεξαπεηό θαη
ηε Μειέα. Αλαηνιηθά, ην δάζνο εθηείλεηαη κέρξη ην δξόκν Κνκάξσλ – Πεληαιόθνπ –
Πεηξσηώλ (Δηθόλα 1). Σν ππεξζαιάζζην ύςνο ηεο πεξηνρήο εθηείλεηαη από 80 κέηξα ζην
ρακειόηεξν ζεκείν κέρξη 611 κέηξα ζην πςειόηεξν. Ζ πεξηνρή είλαη εκηνξεηλή θαη νη
θιίζεηο είλαη ήπηεο, ελώ νη εθζέζεηο αιιάδνπλ ζε πνιιά ζεκεία. Σν δάζνο είλαη δεκόζην θαη
δηνηθεηηθά αλήθεη ζην Γήκν Οξεζηηάδαο. Ζ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ είλαη αξκνδηόηεηα
ηνπ Γαζαξρείνπ Γηδπκνηείρνπ.
Γεωλογία – σδρολογία – έδαθος
Ζ πεξηνρή εμάπισζεο ηνπ δάζνπο Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ γεσηεθηνληθά αλήθεη ζηε κάδα
ηεο Ρνδόπεο θαη εληνπίδεηαη θνληά ζην αλαηνιηθόηεξν όξην ηεο (Μνπληξάθεο 1985). Οη
πεηξνγξαθηθέο δηαπιάζεηο ηεο πεξηνρήο απνηεινύλ ζπλέρεηα απηώλ ηεο δώλεο ηεο Ρνδόπεο
θαη ππάγνληαη ζηνπο ζρεκαηηζκνύο ηεο ηξηηνγελνύο πεξηόδνπ. Σα πεηξώκαηα είλαη θπξίσο
θξπζηαιιηθά κεηακνξθσκέλα (γλεύζηνη, καξκαξπγηαθνί θαη αξγηιηθνί ζρηζηόιηζνη), αιιά θαη
ςακκίηεο, αζβεζηόιηζνη, θεξαηόιηζνη, θξνθαινπαγή θαη κάξγεο. Δπίζεο ζε κηθξή έθηαζε
βξίζθνληαη ηεηαξηνγελείο, αιινπβηαθέο θαη δηινπβηαθέο, απνζέζεηο (Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
2007). Ζ πεξηνρή είλαη ζρεηηθά πινύζηα ζε πεγαία, ππόγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά. Σα ξπάθηα
θαη ηα ξέκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη παξνπζηάδνπλ θαηά θαλόλα επνρηθή πδξνθνξία (ρεηκώλα -
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άλνημε), θαη απνξξένπλ ζηνπο πνηακνύο Έβξν θαη Άξδα. Λόγσ ηνπ πςεινύ βαζκνύ
δαζνθάιπςεο θαη ησλ ήπησλ θιίζεσλ ην θαηλόκελν ηεο δηάβξσζεο εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαη
δελ εγθπκνλεί θηλδύλνπο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθώλ (Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ 2007).

Δικόνα 1. Υάξηεο πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ Β. Έβξνπ. ην πιαίζην βξίζθεηαη ην Γάζνο
Πεληαιόθνπ – Πεηξσηώλ (Πεγή ππόβαζξνπ: Google Maps).
Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο γεληθά δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ πξνέξρνληαη από κεηακνξθσκέλα
πεηξώκαηα (π.ρ. ζρηζηόιηζνη), πνπ είλαη όμηλα κε πειώδε πθή θαη ζε εδάθε πξνεξρόκελα από
όμηλα ππξηγελή πεηξώκαηα πνπ είλαη όμηλα κε ακκώδε θαη πεινακκώδε πθή. Δπίζεο,
ζπαληόηεξα εκθαλίδνληαη εδάθε πνπ πξνέξρνληαη από αζβεζηόιηζνπο. Σν βάζνο ησλ εδαθώλ
θπκαίλεηαη από 0,1 σο 2 κέηξα, ελώ ε γνληκόηεηά ηνπο ραξαθηεξίδεηαη από κηθξή σο κέηξηα,
κε κέηξηα πδαηνδηαπεξαηόηεηα θαη είλαη κέηξηα αεξηδόκελα. Θεσξνύληαη κέζεο πνηόηεηαο
εδάθε γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο, δειαδή θαηά θύξην ιόγν μπινπαξαγσγή.
Οη θιίζεηο ησλ εδαθώλ θπκαίλνληαη από 0 σο 70% κε επηθξαηέζηεξε θιίζε 30%. Σν ζηξώκα
πνπ θαηαιακβάλεη ν μεξνηάπεηαο είλαη πάρνπο 1 σο 2 εθ., ν ρνύκνο είλαη πάρνπο πεξίπνπ
0,5 εθ. θαη ζε κεξηθέο ζέζεηο ιείπεη ηειείσο (Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ 2007).
Κλιμαηικά και βιοκλιμαηικά ζηοιτεία
Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από θιίκα κεζνγεηαθό, εκίμεξν, κε κέηξηεο βξνρνπηώζεηο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ην ζεξκό θαη μεξό
ραξαθηήξα ηεο, νη βξνρνπηώζεηο κεηώλνληαη ζεκαληηθά. Ο ρεηκώλαο είλαη πγξόο θαη ςπρξόο
408

κε κέηξηεο ρηνλνπηώζεηο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα είλαη 30,5˚C ελώ ε κέζε
ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξόηεξνπ κήλα είλαη -7˚C. Οη ζεξκνθξαζίεο απηέο εκθαλίδνληαη θαηά
ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Ηαλνπάξην αληίζηνηρα. Οη επηθξαηνύληεο νκβξνθόξνη άλεκνη είλαη
βνξεηνδπηηθνί θαη βνξεηναλαηνιηθνί θαη ε κέζε βξνρόπησζε ηνπ πγξόηεξνπ κήλα είλαη 539,5
ρηιηνζηά (Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ 2007). Βηνθιηκαηηθά ε πεξηνρή εληάζζεηαη ζηνλ ύθπγξν
βηνθιηκαηηθό όξνθν κε ρεηκώλα ςπρξό. Ο ραξαθηήξαο ηνπ βηνθιίκαηνο είλαη ππνκεζνγεηαθόο κε 0 έσο 40 βηνινγηθά μεξέο εκέξεο (Μαπξνκκάηεο 1980).

Δικόνα 2. Άπνςε ηκήκαηνο ηνπ θπιινβόινπ δξπνδάζνπο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ από ηε ζέζε
"Μπάξα" (Φσηνγξαθία: Γ. Κνξάθεο).
Βλάζηηζη
Ζ βιάζηεζε ηνπ δάζνπο Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ θπξηαξρείηαη από θπιινβόια δξπνδάζε
πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξακεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο ή δώλε ησλ «θπιινβόισλ
ππνεπεηξσηηθώλ δξπνδαζώλ» Quercetalia pubescentis θαη εηδηθόηεξα ζηελ ππνδώλε
Quercion confertae (Δηθόλα 2). ηελ ππνδώλε απηή ραξαθηεξηζηηθά είδε είλαη νη δξύεο
Quercus frainetto (πιαηύθπιινο δξπο), Q. cerris (επζύθινηα δξπο ή ηζέξν), Q. petraea
(απόδηζθνο ή πεηξαία δξπο) θαη Q. pubescens (ρλνώδεο δξπο) (Νηάθεο 1973). ια ηα
παξαπάλσ είδε δξπόο, θαη ηα πηζαλά ηνπο πβξίδηα, βξίζθνληαη ζην δάζνο θαη θπξηαξρνύλ
πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ζε ζέζεηο όπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη ζπλζήθεο
αληαγσληζκνύ ην επηηξέπνπλ (Φνπξλαξάθεο 2009). Δπηπξόζζεηα, ζεξκόθηια θπιινβόια,
ηππηθά γηα ηε δώλε απηή, εκθαλίδνληαη ζπρλά ή ζπνξαδηθά, όπσο ηα είδε Carpinus orientalis,
Fraxinus ornus, Tilia tomentosa, Sorbus domestica, Cornus mas, Acer campestre, A.
monspessulanum, Pyrus spinosa θ.ά. Σνπηθά, ζε ζέζεηο κε απμεκέλε πγξαζία ζην έδαθνο
εκθαλίδεηαη αδσληθή βιάζηεζε από παξαπνηάκηα, πδξνραξή είδε όπσο ιεύθεο (Populus
nigra), ηηηέο (Salix alba), ζθιήζξα (Alnus glutinosa), θξάμνη (Fraxinus angustifolia).
Σν δξπνδάζνο Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ νηθνηόπνπ
ησλ ππνεπεηξσηηθώλ θπιινβόισλ δξπνδαζώλ κε κεγάιε βηνινγηθή αμία. Ο νηθόηνπνο είλαη
επξσπατθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 92/43, κε θσδηθνπνίεζε
91Μ0: «Παλλσληθά-Βαιθαληθά δάζε κε επζύθινην θαη απόδηζθν δξπ». Απαληά ζηελ ππνεπεηξσηηθή θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Βαιθαληθή, ζηε Μηθξά Αζία θαη ζηελ παξακεζνγεηαθή
δώλε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, εθηόο από ηηο πνιύ λόηηεο πεξηνρέο. Ο νηθόηνπνο ζηελ
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πεξηνρή Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ πεξηιακβάλεη θαηά θύξην ιόγν πξεκλνθπή δξπνδάζε,
γεγνλόο πνπ απνηειεί ηνλ θαλόλα γηα νιόθιεξε ηελ Διιάδα.
Δπεςνεηικέρ δπάζειρ ηος ΓΠΘ ζηεν πεπιοσή
Από ην 1999, ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ιεηηνπξγεί δύν παλεπηζηεκηαθά
ηκήκαηα ζηελ πόιε ηεο Οξεζηηάδαο, ην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Σκήκα
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, πνπ ζήκεξα είλαη
νξγαλσκέλα θαη ππάγνληαη ζηε ρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο. Από ηηο
πξώηεο κέξεο ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηελ πεξηνρή, ην ΓΠΘ ζπλδέζεθε κε ην δάζνο Πεληαιόθνπ
- Πεηξσηώλ, ηηο γύξσ αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθηζκνύο, θαζώο νη
επηζηήκεο πνπ δηαθνλνύληαη ζηε ρνιή ηεο Οξεζηηάδαο βξίζθνπλ εθεί πεδίν εθαξκνγήο.
Έηζη ππήξμαλ επηζθέςεηο ζηα ρσξηά θαη ζην δάζνο ηεο πεξηνρήο από θαζεγεηέο, θνηηεηέο θαη
ζπλεξγάηεο ηνπ ΓΠΘ, κε αθνξκή ηε ζπλάληεζε κε θνξείο θαη παξαγσγνύο, ηηο εθπαηδεπηηθέο
εθδξνκέο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο. Ωζηόζν, ε πην ζεκαληηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ
ΓΠΘ ζην δάζνο αθνξά εξεπλεηηθέο δξάζεηο, θπξίσο κέζα από ηελ εθπόλεζε πηπρηαθώλ,
κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, αιιά θαη εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ.
Χλωριδικές καηαγραθές
Ζ ρισξίδα ηνπ δξπνδάζνπο Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα πιήξσο
θαηαγξαθεί. Δληνύηνηο, δηελεξγήζεθε έξεπλα πεδίνπ πνπ πεξηείρε θαηαγξαθέο θπηηθώλ εηδώλ
θπξίσο ζηε πεξηνρή ηνπ λόηηνπ ηκήκαηνο ηνπ δαζηθνύ ζπκπιέγκαηνο θνληά ζηε δαζηθή ζέζε
«Μπάξα». ην πιαίζην ηέηνησλ εξγαζηώλ ηαπηνπνηήζεθαλ 130 θπηηθά taxa ζην δαζηθό
πεξηβάιινλ ηνπ ππνξόθνπ ησλ ζπζηάδσλ ζηε ζέζε «Μπάξα» θαη 81 θπηηθά taxa ζε κειέηε
επίδξαζεο ηεο έληαζεο βόζθεζεο ζην δαζηθό ππόξνθν ζηελ ίδηα πεξηνρή (Υξπζνζηόκνπ
2009, Λεκπέζε 2013). Ζ πιεηνλόηεηα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ εηδώλ, όπσο ήηαλ αλακελόκελν,
αλήθεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλνδά είδε ηεο Quercetalia pubescentis (Δηθόλεο 3 θαη 4).

Δικόνα 3. Primula vulgaris subsp. vulgaris, ραξαθηεξηζηηθό είδνο ηεο παξεδάθηαο ρισξίδαο
ησλ δξπνδαζώλ (Φσηνγξαθία: Γ. Κνξάθεο).
ην πιαίζην πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο (monitoring) ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ηεο Δ.Δ.
ζηελ Διιάδα, πνπ έγηλε ηελ δηεηία 2014-15, ην δξπνδάζνο Πεληαιόθνπ -Πεηξσηώλ
επηιέρηεθε σο αληηπξνζσπεπηηθόο κάξηπξαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπιινβόισλ δξπνδαζώλ
ζε πεξηνρή εθηόο δηθηύνπ Natura 2000 γηα όιε ηε ρώξα. ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο δηελεξγήζεθαλ 25 δεηγκαηνιεςίεο ρισξίδαο θαη εγθαηαζηάζεθαλ νη
αληίζηνηρεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο γηα παξαθνινύζεζε.
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Δικόνα 4. Scilla bifolia, ραξαθηεξηζηηθό γεώθπην ησλ δξπνδαζώλ πνπ αλζίδεη ην Μάξηην
πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ θύιισλ ησλ δέληξσλ (Φσηνγξαθία: Γ. Κνξάθεο).
Διάκριζη ηων ειδών ηης δρσός και σβριδιζμός
Σα είδε δξπόο Q. petraea, Q. pubescens, Q. frainetto, θαη Q. cerris πνπ θύνληαη ζην δάζνο
Πεληαιόθνπ – Πεηξσηώλ δελ είλαη εύθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ θαη λα δηαρσξηζηνύλ πάληα,
θαζώο ε κνξθνινγηθή ηνπο πεξηγξαθή παξνπζηάδεη θάπνηεο επηθαιύςεηο, ελώ ζην δάζνο
εκθαλίδνληαη θαη πνιιέο ελδηάκεζεο κνξθέο. Σν ΓΠΘ μεθίλεζε κηα ζεηξά εξεπλεηηθώλ
δξάζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εηδώλ ηεο δξπόο θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ πνπ απηά
κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ πβξίδηα, κέζα από κηα ζεηξά πηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη
δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ. Αξρηθά έγηλε θαηαγξαθή ηεο εκθάληζεο ησλ εηδώλ ζε
αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο ζην δάζνο θαη απηή ζπλδέζεθε κε ζπγθεθξηκέλνπο γεσγξαθηθνύο
θαη νηθνινγηθνύο παξάγνληεο, όπσο είλαη ην πςόκεηξν, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε ύπαξμε
ξεκάησλ θαη ε έθζεζε (Φνπξλαξάθεο 2009). ηε ζπλέρεηα έγηλε κία πξώηε πεξηγξαθή ηεο
κνξθνινγίαο ησλ θύιισλ ησλ δέληξσλ κε ηε βνήζεηα 21 δηαθνξεηηθώλ κνξθνινγηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ζε ςεθηαθέο εηθόλεο από ηα θύιια δηαθνξεηηθώλ εηδώλ. Με ηνλ ηξόπν
απηό κπόξεζαλ λα δηαρσξηζηνύλ ηα είδε δξπόο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή θαη επηπιένλ
λα δηαθξηζνύλ κνξθνινγηθέο νκάδεο κέζα ζηα είδε πνπ δείρλνπλ απνθιίζεηο από ηελ
θιαζζηθή βνηαληθή πεξηγξαθή ηνπ θάζε είδνπο (Φνπξλαξάθεο θ.ά. 2006). ηε ζπλέρεηα,
έγηλε πεξηγξαθή ησλ ίδησλ κνξθνινγηθώλ ραξαθηήξσλ ζε 50 δέληξα δξπόο πνπ βξίζθνληαλ
ζηελ ίδηα έθηαζε κε απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή εηδώλ θαη πβξηδίσλ ζε ζρέζε κε ηε
γεσγξαθηθή ηνπο απόζηαζε ζην ρώξν (Κιάηκπεξ 2008). Δθαξκόδνληαο ζην ίδην πιηθό
κεζόδνπο γεσκεηξηθήο κνξθνκεηξίαο, έγηλε εθηθηόο έλαο πην αμηόπηζηνο δηαρσξηζκόο ησλ
εηδώλ κεηαμύ ηνπο (Βνύιγαξε 2015).
Αθνινύζεζε κηα ζεηξά αλαιύζεσλ δεηθηώλ DNA πάλσ ζηα θύιια ησλ δέληξσλ ηεο δξπόο
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί κε αθξίβεηα ε ηθαλόηεηα δηαρσξηζκνύ ησλ εηδώλ εκπεηξηθά θαη ε
ηάζε ζρεκαηηζκνύ πβξηδίσλ. ε πιηθό πνπ καδεύηεθε από όιν ην δάζνο, εθαξκόζηεθαλ
κνξηαθνί δείθηεο issr θαη έγηλε κηα πξώηε γελεηηθή πεξηγξαθή ησλ ηεζζάξσλ εηδώλ ζηελ
πεξηνρή (Αιεμίνπ 2012). ηε ζπλέρεηα, εθαξκόζηεθαλ δείθηεο ππξεληθνύ θαη
ρισξνπιαζηηθνύ DNA κε αθόκα θαιύηεξα απνηειέζκαηα (Mueck 2014, Κσζηνύδε,
αδεκνζίεπηα ζηνηρεία). Οη κέρξη ηώξα γελεηηθέο έξεπλεο εκθαλίδνπλ ηηο γελεηηθέο νκάδεο λα
ζπκπίπηνπλ κε ηα είδε δξπόο θαη λα είλαη δηαθξηηέο, θαη ηνλ πβξηδηζκό λα είλαη ζρεηηθά
πεξηνξηζκέλνο θαη λα ζπκβαίλεη κόλν αλάκεζα ζηα είδε Q. petraea, Q. pubescens θαη Q.
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frainetto ρσξίο ηελ αλάκεημε ηνπ Q. cerris (Δηθόλα 5). Σε ζηηγκή απηή εθπνλνύληαη κία
κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή θαη κία δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε πην εζηηαζκέλεο γελεηηθέο θαη
κνξθνκεηξηθέο αλαιύζεηο ζε κία ζπγθεθξηκέλε έθηαζε ζην δάζνο θαη ζε δύν δηαδνρηθέο
γεληέο δέληξσλ.

Δικόνα 5. Γελεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ εηδώλ δξπόο ηνπ Γάζνπο Πεληαιόθνπ – Πεηξσηώλ,
κε κνξηαθνύο δείθηεο issr (Αιεμίνπ 2013).
Βόζκηζη
Ζ πιεηνςεθία ησλ θπιινβόισλ δξπνδαζώλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ ππόινηπε
Μεζόγεην, βόζθεηαη παξαδνζηαθά από αγξνηηθά δώα (Papanastasis 2009). ηελ πεξηνρή ηνπ
δάζνπο Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ (Δηθόλεο 6,7) πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο πεδίνπ ην
2009 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μειέηε ιηβαδνθηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο βνξείνπ
Έβξνπ» πνπ πινπνηήζεθε από ην ΓΠΘ θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε Ννκαξρία Έβξνπ.
Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν αείκλεζηνο Εαθείξεο Άκπαο. ε
επηιεγκέλεο ζέζεηο ζην δάζνο ηνπνζεηήζεθαλ θισβνί θαη κεηξήζεθε ε θπηνθάιπςε, ε
ρισξηδηθή ζύλζεζε θαη ε ιηβαδηθή παξαγσγή. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθε ην πνζνζηό
ρξεζηκνπνίεζεο θαη ε βνζθντθαλόηεηα. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ζην
δάζνο Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ ππάξρεη ειαθξά βόζθεζε, θαζώο ην πνζνζηό
ρξεζηκνπνίεζεο ήηαλ ρακειό, ε βνζθντθαλόηεηα θπκάλζεθε ζε κέηξηα επίπεδα, ελώ θαη ε
πίεζε ηεο βόζθεζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. πλεπώο, ζηελ πεξηνρή απηή κπνξεί λα γίλεη κηθξή
αύμεζε ηεο βνζθνθόξησζεο (Παξίζε θ.ά. 2010).
ην δάζνο δηεξεπλήζεθε θαη ε επίπησζε ηεο έληαζεο ηεο βόζθεζεο ζε εδαθηθέο ηδηόηεηεο θαη
ζηε ρισξηδηθή πνηθηιόηεηα ηνπ ππνξόθνπ. Γηαπηζηώζεθε πσο ε ειαθξά θαη κέηξηα έληαζε
βόζθεζεο δελ επεξεάδεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο θαη απμάλεη ηε βηνπνηθηιόηεηα, ηδηαίηεξα
ησλ μπισδώλ εηδώλ (Lempesi et al. 2013). Τπό εμέιημε βξίζθεηαη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ
εθπνλείηαη ζηελ πεξηνρή γηα ηελ επίδξαζε ηεο βόζθεζεο ζηε ιεηηνπξγηθή πνηθηιόηεηα ησλ
θπηώλ θαη ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ εηδώλ ηνπ ππνξόθνπ (Lempesi et al.
2016).
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Δικόνα 6. Αίγεο ιίγν πξηλ ηελ είζνδό ηνπο ζην δάζνο Πεληαιόθνπ - Πεηξσηώλ
(Φσηνγξαθία: Α. Λεκπέζε).
Αναπηςξιακέρ δςναηόηεηερ ηος δάζοςρ
Σν δάζνο Πεληαιόθνπ – Πεηξσηώλ απνηειεί κνλαδηθό βηνινγηθό πινύην ηνπ Γήκνπ
Οξεζηηάδαο θαη γηα ην ιόγν απηό είλαη αλαγθαία ε δηαθύιαμε θαη ε αεηθόξνο δηαρείξηζε ηνπ
από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. Πέξα όκσο από ηελ νηθνινγηθή ηνπ ζεκαζία, ην δάζνο απηό
κπνξεί λα απνηειέζεη πόιν ήπηαο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή, κε ηελ πην ζπζηεκαηηθή
νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ήδε γίλνληαη ή λέσλ δξάζεσλ πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ
πξνζεθηηθά.
Ζ πξσηνγελήο παξαγσγή κέζα θαη γύξσ από ην δάζνο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα, κε δεδνκέλε ηελ ήπηα δηάζηαζή ηεο, πνπ όκσο ζε κεγάιν βαζκό νθείιεηαη ζηηο
ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ιηγόηεξν ζηελ ύπαξμε
θάπνηνπ γεληθόηεξνπ ζρεηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Ζ πινηνκία κε ζθνπό ηελ μπινπαξαγσγή κπνξεί
λα εθνδηάζεη ηηο γύξσ θνηλόηεηεο κε θαπζόμπια, θαζώο νη δηαζηάζεηο ησλ δέληξσλ θαη ε
κνξθή ηνπ δάζνπο δελ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ηερληθήο μπιείαο. Δίλαη αλαγθαία ε
απνηειεζκαηηθή θύιαμε ηνπ δάζνπο θαη ε απνηξνπή ησλ ιαζξαίσλ πινηνκηώλ πνπ ζα
ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ηνπ δάζνπο. Ζ ήπηα εθηαηηθή γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε
ζηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο αιιά θαη ζηηο βαζκίδεο κέζα ζε απηό κπνξεί, αλ νξγαλσζεί ζσζηά,
λα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή ηδηαίηεξα πνηνηηθώλ πξντόλησλ πνπ κε ηε ζσζηή πηζηνπνίεζε
θαη ηελ θαηάιιειε πξνώζεζε ζα κπνξνύζαλ λα πξνσζεζνύλ ζηελ αγνξά ζαλ επώλπκα θαη
παξαδνζηαθά πξντόληα ηεο πεξηνρήο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ θηελνηξνθία πνπ έρεη
πεξηζώξηα επηπιένλ αλάπηπμεο θάησ από ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό.
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Δικόνα 7. Μνλάδα ζηαπιηζκνύ αηγώλ παιαηνύ ηύπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεληαιόθνπ
(Φσηνγξαθία: Α. Λεκπέζε).
Ζ ζήξα θαη ν ζρεηηθόο ηνπξηζκόο πνπ βαζίδεηαη ζε απηήλ είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα
πξνζζέζνπλ έζνδα ζηελ πεξηνρή, αξθεί λα ηεξνύληαη νη ηζρύνληεο ζρεηηθνί θαλνληζκνί γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο παλίδαο. Ίζσο κεζνπξόζεζκα λα κπνξνύζε λα εμεηαζηεί ε αλάπηπμε
νξγαλσκέλσλ θαη ειεγρόκελσλ πεξηνρώλ ζήξαο κε παξάιιειε απμεκέλε πξνζηαζία ζηελ
ππόινηπε πεξηνρή ηνπ δάζνπο.
ην δάζνο θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Σξηγώλνπ ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί
πεξηζζόηεξν ν ηνπξηζκόο, κε ηε κνξθή ηνπ νηθνηνπξηζκνύ, ηνπ αγξνηνπξηζκνύ θαη ηνπ
αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ. Σν δάζνο πξνζθέξεηαη γηα πεξίπαην, ηξέμηκν, πνδειαζία θαη αλαςπρή.
Ήδε ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαηάιιεια κέζα από θηιόηηκεο
πξνζπάζεηεο εζεινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ ησλ γύξσ νηθηζκώλ θαη ππνδνκέο πνπ
θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Θα κπνξνύζε λα γίλεη έλαο πξνζεθηηθόο
ζρεδηαζκόο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ δάζνπο θαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ αζιεηηζκό, ηα
αξραηνινγηθά θαη ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ
παξάδνζε. Μέζα από ην ζρεδηαζκό απηό ζα κπνξνύζε λα νξγαλσζεί ε εληαία αλάπηπμε ησλ
ππνδνκώλ ηνπ δάζνπο (π.ρ. κνλνπάηηα, θηόζθηα, ζήκαλζε), λα παξαρζεί ην θαηάιιειν πιηθό
ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο, λα γίλνπλ εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πξνώζεζεο ηεο πεξηνρήο. Με
ηε δηνξγάλσζε θαηάιιεισλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, ε πεξηνρή κπνξεί λα
πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο επηζθέπηεο θαη λα θεξδίζεη ζε πξνβνιή, εηζόδεκα θαη πνηόηεηα
δσήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Δίλαη όκσο ζεκαληηθό λα γίλνπλ όια απηά ζπληνληζκέλα, κέζα
από κία θηινζνθία θαιά ζρεδηαζκέλεο θαη ήπηαο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο.
Σέινο, ην ΓΠΘ θαη ηδηαίηεξα ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηεο Οξεζηηάδαο, κπνξνύλ λα
αμηνπνηήζνπλ ην βηνινγηθό πινύην ηεο πεξηνρήο γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο
ζθνπνύο, πνιύ πεξηζζόηεξν από όηη ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα. Με ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό
θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπηθώλ θαη θεληξηθώλ θνξέσλ, κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ
εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε θνηλό όθεινο γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο
θαηνίθνπο ηεο θαη ην παλεπηζηήκην. Σέηνηεο δξάζεηο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ε δηνξγάλσζε
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πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ, ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εθδειώζεσλ
ζηελ πεξηνρή θαη ε ζύλδεζε ησλ εξεπλεηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ αλαθέξζεθαλ.
Δςσαπιζηίερ
Ο ζρεδηαζκόο θαη ν ζπληνληζκόο ησλ πεξηζζόηεξσλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη εδώ
νθείινληαη ζηελ εξγαζία θαη ζην κεξάθη ηνπ αείκλεζηνπ Εαθείξε Άκπα (1966-2013),
αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ.
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ΑΠΟΨΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ ΣΖ ΝΔΑ ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΒΡΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΜΖ ΞΤΛΩΓΖ ΓΑΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Μαξία Καιιίηζαξε, Δκκαλνπήι Ναδιήο, Πέηξνο Α. Σζηώξαο,
Διέλε Μ. Αβξαάκ, Εωή Μ. Παξίζε θαη Απόζηνινο Π. Κπξηαδόπνπινο
ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Ζ αμηνπνίεζε ησλ κε-μπισδψλ δαζηθψλ πξντφλησλ (ΜΞΓΠ) έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηε ρψξα καο θαη δηεζλψο. Τν ελδηαθέξνλ γηα ηα ΜΞΓΠ επίζεο απμάλεηαη θαζψο
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο πεγέο ζπκπιεξσκαηηθνχ αιιά θαη θχξηνπ εηζνδήκαηνο θπξίσο γηα
ηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ζ παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ηηο απφςεηο 385
θαηνίθσλ ηεο Οξεζηηάδαο θαη ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΜΞΓΠ. Μεγάινο
αξηζκφο ΜΞΓΠ θαηαλαιψλεηαη ζηελ πεξηνρή κε θπξηφηεξα ηα θαξχδηα (88,3%), ην κέιη
(86%), ηα καληηάξηα (76,6%) θαη ηα θάζηαλα (66,8%). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ
πηζηεχεη φηη ε θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ ηάζε απηή λα
νθείιεηαη ζχκθσλα κε ην 28,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηηο
σθέιεηεο απφ ηε ρξήζε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη πξνκεζεχνληαη ηα ΜΞΓΠ ηεο
πξνηίκεζήο ηνπο απφ παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο, ελψ δεχηεξε επηινγή ηνπο είλαη ηα
supermarkets. Κξηηήξηα πξνηίκεζεο είλαη ε γεχζε (93,5%), ε ηηκή (78,2%), ε πεξηνρή
πξνέιεπζεο (66,5%) θαη ε πηζηνπνίεζε (63,4%). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ΜΞΓΠ παξάγεηαη θαη
δηαηίζεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηελ
πεξηνρή κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ην 53%, αιιά κφλν
ην 19,7% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη κπνξεί λα απνηειέζεη θχξην επάγγεικα. Απφ ηελ
έξεπλα πξνθχπηεη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο δπλακηθήο ησλ ΜΞΓΠ σο κέζν νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
Λέμεηο θιεηδηά: ΜΞΔΠ, ερωηημαηολόγια, παραγωγή, ζσλλογή, ωθέλειες, καηανάλωζη,
κίνηηρα
Δηζαγωγή
Τα δάζε έρνπλ ηεξάζηηα νηθνινγηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ζε πνιιαπιά
επίπεδα. Σε παγθφζκην επίπεδν, νη δαζηθνί πφξνη θαη ηα πξντφληα είλαη ζεκειηψδνπο
ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ ηεο δσήο απφ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ
(FAO 1999). Σηηο πνιιέο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ησλ δαζψλ αλήθεη θαη ε παξαγσγή κηαο
κεγάιεο πνηθηιίαο κε-μπισδψλ δαζηθψλ πξντφλησλ (ΜΞΓΠ), ζπρλά ζεκαληηθψλ γηα ηελ
πεξηθεξεηαθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε. Τν απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ΜΞΓΠ ζπλέβαιε ζην
λα θαζνξηζζεί σο ηνκέαο πξνηεξαηφηεηαο απφ ην FAO (FAO 2002) ε πξνψζεζε θαη ε
αμηνπνίεζή ηνπο.
Παξά ηελ αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ΜΞΓΠ θαη ην ζεκαληηθφ παγθφζκην ελδηαθέξνλ γχξσ
ηνπο, έλαο αξηζκφο βαζηθψλ νξηζκψλ θαη ελλνηνινγηθά δεηήκαηα παξακέλνπλ δπζεπίιπηα. Ο
πην θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο είλαη απηφο ηνπ FAO (1999), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κε μπιψδε
δαζηθά πξντφληα (ΜΞΓΠ) (Non-Wood Forest Products) είλαη φια ηα πξντφληα, εθηφο ηνπ
μχινπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δάζε, ζακλψλεο θαη δελδξψδεηο θπηείεο. Τα πξντφληα απηά
παξάγνληαη απφ ηα δέλδξα (θαξπνί, ξεηίλεο, θειιφο), ηα θπηά ηνπ ππνξφθνπ (θαξπνί,
θξνχηα, αξσκαηηθά, θαξκαθεπηηθά, εδψδηκα, βαθηθά, θαιισπηζηηθά θπηά, βνζθήζηκε χιε
γηα αγξνηηθά θαη άγξηα δψα), ηνπο κχθεηεο (καληηάξηα) ή ηα δψα (θπλήγη, κέιη) θαη
ζπιιέγνληαη απφ ηα δάζε ή θαιιηεξγνχληαη. Μεγάινο αξηζκφο ΜΞΓΠ έρεη εκπνξηθή αμία θαη
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ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηφζν ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία φζν θαη ζηελ εζληθή.
Έρεη ππνινγηζηεί πσο ν αξηζκφο ησλ ΜΞΓΠ κε εκπνξηθή αμία αλέξρεηαη ζε 4000 έσο 6000
πξντφληα παγθνζκίσο (SCBD 2001). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ΜΞΓΠ
φπσο ν θειιφο, ηα καληηάξηα θαη ηα θνπθνπλάξηα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζνδνθφξα απφ ηελ
μπιεία (Calama et al. 2010).
Δίλαη γεγνλφο πσο ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο, ε θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πγείαο θαη
δηαηξνθήο θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ ησλ αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ γηα πνηνηηθά
πξντφληα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ΜΞΓΠ φπσο είλαη ηα αξσκαηηθά θαη
θαξκαθεπηηθά θπηά, ηα καληηάξηα, ην κέιη, εδψδηκα θπηά αιιά θαη θαξπνί. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε Δπξψπε ήηαλ ε κεγαιχηεξε αγνξά πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ήκηζπ ηνπ
παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ησλ ΜΞΓΠ (Yuan & Grunwald 1997). Αληίζηνηρεο ηάζεηο έρνπλ
παξαηεξεζεί θαη ζηελ Διιάδα, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πηζαλφηαηα ε
ζπιινγή θαη ε ρξήζε ηνπο λα έρεη απμεζεί θαη γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο.
Τα δξπνδάζε παξέρνπλ πιεζψξα ΜΞΓΠ (Abraham et al. 2015) πνιιά απφ ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη αξθεηά απφ απηά έρνπλ απνθηήζεη
ηδηαίηεξε εκπνξηθή αμία. Καηά ζπλέπεηα ε δηεξεχλεζε ησλ ρξήζεσλ ηέηνησλ πξντφλησλ ζε
κηα πεξηνρή φπσο ν βφξεηνο Έβξνο, φπνπ ηα δξπνδάζε απνηεινχλ ην βαζηθφ ηχπν δαζηθήο
βιάζηεζεο, απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα
δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο θαη ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ σο
πξνο ηε ρξήζε ησλ κε μπισδψλ δαζηθψλ πξντφλησλ (ΜΞΓΠ).
Τιηθά θαη κέζνδνη
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014 κε ηε κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Ωο
κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο εθαξκφζηεθε ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία (Μάηεο 2001,
Καιακαηηαλνχ 2000) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην 18 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ
επηινγψλ. Τν πξψην κέξνο ησλ εξσηήζεσλ αλαθέξνληαλ ζε θνηλσληθά-δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ φπσο ην ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ν ηφπνο θαηνηθίαο
θαη ην επάγγεικα. Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο απνζθνπνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο ησλ
θαηνίθσλ ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, θαηαλάισζε, πξνκήζεηα θαη
δηάζεζε ησλ ΜΞΓΠ. Τα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ εξσηψκελνπο ειηθίαο άλσ
ησλ 18 εηψλ, άλδξεο θαη γπλαίθεο, κφληκνπο θάηνηθνπο ηνπ ησλ δήκσλ Οξεζηηάδαο,
Γηδπκνηείρνπ θαη Σνπθιίνπ. Σπλνιηθά απαληήζεθαλ 385 εξσηεκαηνιφγηα κε ην πνζνζηφ
απνδνρήο λα είλαη 100%. Τν δείγκα ησλ 385 εξσηεκαηνινγίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πιένλ
αμηφπηζην θαη ηθαλνπνηεηηθφ (Arabatzis & Kyriazopoulos 2010). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο αλήθαλ ζηηο ειηθηαθέο θιάζεηο 25-34 θαη 35-44
(28,57% θαη 27,27% αληίζηνηρα). Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ήηαλ απφθνηηνη ιπθείνπ (34,02%) θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (5,19%) είρε
νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο (MSc-PhD). Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ
δεκφζηνη ππάιιεινη (41,04) θαη κφλν ην 6,49% γεσξγνί, ελψ ειάρηζηνη ήηαλ νη
βηνηέρλεο/επηρεηξεκαηίεο (0,52%) (Πίλαθαο 1).
Σηελ πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ θαηαλαιψλεηαη κεγάινο αξηζκφο ΜΞΓΠ, κε θπξηφηεξα ηα
θαξχδηα (88,3%), ην κέιη (86%), ηα καληηάξηα (76,6%) θαη ηα θάζηαλα (66,8%). Αληίζεηα, ηα
θξάλα, ηα κνχξα θαη νη ππεξηξνθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ (Δηθφλα 1).
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε πσο ε θαηαλάισζε ησλ ΜΞΓΠ έρεη απμεζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ελψ κφλν ην 20% πσο έρεη κεησζεί (Δηθφλα 2). Απφ φζνπο απάληεζαλ πσο
έρεη απμεζεί, δεηήζεθε λα απαληήζνπλ πνπ νθείιεηαη ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ
θαηαλαισηψλ γηα απηά ηα πξντφληα. Ζ απάληεζε φηη ππάξρεη θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηηο
σθέιεηεο απφ ηε ρξήζε ηνπο ήηαλ ε επηθξαηέζηεξε (Δηθφλα 3).
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Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.
Κιάζε ειηθίαο

πρλόηεηα

Πνζνζηό %

18-24

53

13,77

25-34

110

28,57

35-44

105

27,27

45-54

66

17,14

55-64

42

10,91

65+

9

2,34

ύλνιν

385

100

Μνξθωηηθό Δπίπεδν

πρλόηεηα

Πνζνζηό %

Γεκνηηθφ

27

7,01

Γπκλάζην

47

12,21

Λχθεην

131

34,03

ΗΔΚ

48

12,47

ΑΔΗ-ΤΔΗ

112

29,09

MSc-PhD

20

5,19

ύλνιν

385

100

Δπάγγεικα

πρλόηεηα

Πνζνζηό %

Γεσξγφο

25

6,49

Οηθηαθά

42

10,91

Ηδησηηθφο Υπάιιεινο

26

6,75

Γεκφζηνο Υπάιιεινο

158

41,04

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο (έκπνξνο, πδξαπιηθφο, ειεθηξνιφγνο
θιπ)

49

12,73

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο (γηαηξφο, δηθεγφξνο, κεραληθφο θιπ)

8

2,08

Βηνηέρλεο/ επηρεηξεκαηίαο

2

0,52

Φνηηεηήο / Σπνπδαζηήο

41

10,65

Άλεξγνο

34

8,83

385

100

ύλνιν

Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70,64%) πξνκεζεχεηαη ηα ΜΞΓΠ πνπ θαηαλαιψλεη απφ
παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ δήισζε πσο ηα ζπιιέγεη, θπξίσο
εξαζηηερληθά (Δηθφλα 4). Οη απαληήζεηο απηέο πηζηνπνηνχλ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ΜΞΓΠ
παξάγεηαη θαη δηαηίζεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Τα θξηηήξηα πξνηίκεζεο (Πίλαθαο 2) είλαη
ε γεχζε (93,5%), ε ηηκή (78,2%), ε πεξηνρή πξνέιεπζεο (66,5%) θαη ε πηζηνπνίεζε (63,4%).
Φαίλεηαη πσο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ν παξάγνληαο ηεο γεχζεο παξακέλεη
επηθξαηέζηεξνο ηεο ηηκήο. Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή
κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ην 53%, αιιά κφλν ην
19,7% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη κπνξεί λα απνηειέζεη θχξην επάγγεικα.
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Δηθόλα 1. Φξήζε (%) κε μπισδψλ δαζηθψλ πξντφλησλ (ΜΞΓΠ) απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Β.
Έβξνπ.

20%
'Έχει μειωθεί
Είναι η ίδια

52%

Έχει αυξηθεί

28%

Δηθόλα 2. Τάζε ζηελ θαηαλάισζε κε μπισδψλ δαζηθψλ πξντφλησλ (ΜΞΓΠ) ζχκθσλα κε
ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Β. Έβξνπ.

Δηθόλα 3. Λφγνη γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ΜΞΓΠ ζχκθσλα κε θαηνίθνπο ηνπ
Β. Έβξνπ.
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Δηθόλα 4. Πξνκήζεηα ησλ ΜΞΓΠ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Β. Έβξνπ.

Πίλαθαο 2. Παξάγνληεο (%) πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Β. Έβξνπ θαηά ηελ αγνξά
ΜΞΓΠ.
Καζόινπ

Λίγν

Αδηάθνξν

Αξθεηά

Πνιύ

Γεύζε

0,5

1,8

4,2

32,2

61,3

Σηκή

4,7

13,8

3,4

30,9

47,3

Πηζηνπνίεζε

10,9

10,4

15,3

29,9

33,5

Πεξηνρή παξαγωγήο

11,2

11,7

10,6

36,4

30,1

ρέζε κε παξαγωγό

21,3

12,2

16,1

27,0

23,4

Σε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ε ρξήζε ησλ ΜΞΓΠ ζπρλά ζεσξείηαη σο κηα πεξηζσξηαθή
δξαζηεξηφηεηα, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην εκπφξην απηψλ ησλ πξντφλησλ παξέρεη
ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζε πνιιέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο θαη λνηθνθπξηά (Chamberlain
et al. 2000). Ζ ζπγθνκηδή ησλ ΜΞΓΠ απφ θπζηθά νηθνζπζηήκαηα έρεη πεξηνξηζκέλεο
δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ ε αλεμέιεγθηε ζπιινγή ηνπο
πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ ζπιιεγφκελσλ
εηδψλ, αιιά θαη ζε φιν ην νηθνζχζηεκα (Ahenkan & Boon 2010). Αληίζεηα, ε αεηθνξηθή
ζπιινγή ηνπο ζπκβάιεη ζε νπζηψδεηο πεξηβαιινληηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη
ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο (Peters 1996). Ζ ζπγθνκηδή ησλ ΜΞΓΠ
ζεσξείηαη βηψζηκε εάλ δελ έρεη καθξνρξφληα επηβιαβή επίδξαζε επί ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ ζπγθνκίδεηαη, θαη φηαλ ε απφδνζε παξακέλεη ζηαζεξή (Cunningham 2000).
Έηζη, γηα νξηζκέλα απφ ηα είδε απηά, ιχζε κπνξεί λα απνηειέζεη ε θαιιηέξγεηά ηνπο, ε νπνία
ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ εληζρχνληαο
παξάιιεια ηελ ηνπηθή νηθνλνκία (Ahenkan & Boon 2008).
πκπεξάζκαηα
Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Β. Έβξνπ θαηαλαιψλεη ΜΞΓΠ, πνπ πξνκεζεχεηαη θπξίσο
απφ παξαγσγνχο – ζπιιέθηεο ηεο πεξηνρήο. Αξθεηνί θάηνηθνη ηα ζπιιέγνπλ εξαζηηερληθά.
Υπάξρεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο δπλακηθήο ησλ ΜΞΓΠ σο κέζν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
ηεο πεξηνρήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απηφ απνηειεί ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο κέζα ζην
πιαίζην ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα πνιιαπιή ρξήζε.
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ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ
Ζ Διέλε Αβξαάκ είλαη Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε Ληβαδηψλ –
Γελεηηθή Ληβαδηθψλ Φπηψλ». Έρεη δηνξγαλψζεη δηεζλή επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, εζληθά θαη
δηεζλή ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιπάξηζκα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρεη δεκνζηεχζεη πεξηζζφηεξα απφ 100 άξζξα ζε δηεζλή θαη
ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
ρνιή Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Σ.Θ. 236
54124 Θεζζαινλίθε
Σει.: 231 0 992301
E-mail: eabraham@for.auth.gr
Ο Αζαλάζηνο Αιεμόπνπινο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1966. Σν 1989 έιαβε ην πηπρίν ηνπ
Βηνιφγνπ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη ην 2000 νινθιήξσζε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ζηελ
Γεκφζηα Τγεία ζην Ηαηξηθφ Σκήκα ηνπ ίδηνπ Ηδξχκαηνο. Απφ ην 2007 ππεξεηεί ζην Σκήκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ αξρηθά σο ιέθηνξαο θαη επί ηνπ παξφληνο σο Δπίθνπξνο
θαζεγεηήο ζηελ Τγηεηλή ησλ Σξνθίκσλ φπνπ δηδάζθεη 6 πξνπηπρηαθά θαη 1 κεηαπηπρηαθφ
κάζεκα ζηελ Καηεχζπλζε Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. Έρεη εξγαζηεί ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα θαη έρεη ζπκκεηάζρεη σο έκκηζζνο πξν- θαη κεηαπηπρηαθφο εξεπλεηήο ζε πάλσ
απφ 45 αληαγσληζηηθά θαη κε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Έρεη ζπγγξάςεη ή ζπκκεηείρε ζηελ
ζπγγξαθή 47 επηζηεκνληθψλ μελφγισζζσλ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ,
θεθαιαίσλ ζε βηβιία (6), παξνπζηάζεσλ (80) θαη δεκνζηεχζεσλ (32) ζε ζπλέδξηα. Σν
εξεπλεηηθφ ηνπ αληηθείκελν είλαη ε πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ λεξνχ.
Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει & Fax: 2552 0 41169
E-mail: alexopo@agro.duth.gr
Ζ Γέζπνηλα Ακαλαηίδνπ είλαη δαζνιφγνο, απφθνηηε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κε δίπισκα εμεηδίθεπζεο
ζηε δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ (Μ.Α.Η.Υ.). Δξγάζηεθε επί ζεηξά εηψλ ζην
εξγαζηήξην Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο. Δίλαη
δηδάθηνξαο ηεο Γαζνινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Freiburg ηεο Γεξκαλίαο ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Δξγάζηεθε σο ζπκβαζηνχρνο
θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Γαζνπνλίαο ηνπ ΣΔΗ Γξάκαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εζληθά θαη δηεζλή
ζπλέδξηα κε παξνπζίαζε εξγαζηψλ. Απφ ην 2006 εξγάδεηαη ζηε Γαζηθή Τπεξεζία.
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Αδξηαλνππφιεσο 1
68300 Γηδπκφηεηρν
Σει.: 2553 0 22204
Δmail: damana@damt.gov.gr
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Ο Εαθείξεο Άκπαο γελλήζεθε ζηε Φιψξηλα ην 1966. Σν 1989 έιαβε ην βαζηθφ ηνπ πηπρίν
απφ ην Σκήκα Γεσπνλίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. πλέρηζε ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζην ίδην ηκήκα, έιαβε ην Μεηαπηπρηαθφ ηνπ δίπισκα
ην 1992 θαη ην 1998 αλαγνξεχηεθε Γηδάθηνξαο ηνπ ΑΠΘ. Σν 2002 εθιέρζεθε Δπίθνπξνο
Καζεγεηήο Γεληθήο θαη Δηδηθήο Εσνηερλίαο ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Οξεζηηάδα θαη ην 2008 θαηέιαβε ηε βαζκίδα ηνπ
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην ίδην αληηθείκελν. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, νη
ζπκκεηνρέο ηνπ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη δεκνζηεπκέλεο ηνπ επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο ήηαλ πνιπάξηζκεο. Έθπγε απφ ηε δσή πνιχ πξφσξα ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2013 φληαο
Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ.
Ο Γαξύθαιινο Αξακπαηδήο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο απφ ην ίδην ηκήκα (ηνκέαο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Φπζηθψλ Πφξσλ).
ήκεξα, είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Σα ηξέρνληα
εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: Δθηίκεζε Αμηψλ
Φπζηθψλ Πφξσλ, Γαζηθή Οηθνλνκία θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ,
Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο θαη Αμηνιφγεζε Υξήζεσλ Γεο, Αλάπηπμε Οξεηλψλ θαη
Μεηνλεθηηθψλ Πεξηνρψλ, Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ, Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ, Δλεξγεηαθή
Οηθνλνκία θαη Αλάπηπμε. Έρεη επηκειεζεί 4 βηβιία θαη έρεη δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 180
εξγαζίεο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ
ζπλεδξίσλ κε θξηηέο. Δηδηθφηεξα, 47 εξγαζίεο ηνπ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνξπθαία βάζε αμηνιφγεζεο πεξηνδηθψλ (SCI). Δίλαη κέινο
επηζηεκνληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ επηηξνπψλ πνιιψλ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ,
θαζψο θαη κέινο ζπληαθηηθψλ επηηξνπψλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ. πκκεηείρε/ζπκκεηέρεη ζε
19 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (ζε 2 απφ απηά σο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο). Guest Editor 7
δηεζλψλ πεξηνδηθψλ. Κξηηήο άξζξσλ γηα 42 δηεζλή πεξηνδηθά, θαζψο θαη γηα πνιιά δηεζλή
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Μέινο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ πνιιψλ επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ.
Τπφ ηελ επίβιεςή ηνπ νινθιεξψζεθαλ 2 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη 25 κεηαπηπρηαθέο
δηαηξηβέο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει: 2552 0 41158
E-mail: garamp@fmenr.duth.gr
Ζ νθία Βηζθαδνύξνπ γελλήζεθε ζηηο Βνχηεο Ζξαθιείνπ Κξήηεο ην 1996. Δίλαη θνηηήηξηα
ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 6973-286032
E-mail: sofivisk@fmenr.duth.gr
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Ο Εήζεο Βξύδαο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (ΓΠΘ), ζην αληηθείκελν ηεο Φπηνπξνζηαζίαο θαη
Ρχπαλζεο Αγξννηθνζπζηεκάησλ. Οη ζπνπδέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Γεσπνλίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Πξαγκαηνπνίεζε
κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην ίδην Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ ζην πεξηβάιινλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηηο επηδξάζεηο ζηνλ άλζξσπν,
θαζψο θαη ζηελ νηθνηνμηθνινγία θαη ξχπαλζε πδάησλ.
Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο,
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41120
E-mail: zvryzas@agro.duth.gr
Ζ Μαξία Γεωξγνπζίδνπ είλαη βηνιφγνο, απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Βηνινγίαο ηεο ρνιήο
Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Πξφζθαηα
νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Ζ
κεηαπηπρηαθή ηεο δηαηξηβή είρε ζέκα: «Βηνινγία θαη Πεξηβαιινληηθή Αγσγή ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Βησκαηηθή Μάζεζε κέζα απφ ηνλ Κηλεκαηνγξάθν». Δξγάδεηαη
σο θαζεγήηξηα ζην 2ν Γπκλάζην Νέαο Οξεζηηάδαο. Γηδάζθεη καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ
ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπνλεί πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Έρεη εθπνλήζεη κεγάιν αξηζκφ πξνγξακκάησλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Ηζφηεηαο Φχισλ, Οιπκπηαθήο Παηδείαο.
Έρεη ιάβεη κέξνο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε ζρνιεία
ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα σο εηζεγήηξηα
θαη επηκνξθνχκελε. Έρεη δεκνζηεχζεηο ζε ζπλέδξηα θαη ζε επηζηεκνληθφ ηφκν. Δίλαη
γξακκαηέαο ηεο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ (Παλειιήληα Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο), ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη απφ ην 2000 θαη γξακκαηέαο ζηελ Β΄ ΔΛΜΔ (Έλσζε
Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο).
2ν Γπκλάζην Ν. Οξεζηηάδαο
E-mail: geomaria@sch.gr
Ο Γεκήηξηνο Γθεληζίδεο γελλήζεθε ην 1963 ζηε Νέα Οξεζηηάδα. πνχδαζε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ θαη Marketing ζηελ Αζήλα. Δδψ θαη ηξηάληα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείηαη ζαλ
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζηε Νέα Οξεζηηάδα. Σα ελδηαθέξνληα ηνπ εζηηάδνληαη ζηελ
Ηζηνξία θαη ζηνπο αλζξψπνπο ηεο Θξάθεο. Ηδξπηηθφ κέινο πνιιψλ ζπιιφγσλ ηεο πφιεο ηεο
Νέαο Οξεζηηάδαο φπσο ν χιινγνο Απνγφλσλ Καξαγαηζηαλψλ-Αδξηαλνππνιηηψλ.
πκκεηείρε ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζπιιφγσλ φπσο ηεο Έλσζεο Δπαγγεικαηηψλ θαη
Βηνηερλψλ, ηνπ Ηζηνξηθνχ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Νέαο Οξεζηηάδαο θαη Πεξηθέξεηαο θαη
γηα επηά ρξφληα ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ
Οξεζηηάδαο.
E-mail: gensdimi@gmail.com
Ο Κωλζηαληίλνο Γαδνύζεο γελλήζεθε ζηε Νέα Καιιίζηε Ρνδφπεο ην 1954. Έιαβε ην
πηπρίν ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ ην 1978. Δξγάζηεθε σο πξντζηάκελνο ζην ζηαζκφ
ζπγθέληξσζεο γάιαθηνο ζηελ εηαηξία ΓΔΛΣΑ Α.Δ. απφ ην 1980 έσο ην 1984 νπφηε θαη
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δηνξίζηεθε ζην αγξνηηθφ θηεληαηξείν Μεηαμάδσλ. Γηεηέιεζε δηεπζπληήο Κηεληαηξηθήο ηνπ
Ννκνχ Έβξνπ απφ ην 1999 έσο ην 2003 θαη δηεπζπληήο Κηεληαηξηθήο Δπαξρείνπ Βνξείνπ
Έβξνπ απφ ην 2007 έσο ην 2010. Απφ ην 2011 έσο θαη ζήκεξα είλαη Πξντζηάκελνο ηεο
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Οξεζηηάδαο.
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Οξεζηηάδαο
Σέξκα Αλαγελλήζεσο (Κάησ Οηλφε)
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 27946
Κηλ.: 6945-755544
E-mail: dadousis@pamth.gov.gr
Ζ Άλλα Γαιακαγθίδνπ είλαη λεπηαγσγφο, πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ
Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ήκεξα εξγάδεηαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, σο λεπηαγσγφο. Δίλαη
θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη
Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ» απφ ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Ζ
κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηεο έρεη ηίηιν «Ο Ρφινο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο σο
Πεξηβαιινληηθνχ Δθπαηδεπηή γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο».
Κνκλελψλ 6
68200 Οξεζηηάδα
E-mail: anna-dal@hotmail.com
Ο Κωλζηαληίλνο Γνύιηαο είλαη γεσπφλνο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Φπηνπξνζηαζία. Δξγάζζεθε
γηα 35 ρξφληα ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο, ηα πξψηα 8 ζαλ Σνκεάξρεο, 19
πξντζηάκελνο Φπηνπξνζηαζίαο, ηα επφκελα 5 πξντζηάκελνο γεσπνληθήο ππεξεζίαο θαη
ππνδηεπζπληήο ζην εξγνζηάζην δάραξεο Οξεζηηάδαο θαη ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα ηεο ελεξγνχ
ζεηείαο ηνπ πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο Φπηνπξνζηαζίαο ηεο ΔΒΕ. Σν εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 30 εξγαζίεο-δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ζε ζέκαηα θπηνπξνζηαζίαο ζηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα, φπσο
θαη εξγαζίεο θαη ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξα απφ 15 δηεζλή ζπλέδξηα κε ζέκα ηελ ηερληθή
θαιιηέξγεηαο θαη θπηνπξνζηαζία ησλ ηεχηισλ.
Ραηδεζηνχ 1
Οξεζηηάδα 68200
E-mail: k.doulias@yahoo.com
Ζ Θωκαΐο Εαβαιηάξε γελλήζεθε ζηελ Οξεζηηάδα Έβξνπ, είλαη θαζεγήηξηα θηιφινγνο,
πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνγλσζηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δίλαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ρνιηθήο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρψκεο «TOR VERGATA – SCUOLA IAD»,
θαη Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ
Παλεπηζηεκίνπ. Έρεη άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο (Γ2), πνιχ θαιή γλψζε Ηηαιηθήο (Γ1) θαη θαιή
γλψζε Γαιιηθήο θαη Ηζπαληθήο (Β2). Καηέρεη βεβαίσζε Γεμηνηήησλ θαη Γλψζεσλ ζηηο
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ επηπέδνπ Α θαη Β. Απφ ην 1987 ππεξεηεί ζην
ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο αλαπιεξψηξηα θαη κφληκε θαζεγήηξηα, ελψ απφ
ην 2011 είλαη δηεπζχληξηα ζην Δζπεξηλφ Γπκλάζην Οξεζηηάδαο. Απφ ην 1999
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηδάζθνληαο καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηεο
ζε Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο, Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ κεηξψνπ Β΄ ΔΟΠΠΔΠ). Τπήξμε απφ ην
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1990 ζπληνλίζηξηα θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο
Τγείαο, Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. Οιπκπηαθήο Παηδείαο, Comenius, Etwinning, ελψ απφ ην
2006 – 2008 πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηεο σο επηκνξθψηξηα λενδηφξηζησλ θηινιφγσλ ζην
ΠΔΚ Αιεμαλδξνχπνιεο. Γηεηέιεζε βαζκνινγήηξηα γξαπηψλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ,
κέινο Δπηηξνπήο Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ Βνξείνπ Έβξνπ θαη
Δπηηξνπήο εμεηάζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ Έβξνπ. πκκεηείρε ζε πνιιά
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο ζρεηηθέο κε ηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε.
Εαξίθε 82
68200 Οξεζηηάδα
Σει.6944-685410
E-mail: zavaliari@gmail.com
Ο Λάδαξνο Ζιηάδεο είλαη Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, φπνπ
δηεηέιεζε Πξφεδξνο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 σο θαη ην 2016. Σν γλσζηηθφ ηνπ
αληηθείκελν είλαη Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή. Δίλαη Πηπρηνχρνο Μαζεκαηηθφο (ΑΠΘ),
θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ MSc Computer Science (University of Wales Swansea, UK)
θαη Γηδάθηνξαο ησλ Έκπεηξσλ πζηεκάησλ απφ ηε ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ.
Έρεη 53 δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 88 δεκνζηεχζεηο ζε
πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο. Δίλαη ηέσο κέινο ηνπ Γ (Board of Governors ηεο
ENNS European Neural Network Society) κέινο ηεο INNS (International Neural Network
Society), ηεο BCS (British Computer Society) θαη ηεο ΔΔΣΝ (Διιεληθή Δηαηξεία Σερλεηήο
Ννεκνζχλεο). Έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 12 Γηεζλψλ
πλεδξίσλ, είλαη Associate Editor ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Springer, Evolving Systems,
είλαη κέινο ηνπ Editorial Board 42 έγθξηησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, ελψ έρεη
δηαηειέζεη πξνζθεθιεκέλνο εθδφηεο ζε 11 έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη είλαη
ζπλ-εθδφηεο ζε άιια 2. Δίλαη ζπγγξαθέαο ηεζζάξσλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ. Έρεη
θάλεη δηαιέμεηο ζαλ πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε 4 Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα (University of
London Birkbeck College, Cranfield, Coventry, East London) θαη είλαη Δπηζηεκνληθά
Τπεχζπλνο ζε αξθεηά αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα. Σν έξγν ηνπ έρεη έσο
ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 750 εηεξναλαθνξέο δηεζλψο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Αζ. Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41135
E-mail: liliadis@fmenr.duth.gr
Ζ Μαξία Καιιίηζαξε είλαη ηειεηφθνηηε θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ ΓΠΘ. Ζ εξγαζία ηεο ζε απηφ ηνλ ηφκν
απνηειεί ηκήκα ηεο πηπρηαθήο ηεο δηαηξηβήο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
E-mail: marikall1@yahoo.gr
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Ζ Παξαζθεπή Καξαληθόια είλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δηδάθηνξαο ίδηνπ
Σκήκα (εξγαζηήξην Τισξηθήο). Ζ θ. Καξαληθφια είλαη Δπίθνπξνο Kαζεγήηξηα ζην Σκήκα
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν Τισξηθή - Γαζηθή Δληνκνινγία. Έρεη
πεξηζζφηεξεο απφ 70 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41136
Fax: 2552 0 41192
E-mail: pkaranik@fmenr.duth.gr
Website: http://utopia.duth.gr/~pkaranik/
Ο Γεκήηξηνο Κηεγκάο γελλήζεθε ην 1968. Δίλαη έγγακνο κε ηξία παηδηά. Πξαγκαηνπνίεζε
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εγθχθιησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Νέα Οξεζηηάδα. Απνθνίηεζε απφ ην
Κιαζζηθφ Λχθεην Αιεμαλδξνχπνιεο. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο
ηνπ Α.Π.Θ. θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ Δ.Α.Π. ζηελ Οξζφδνμε
Θενινγία. Μέρξη ην 2008 ήηαλ ζπληδηνθηήηεο Φξνληηζηεξίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη
Κέληξσλ Δθκάζεζεο Ζ/Τ. Απφ ην 2005 σο ην 2008 δηεηέιεζε χκβνπινο Δθπαίδεπζεο ζηα
Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ Ννκνχ Έβξνπ. Απφ ην 2009 ππεξεηεί σο θηιφινγνο
θαζεγεηήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε νξγαληθή ζέζε ζην 1ν Γ.Δ.Λ. Οξεζηηάδαο. Με
ζπλεξγάηε ηνλ Γεψξγην Ρπδηψηε έρεη ζπγγξάςεη ηα βηβιία: 1) «Αδξηαλνχπνιε, Καξαγάηο,
Νέα Οξεζηηάδα: Μηα Πφιε» (2010), 2) «1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Νέαο Οξεζηηάδαο – Κπξίιιεην:
Ηζηνξία κέζα απφ έλα Κηίξην» (2010), 3) «Καξαγάηο: ηαζκφο πξηλ ηε Νέα Οξεζηηάδα»
(2013). Απφ ην 2014 είλαη Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηεο Ηζηνξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ
Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ Αδξηαλνππφιεσο.
Αλαγελλήζεσο 169
Νέα Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6947-425357
E-mail: kiigmasdim68@gmail.com
Ζ Σαζνύια Κηηζηθνύδε είλαη δαζνπφλνο, απφθνηηε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο ηνπ ΣΔΗ
Γξάκαο. Δξγάζηεθε σο ζπκβαζηνχρνο ζηε Γαζηθή Τπεξεζία επί ζεηξά εηψλ. Γηεηέιεζε
πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μεηαμάδσλ ηε δηεηία 1999-2000. Απφ ην 2009
εξγάδεηαη σο ηαθηηθή ππάιιεινο ζην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ. Δίλαη πξντζηακέλε ηνπ
Γαζνλνκείνπ Μηθξνχ Γεξείνπ, ππεχζπλε ηνπ γξαθείνπ ζήξαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ
επξσπατθψλ θαλνληζκψλ δάζσζεο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ.
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Αδξηαλνππφιεσο 1
68300 Γηδπκφηεηρν
Σει.: 2553 0 25203
Δ-mail: tkitsiko@damt.gov.gr
Ο Γεώξγηνο Κνξάθεο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γαζηθήο Βνηαληθήο ζην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ φπνπ είλαη ππεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γαζηθήο Βνηαληθήο. Σα εξεπλεηηθά ηνπ
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ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζην ρψξν ηεο Γαζηθήο Βνηαληθήο, Γεσβνηαληθήο θαη
Φπηνθνηλσληνινγίαο κε δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 23 εξεπλεηηθά έξγα
θαη πξνγξάκκαηα σο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ή ζπλεξγάηεο κε αληηθείκελα πνπ
εληνπίδνληαη ζηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Διιάδα. Έρεη εξγαζηεί
σο ζχκβνπινο ζε πεξηβαιινληηθέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη έρεη πεξηζζφηεξα απφ
20 ρξφληα εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ
αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ρισξίδαο θαη ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ ζε πξνζηαηεπφκελεο
θαη νηθνινγηθά ζεκαληηθέο πεξηνρέο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41178
E-mail: gkorakis@fmenr.duth.gr
Ο Κωλζηαληίλνο Κνζπαληζίδεο γελλήζεθε θαη θαηνηθεί ζηελ Καβχιε - Οξεζηηάδνο. Έιαβε
ην 1990 πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο ΣΔΗ Γξάκαο θαη ην 2009 πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Δξγάζζεθε ηελ πεξίνδν 1992-2002 κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
ζην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ, ηελ πεξίνδν 2003-2004 ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ σο Δηδηθφ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ θαη
Δξγαζηεξηαθή Τπνζηήξημε, απφ ην 2006 σο ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γαζαξρείνπ
Γηδπκνηείρνπ θαη απφ ην 2011 Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ.
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Αδξηαλνππφιεσο 1
68300 Γηδπκφηεηρν
Σει.: 2553 0 25203
Fax: 2553 0 22204
E-mail: kkospa@damt.gov.gr
Ο Ηωάλλεο Κνύδαο είλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο
Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο
ηεο
Φηινζνθηθήο
Θεζζαινλίθεο.
Έρεη
κεηαπηπρηαθφ
δίπισκα Γηεζλψλ πνπδψλ θαη είλαη δηδάθησξ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΓΠΘ. Δξγάζηεθε
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο θαζεγεηήο Φηιφινγνο, Γηεπζπληήο Λπθείνπ θαη ρνιηθφο
χκβνπινο Φηινιφγσλ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα είλαη ε Αξραία θαη Νενειιεληθή
Γιψζζα, ε Νεφηεξε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ηζηνξία θαη νη Γηεζλείο ρέζεηο.
Πεξηθιένπο 41
68200 Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6974-149167
E-mail: kouzasgr@gmail.com
Ο ππξίδωλ Κνπηξνύκπαο είλαη Καζεγεηήο ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ.Π.Θ.
Σα θχξηα ζεκεία ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο εζηηάδνληαη ζηελ εθαξκνζκέλε
θπζηνινγία θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο, ζηε
ζπκβησηηθή δέζκεπζε ηνπ αδψηνπ, θαη ζηηο Nέεο-Eλαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο. Δίλαη Δζληθφο
Δθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζηελ European Society for Agronomy. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ
Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (2008-2012).
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ήκεξα είλαη Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Δξγαζηήξην Γεσξγίαο
Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
682 00 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41125
Fax: 2552 0 41193
E-mail: skoutrou@agro.duth.gr
Ο Αζαλάζηνο Κπκπάξεο γελλήζεθε ζηελ Οξεζηηάδα ην 1968. Οινθιήξσζε ην ζχλνιν
ζρεδφλ ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ ζηελ Οξεζηηάδα. Οινθιήξσζε ηηο πξνπηπρηαθέο θαη
κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Δίλαη θάηνρνο Πηπρίνπ Υεκείαο,
θαζψο θαη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ Οξγαληθή Υεκεία. Γηεηέιεζε δηδάζθσλ κε
ζχκβαζε (ΠΓ407/80) ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο (2001-2006). Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006 είλαη κέινο ΓΔΠ ζην Σκήκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ αξρηθά ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα θαη ζηε ζπλέρεηα έσο θαη ζήκεξα σο
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Έρεη δεκνζηεχζεη πεξί ηηο 30 επηζηεκνληθέο μελφγισζζεο εξγαζίεο ζε
πεξηνδηθά Peer-review θαη είλαη θάηνρνο ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο.
Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο,
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.:: 2552 0 41168
E-mail: kimparis@agro.duth.gr
Ο Απόζηνινο Κπξηαδόπνπινο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ ΓΠΘ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν
«Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε Ληβαδηψλ – Γαζνιηβαδηθά πζηήκαηα». Γηεηέιεζε επί ζεηξά εηψλ
Γηδάζθσλ κε ην ΠΓ 407/80 ζην ίδην Σκήκα θαη Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην ΣΔΗ Λακίαο
θαη ζην ΣΔΗ Καβάιαο. Δίλαη κέινο ηνπ Γ ηεο Διιεληθήο Ληβαδνπνληθήο Δηαηξίαο, ζηελ
νπνία δηεηέιεζε πξφεδξνο ηελ πεξίνδν 2013-2014. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα θαη έρεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41109
E-mail: apkyriaz@fmenr.duth.gr
Ο Θεόδωξνο Κπξθνύδεο ηνπ Ηωάλλε, γελλήζεθε ζηελ Διηά Οξεζηηάδαο, ην 1966.
πνχδαζε ζην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο, ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ ΣΔΗ
Θεζζαινλίθεο σο ππφηξνθνο. Δίλαη πξντζηάκελνο ζηελ Βηβιηνζήθε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ
ΓΠΘ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, απφ ην 1991. πκκεηείρε ζε πιήζνο δηεζλψλ ζπλεδξίσλ
βηβιηνζεθνλνκίαο ζε Southampton, Norwich, Bath θαη σο εηζεγεηήο ζε Ρφδν, Βφιν,
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Κέξθπξα θαη Αδξηαλνχπνιε. Γηα κία δεθαεηία 1998-2008 ήηαλ ππεχζπλνο έθδνζεο ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο θαη ηψξα είλαη κέινο ηεο εθδνηηθήο
νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνχ Bibliotherapy Review (Πνισλίαο). Δίλαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη
ελδηαθέξεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ζε ηζηνξηθά ζέκαηα. Μηιάεη αγγιηθά θαη ηνπξθηθά.
Βηβιηνζήθε ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
68100 Αιεμαλδξνχπνιε
Σει.: 2551 0 30512 & 2551 0 39450
Κηλ.: 6944-559581
E-mail: tkirkoud@lib.duth.gr
Ζ ηδεξή Λεύθειε είλαη δαζθάια, πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο. Τπεξεηεί ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
απφ ην 2002 κέρξη ζήκεξα. Ζ νξγαληθή ηεο ζέζε είλαη ζην 6/ζ Γεκνηηθφ ρνιείν Ρηδίσλ.
Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη θάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη
Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ» απφ ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο. Ο ηίηινο ηεο
κεηαπηπρηαθήο ηεο εξγαζίαο είλαη «Γλψζεηο θαη ζηάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ
πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Έβξνπ».
Ρίδηα Οξεζηηάδαο
Φαξάθε 7
Ννκνχ Έβξνπ
Σει.6944-964154 & 2552 1 12085
Σει. Δξγαζίαο 2552094288
E-mail: roylaleu@hotmail.gr
Ο Θεόδωξνο Μαλνπζίδεο γελλήζεθε ζηελ Οξεζηηάδα ην 1974. Σν 1999 έιαβε ην πηπρίν ηνπ
Γεσπφλνπ απφ ην Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην
2012 κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο απφ ην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ ελψ
είλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζην ίδην ηκήκα απφ ην 2012. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα
πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά βφζθεζεο θαη ηε δηαηξνθή ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ, ηε
ζξεπηηθή αμία ησλ δσνηξνθψλ, ηε ρξήζε ησλ ςπραλζψλ ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ θαη ηελ
αλάπηπμε ηερλεηψλ ιεηκψλσλ. Μέξνο απφ ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν έρεη δεκνζηεπζεί ζε
ειιεληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Απφ ην 2008 ππεξεηεί ζην ΤΠ.Α.Α.Σ. θαη
ζήκεξα εξγάδεηαη ζην Γξαθείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Οξεζηηάδαο.
Αλαγελλήζεσο 169
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 027209
Κηλ.: 6948-192964
E-mail: thmanous@yahoo.gr
Ο Δπάγγεινο Μαλωιάο γελλήζεθε ζηε Νάμν ην 1961. Σν 1983 ηνπ απελεκήζε ην πηπρίν
Bachelor of Arts ζηελ Κνηλσληνινγία απφ ην Παλεπηζηήκην Essex, ην 1985 ην πηπρίν Master
of Arts ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο απφ ην Παλεπηζηήκην Kent at Canterbury, θαη ην 1989
αλαθεξχρζεθε δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aberdeen. Ο Γξ. Μαλσιάο είλαη Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο-Γαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ
Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Έρεη δεκνζηεχζεη
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πεξηζζφηεξεο απφ 100 εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνχο ηφκνπο ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Νέα Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41157
E-mail: emanolas@fmenr.duth.gr
Ο Παζράιεο Μαπξίδεο είλαη ζπληαμηνχρνο δάζθαινο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Νέαο
Οξεζηηάδαο θαη Πεξηθέξεηαο. Γελλήζεθε ζηελ Καβχιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο ην 1934, είλαη
παληξεκέλνο κε ηελ Διεπζεξία Βαθίδνπ, έρεη ηξία παηδηά, ηνλ Παλαγηψηε, Μεραληθφ Ζ/Τ θαη
Πιεξνθνξηθήο, ην φισλα, Οθζαικίαηξν θαη ην Γεκήηξε, Μεραληθφ Ζ/Τ θαη
Πιεξνθνξηθήο. Απνθνίηεζε απφ ηε Εαξίθεην Παηδαγσγηθή Αθαδεκία ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε
θαη δηνξίζηεθε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φπνπ εξγάζηεθε απφ ην έηνο 1959 ζηα
παξαθάησ Γεκνηηθά ρνιεία: 1) ηέξλαο, 2) Σξίην Νέαο Βχζζαο, 3) άθθνπ, 4) Σέηαξην,
Σξίην θαη Γεχηεξν Νέαο Οξεζηηάδαο, ελψ γηα κηα δεθαεηία ππεξέηεζε θαη σο Γηεπζπληήο ηνπ
Γεχηεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Οξεζηηάδαο. Δξγάζηεθε θαη σο πξντζηάκελνο ζην 4 ν
Γξαθείν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ Έβξνπ.
Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ «Ηζηνξηθφ θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν Νέαο
Οξεζηηάδαο θαη Πεξηθέξεηαο». Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ ηνπ πιιφγνπ απφ
ην 1974, πξφεδξνο ηνχ πιιφγνπ απφ ην 2006, θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Έλσζεο Πνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ Έβξνπ (Δ.ΠΟ.Φ.Δ.) γηα δχν δηεηίεο. Αζρνιήζεθε κε ηελ
έξεπλα ζηε ιανγξαθία. Δπηπιένλ, είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δλφξγαλεο Θξαθηθήο Υνξσδίαο
ηνπ Μνπζείνπ θαη ησλ Σκεκάησλ Γηδαζθαιίαο παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηνπ
πιιφγνπ.
Έγξαςε ηα παξαθάησ βηβιία:
1) Ζ Νέα Οξεζηηάδα ζηε Ρνή ηνπ Υξφλνπ. Σν βηβιίν εθηππψζεθε ζε ηξεηο γιψζζεο,
ειιεληθή, αγγιηθή θαη βνπιγάξηθε. Ζ εθηχπσζε έγηλε κε έμνδα ελφο δηαζπλνξηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην νπνίν έγηλαλ θάπνηεο θηηξηνινγηθέο εξγαζίεο ζην
Μνπζείν ηνπ πιιφγνπ, κε θνξέα ην Γήκν Οξεζηηάδαο,
2) Μλήκεο απφ ηηο Αμέραζηεο Παηξίδεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βαζίιε Μπεδηξηαλίδε,
θαζεγεηή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
3) Σν Λεχθσκα Γεκάξρσλ θαη Κνηλνηαξρψλ Νέαο Οξεζηηάδαο 1923-1998.
Τπεξέηεζε σο έθεδξνο αμησκαηηθφο ζην ππξνβνιηθφ. Δίλαη αληηπξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Σκήκαηνο Δξπζξνχ ηαπξνχ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. Γηνξίζηεθε κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, ην
1974, Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Μεγάιεο Γνμηπάξαο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
Γεκνθξαηίαο.
Κσλζηαληηλνππφιεσο 272
68200 Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6977-567566
Ο Γεκήηξηνο Μεηξνύδεο είλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. πκκεηείρε ζε
πξφγξακκα κεηεθπαίδεπζεο δηάξθεηαο 27 κελψλ κε ζέκα «Δηδίθεπζε γηα Γηεζλή Πξνζηαζία ρεδηαζκφ Πεξηβάιινληνο» πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βξέκε ηεο Γεξκαλίαο. Απφ ην 1993
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εξγάδεηαη ζην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ θαη απφ ην 2014 αζθεί ρξέε αλαπιεξσηή
πξντζηακέλνπ ζηελ ίδηα ππεξεζία.
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Αδξηαλνππφιεσο 1, ΣΚ 683 00
Σει.: 2553 0 22204, 2553 0 20212 & 2553 0 25203
Fax: 2553 0 22204
E-mail: dmitroud@damt.gov.gr
Ζ Βηβή Μηηζίηζθα γελλήζεθε ην 1990 ζηηο έξξεο θαη κεγάισζε ζηε Νέα Οξεζηηάδα. Δίλαη
απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δίλαη ηειεηφθνηηε ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο ηνπ
Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο φπνπ θαη παξαθνινπζεί καζήκαηα ππνθξηηηθήο κε ηνπο
Γ. Καχθα, Γ. Μαξγαξίηε, Γ. Ρήγα, Σ. Υάλν. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζθελνζέηεο Α.
Θενδσξαθφπνπιν, Γ. Μαξγαξίηε, Γ. Ρήγα, Α. Παπαγεσξγίνπ, Α. Σζνλίδε.
Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ
ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
Παλεπηζηήκην Παηξψλ
Αλψηεξε Γξακαηηθή ρνιή Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο
Κσλ. Καξακαλιή 161
54249 Θεζζαινλίθε
E-mail: vivmitsi@hotmail.com
Ζ Αζελά Μόξθε είλαη ςπρνιφγνο, απφθνηηε ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο. Kαηέρεη κε άξηζηα, ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε ρνιηθή
Παηδαγσγηθή-Δηδηθή Αγσγή απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, φπνπ θαη εθπνλεί
ηελ Γηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. Απφ ην 2006 έσο θαη ζήκεξα εξγάδεηαη σο ςπρνιφγνο θαη
επηζηεκνληθά ππεχζπλε ζην Κέληξν Φπρν-θνηλσληθήο Μέξηκλαο Ννκνχ Έβξνπ
«ΦΤΥΑΠΗ». Δπηπιένλ, απφ ην 2009 εξγάδεηαη σο ηδηψηεο ςπρνιφγνο, δηαηεξψληαο δηθφ
ηεο γξαθείν ζηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδαο. Παξάιιεια έρεη εξγαζηεί σο θαζεγήηξηα ζην Σ.Δ.Η.
Ννζειεπηηθήο Γηδπκνηείρνπ θαη ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ Γηδπκνηείρνπ. Γηεηέιεζε
χκβνπινο Φπρνιφγνο ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Οξεζηηάδαο θαη ζην Δηδηθφ
Γπκλάζην Οξεζηηάδαο- Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Έρεη επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα κε ζπλερείο
αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζε ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά ηεο Διιάδαο, θαζψο επίζεο έρεη
παξαρσξήζεη αξθεηέο νκηιίεο ζε ζρνιεία, ζπιιφγνπο θαη άιινπο θνξείο ηεο πεξηνρήο, γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνινγία θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή.
Αδξηαλνππφιεσο 163
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 27613
Κηλ.: 6947-304636
E-mail: athinamorfi@yahoo.gr
Ζ Δπγελία Μπεδηξηδόγινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1957. Οινθιήξσζε ην ζχλνιν ζρεδφλ
ησλ ζπνπδψλ ηεο ζηε Γαιιία. Δίλαη θάηνρνο Πηπρίνπ Ηαηξηθήο, θαζψο θαη Πηπρίσλ
Βηνρεκείαο (Lille I), Αηκαηνινγίαο-Ηαηξηθή (Lille IΗ), θαη Παξαζηηνινγίαο-Ηαηξηθή (Lille ΗI)
απφ ηελ Γαιιία. Σν 1981 έιαβε ηνλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν DEA Μηθξνβηνινγίαο (Paris-Sud),
ην 1985 ηεο απελεκήζε ν ηίηινο Γηδαθηνξηθνχ PhD Μηθξνβηνινγίαο (Paris-Sud) θαη ηέινο ην
1991 έιαβε ηνλ ηίηιν Habilitation Μηθξνβηνινγίαο (Τθεγεζία) (Paris-Sud). Δίλαη θάηνρνο 2
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Ηαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ :Βηνπαζνινγίαο (Μηθξνβηνινγίαο) θαη Κιηληθήο Υεκείαο. Γηεηέιεζε
Γηδάζθνπζα επί ζπκβάζεη (ΝΓ407) ζην Ηαηξηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (1986-1988)
θαη Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο Ησαλλίλσλ (1989-2003). Απφ ην
Ννέκβξην ηνπ 2003 είλαη Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ θαη
Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο απφ ην 2014 έσο ζήκεξα. Έρεη δεκνζηεχζεη πεξί ηηο 200
επηζηεκνληθέο μελφγισζζεο εξγαζίεο ζε πεξηνδηθά Peer-review θαη έρεη ζπγγξάςεη θεθάιαηα
ζηελ Δγθπθινπαίδεηα UNESCO-EOLSS.
Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο,
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41137
E-mail: empezirt@agro.duth.gr
Ζ Αλαζηαζία . Μπερηζνύδε γελλήζεθε ζηε Γεξκαλία, είλαη Κνηλσληνιφγνο, πηπρηνχρνο
ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ Αζήλαο θαη αξηζηνχρνο πηπρηνχρνο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ηεο
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 ππεξεηεί ζην ρψξν ηεο κε ηππηθήο
εθπαίδεπζεο (ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο, Γεκφζηα Η.Δ.Κ
θ.ιπ.). Έρεη εξγαζηεί ζηε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε «Άξζηο» κε νκάδα επζχλεο ηνπο
αλήιηθνπο παξάηππνπο κεηαλάζηεο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ
αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αζρνιείηαη κε ηα θνηλά, ππήξμε επί ζεηξά εηψλ
Πξφεδξνο ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ Ρηδίσλ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ Κέληξνπ Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο Ρηδίσλ θαζψο θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Οξεζηηάδαο.
Αξηζηνηέινπο 32
68014 Ρίδηα Οξεζηηάδαο
Κηλ.: 6932-151216
E-mail: Anastassia.M7@Gmail.com
O Γηακαληήο Μπξηζίδεο γελλήζεθε ην 1990. Απνθνίηεζε ην 2012 απφ ην Παηδαγσγηθφ
Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο. Σν 2013
ζπλεξγάζηεθε κε ην Α.Π.Θ. ζε Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Πξφζθαηα, νινθιήξσζε ηηο
κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε βαζκφ «άξηζηα». Πιήζνο
άξζξσλ ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ζηνλ εκεξήζην θαη ηνλ πεξηνδηθφ
ηχπν. Δίλαη θξηηήο εξγαζηψλ ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Νένο Παηδαγσγφο». Γλσξίδεη
Αγγιηθά θαη Σνχξθηθα.
Καιιηπφιεσο 92
68200 Νέα Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6981-965504
E-mail: diamantismyr@yahoo.gr
Ο Υξήζηνο Μπξηζίδεο γελλήζεθε ην 1993. Δίλαη ηειεηφθνηηνο ζην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ
ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Έθαλε 2 κήλεο πξαθηηθή ζε ινγηζηηθφ γξαθείν. Γλσξίδεη δχν
μέλεο γιψζζεο, αγγιηθά θαη γεξκαληθά. Έρεη παξνπζηάζεη εξγαζία ηνπ ζε επηζηεκνληθφ
ζπλέδξην.
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Καιιηπφιεσο 92
68200 Νέα Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6976-195613
E-mail: xrimir11@gmail.com
Ο Δκκαλνπήι Ναδιήο είλαη ηειεηφθνηηνο θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ ΓΠΘ. Ζ εξγαζία ηνπ ζε απηφ ηνλ ηφκν
απνηειεί ηκήκα ηεο πηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
E-mail: martzi5827@yahoo.com
Ο Αξηζηνηέιεο Υ. Παπαγεωξγίνπ είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο
θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο. πνχδαζε δαζνιφγνο – πεξηβαιινληνιφγνο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Σν 1991 έιαβε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ απφ ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ
Ηλζηηηνχην Υαλίσλ θαη ην 1995 νινθιήξσζε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ζην Georg August
Universität Göttingen. Έρεη ζαλ θχξην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηελ εμειηθηηθή θαη
πιεζπζκηαθή γελεηηθή ζε θπηά, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν. Έρεη
εξγαζηεί ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ θαη ζηε Γαζηθή Τπεξεζία.
Δπηπιένλ αζρνιείηαη κε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ
πξνζαξκνγή ησλ θπηψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Δπίζεο, έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζε
ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηφζν ζαλ εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζε δηεζλείο
ζπλαληήζεηο φζν θαη κέζα απφ θνηλσληθέο δξάζεηο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41155
Fax: 2552 0 41192
E-mail: apapage@fmenr.duth.gr
Ζ Εωή Παξίζε είλαη Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε Ληβαδηψλ –
Πνηφηεηα βνζθήζηκεο χιεο». ηα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη ε
νηθνινγία ηεο βφζθεζεο, ε βηνπνηθηιφηεηα ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ε ζπκπεξηθνξά
βνζθφλησλ δψσλ θαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηα αγξνδαζνινβαδηθά ζπζηήκαηα, νη
κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο ζξεπηηθήο αμίαο θαη ησλ πνζνηηθψλ παξακέηξσλ ηεο ιηβαδηθήο
βιάζηεζεο. Έρεη δηνξγαλψζεη εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο.
Έρεη κεηεθπαηδεπηεί ζηε θσηία θαη ζπκκεηάζρεη ζε πνιπάξηζκα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
Οη δεκνζηεχζεηο ηεο μεπεξλνχλ ηηο 90 ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά,
ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
ρνιή Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
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ΣΘ 236, 54124 Θεζζαινλίθε
Σει.: 231 0 992335
E-mail: pz@for.auth.gr
Ο Αλαζηάζηνο Πεηξέζεο ηνπ ωηεξίνπ γελλήζεθε θαη θαηνηθεί ζηελ Οξεζηηάδα. Δίλαη
δαζνπφλνο, απφθνηηνο απφ ην 1981 ηνπ ηκήκαηνο Γαζνπνλίαο ηνπ Σ.Δ.Η. Λάξηζαο.
Γηνξίζζεθε ην 1983 ζην Γαζαξρείν Αιεμαλδξνχπνιεο (Γαζνλνκείν ακνζξάθεο). Απφ ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 1986 εξγάδεηαη ζην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ. Δίλαη πξντζηάκελνο ηνπ
Γαζνλνκείνπ Οξεζηηάδαο απφ ην 2002. Έιαβε κέξνο ζε δηάθνξα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα,
φπσο δαζνπξνζηαζίαο (Θεζζαινλίθε), αλφξζσζεο ππνβαζκηζκέλσλ δαζψλ (Καβάια),
θπηνυγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ (Καβάια-Κνκνηελή).
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Γαζνλνκείν Οξεζηηάδαο
Κσλζηαληηλνππφιεσο 147
68200 Οξεζηηάδα
Σει. - Fax: 2552 0 22482
E-mail: dsnm-ore@damt.gov.gr
Ο Γξ ηαύξνο Πιέζζαο είλαη ρεκηθφο, απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Πξαγκαηνπνίεζε δηδαθηνξηθέο θαη κεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην
Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ζην Βξεηαληθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Ulster.
Τπεξεηεί σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ.Π.Θ. κε
γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Πνηνηηθφο Έιεγρνο Σξνθίκσλ». (ΦΔΚ: 642/20-6-13). Σα πεδία ηνπ
εξεπλεηηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο:
1. Δθκεηάιιεπζε αγξνηνβηνκεραληθψλ απνβιήησλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο
2. Παξαδνζηαθά ηξφθηκα.
3. Πξνβηνηηθά ηξφθηκα
Σει. 2552 0 41141
Fax: 2552 0 41141
Δ-mail: splessas@agro.duth.gr
Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα: http://utopia.duth.gr/~splessas
Ο Δπάγγεινο Πξωηνπαπαδάθεο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δθαξκνζκέλεο Ζζηθήο ηνπ
Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη, επίζεο, Γηεπζπληήο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο ηνπ ΔΚΠΑ, θαη Δπί Κεθαιήο ηνπ Διιεληθνχ
Κιηκαθίνπ ηεο Έδξαο Βηνεζηθήο ηεο UNESCO (Haifa). Έρεη δεκνζηεχζεη ηέζζεξηο
κνλνγξαθίεο ζηα Διιεληθά: Η Δσζαλαζία απέλαληη ζηελ Σύγτρολε Βηοεζηθή (Αζήλα:
άθθνπιαο, 2002), Οηθοιογηθή Ηζηθή (Αζήλα: άθθνπιαο, 2005), Περηβαιιοληηθή Ηζηθή: Ο
Άρλε Νες θαη ε Βαζηά Οηθοιογία (Αζήλα: άθθνπιαο, 2009) θαη Κιωλοποίεζε θαη Βηοεζηθή
(Αζήλα: Παπαδήζεο, 2013). Έρεη επηκειεζεί ηελ έθδνζε ελφο ζπιινγηθνχ έξγνπ ζηα
Αγγιηθά: Animal Ethics – Past and Present Perspectives (Berlin: Logos Verlag, 2012)· ελφο
ζηα εξβηθά: Primenjena Ethika (Novi Sad: Mediterran Publishing, 2014 – απφ θνηλνχ κε ηελ
Duska Franeta) θαη ηξηψλ αθφκε ζηα Διιεληθά: Περηβαιιοληηθή Ηζηθή: Προθιήζεης θαη
Προοπηηθές γηα ηολ 21ο Αηώλα (Οξεζηηάδα: Δθδφζεηο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο, 2012 – απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπάγγειν Μαλσιά), Γηεζλής Περηβαιιοληηθή Ποιηηηθή:
Αλακεηρήζεης κε ηο Μέιιολ (Οξεζηηάδα: Δθδφζεηο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,
2013 – απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπάγγειν Μαλσιά θαη ηνλ Γεψξγην Σζαληφπνπιν), θαη Κιηκαηηθή
Αιιαγή: Γηεπηζηεκοληθές Προζεγγίζεης (Οξεζηηάδα: Δθδφζεηο ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, 2015 – απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπάγγειν Μαλσιά). Πεξηζζφηεξα απφ
πελήληα άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά,
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ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Δίλαη κέινο δηαθφξσλ θηινζνθηθψλ εηαηξεηψλ
ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο θαη ηέσο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο
Δηαηξείαο.
Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Σει.: 210-7277574
Fax: 210-7277535
E-Mail: eprotopa@ppp.uoa.gr
Website: www.protopapadakis.gr
Ζ Διέλε Ραληδνύδε είλαη κέινο Δ.ΓΗ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν «Γηακφξθσζε Γαζηθψλ Υψξσλ Αλαςπρήο». Δπίζεο, είλαη ππνςήθηα
Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ απφ βηνηηθνχο θαη
αβηνηηθνχο παξάγνληεο. Ζ θ. Ραληδνχδε επηηειεί ην εξγαζηεξηαθφ εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ
έξγν ζηα καζήκαηα Πξνζηαζία θαη Αξρηηεθηνληθή Γηακφξθσζε Φπζηθνχ Σνπίνπ,
Γαζνθνκία Πφιεσλ, Φπηψξηα Αλαδαζψζεηο, Γεληθή Γαζνθνκία- Γαζηθή Οηθνινγία, Γαζηθή
Οηθνθπζηνινγία. Ζ θ. Ραληδνχδε έρεη εκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ελειίθσλ θαη σο δηδάζθνπζα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ΗΔΚ. Δπίζεο, έρεη δεκνζηεχζεη 6
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 255 2 041128
Fax: 2552 0 41192
E-mail: erantzou@fmenr.duth.gr
Ο Γεώξγηνο Ρπδηώηεο γελλήζεθε ζηε Νέα Οξεζηηάδα ην 1962. Γνλείο ηνπ είλαη ν Ρπδηψηεο
Βαζίιεηνο θαη ε Γεξαζίδνπ Δπγελία. Παληξεχηεθε κε ηελ Δθπαηδεπηηθφ Ζιηάδνπ Αιεμάλδξα,
κε ηελ νπνία απέθηεζε ηξία παηδηά. Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο,
Αιεμαλδνχπνιε, κε Πηπρίν Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ (εμνκνίσζε) θαη θάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνχ ζηε Θενινγία. Δξγάζζεθε σο Γηεπζπληήο ζην 1ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο
Οξεζηηάδαο – Κπξίιιεην θαη απφ ην 2014 (Ηνχλην) είλαη ζπληαμηνχρνο. Δίλαη κέινο ησλ
ζπιιφγσλ: 1) Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Ηζηνξηθνχ θαη Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Νέαο
Οξεζηηάδαο θαη Πεξηθέξεηαο, 2) χιινγνο Απνγφλσλ Καξαγαηζηαλψλ-Αδξηαλνππνιηηψλ «Ζ
Οξεζηηάδα», Αληηπξφεδξνο ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ Αδξηαλνππφιεσο, κε έδξα ηε
Νέα Οξεζηηάδα θαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ «Αδξηαλνχπνιηο».
Έγξαςε ηα βηβιία: 1) «Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα Γνπέιθνκ θαη Πεξηρψξσλ Ννηίνπ Αθξηθήο»,
2) «Ζ Ηζηνξία ηνπ Πξψηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Οξεζηηάδαο», θαη κε ηε ζπλεξγαζία
ηνπ Κηεγκά Γ. ηα βηβιία: 3) «Αδξηαλνχπνιε, Καξαγάηο, Νέα Οξεζηηάδα: Μία Πφιε», ζε
δχν εθδφζεηο, 4) «1ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Ν. Οξεζηηάδαο- Ζ Ηζηνξία κέζα απφ έλα Κηίξην», 5)
«ΚΑΡΑΓΑΣ, ηαζκφο πξηλ ηελ Νέα Οξεζηηάδα». Γεκνζηεχεη άξζξα, κε ηζηνξηθφ θαη
γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πεξηερφκελν, ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ζην δηαδίθηπν.
Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ 161
68200 Νέα Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6948-605087
E-mail: ryziotis@sch.gr
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Ζ Υξπζνύια αββνπνύινπ γελλήζεθε ζηελ Οξεζηηάδα Έβξνπ, είλαη βηνιφγνο, πηπρηνχρνο
ηνπ Βηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ). Έρεη θαιή γλψζε Αγγιηθήο (Β2). Καηέρεη βεβαίσζε
Γεμηνηήησλ θαη Γλψζεσλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ επηπέδνπ Α θαη
Β. Απφ ην 1995 ππεξεηεί ζην ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο αλαπιεξψηξηα θαη
κφληκε θαζεγήηξηα,, ελψ απφ ην 2013 είλαη δηεπζχληξηα ζην 1ν Γπκλάζην Οξεζηηάδαο.
Τπήξμε ζπληνλίζηξηα θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο. Γηεηέιεζε βαζκνινγήηξηα
γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, κέινο Δπηηξνπήο Παλειιαδηθψλ
εμεηάζεσλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ Β. Έβξνπ. Παξαθνινχζεζε πνιιά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα
θαη εκεξίδεο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαθηηθή ηεο βηνινγίαο θαη ησλ θπζηθψλ
επηζηεκψλ. Παξαθνινπζεί ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε θαη Δπηθνηλσλία» ηνπ ηκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ πφξσλ, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Οξεζηηάδα.
Κσλζηαληηλνππφιεσο 83
682 00 Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6972-991556
E-mail: savvopoul@sch.gr
Ζ Μαιακαηέληα ειήζηνπ ζπνχδαζε Γαζνιφγνο - Πεξηβαιινληνιφγνο ζην Σκήκα
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Δίλαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ
Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (Γ’ Καηεχζπλζε: Οηθνινγία θαη
Πξνζηαζία Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ) απφ ην ίδην Σκήκα ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο. Σν ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ: Οη θσηοθοηλόηεηες ηωλ εδαθώλ ποσ
ζτεκαηίδοληαη πάλω ζηα ζερπεληηληθά πεηρώκαηα ηοσ Δζληθού Πάρθοσ Γαδηάς - Λεσθίκες Σοσθιίοσ. πκκεηείρε κε εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο θαη έρεη δεκνζηεπκέλν έξγν κε
αληηθείκελν ηε Χιωρίδα ηωλ ζερπεληηληθώλ εδαθώλ ηοσ Δζληθού Πάρθοσ Γαδηάς - Λεσθίκες Σοσθιίοσ θαη ηε Βηοποηθηιόηεηα ηες Διιάδας. Σα θχξηα ζεκεία ηεο εξεπλεηηθήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο εζηηάδνληαη ζηα αθφινπζα πεδία: θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
ρισξίδαο θαη ηεο βιάζηεζεο.
Κηλ.: 6981-032863
E-mail: mselissiou@gmail.com
Ο Παλαγηώηεο ηαλθνύξεο γελλήζεθε ζηηο Καζηαληέο Έβξνπ ην 1955, απφ φπνπ ηειείσζε
ην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη θαηφπηλ ην Γπκλάζην Οξεζηηάδαο. Σν 1979 παίξλεη ην πηπρίν ηεο
Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν 1981
εξγάδεηαη ζην Ηλζηηηνχην
Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ. Σν 1983 δηνξίδεηαη σο θαζεγεηήο ζηε Θεζπξσηία,
φπνπ θαη εθιέγεηαη αληηπξφεδξνο ηεο Έλσζεο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Σν 1985
κεηαηίζεηαη σο Γηεπζπληήο ζην Γπκλάζην-Λχθεην Νέαο Βχζζαο, ελψ γηα ηέζζεξα ρξφληα
δηαηειεί θαη Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ Πνηκεληθνχ. Σαπηφρξνλα ζπλερίδεη ηε
ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ δξάζε θαη εθιέγεηαη πξφεδξνο ησλ θαζεγεηψλ ζηε Β΄ ΔΛΜΔ ηνπ Ννκνχ
Έβξνπ. Δθιέγεηαη ηαθηηθφ θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο επί δέθα ρξφληα ζην ΠΤΓΔ ΝΟΜΟΤ
ΔΒΡΟΤ (Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο), φξγαλν
ηδηαίηεξα κεγάιεο ζεζκηθήο βαξχηεηαο. Παξάιιεια απφ ην 1995 θαη κέρξη ην 2000 δηαηειεί
αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηηο δχν πιένλ πγηείο εηαηξείεο ζην Βφξεην Έβξν, ηε
ΘΡΑΚΧΝ Α.Δ.Β.Δ. θαη YTONG Α.Δ., ζπκβάιινληαο ζηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ησλ
παξαπάλσ δχν βηνκεραληψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ, ζηελ
νξγάλσζε θαη ζηειέρσζή ηνπο. Τπήξμε Τπνςήθηνο Γήκαξρνο ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ηνπ
Οθησβξίνπ 2002 γηα ην Γήκν Βχζζαο (Δμειέγε 2νο θαη απέζπαζε ην 45%) θαη Γεκνηηθφο
χκβνπινο θαη Αξρεγφο ηεο κεηνςεθίαο ζηε Γεκνηηθή πεξίνδν 2003-2006. Δμειέγε κε 58%
ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2006 θαη δηεηέιεζε Γήκαξρνο ζην Γήκν Βχζζαο απφ
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29/01/2007 έσο 31/12/2010. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 κέρξη θαη ζήκεξα δηαηειεί
Γηεπζπληήο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Νέαο Βχζζαο.
Γεληθφ Λχθεην Νέαο Βχζζαο
Νέα Βχζζα
68001
Σει. – Fax: 2552 0 71200
Κηλ.: 6946-894061
E-mail: sianpan55@gmail.com
Ζ Παζραιίλα ίζθνπ απνθνίηεζε απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη εξγάδεηαη σο αλαπιεξψηξηα δαζθάια απφ
ην 2009. Οινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
ην 2015. Απφ ην Μάην ηνπ 2015 έρεη μεθηλήζεη ην δηδαθηνξηθφ ηεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Εαξίθε 67
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 25530
Κηλ.: 6936-825809 & 6974-996366
E-mail: lina_siskou@yahoo.gr & psiskou@fmenr.duth.gr
Ο Γεκήηξηνο παλόο γελλήζεθε ην 1982 ζην ρσξηφ Διηά Σξηγψλνπ Οξεζηηάδαο. Δίλαη
απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ, κε έδξα
ηελ Άξηα. Δξγάζηεθε σο πξαθηηθά αζθνχκελνο, θαηά ηα έηε 2007-2008 ζην «Αξρείν πιινγή» ηνπ Γηψξγε Μειίθε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθπνκπή: «Ο ηφπνο θαη ην ηξαγνχδη
ηνπ», πνπ πξνβαιιφηαλ απφ ηελ ΔΣ-3. Δπίζεο, ην έηνο 2012 δηεηέιεζε κνπζηθνδηδάζθαινο
ζηα Κ.Γ.Α.Π. (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ) Οηλφεο θαη Πχξγνπ, ππφ ηελ
αηγίδα ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. Αθφκε, γηα δέθα θαη πιένλ ρξφληα έρεη δηαηειέζεη θαηά
δηαζηήκαηα θαη δηαηειεί εξεπλεηήο θαη ρνξνδηδάζθαινο ζε κηα ζεηξά πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ
ηεο πεξηνρήο, φπσο είλαη ν Πνιηηηζηηθφο Λανγξαθηθφο χιινγνο Νενιαίαο Ν. Οξεζηηάδαο
«Οη Θξάθεο» θαη νη ζχιινγνη: Γηθαίσλ, νθηθνχ, Κππξίλνπ, Διηάο, Κνκάξσλ, Πεληαιφθνπ,
Κάησ Οηλφεο «Σ’ Ακπέιηα», Ακπειαθίσλ θαη Πεηξσηησηψλ Αιεμαλδξνχπνιεο. Παξάιιεια,
πεξηζηαζηαθά έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο σο κνπζηθφο ζην νχηη. Σν 2006
ζπλέγξαςε ζην έλζεην ηνπ cd ηνπ Καξπνθχιιε Γντηζίδε: «Λαιήκαηα ζην ζεξγηάλη», ελψ ην
2013 θπθινθφξεζε ην βηβιίν: «Μνπζηθά Γίθηπα ζην Βφξεην Έβξν».
Δπξηπίδνπ 95
Σ.Κ. 68200 Οξεζηηάδα
Σει. 2552 3 01085
Κηλ.: 6942-854955
E-mail: de-span@hotmail.com
Ο Άγγεινο πκεωλίδεο γελλήζεθε ζην Μφλαρν Γεξκαλίαο. Δίλαη κφληκνο θάηνηθνο Νέαο
Οξεζηηάδαο. Σν 1997 έιαβε πηπρίν απφ ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν 2013 εηζήρζε ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ» ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη απνκέλεη ε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ
δηαηξηβήο. Δξγάζηεθε σο Γαζνιφγνο ζην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ, σο Ηδηψηεο Μειεηεηήο
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θαη σο Δπηζηεκνληθφ-Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη απφ ην 2007 κέρξη ζήκεξα εξγάδεηαη ζην ίδην
Σκήκα σο Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. Γίδαμε ζην Σκήκα
Δηδηθφο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Η.Δ.Κ. Γηδπκνηείρνπ θαη ζε ζεκηλάξηα. Έρεη
παξαθνινπζήζεη πνιιά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο θαη έρεη δεκνζηεχζεη 3 επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο. Γλσξίδεη αγγιηθά θαη πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Αζ. Παληαδίδνπ 193
Σει.: 2552 0 41173
E-mail: asimeoni@ores.duth.gr
Ο ηπιηαλόο Σακπάθεο είλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δηδάθηνξαο ζην ίδην
ηκήκα κε ζέκα: «Οη Γαζηθέο Ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα απφ Γαζνπνιηηηθή θνπηά». Δίλαη
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην αληηθείκελν ηεο Γαζηθήο
Πνιηηηθήο. Πεξηζζφηεξεο απφ 45 εξγαζίεο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά ζε
ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη πξνζηαζίαο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41134
Fax: 2552 0 41192
E-mail: stampaki@fmenr.duth.gr
Website: http://utopia.duth.gr/~stampaki/
Ζ Διηζάβεη Κ. Σξάθα γελλήζεθε ζηε Υαιθηδηθή ην 1995. Δίλαη θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Αζρνιείηαη κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ελεξγά, παξάιιεια κε ηηο
ζπνπδέο ηεο, ζπκκεηέρνληαο ζε πνιιέο απφ ηηο εθδειψζεηο θαη ηα έζηκα ηεο Οξεζηηάδαο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6949-502930
E-mail: elistrak@fmenr.duth.gr
Ο Γηακαληήο Σξηαληάθπιινο είλαη Δπίηηκνο Έθνξνο ησλ Αξραηνηήησλ. πνχδαζε Ηζηνξία
θαη Αξραηνινγία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δξγάζηεθε ζηελ
Δθνξεία Αξραηνηήησλ Θξάθεο σο Δπηκειεηήο θαη Έθνξνο Αξραηνηήησλ. Έθαλε
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηζηνξίαο, αξραηνινγίαο θαη ζξεζθεηνινγίαο ζηε ρνιή Αλσηάησλ
πνπδψλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ζην Παξίζη. Γηελήξγεζε αλαζθαθέο ζε πνιιέο
αξραηνινγηθέο ζέζεηο ησλ ηξηψλ λνκψλ ηεο Θξάθεο. Πήξε κέξνο ζε δηεζλή ζπλέδξηα ζηελ
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Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε πξαθηηθά πλεδξίσλ,
εγθπθινπαίδεηεο, ιεπθψκαηα θαη αξραηνινγηθά πεξηνδηθά. Δίλαη κέινο ηεο Γηεζλνχο
Δπηηξνπήο Ηλδνεπξσπατθψλ πνπδψλ θαη ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο. Έρεη
ηηκεζεί κε ηνλ ηίηιν ηνπ Δπίηηκνπ Γεκφηε απφ ηνπο Γήκνπο Σξηγψλνπ θαη Κππξίλνπ.
Πξφζθαηα αλαθεξχρηεθε Δπίηηκνο Γηδάθησξ απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ήκεξα, σο Δπίηηκνο Έθνξνο Αξραηνηήησλ έρεη ηελ
επηζηεκνληθή επζχλε γηα ην έξγν «Έξεπλα, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ επξεκάησλ ηνπ
ηαθηθνχ ηχκβνπ ηεο Μηθξήο Γνμηπάξαο-Εψλεο Ννκνχ Έβξνπ».
αξαληαπφξνπ 12
691 35 Κνκνηελή
Σει.: 2531 0 24515
Κηλ.: 6972-303896
E-mail: triantd@hotmail.com
Ο Γεώξγηνο Σζαληόπνπινο είλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ (1995) θαη δηδάθηνξαο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο (2000) κε ζέκα:
«Δθαξκνγέο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηελ Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο Κνηλήο Γλψκεο γηα ηελ
Γηακφξθσζε Γαζηθήο Πνιηηηθήο». Απφ ην 2014 είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην αληηθείκελν ησλ Γαζηθψλ Δθαξκνγψλ. Έρεη δεκνζηεχζεη,
πεξηζζφηεξεο απφ 50 εξγαζίεο, ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, ζε ζέκαηα Γαζηθψλ
Δθαξκνγψλ θαη Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλίαο.
Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ρνιή Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 41118
Fax: 2552 0 41192
E-mail: tsantopo@fmenr.duth.gr
Ζ νθία Σζηξνπνύινπ είλαη απφθνηηνο ηνπ Βηνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ. θαη
δηνξηζκέλε εθπαηδεπηηθφο ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ην 1995.
Δξγάζζεθε σο απνζπαζκέλε ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. (1999-2003) φπνπ παξείρε βνεζεηηθφ
δηδαθηηθφ έξγν θαη ζπκκεηείρε ζηε ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ ζην κάζεκα Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο Βηνινγίαο. Άζθεζε ηα θαζήθνληα Τπεπζχλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε
Γ.Γ.Δ. Έβξνπ, απφ ην 2003 έσο ην 2011, θαη αζθεί ηα θαζήθνληα Τπεπζχλνπ ρνιηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ, απφ ην 2011 έσο ζήκεξα. Έρεη δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ
Αεηθφξν αλάπηπμε, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Έρεη νξγαλψζεη πεξηζζφηεξα απφ 60
επηκνξθσηηθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλεξγαζία
κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο.
Γξαθείν ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ
Γήκεηξαο 19
68131 Αιεμαλδξνχπνιε
Κηλ.: 6948-362626
E-mail: softsi@sch.gr
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Ζ Υξπζή Σζίηζηνπ είλαη δαζνιφγνο. πνχδαζε ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο απφ φπνπ απνθνίηεζε ην
1995. Έσο ην 2009 εξγάζηεθε ζηα Γαζαξρεία νπθιίνπ θαη Γηδπκνηείρνπ κε ζπκβάζεηο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 εξγάδεηαη σο ηαθηηθή ππάιιεινο
πιένλ ζην Γαζαξρείν νπθιίνπ ζην Σκήκα Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη απφ ηνλ επηέκβξην
2014 έσο ζήκεξα ζην Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ ζην ίδην ηκήκα.
Γαζαξρείν Γηδπκνηείρνπ
Αδξηαλνππφιεσο 1
68300 Γηδπκφηεηρν
Σει.: 2553 0 22204
Δ-mail: chtsits@damt.gov.gr
Ο Γξ. Πέηξνο Α. Σζηώξαο είλαη Δ.Γ.Η.Π. ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο «Τινρξεζηηθήο». Έρεη ζπκκεηάζρεη
ζε πνιιά εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρεη πεξηζζφηεξεο απφ 40
δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ.
Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
ρνιή Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Σ.Θ. 227
54124 Θεζζαινλίθε
Σει.: 231 0 992336
E-mail: ptsioras@for.auth.gr
Ζ Μαξία Φνπξλνκίηε γελλήζεθε ζην Βαξζνινκηφ Ζιείαο ην 1985. Σν 2008 έιαβε ην πηπρίν
ηεο απφ ην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ
θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ κε βαζκφ 7,84/10 θαη ην 2010 ηεο
απνλεκήζεθε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο «Αεηθνξηθά πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη
Πεξηβάιινλ ζηε Γεσξγία» κε βαζκφ πηπρίνπ άξηζηα 9/10 ζην ίδην Σκήκα. Απφ ην Ννέκβξην
ηνπ 2011 έσο ζήκεξα είλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ζηελ Καηεχζπλζε Σερλνινγίαο θαη
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο κε ζέκα: «Πξνζαξκνζηηθφηεηα Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζηηο Διιεληθέο πλζήθεο θαη
Αληηκηθξνβηαθή Γξάζε ησλ Παξαγνκέλσλ Αηζέξησλ Διαίσλ».
Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ρνιή επηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο,
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Κηλ.: 6932-722077
E-mail: maria.fournomiti@yahoo.gr
Ζ Αγγειηθή Υαξαιακπίδνπ είλαη θαζεγήηξηα θηιφινγνο, απφθνηηνο ηνπ
Ηζηνξηθναξραηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Γηνξίζηεθε ην 1995
ζηελ Οξεζηηάδα φπνπ θαη εξγάδεηαη σο ζήκεξα σο ππνδηεπζχληξηα ζην 2 ν Γεληθφ Λχθεην.
πκκεηείρε σο βνεζφο ζε αλαζθαθηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζηα Ρίδηα Έβξνπ θαη ζηελ
Σνχκπα Θεζζαινλίθεο. Έρεη αζρνιεζεί κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ηελ Αγσγή
Τγείαο θαη ηελ Οιπκπηαθή Παηδεία απφ ην 2000-2001. πκκεηείρε ζε Δπξσπατθά
πξνγξάκκαηα: COMENIUS (2004-2005) θαη ERASMUS+(2015-2017). Γηδάζθεη ζε
πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε παιηλλνζηνχληεο θαη κεηαλάζηεο θαη
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άιινπο πξνεξρφκελνπο απφ εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο σο εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ κε
πηζηνπνίεζε απφ ην ΔΚΔΠΗ (Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο).
2o ΓΔΛ ΟΡΔΣΗΑΓΑ
Εαξίθε 7
68200 Οξεζηηάδα
Σει.: 2552 0 29408
E-mail: gelihara@hotmail.com
Ζ Μαξία Κ. Υωξηαλνπνύινπ είλαη ππνςήθηα δηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Ο ηίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη Αλζρώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Ορηαθές
Καηαζηάζεης. Δίλαη επίζεο, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
απφ ην 2008, ελψ απφ ην 2015 δηαηειεί Γξακκαηέαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ «Φηινζνθία». Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο εζηθήο
γεληθφηεξα, ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο εηδηθφηεξα, θαη ηδίσο αθνξνχλ δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνπο κε αλζξψπηλνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο, ηα
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ. Άξζξα ηεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε
επηζηεκνληθνχο ηφκνπο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη ζε εγρψξηα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά. Δίλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο.
Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο
Σνκέαο Φηινζνθίαο
Φηινζνθηθή ρνιή
Δζληθφλ θαη Καπνδηζηξηαθφλ Παλεπηζηήκηνλ Αζελψλ
Γξαθείν: 641
Παλεπηζηεκηνχπνιε
15703 Εσγξάθνο
Αζήλα
Σει.: 210-727 7678
E-mail: mchorian@ppp.uoa.gr
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