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Αντί προλόγου

Η γνώση της ιστορίας και των μνημείων ενός τόπου αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την
πορεία, την εξέλιξη, αλλά και την ανάπτυξή του, ιδιαιτέρως κατά τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, των συνεχών αλλαγών και της αβεβαιότητας.
Η περιοχή που καλύπτει ο Δήμος Σουφλίου είναι ευνοημένη από τον πλούτο και τους πόρους
που η φύση παρέχει, όπως και από τη γεωγραφική και γεωστρατηγική της θέση. Πάνω από όλα,
όμως, και σε μεγάλο βαθμό χάρη στα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, ο χώρος ξεχωρίζει για
την τεράστια ποικιλομορφία στις εκφάνσεις του πολιτισμού κατά τη διαχρονική του περιπέτεια.
Από την απώτερη προϊστορία μέχρι σήμερα ο τόπος ήταν ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και επιρροών. Όλοι όσοι εγκαταστάθηκαν ή απλά πέρασαν από εδώ, ο κάθε λαός, στρατός, επιδρομέας,
έποικος, η κάθε εθνότητα, θρησκευτική ή κοινωνική ομάδα άφησαν το στίγμα τους μέσα από
μνημεία, κάστρα, πόλεις ή χωριά, αλλά και ιδέες, τρόπους ζωής, έθιμα και ήθη, όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού.
Έτσι, το Σουφλί με την περιοχή του διακρίνονται από μία μοναδική πολυμορφία και πολυπολιτισμικότητα που όχι μόνον δεν αποδυναμώνει τη δύναμή τους, αλλά, τουναντίον την ενισχύει
και την κάνει πιο ολοκληρωμένη, πιο ανθεκτική και πιο γοητευτική.
Εντούτοις, παρά τον πολύμορφο χαρακτήρα του πολιτισμού, ο πλούτος του είναι σχεδόν
εντελώς άγνωστος. Από τον μεγαλιθικό πολιτισμό και τους άγνωστους Θράκες του Ορφέα και
του Διoνύσου που τον δημιούργησαν, τις αρχαίες εγκαταστάσεις, τα βυζαντινά οχυρά και από τα
ισλαμικά ετερόδοξα καθιδρύματα μέχρι τους μεταβυζαντινούς ναούς και μοναστήρια και τα ταπεινά κομψοτεχνήματα του αγροτικού τοπίου, τις μυστικές σελίδες των αγώνων ενάντια στους
ξένους ζυγούς, τις σελίδες των αγώνων του Θρακικού ελληνισμού κατά τον 20ο αιώνα, αλλά και
τις άγνωστες πτυχές της εποποιίας του μεταξιού, λίγα είναι γνωστά και πολλά ακόμη μένουν για
να καταστούν κτήμα των πολιτών
Ο Δήμος Σουφλίου υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την καταγραφή, έρευνα και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και της ιστορίας του. Η παγκόσμια διάκριση της ένταξης του
οικισμού και του Δήμου Σουφλίου υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού ως
Παγκόσμιου Χωριού Τουρισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αξιοποίηση του πολιτισμού ως κύριου μέσου αυτογνωσίας και ανάπτυξης.
Το παρόν πόνημα του εξαίρετου επιστήμονα, συνεργάτη του Δήμου, δρα Αθανασίου Γουρίδη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται, αλλά και να ωθήσει σε νέες,
δημιουργικές αναζητήσεις. Ευχής έργο είναι, λοιπόν, να αποτελέσει μία αφορμή όχι μόνο για τη
γνωριμία, αλλά και για την προβολή και αξιοποίηση του μοναδικού πλούτου ιστορίας και μνημείων που ο Δήμος μας διαθέτει, σε ολόκληρη τη συναρπαστική πορεία του πολιτισμού και των
ανθρώπων του μέσα στους αιώνες.
Παναγιώτης Καλακίκος
Δήμαρχος Σουφλίου
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1. Η περιοχή του Δήμου Σουφλίου

1.1. Ο Καλλικρατικός Δήμος Σουφλίου
Ο Δήμος Σουφλίου καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας,
πρώην Νομού, Έβρου. Καλύπτει μια περιοχή
1325,7 τ.χλμ., δηλαδή το 31,21 % της συνολικής έκτασης του νομού, αναγόμενος στον
όγδοο σε έκταση Δήμο στην Ελλάδα. Ο πραγματικός πληθυσμός του, σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 ανέρχεται στους 14.898
κατοίκους και η πυκνότητά του φθάνει μόλις τα 11,25 άτομα/τ.χμ., μία από τις χαμηλότερες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ο Δήμος Σουφλίου συνορεύει στα βόρεια με τον Δήμο Διδυμοτείχου, στα νότια με
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, στα δυτικά με
τη Βουλγαρία, ενώ στα ανατολικά χωρίζεται από την Τουρκία με σύνορο τον ποταμό
Έβρο. Έτσι, μαζί με τους άλλους χερσαίους
Δήμους του Νομού Έβρου, συνιστά ένα από
τα ελάχιστα παραδείγματα Δήμων παγκοσμίως, που συνορεύουν όχι με μία αλλά με
δύο αλλότριες χώρες.
Ο Δήμος ανέκυψε την 1η Ιανουαρίου 2011
σύμφωνα με τον Νόμο Καλλικράτη (Ν.3582/
2010), που αντικατέστησε τον Νόμο 2539/97,

γνωστό ως Νόμο Καποδίστρια. Απαρτίζεται,
από Βορρά προς Νότο από τρεις πρώην Δήμους, τις νυν Δημοτικές Ενότητες Ορφέα,
Σουφλίου και Τυχερού. Αριθμεί συνολικά 32
αυτόνομους οικισμούς και 17 κοινότητες,
από τις οποίες οι 7 ανήκουν στη Δημοτική
Ενότητα Ορφέα, οι 5 στη Δημοτική Ενότητα Σουφλίου και οι 5 στη Δημοτική Ενότητα
Τυχερού. Ο Δήμος εδρεύει στο Σουφλί, το
οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 65
χλμ. βορείως της Αλεξανδρούπολης, έδρας
της Περιφερειακής; Ενότητας Έβρου. Η δημογραφική εξέλιξη των οικισμών του Δήμου
Σουφλίου από το 1928 έως και την απογραφή του 2011 παρατίθεται σε Παράρτημα, στο
τέλος του βιβλίου.

1.2. Φυσικό Περιβάλλον
Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμμης Σουφλίου. Εντός των ορίων του δήμου Σουφλίου βρίσκονται τέσσερις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, που
καλύπτουν περίπου το 70% της συνολικής
έκτασής του. Το Εθνικό Πάρκο του Δάσους
Δαδιάς - Λευκίμμης -Σουφλίου κατέχει ξεχω7
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ριστή θέση στον διεθνή οικολογικό χάρτη,
καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ
Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής, επάνω στον
ανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο των
αποδημητικών πτηνών. Το 1980 η περιοχή
ανακηρύχτηκε προστατευόμενη, το 2003
συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρισης και από το
2006 έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο.
[Φωτ. 1, 2]
Στην περιοχή παρατηρείται ένας εντυπωσιακός αριθμός φυτών και ζώων, με περισσότερα από 360 είδη φυτών και 410
εκπροσώπους της πανίδας. Εκείνο που καθιστά το δάσος μοναδικό είναι τα αρπακτικά
πουλιά, καθώς σε αυτό έχουν εντοπισθεί 36
από τα 38 είδη ημερόβιων αρπακτικών της
Ευρώπης, όπως ο χρυσαετός, ο βασιλαετός,
ο κραυγαετός, ο στικταετός, ο θαλασσαετός
και ο φιδαετός. Επιπλέον, εδώ αναπαράγονται τρία από τα τέσσερα είδη γυπών της
Ευρώπης, το όρνιο, ο ασπροπάρης και κυρίως ο μαυρόγυπας, με τη μοναδική αποικία
του στα Βαλκάνια και πληθυσμό 30-35 αναπαραγωγικών ζευγαριών με 120-130 άτομα.
Εξαιρετικά σημαντικός είναι, επίσης, ο αριθμός των μαυροπελαργών που φωλιάζουν
στην περιοχή.
Στο ανατολικό, πεδινό τμήμα του Δήμου
κυριαρχεί ο Έβρος. Ο μεγαλύτερος σε μήκος από τους ποταμούς που ρέουν εξ ολοκλήρου στη Βαλκανική διαμορφώνει ένα τοπίο υψηλής αισθητικής αξίας. Για αιώνες ο
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ζωοδότης ποταμός που έφερε πολιτισμό και
οικονομική ευρωστία λατρευόταν εξόχως
στη Θράκη, ενώ ακόμη και σήμερα επηρεάζει την οικονομική ζωή της˙ ταυτοχρόνως,
συνιστά το σύνορο που χωρίζει την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία.
[Φωτ. 3]
Απολιθωμένο δάσος Φυλακτού- Λευκίμμης-Λαγυνών. Τα φυσικά γεωλογικά
μνημεία του Έβρου μπορούν να θεωρηθούν
ως εξέχοντα σε παγκόσμια κλίμακα, λόγω
σπανιότητας, αρχαιότητας και έκτασης. Το
δάσος καλύπτει όλο το παρέβριο τμήμα του
νομού, αλλά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα και ενδιαφέρον στην περιοχή του
Δήμου Σουφλίου και περί τους οικισμούς Τυχερό, Λευκίμμη, Φυλακτό, Λύρα και Λαγυνά.
Είναι εντυπωσιακά, ο αριθμός και η ποικιλία
άριστα διατηρημένων, απολιθωμένων κορμών, δρυός και άλλων πλατύφυλλων δένδρων της υποτροπικής ζώνης, κλαδίσκων
με φύλλα φτέρης, φοινίκων και αμπέλου,
αλλά και κοραλλιών, οστράκων, αχινών και
δοντιών καρχαρία ηλικιών μεγαλύτερων
των 25 εκατομμυρίων ετών, που φθάνουν
έως τα 40 εκατ. έτη. Τα εκθέματα μπορεί ο
επισκέπτης να δει στο Τουριστικό Κέντρο
της Λίμνης Τυχερού, στο Κέντρο Απολιθωμάτων, στη Λευκίμμη και στην αυλή του
παλαιού Δημοτικού Σχολείου, στο Φυλακτό
ή να τα ανακαλύψει στον ελεύθερο χώρο.
[Φωτ. 4, 5]

2. Η Θράκη και ο χώρος του Κεντρικού Έβρου
κατά την Προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους

2.1. Οι Θράκες μέσα από τις γραπτές πηγές
Η εξέλιξη ενός συντηρητικού, αργά εξελισσόμενου πολιτισμού, όπως ήταν ο αρχαιοθρακικός βασιζόταν στους μηχανισμούς
της προφορικής μνήμης και μόνο εμμέσως
μπορεί να γίνει γνωστός μέσα από τις γραπτές πηγές, τα αρχαιολογικά ευρήματα και
τα γλωσσολογικά δεδομένα.1 Οι αρχαιο
ελληνικές και ρωμαϊκές πηγές που αναφέρονται στην προϊστορία και τους ιστορικούς
χρόνους της Θράκης, ελλείψει συγκροτημένης, γραπτής έκφρασης της θρακικής γλώσσας, συνιστούν τη μόνη πληροφόρηση του
είδους. Είναι, όμως, ταυτοχρόνως, εξαιρετι
κά αποσπασματικές,2 καθώς συνιστούν μία
υποκειμενική, «τυχαία» ερμηνεία της παρουσίας και εξέλιξης ενός συγγενικού μεν,
αλλά διαφορετικού από τους Έλληνες, αντιμετωπιζόμενου ως «έξω» λαού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες να αναφέρονται
ειδικά στην αρχαία Θράκη˙ η χώρα μνημο-

νεύεται αποσπασματικά, μόνον όταν τα γεγονότα ή οι πρωταγωνιστές σχετίζονται με
αυτήν, όπως ήταν π.χ. η εισβολή των Περσών ή η εκστρατεία του Σιτάλκη στη Μακεδονία. Ακόμη και τα κύρια Θρακικά ονόματα, τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια μας είναι
γνωστά μόνο μέσα από την ελληνική και σε
μικρότερο βαθμό τη ρωμαϊκή φιλολογική
και επιγραφική παράδοση.3 Τέλος, έχουν
απολεσθεί έργα τα οποία αναφέρονταν ειδικά στους Θράκες, όπως τα «Θρακικά» του
Μενδησίου Θρασύλλου, η «Θρακών Πολιτεία» του Ποντικού Ηρακλείδη, τα «Θρακικά» του Κλειτωνύμου, ή το «Περί Θρακηίων
πολισμάτων» του Κυμαίου Εφόρου.4

2.2. Η Θράκη και ο Κεντρικός Έβρος
κατά την προϊστορία
Η διαχρονική σημασία του Κεντρικού
Έβρου οφείλεται στη θέση που η περιοχή
κατέχει͘ η μικρή απόσταση από τα αιγαιακά

1. Фол 1986: 31-32.
2. Τριαντάφυλλος 1994: 47.
3. Λουκοπούλου 2000: 43-44.
4. Αποστολίδης 1955: 49. Fol, Marazov 1977: 11. Τριαντάφυλλος 1994: 50.
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παράλια και η πλωιμότητα του ποταμού
Έβρου παρείχαν τη δυνατότητα από τη μία
άμεσης επαφής με το Θρακικό Πέλαγος και
εμμέσως με τη μητροπολιτική Ελλάδα και
από την άλλη της σύνδεσης με την ενδοχώρα των Βαλκανίων. Ταυτοχρόνως, ο ορεινός
όγκος της Ροδόπης, που σχεδόν εγγίζει το
ποτάμι στο ύψος της περιοχής του σημερινού
Δήμου Σουφλίου προσέφερε τις απαραίτητες φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, τον
έλεγχο κινήσεων και μεταφορών σε ειρήνη
και πόλεμο, τις αμυντικές εγγυήσεις και τη
δυνατότητα συντεταγμένων ελιγμών, με τη
στήριξη αλληλοκαλυπτόμενων οχυρώσεων.
Ο χώρος, λοιπόν αποτελούσε ένα σταυροδρόμι ακατάπαυστης συνάντησης φυλε
τικών και πολιτισμικών ροών και θέση ελέγχου των χερσαίων και ποτάμιων δρόμων
που οδηγούσαν από το Αιγαίο στην ενδοχώ
ρα της Βαλκανικής και τις χώρες της Ανατο
λικής Ευρώπης. Παρείχε δημητριακά, μέταλλα, ξυλεία χρήσιμη για ναυπηγήσεις και οικοδομές, δέρματα, εύφορες εκτάσεις, βοσκο
τόπους, πλούσια πανίδα, κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ
δεχόταν πρώτος τα προϊόντα των νότιων
χωρών, που στη συνέχεια προωθούνταν
προς βορρά.5 Έτσι, η περιοχή κατοικήθηκε
πυκνά και ανελλιπώς, ήδη από την απώτατη
προϊστορία.6
Σε ό,τι αφορά την απώτερη προϊστορία
της ευρύτερης περιοχής, παλαιολιθικά επιφανειακά ευρήματα βρέθηκαν κυρίως βορειότερα, κοντά στον ποταμό Άρδα και πιθανώς
στην περιοχή των Φερών, ενώ η μεσολιθική
περίοδος δείχνει να λείπει ευρύτερα από τη
Θράκη.7 Εντούτοις, η έλλειψη υλικού δείχνει
να οφείλεται περισσότερο στην ισχνή έρευνα πεδίου στο παρέβριο τμήμα, παρά στην

όποια υποτιθέμενη απουσία εγκατοίκησης
κατά τις περιόδους αυτές.8
Η νεολιθική περίοδος, με την ανάπτυξη
για πρώτη φορά της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και τη μόνιμη εγκατάσταση σε
προσπελάσιμους πεδινούς και ημιπεδινούς
χώρους δεν φαίνεται να αρχίζει στη Θράκη
πολύ πριν το 4.500 π.Χ. Κατά την περίοδο
αυτή η στάθμη της θάλασσας βρίσκεται περίπου 0,40 μ. χαμηλότερα από τη σημερινή
και συνεπώς το γεωανάγλυφο και η εικόνα
που έχουμε για την ευρύτερη περιοχή και
τις αναπτυσσόμενες επαφές και σχέσεις είναι ασαφής.9
Η ενδοχώρα του ελληνικού Έβρου παρουσιάζει μία σχετική ανεξαρτησία εξέλιξης
τόσο σε σχέση με τις νοτιότερες, παράκτιες
περιοχές όσο και με το εσωτερικό της Βαλκανικής, καθώς απομονώνεται και από τις
δύο λόγω των ορεινών όγκων της Νότιας
Θράκης.10 Ταυτοχρόνως, εντούτοις, η περιοχή παρουσιάζει σημαντική κοινότητα με τις
περιοχές της σημερινής Νοτιοανατολικής
Βουλγαρίας, αλλά και της τουρκικής Ανατολικής Θράκης.
Το εύφορο παρέβριο έδαφος οδηγεί ήδη
από την Πρώιμη Νεολιθική περίοδο σε παραγωγή υψηλών ποσοτήτων δημητριακών,
αρακά και φακής, ενώ από τη Μέση και
Ύστερη Νεολιθική, περίπου από το 3.500
π.Χ. εισάγεται η καλλιέργεια της αμπέλου.
Στην ενδοχώρα της Θράκης επιλέγονται για
εγκατοίκηση εύφορες πεδινές εκτάσεις και,
κατά δεύτερο λόγο, ημιορεινές και λοφώδεις
περιοχές. Οι οικισμοί ιδρύονται επί εδαφικών εξαρμάτων για να μην πλημμυρίζουν,
αλλά και να ελέγχουν την περιοχή, όπου
είναι δυνατόν κοντά σε πόσιμο νερό, ενώ
είναι συγκριτικά αραιοκατοικημένοι. Οι κα-

5. Фол 1982: 32-33, 65. Τριαντάφυλλος 1994: 58. Τσιαφάκη 2009: 124. Гуридис 2021.
6. Delev 1982: 189.
7. Σαμοθράκης 1940. Theocharis 1971: 14-15. Τριαντάφυλλος 1994: 37.
8. Βλ. και Theocharis 1971: 6-7.
9. Theocharis 1971: 7, 13-16. Τριαντάφυλλος 1994: 37. Ασλάνης 2000: 27-28.
10. Hoddinott 1989: 52-54.
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τοικίες κατασκευάζονται συνήθως από ξύλο
και πηλό, ενώ διαθέτουν μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Το τελευταίο στάδιο της περιόδου, η λεγόμενη Χαλκολιθική περίοδος,
χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των μετάλλων και την ανάπτυξη του εμπορίου, Οι
πεδινοί οικισμοί αναπτύσσονται σε φυσικά
οχυρές θέσεις και γίνονται πυκνοκτισμένοι,
ενώ συχνά προστατεύονται με περιβόλους.
Κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού,
που καλύπτει την 3η χιλιετία π.Χ., οι οικισμοί στη Θράκη εξακολουθούν να είναι
απλές αγροτικές εγκαταστάσεις, που διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την οργάνωση και τον υλικό πολιτισμό της Νεολιθικής
περιόδου. Φαίνεται να υπάρχει μείωση του
αριθμού των οικισμών και, ταυτοχρόνως,
μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμών. Η
περιοχή του Έβρου κατοικείται, με αξιοσημείωτες πληθυσμιακές μετακινήσεις μέσω
της κοιλάδας του ποταμού. Πιθανώς τώρα
ξεκινά η διαμόρφωση του «προθρακικού»
ή «πρωτοθρακικού» έθνους.11 Επιλέγονται
φυσικά προστατευόμενες θέσεις κοντά σε
νερό, πηγές ή ποταμούς. Λόγω των αλλεπάλληλων εγκατοικήσεων οι θέσεις αυτές σήμερα εμφανίζονται συχνά ως τύμβοι. Η πρώιμη αυτή περίοδος είναι σημαντική για την
κάτω κοιλάδα του Έβρου.
Στην περίοδο που ακολουθεί, μέχρι περίπου το 1600 π.Χ. δεν εμφανίζονται οικισμοί
στη Νότια Θράκη.12 Ταυτοχρόνως, εντούτοις, οι γραπτές πηγές μας πληροφορούν
εκτενώς για στενές σχέσεις των Ελλήνων
και των Θρακών και μάλιστα για μία εκτεταμένη μετακίνηση των Θρακών προς Νότο,
ιδιαιτέρως κατά τους αιώνες που ακολουθούν. Φαίνεται ότι η περίοδος του 15ου13ου αιώνα π.Χ. μέχρι τα τέλη της Ύστερης
Εποχής Χαλκού χαρακτηρίζεται από την

εντατικοποίηση των σχέσεων Ελλήνων και
Θρακών.13
Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού γύ
ρω από τους κύριους οικισμούς αναπτύσσονται ανοικτά χωριά, ενώ συναντώνται εγκαταστάσεις βραχείας διάρκειας σε πεδινές
περιοχές, σε φυσικά οχυρές θέσεις, Νέα χωριά αναπτύσσονται με τις δραστηριότητες
της γεωργίας και κυρίως της κτηνοτροφίας,
μεγάλων ζώων στις πεδινές εκτάσεις και μικρών στις ορεινές, με κεντρικό σημείο οργάνωσης του χώρου τον κοινό στάβλο. Η εποχή
αυτή έχει τεράστια σημασία καθώς χαρακτηρίζεται από δημογραφική έκρηξη και καταλυτικές κοινωνικές μεταβολές, ενώ ισχυρή
είναι η αναγκαιότητα για μόνιμη κατοικία
και για εξεύρεση καλλιεργήσιμης γης.14
Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, που
διαρκεί περίπου μέχρι το 1100 π.Χ., στην
περιοχή του Κεντρικού Έβρου αναπτύσσονται οικισμοί τόσο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όσο και σε πεδινές, ενώ άμεση
επαφή με τον Μυκηναϊκό κόσμο δεν έχει
διαπιστωθεί προς το παρόν για την ενδοχώρα, παρότι τα ανασκαφικά ευρήματα από
τους οικισμούς της Ανατολικής Μακεδονίας,
αλλά και η αποδεδειγμένη εισχώρηση των
Ελλήνων στις χώρες του Ευξείνου Πόντου
οδηγούν στην υπόθεση περί παρόμοιας κατάστασης στη Θράκη, τουλάχιστον την παράκτια χώρα.15
Σε κάθε περίπτωση, η Μέση και Ύστερη
Εποχή του Χαλκού είναι οι σημαντικότερες
για την παγιοποίηση των στοιχείων κοσμογονίας, μυθολογίας και θρησκείας στον πυρήνα της θρακικής διασποράς, στον οποίο
ανήκει ο Κεντρικός Έβρος, ως κέντρο για
την ανάπτυξη της Θρακικής εθνοπολιτιστικής κοινότητας, αλλά και για τις επαφές
με τον θρακοφρυγικό μικρασιατικό χώρο,

11. Theocharis 1971: 10, 26. Бонев 1988: 65. Hoddinott 1989: 52.
12. Theocharis 1971: 10, 28-29. Τριαντάφυλλος 1994: 40-41. Ασλάνης 2000: 38.
13. Бонев 1988: 69-75. Hoddinott 1989: 55.
14. Спиридонов 2013: 114-115.
15. Theocharis 1971: 29-30. Τριαντάφυλλος 1994: 35-97. Ασλάνης 2000: 38. Τσιαφάκη 2009: 124.
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όπως και τον Ελλαδικό και τα νησιά του Αιγαίου, κατά την περίοδο που μπορεί να ονομαστεί «μυκηναϊκή Θράκη».16
Το τέλος της Εποχής του Χαλκού σημαδεύεται από την εκτεταμένη καταστροφή
των τοπικών πολιτισμών λόγω της λεγόμενης «καθόδου των Ινδοευρωπαίων.17 Κατά
την Ύστερη Εποχή Χαλκού και την Πρώιμη
Εποχή Σιδήρου η νοτιοανατολική Θράκη καθίσταται σταυροδρόμι κινήσεων λαών και
πολιτισμών, κάτι που αντανακλάται στην
εγκατάλειψη παλαιών και τη δημιουργία
νέων οικισμών, ενώ σε κάποιον βαθμό η οριστική διαμόρφωση του έθνους των Θρακών
πραγματοποιείται με το σμίξιμο των εισβαλλόντων με τα ήδη εγκατεστημένα στην περιοχή φύλα, σε μία διαδικασία που εντούτοις
ξεκινά ήδη πριν από τον 16ο αιώνα.18 Για
εγκατοίκηση προτιμώνται κορυφές υψωμάτων με φυσική οχύρωση, που ενισχύονται
με ισχυρούς περιβόλους, ενίοτε με εντυπωσιακές τοιχοδομίες και ισχυρές πύλες, που
θυμίζουν μυκηναϊκές οχυρώσεις, αλλά και
με εκτεταμένες δευτερεύουσες ομόκεντρες
οχυρώσεις.19
Κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου,
από το 1100 - 1050 π.Χ. έως περίπου τον 7ο -6ο
αιώνα π.Χ. αναπτύσσονται σημαντικοί οικισμοί στα ορεινά, που χαρακτηρίζονται από
τις εκφάνσεις του λεγόμενου «μεγαλιθικού
πολιτισμού». Ταυτοχρόνως, ενώ οι παραδόσεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού συνεχίζουν σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγή,
τις κοινωνικο - πολιτικές δομές και τον πολιτισμό, η Εποχή χαρακτηρίζεται από ισχυρές
ανακατατάξεις. Ως δραστηριότητες ξεχωρίζουν η κτηνοτροφία μεσαίων ζώων, κατεξοχήν αιγοπροβάτων και το κυνήγι. Οι κάτοι-

κοι της Θράκης, όπως είναι γνωστό και από
τα ομηρικά έπη και την ελληνική μυθολογία,
κατοικούν σε ακροπόλεις, δηλαδή προστατευόμενες κορυφές υψωμάτων, ενώ ο αριθμός των θέσεων και των οικισμών αυξάνει.
Οι λιθόκτιστοι περίβολοι φέρουν μνημειακές πύλες, ιδίως σε σημαντικές οχυρωμένες
θέσεις, όπως το Σεϊτάν Καλέ και το Μεσιμλέρ
Καλέ, κάποτε στιβαρές, κυκλώπειες οχυρώσεις, ενώ περικλείουν σημαντικό αριθμό λιθόκτιστων, τετράπλευρων ή αψιδωτών κτισμάτων, ενίοτε σημαντικών διαστάσεων.20

2.3. Ποιοι ήταν οι Θράκες
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι Θράκες
είχαν ινδοευρωπαϊκή καταγωγή και ήταν
συγγενείς με τους Έλληνες, αλλά κυρίως
με μικρασιατικά φύλα, όπως οι Φρύγες και
οι Τρώες, με τους οποίους χρησιμοποιούσαν σχεδόν την ίδια γλώσσα και σε δεύτερο
επίπεδο με τους Μακεδόνες και τους Ιλλυριούς.21 Σε ό,τι αφορά την καταγωγή και εμφάνισή τους στην περιοχή που έλαβε το όνομά τους υφίστανται τρεις κύριες θεωρίες:22
(α) ότι ήταν αυτόχθονες που κατοικούσαν
στη Βαλκανική, τουλάχιστον από τη Νεολιθική περίοδο,
(β) ότι συνιστούσαν μία φυλετική κοινότητα που προήλθε από τη μίξη αυτοχθόνων και
μεταναστών κατά τους 9ο -8ο αιώνες π.Χ.
(γ) ότι εμφανίστηκαν με μετανάστευση στη
Βαλκανική, πιθανότατα από τον Βορρά, τον
Καύκασο ή την περιοχή της Πολωνίας κατά
την Πρώιμη εποχή Χαλκού, στις αρχές της
2ης χιλιετίας π.Χ., κάτι που φαντάζει και ως
η πλέον εύλογη πιθανότητα ή στο τέλος της

16. Fol 1989: 12. Фол Β.2000: 28.
17. Theocharis 1971: 23, 28.
18. Tončeva 1974: 84. Фол 1982: 74. Порожанов 1998: 47.
19. Τριαντάφυλλος 1994: 42.
20. Tončeva 1974: 81-82. Fol, Marazov 1977: 10. Фол 1982: 66. Τριαντάφυλλος 1994: 42. Ασλάνης 2000: 38-39.
21. Τριαντάφυλλος 1994: 48.
22. Tončeva 1974: 77-79.
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χιλιετίας, όπου αναμείχθηκαν με τους αυτόχθονες προϊνδοευρωπαϊκούς λαούς, όπως
δέχεται στην πλειοψηφία της η ελληνική
πλευρά.23
Η έννοια του Θρακικού έθνους ως
«εθνοπολιτιστικής κοινότητας» ανταποκρίνεται στην προσέγγιση των αρχαίων συγγραφέων.24 Οι Θράκες θεωρούνται από τον
Ηρόδοτο ως το μέγιστο έθνος μετά τους Ινδούς και, εάν μάλιστα, κατ’ αυτόν, ήταν δυνατόν να υπακούουν σε έναν αρχηγό και να
διαπνέονται από ενιαίο πνεύμα θα ήταν δυσχερές να ηττηθούν από οποιονδήποτε και
θα αποτελούσαν το ισχυρότερο από όλα τα
έθνη. Εντούτοις, κάτι τέτοιο στάθηκε αδύνατο να συμβεί. Ομοίως, ο Παυσανίας αναφέρει ότι οι Θράκες είναι οι πλέον πολυάνθρωποι πλην των Κελτών, ενώ και ο Διονύσιος ο
Περιηγητής τονίζει το ίδιο.25 Πάντοτε κατά
τον Ηρόδοτο όλοι οι Θράκες αποτελούν μία
ενότητα, καθώς έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα, εκτός από τους Γέτες, τους Τραυσούς και
τους Κρηστωναίους.26
Σημαντικές πληροφορίες για την έκταση της Θράκης παρέχουν, πλην του Ηροδότου, ο Θουκυδίδης και άλλοι, Έλληνες και
Λατίνοι συγγραφείς. Τα όρια της Θράκης
κατά την αρχαιότητα κυμαίνονταν ανάλογα
με τον συγγραφέα και την εποχή, από τον
Πηνειό, Αξιό ή Στρυμόνα μέχρι την Προποντίδα και τον Εύξεινο Πόντο και από το
Αιγαίο μέχρι τον Δούναβη ή και ακόμη βορειότερα. Σε γενικές γραμμές, είναι τα δυτικά όρια της χώρας που διαφοροποιούνται.
Έτσι, κατά το πρώτο μισό της 1ης χιλιετίας
π.Χ. η έκταση της Θράκης βαθμιαία επεκτεί-

νεται, ενώ κατά την ελληνιστική περίοδο
παρατηρείται η αντίστροφη διαδικασία, καθώς η χώρα περιορίζεται έως τον Στρυμόνα
και τη συνέχεια τον Νέστο και τη Δυτική
Ροδόπη, καθώς στα δυτικά αναπτύσσεται το
Μακεδονικό κράτος.27
Ως προς τη γλώσσα, η θρακική, μαζί με
τη φρυγική και την αρμενική συνιστά τη
θρακοφρυγική οικογένεια, που είναι συγγενική με την ελληνική, από την οποία αποξε
νώνεται σε ύστερη φάση, ενώ δέχεται πολλές επιδράσεις από γείτονες, όπως τους Ιλλυριούς, τους Παίονες και τους Σκύθες.28 Η εγγύτητα της Θρακικής με την Ελληνική γλώσσα προβάλλεται στις θρακικές λέξεις που συναντώνται στη Γραμμική Β και σε μικρότερο
βαθμό τη Γραμμική Α, καθώς έχουν καταμετρηθεί 62 από αυτές στα αρχεία της Πύλου
και της Κρήτης, αναδεικνύοντας τη θρακική
συμμετοχή στη Μυκηναϊκή Ελλάδα.29
Η πρόσφατη έρευνα στην αρχαία Ζώνη
αποκάλυψε ένα μοναδικό πλούτο αφιερωματικών επιγραφών, γραμμένων στη θρακική
γλώσσα, επάνω σε όστρακα αγγείων, στο
Ιερό του Απόλλωνα, εμπλουτίζοντας και θέτοντας σε νέα βάση τα μέχρι τώρα γνωστά,
κυρίως από τη Βουλγαρία και τονίζοντας
τη θρακο - ελληνο -φρυγική γλωσσική εγγύ
τητα.30
Χαρακτηριστικά των Θρακών: Εν γένει
οι αρχαίοι συγγραφείς προσάπτουν στους
Θράκες αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως η
βία, η λαιμαργία, το πάθος για ακραία οινοποσία σε άντρες και γυναίκες, η φιληδονία, η οκνηρία, η αναξιοπιστία και το φιλοπόλεμο, καθώς θεωρούνται για αυτούς ως

23. Μοσχόπουλος 1948-49: 23-24. Theocharis 1971: 11 Lenk 1984. Hoddinott 1989: 52-54. Neue Pauly-Enzyklopädie
2002: 414.
24. Fol, Marazov 1977.
25. Ηρόδ. Ε.3. Jones 1971: 2. Τριαντάφυλλος 1994: 48-49.
26. Ηρόδ. Ε, 33. Αποστολίδης 1955: 49.
27. Στράβ., 7.1. Μοσχόπουλος 1948-49: 7-8. Fol, Marazov 1977: 9, 12. Αποστολίδης 1982-84: 187.
28. Αποστολίδης 1934-35. Σαμοθράκης 1963: Георгиев 1957: 65-83. Detchew 1976. Τριαντάφυλλος 1994: 49.
Порожанов 1998: 42-43.
29. Τριαντάφυλλος 1994: 49. Порожанов 1998: 24.
30. Τριαντάφυλλος 1994: 49.Τσατσοπούλου κ.ε. 2015: 209-563.
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αξιοπρεπείς ασχολίες μόνον ο πόλεμος και
η ληστεία. Είναι σκορδοφάγοι, ενώ μυρίζοντας τον καπνό βoτάνου που μοιάζει με
ρίγανη και φυτρώνει στις όχθες του Έβρου
πέφτουν σε βαθύ ύπνο.31 Για αυτούς η στίξη των σωμάτων συνιστά σημείο ευγενικής
καταγωγής. Ακόμη, επικρατεί ο θεσμός της
πολυγαμίας, όπως και η αγοραπωλησία γυναικών και παιδιών. Από την άλλη, τονίζεται
η αστείρευτη ενεργητικότητά τους, η αγάπη
για τη μουσική, τον χορό και η φιλοξενία
τους.32 Οι Θράκες είναι αξιόμαχοι στρατιώτες και ενιότε έχουν τεράστιο στρατό, όπως
εκείνος που εισέβαλε υπό τον Σιτάλκη στη
Μακεδονία, ενώ αργότερα χρησιμοποιούνται στα ελληνικά και ρωμαϊκά στρατεύματα33. Επίσης, από αρχαιολογικά δεδομένα,
αλλά και γραπτές πηγές αποκαλύπτεται
ότι η γεωργία αποτελεί βασική ενασχόληση, αντί της ληστείας και του πολέμου, ενώ
ακόμη και ο όρος «βάρβαρος» έχει για τους
αρχαίους Έλληνες συγγραφείς κυρίως την
έννοια της διαφορετικότητας και όχι της
απαξίωσης. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο πολιτισμός των θρακικών φύλων
δεν ήταν δυνατόν να είναι ενιαίος σε όλες
τις εκφάνσεις του και συνεπώς να εκφραστεί με απόλυτους όρους.

2.4. Τα θρακικά φύλα34
Η Θράκη κατοικούνταν από μεγάλες
φυλετικές ομάδες, τα φύλα, που χαρακτηρίζονταν από τη μεταξύ τους αυτονομία και
η ιστορική γεωγραφία των οποίων δίνεται
από πηγές που παραπέμπουν από τον Τρωικό Πόλεμο και φθάνουν μέχρι την Ύστερη
Ρωμαιοκρατία.35

Ο Όμηρος αναφέρεται σε τρία μεγάλα
φύλα, τους Κίκονες, τους Παίονες και τους
Θράκες· οι τελευταίοι προφανώς έδωσαν το
όνομά τους στη χώρα. Κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα οι Θράκες ζουν δίχως μία κεντρική αρχή,
διαιρεμένοι σε φύλα, τα οποία ο Στράβων
αριθμεί σε 22 και ο Ηρόδοτος σε 19. Οι οικισμοί αναπτύσσονται σε γηλόφους πεδινών
περιοχών ή σε υπώρειες ορεινών όγκων. Διοικητική μονάδα είναι η «κώμη», ενώ η κωμαρχία, ως σύνολο κωμών, παρότι θεσμός
της Ρωμαιοκρατίας, υφίσταται από παλαιά
στη βασική της δομή. Αριθμός κωμαρχιών
συνιστά την τοπική φυλή ή γένος, υπό τον
γενάρχη ή φύλαρχο. Παρότι δεν υφίστανται
πόλεις με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης, κάποιοι πρώιμοι οικισμοί έχουν σημαντικό μέγεθος και αξιοσημείωτη οργάνωση.
Οι τοπικές φυλές μαζί συνιστούν το όλον
φύλο ή την κυρίως φυλή, με επικεφαλής τον
ηγεμόνα ή βασιλέα.

2.5. Η θρησκεία και η μυθολογία
των Θρακών36
Κατά την αρχαιότητα ήταν γενικά αποδεκτό ότι η θρησκεία Θρακών και Ελλήνων
ήταν κοινή και μάλιστα ότι οι Θράκες αοιδοί
και μύστες ήταν εκείνοι που είχαν μεταδώσει τα κύρια στοιχεία της, τη μορφή, τους τύπους της, την ιερή ποίηση και τα πρωτογενή
λογοτεχνικά είδη στην Ελλάδα.
Τα πρώτα συνεκτικά στοιχεία για τη
μυθολογία και τη θρησκεία των Θρακών
συναντώνται στον Όμηρο. Εντούτοις, για
συγγραφείς όπως ο Ηρόδοτος, ο Πλάτωνας
ή ο Ξενοφώντας, η θρακική θρησκεία είναι
παράξενη και ακατανόητη.37

31. Πλούτ. 3. Σαμοθράκης 1940: 33.
32. Ηρόδ. ΣΤ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου 1984: 82. Τριαντάφυλλος 1994: 51-52.
33. Jones 1971: 1. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου 1984: 82. Τριαντάφυλλος 1994: 51-52.
34. Σαμοθράκης 1963: 238-240. Αποστολίδης 1980-81.
35. Fol, Marazov 1977: 12.
36. Rabadjiev 2015.
37. Fol, Marazov 1977: 10, 24.
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Η εγγύτητα στο πεδίο της θρησκείας διαγράφεται κατεξοχήν στην ελληνική μυθολογία.
Οι Θράκες εισήγαγαν συστατικά στοιχεία της θρησκείας και μυθολογίας μέσω
της καθόδου τους στον ελλαδικό χώρο κατά
τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. και σε μία διαδικασία που συνέχισε καθ’όλη την αρχαιότητα. Τα μυστήρια μεταφέρθηκαν στην
Ελλάδα και διατηρήθηκαν μετά τον εκχριστιανισμό και μέχρι προσφάτως, σε μέρη
«όπου οι εξελληνισθέντες Θράκες παρέμειναν αμιγείς». Σε ύστερη περίοδο βαθμιαία οι
θρακικές θεότητες εξελληνίστηκαν, παρότι
συνέχισαν οι σπονδές, θυσίες, αναθήματα,
μαντείες και τελετές να διαφυλάττουν τον
αρχαιότατο, οργιαστικό χαρακτήρα.38
Ο ύστερος θρησκευτικός συγκρητισμός
Ελλήνων και Θρακών προβάλλεται στην ελληνικότητα των ονομάτων. Υποθέτουμε ότι
θεοί, άγνωστοι αρχικά στους Έλληνες πήραν τη θέση τους στο Ελληνικό Πάνθεον και
στη συνέχεια επέστρεψαν στη Θράκη.39 Τα
ελληνικά ονόματα, λοιπόν, αλλά και η εν γένει «ελληνοποίηση» των θεών αντανακλούν
την ύστερη αναστροφή των ελληνοθρακικών σχέσεων.
Έτσι, ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί ότι
από τους θεούς οι Θράκες. τιμούν μόνο τους
Άρη, Διόνυσο και Αρτέμιδα. Επιπλέον, οι βασιλείς τους τιμούν περισσότερο τον Ερμή,
καθώς θεωρούν ότι έλκουν την καταγωγή
τους από αυτόν.40
Οι θεότητες των Θρακών αντανακλούν
τα πάθη τους. Οι λατρείες του Άρεως και της
Αρτέμιδος -Βενδίδος ήταν από τις πλέον διαδεδομένες στην κάτω κοιλάδα του Έβρου. Η
Άρτεμις, η οποία απεικονίζεται σε νομίσματα και ανάγλυφα της περιοχής, θεά της φύ-

σης, του κυνηγιού και της άγριας ζωής ταυτιζόταν με την άγρια θρακιώτισα θεά, την
Βενδίδα, την πλέον διαδεδομένη προσωποποίηση της Μεγάλης Μητέρας των Θεών,
αλλά και την Εκάτη και την Περσεφόνη. Η
λατρεία της μεταφέρθηκε στη νότια Ελλάδα
και ιδίως στην περιοχή της Αττικής από τους
κατοικούντες εκεί Θράκες.
Για τον Άρη, αλλά και τον Δία και την
Ήρα βρίσκουμε πολλά τοπωνυμικά επίθετα κατά μήκος του κάτω ρου του ποταμού
Έβρου, που δείχνουν ότι τιμούνταν ιδιαίτέρως, ιδίως κατά τη Ρωμαιοκρατία.41 Η
λατρεία του Απόλλωνα τεκμηριώνεται από
τα τοπωνυμικά και ιδιότητας σημαντικά
στην περιοχή νοτίως της Αδριανουπόλεως,
τα ιερά και τους βωμούς του θεού που προσωποποίησε την πανάρχαια ηλιακή λατρεία
των Θρακών.42 Κάποια από τα υπαίθρια ιερά
των κορυφών της Ροδόπης, στα οποία ο βασιλεύς - ιεροφάντης -θύτης τελούσε τα της
ηλιακής λατρείας, στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ξωκλήσια του προφήτη Ηλία, ενώ η
παράδοση συνεχίζει με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Μπεκτασήδων, «Γιαγλά»,
που τελείται στο πλάτωμα Χίλγια, την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου.43
Διαδεδομένη ήταν ακόμη η λατρεία της
Δήμητρας και της Περσεφόνης, αλλά και του
Ασκληπιού, θεού της υγείας και των βοηθών
του, που είχε εισαχθεί στη Θράκη μέσω των
Ελληνικών αποικιών. Τα Ασκληπιεία είχαν
μεγάλη φήμη, ιδίως σε ύστερη περίοδο,
όπως επιβεβαιώνεται από τα ευρισκόμενα
νομίσματα Πλωτινουπόλεως.
Ξεχωριστά, ακόμη, λατρευόταν σε παρέβριες πόλεις, όπως στη Ζειρηνία και την
Πλωτινούπολη ο Ηρακλής, αριστοκρατική
θεότητα, πρόγονος των ηγεμόνων, όπως

38. Αποστολίδης 1934: 34-44.
39. Σχετ. Τριαντάφυλλος1994: 50.
40. Ηρόδ. Ε.7. Αποστολίδης 1934: 52. Fol, Marazov 1977: 24. Τριαντάφυλλος 1994: 51. Τριαντάφυλλος 1995-98: 358.
41. Αποστολίδης 1934: 47-49. Fol, Marazov 1977: 21.
42. Τριαντάφυλλος 1994: 51.
43. Που σημαίνει Ηλίας. Αποστολίδης 1934: 44-46. Фол 1986: 41. Ζεγκίνης 1988: 139.
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φαίνεται σε νομίσματα και αντικείμενα λατρείας, ως θεός της υγείας και της σωματικής ρώμης.44
Κατά τη Ρωμαιοκρατία η Θράκη εμπλουτίζεται με εκατοντάδες ιερών ελληνικού
τύπου, αλλά ταυτοχρόνως διατηρεί την
οργιαστική, εκστατική φυσιογνωμία της
πανάρχαιας λατρείας της χώρας, ενώ εντείνεται η λατρεία των φυσικών όρων.45 Ο ζωοδότης ποταμός Έβρος αποτελούσε αντικείμενο ποιητικού θαυμασμού ήδη από πρώιμους
χρόνους, ενώ λατρευόταν ιδίως στις μεγάλες
πόλεις που έκειντο επί των οχθών του, τη
Φιλιππούπολη, την Αδριανούπολη, την Πλωτινούπολη και την Τραϊανούπολη, αλλά και
τη Ζειρηνία, παρά τη σημερινή Κορνοφωλιά. Το προσφάτως ανακαλυφθέν ψηφιδωτό του αγένειου θεού και της θεάς -πόλεως
- Τύχης Fortuna στην Πλωτινούπολη, αλλά
και το αναθηματικό ανάγλυφο που είχε βρεθεί προπολεμικά στον χώρο της αρχαίας Ζειρηνίας με την αφιέρωση στον θεό Έβρο, «τῳ
κυρίῳ Έβρῳ», επιβεβαιώνουν την προέχουσα θέση του ποταμού στον βίο των αρχαίων
Εβριτών.
Άλλες γυναικείες θεότητες οι οποίες λα
τρεύονταν στη Θράκη ήταν οι τρεις Νύμφες
των πηγών, τα ιερά των οποίων ήταν εκτεταμένα τόσο επί του Έβρου όσο και στα δυτικά, ορεινά του.46 Στα ρωμαϊκά χρόνια διαδίδεται επίσης η λατρεία ανατολικών και
αιγυπτιακών θεών, ενώ μορφοποιείται η
πανάρχαια λατρεία των ψυχών και των αρχέγονων ιερών, των σπηλαίων.47
Το θρακικό πνεύμα εκφράζει πάνω απ’
όλα η οργιαστική λατρεία του Διονύσου,
συμβόλου του θανάτου και της αναγέννησης της ζωής˙ εδώ ο θεός βρίσκεται πλησιέ-

στερα στην πρωταρχική του, χθόνια μορφή,
τον Ζαγρέα, παρά στον μεταγενέστερο ανατολικό Σαβάζιο: οι οργιαστικές εορτές του
επιδιώκουν την έκσταση και τη γονιμότητα
μέσω της οινοποσίας και της ευωχίας. Η σύγκρουση του φωτοδότη Λυκούργου με τον
χθόνιο Διόνυσο θα εξελιχθεί αργότερα στο
αντιθετικό σχήμα Ορφέα- Διονύσου.48
Η πρωταρχική, πανάρχαια λατρεία είναι
εκείνη της Μητέρας Θεάς, η οποία ταυτίζεται με τη φρυγική Κυβέλη, αλλά και με τη
θρακική Κοττυτώ - Βενδίδα και αργότερα με
τη χθόνια Δήμητρα και την Ήρα.49 Η Μητέρα των Θεών είναι η προέλευση του παντός
στον κόσμο, πηγή ζωής και πρόγονος του
ανθρώπινου είδους. Οι ισοκαθήμενοι «πάρεδροι», Μητέρα και Υιός αποτελούν τον πυρήνα και την κύρια συνιστώσα της Ορφικής
κοσμογονίας, όπου ο τελών τις θυσίες βασιλεύς -ιεροφάντης συνιστά την ενσάρκωση
του υιού του Υιού.50
Στην πρώιμη θρακική κοινωνία οι υποστάσεις του κύριου προσώπου που κατέχει
την πολιτική και τη θρησκευτική εξουσία
συνενώνονται στον βασιλέα-ιεροφάντη.
Στην υψηλότερη έκφανση αυτής της διαδικασίας σειρά ηρώων μετατρέπεται σε διαμέσους ανάμεσα στους ανθρώπους και τον θεό
-κόσμο, που αποθεώνονται μετά θάνατον.
Στη μορφή του Θράκα βασιλέα- σαμάνου συμπλέκεται το «ορφικό» αριστοκρατικό και
δυναμικό επίπεδο, εκείνο που διακρίνεται
και μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα,
όπου η θεϊκή δύναμη έρχεται στον άνθρωπο με έναν δυναμικό, ενεργητικό τρόπο, εκφραζόμενο μέσα από τη μουσική, την «κατακόρυφη» κοσμογονία και το μονοθεϊσμό με
το «διονυσιακό», όπου η ψυχή συνδέεται με

44. Αποστολίδης 1934: 52-54. Fol, Marazov 1977: 21.
45. Αποστολίδης 1934: 44.
46. Αποστολίδης 1934: 55.
47. Αποστολίδης 1934: 41, 57-58. Fol, Marazov 1977: 22-24. Τριαντάφυλλος 1994: 51.
48. Macr. 1, 18, 11. Αποστολίδης 1934: 49-51. Τριαντάφυλλος 1994: 51. Фол Β 2000: 95.
49. Βλ. και Fol, Marazov 1977: 22.
50. Fol, Marazov 1977: 21. Fol 1989: 11. Найденова 1986: 22-23. Фол В. 2000: 30, 36, 100.
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το θείο μέσω μίας στατικής, πολυθεϊστικής,
συλλογικής, εκστατικής σχέσης.51
Τα πανάρχαια αυτά μυθολογικά πρότυπα παίρνουν μορφή κατά τη μετάβαση από
την Εποχή του Χαλκού σε εκείνη του Σιδήρου και συνεχίζουν μέχρι τη Ρωμαιοκρατία
με τη σύνθεση διαφορετικών μύθων σε ένα
πρόσωπο, όπως σε εκείνα των Μάρωνα, Ρήσου και Ζάλμοξι. Οι Θράκες βασιλείς είναι
ταυτοχρόνως οι μύστες με τις μαγικές ικανότητες, εισηγητές της μουσικής και της
ποίησης στην Ελλάδα, στη μυθολογία της
οποίας καταλαμβάνουν εξέχουσα θέση. Οι
Θράκες υμνωδοί και μουσικοί είναι ο Λίνος,
πρώτος ευρέτης ρυθμών και μελωδίας, με
τον μαθητή του, Θάμυρι, ο γιος του Απόλλω
να, κιθαρωδός Φιλάμμων, ο εποποιός και
μάντης Μουσαίος, ο Αμφίων, ο Οίαγρος, πατέρας του Ορφέα, ο τυφλός βασιλεύς - μάντις
Φινεύς, αλλά και ο Εύμολπις, ο μυθικός Θράκας βασιλιάς -ιερέας, ιδρυτής των Ελευσίνιων Μυστηρίων, που μεταφέρει τη μουσική
και καθιερώνει τη σύνθετη λατρεία Διονύσου και Ορφέα στην Ελλάδα.52
Οι ιδιότητες του θεοποιημένου ηρώα
-προγόνου μεταφέρονται στον αρχαιότατο,
δημοφιλέστατο θεό, τον ανώνυμο έφιππο
«Κύριο Ήρωα», «Θράκα ιππέα» ή απλώς «Κύριο». [Φωτ. 9] Ο ήρωας-θεός φέρει επίθετα
που δηλώνουν τόπο λατρείας ή άλλες ιδιότη
τες. Η λατρεία του ως φυλετικού προγόνου
φαίνεται ότι εισάγεται κατά την Ύστερη
Εποχή του Χαλκού, συνδεόμενη με την πίστη
στη μεταθανάτια ζωή, άλλοτε προβάλλοντας
ηλιακά-απολλώνεια χαρακτηριστικά και άλ
λοτε χθόνια. Στην πορεία ενίοτε ταυτίζεται
με κάποιον από τους θεούς, ως Απόλλωνας,
Ασκληπιός, Δίας, Διόνυσος ή Άρης. Τα παλαιά
υπαίθρια ιερά του Ρήσου, του Ζάλμοξι και

των άλλων ηρώων-θεών, που βρίσκονταν
στις κορυφές υψωμάτων, σε ολόκληρη τη
Θράκη, μετατρέπονται σε ιερά του Θεού
-Ήρωα. Η κρίσιμη τομή της απεικόνισης και
λατρείας του Θράκα ιππέα συντελείται με
την είσοδο ελληνιστικών στοιχείων, περί τον
3ο αι. π.Χ. και εντείνεται κατά τη Ρωμαιοκρατία. Η απεικόνιση του αφηρωισμένου νεκρού
γίνεται ως επί το πλείστον σε λίθινα ανάγλυφα, με τον ήρωα-θεό πάντοτε έφιππο, σε
σκηνή κυνηγιού, ενός αριστοκρατικού-βασιλικού προνομίου, να στοχεύει με ακόντιο,
συνήθως αγριόχοιρο. Χαρακτηριστικά της
απεικόνισης είναι επίσης η παρουσία βωμού, δένδρου, ως συμβόλου της ζωής και της
αναζωογόνησης της φύσης, κουλουριασμένου φιδιού, που συμβολίζει την ψυχή και την
ανάσταση, με την αλλαγή του δέρματός του,
σκύλου και γυναικών που στέκονται δίπλα
στο δένδρο. Κατά την ύστερη αρχαιότητα ο
Θράκας ιππέας αλλάζει όνομα και αποκτά
νέα υπόσταση, δίχως να τροποποιείται ουσιωδώς εικονογραφικά, ως ο Άγιος Γεώργιος.53
Τον υπέρτατο τοπικό συγκρητισμό χθόνιας και ηλιακής λατρείας συναντάμε στο
πρόσωπο του Ορφέα.54 Πιθανώς κατά τη
διάρκεια του β΄μισού της 2ης χιλιετίας π.Χ.
ο προφορικός Ορφισμός μορφοποιείται ως
δόγμα της λατρείας του Ήλιου και παίρνει
τη μορφή ενός αριστοκρατικού θρησκευτικού δόγματος, που υπηρετείται από τους
μυημένους στη διδασκαλία του. Ο «Θραξ το
γένος»55 Ορφέας εμπλουτίζει τη διονυσιακή
λατρεία, προσθέτοντας το μυστηριακό σκέλος, την πνευματικότητα και τον εξαγνισμό.
Είναι ο ήρωας, ο βασιλεύς -θεός, ο προφήτης, ο θρησκευτικός αναμορφωτής και εισηγητής δογμάτων, ο θεραπευτής, ο πατέρας
των μυστών, ο «λαϊκότερος» και μέγιστος

51. Фол 1986: 34.
52. Διόδ. III 67. 1-4 Βλ. και Τριαντάφυλλος 1994: 50. Фол 1986:77.
53. Αποστολίδης Μ.Κ. 1939-40 Παπαχριστοδούλου 1952. Fol, Marazov 1977: 17-24. Σαμσάρης 1980: 219-220.
Triandafyllos 1984: 18, 1986: 60-61. Фол 1986: 39. Τριαντάφυλλος 1994: 51.
54. RE 35, 1200-1305. Фол 1986.
55. Διόδ. IV 25, 1-4.
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αοιδός και ραψωδός της αρχαιότητας, στη
μελωδία του οποίου υποτάσσονται τα άγρια
θηρία, τα φυτά, ακόμη και τα άψυχα αντικείμενα. [Φωτ. 8, 10]
Ο Θρακικός Ορφισμός, στον βαθμό που
μας είναι γνωστός, διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με εκείνον της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης.56 Ο εξελληνισμός
του Ορφέα ξεκινά ήδη από τον 8ο αιώνα
π.Χ., όταν ο Ορφέας ενώνεται με τον ηλιακό
Απόλλωνα.57 Από εδώ ξεκινά ο Πυθαγορεανισμός του 6ου-5ου αι π.Χ. και τα μυστικά
«Ορφικά» κείμενα του 5ου-4ου αιώνα π.Χ.58,
των οποίων η παραγωγή κορυφώνεται κατά
τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν.
Ο ήρωας -θεός λατρεύεται παντού στα
Βαλκάνια, τη Ροδόπη, τον Παρνασσό, το
Παγγαίο κ.λπ.59 Η αρχική αντίθεση και στη
συνέχεια η σύνθεση και η σύγκλιση του
εκστατικού Διονυσιασμού με τον αριστοκρατικό Ορφισμό, του χθόνιου με το ηλιακό, με την ελληνική πλέον επιρροή, δια
μορφώνεται οριστικά στη Νότια Θράκη, ήδη
από τον 6ο π.Χ. αιώνα σε μία ανθρωπομορφική θρησκεία, με κύριο στοιχείο την πίστη
στην αθανασία της ψυχής. Το σμίξιμο αυτό,
με προβολή των παγανιστικών στοιχείων
επιβιώνει ακόμη και σήμερα στις Θρακικές
χώρες μέσα από τον μεταγενέστερο, χριστιανικό φιλτράρισμα σε δρώμενα, όπως τα
αναστενάρια ή ο Μπέης, που παραπέμπει
άμεσα στον τεμαχισμό του Διονύσου-Ζαγρέως από τους Τιτάνες.60
Η περιοχή του Κεντρικού Έβρου συνδέεται πολλαπλά με τον Ορφέα, τη λατρεία
και τα πάθη του. Σύμφωνα με τον μύθο που
αναφέρεται από συγγραφείς, όπως ο Απολ-

λώνιος ο Ρόδιος, ο Νίκανδρος, ο Pomponius Mela, από δυτικοευρωπαίους περιηγητές
της Οθωμανοκρατίας, αλλά και τη διαδεδομένη στους τοπικούς πληθυσμούς παράδοση, η ζωή και η δράση του μυθικού αοιδού
τοποθετείται στην περιοχή της Ανατολικής
Ροδόπης.61 Μετά τον κατατεμαχισμό του Ορφέα από τις Μαινάδες ή τις Θρακιώτισσες
γυναίκες, η κεφαλή του θεού-ήρωα ρίχνεται
στον Έβρο, για να φθάσει τραγουδώντας μέχρι τη νήσο Λέσβο. Η όλη ιστορία σχετίζεται
άμεσα με την εξέλιξη του μύθου του τεμαχισμού και της βρώσης του Διονύσου από τους
Τιτάνες μέσα από την ορφική θεολογία.62 Ο
χώρος αυτός, όπου συναντάται η Ροδόπη
με τον Έβρο, η περιοχή των μυστών, όπου
ενώνεται ο Ορφέας με τον Διόνυσο, μέσω
των προσωποποιήσεων του Ζαγρέα και του
Σαβάζιου μπορεί ευλόγως να τοποθετηθεί
στην περιοχή του κάτω ρου του ποταμού,
στην παρέβρια, πυκνά δασωμένη περιοχή
του Κεντρικού Έβρου.63 Στη βάση αυτών θα
μπορούσαμε να υπεισέλθουμε στην εικασία
σύνδεσης του ιερού της Βενδίδος - Αρτέμιδος - Μητέρας Θεάς στο παρέβριο Αμόριο με
τον τεμαχισμό του Ορφέα από τις Μαινάδες,
ακόλουθες της Μεγάλης Θεάς.
Τα λαξευτά μεγαλιθικά μνημεία της
περιοχής του Κεντρικού Έβρου, όπως τα
σπήλαια, οι βραχογραφίες, οι τάφοι, οι «ληνοί», τα «μανιτάρια», οι κιβωτιόσχημοι τάφοι- ντολμέν, τα κρόμλεχ, οι δίσκοι, οι κοιλότητες ή οι βωμοί αποτελούν τον ιδεατό τόπο
πραγμάτωσης των αρχαίων μύθων και τον
χώρο όπου εξελίχθηκε ο θρακικός πολιτισμός, ενώ προβάλλουν τον έντονα δυαδικό,
ουράνιο -χθόνιο χαρακτήρα της θρακικής

56. Фол 1994: 355-356.
57. Βλ. και Фол 1991: 18.
58. Фол 1994: 356.
59. Фол 1991: 327.
60. Μοσχόπουλος 1948-49: 27-28. Fol 1989: 11. Фол 1991: 18.
61. Νικ., 461-462. Απολλ., Ρόδ. Αργοναυτικά 28 (125), Pom. Mel., De situ orbis libri III, B΄, 627.
62. Фол Ал. 1991: 11.
63. Христов 1990: 26.
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λατρείας, που συναντά την ιδεατή της διατύπωση στο δίδυμο Ορφέα-Διονύσου.64

2.6. Οι σχέσεις των Θρακών
με τους Έλληνες
Η θρακική συμβολή στη διαμόρφωση
της ελληνικής θρησκείας και μυθολογίας
δεν είναι δυνατόν να αποτελεί αφηρημένο
δημιούργημα των αρχαίων Ελλήνων, παρά
τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις, που θέλουν την απόδοση θεών, λατρειών και ιδιοτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές του
Βορρά και της Ανατολής να τίθενται δίχως
πραγματική αντιστοιχία και τους Θράκες να
μην αποτελούν μία συγκροτημένη εθνοτική οντότητα.65 Πηγές και αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν το αντίθετο, ξεκινώντας
από την κοινή προέλευση της θρησκείας
Ελλήνων και Θρακών. Ακόμη, το θρακικό
στοιχείο στην ελληνική μυθολογία αποτελεί
καίριο επιχείρημα υπέρ της στενής σύνδεσης Ελλήνων και Θρακών. Για τους αρχαίους
ποιητές και φιλοσόφους, τον Πίνδαρο, τον
Αισχύλο και τον Πλάτωνα το όνομα Θράκη
φέρει συμβολικές σημασίες, ως «η χώρα της
αγνής διδασκαλίας… της ιερής ποίησης» και
του απολλώνιου φωτός, η κατεξοχήν ιερή
χώρα και αληθινή πατρίδα των Μουσών. Η
μυθολογική γενεαλογία δείχνει τη Θράκη,
ως κόρη του Ωκεανού και της Παρθενόπης,
αδελφή της Ευρώπης, και ετεροθαλή αδελφή
της Ασίας και της Λιβύης να είναι ισότιμη με
τις ηπείρους, καταλαμβάνοντας αυτοτελές
τμήμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας αλλά ευρισκόμενη πλησιέστερα στην Ευρώπη.66
Επιπλέον, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, όπως ο Θουκυδίδης (II 22), ο Ηρόδοτος

(VII 73, 185, VI 45), ο Ελλάνικος (Fr. hist. gr.
71) και ο Στράβων επανειλημμένα τονίζουν
την πρώιμη επίδραση των Θρακών στον πολιτισμό των Ελλήνων. Αναλυτικά αναφέρεται ότι οι Θράκες είχαν εγκατασταθεί στην
Κεντρική Ελλάδα, Αττική, Βοιωτία, Κόρινθο,
Φωκίδα, Εύβοια, Δαυλίδα, Ορχομενό, Παρνασσό, στις νήσους Λήμνο, Νάξο, Χίο αλλά
και την Θεσσαλία και περί τον Όλυμπο. Σε
αυτούς αποδίδονται τα Ελευσίνια μυστήρια
καθώς η ιερατική πολιτεία της Ελευσίνας
μυθολογείται ως ιδρυθείσα από τους Θράκες
υπό τον Εύμολπο, γιο του Ποσειδώνα και
της Χιόνης, ενώ ο Θράκας Τηρεύς κατείχε
την Δαυλίδα της Φωκίδας και οι «Θρακίδαι»
ήταν το επιφανέστερο ιερατικό γένος στους
Δελφούς.67 Ο Στράβων, ακολουθώντας τον
Έφορο αναφέρει ότι οι Θράκες παρότι είχαν
κλείσει ειρήνη με τους Βοιωτούς, επιτέθηκαν
κατά τη νύκτα στο στρατόπεδο των τελευταίων, αιτιολογούμενοι εκ των υστέρων με το
ότι η συνθήκη βρισκόταν σε ισχύ μόνον κατά
τη διάρκεια της ημέρας, επινόηση που έμεινε
στην ιστορία ως «Θρακία παρεύρεσις» (δικαιολογία).68 Το Θρακικό φύλο των Αβάντων
είχε εγκατασταθεί, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στην Εύβοια, ενώ κατά τον Διόδωρο τον
Σικελιώτη Θράκες βρίσκονταν στη Νάξο.69
Με τις περί Θρακών και Φρυγών παραδόσεις σχετίζεται επίσης η μυθική εκστρατεία
των Αμαζόνων κατά της Αττικής.70 Η περίοδος λίγο μετά τον Τρωικό πόλεμο αναφέρεται από τον Διόδωρο το Σικελιώτη ως εκείνη
της θαλασσοκρατίας των Πελασγών και των
Θρακών: «ως προς τους χρόνους των θαλασσοκρατόρων… μετά τον Τρωικό πόλεμο τη
θάλασσα κατείχαν ... Λυδοί και Μαίονες έτη
92, Πελασγοί έτη 85, Θράκες έτη 79.71

64. Delev 1978. 1980. Triandafyllos 1984: 19.
65. Παπούλια Β. 1994: 23. Τριαντάφυλλος 1994: 50.
66. Στεφ. Βυζ. 316, 9. Τσιαφάκη 2009: 123.
67. Diod. XVI, 24.34. Schure 1889: 225-227. Μοσχόπουλος 1948-49: 27-29. Фол 1986: 79. Τριαντάφυλλος 1994: 50.
68. Ephor. 119, Στράβ. 7.1, 9.2.2. Фол 1982: 65-72, 1986: 60. Τριαντάφυλλος 1994: 50.
69. Τριαντάφυλλος 1994: 50.
70. Μοσχόπουλος 1948-49: 45-47.
71. «… de temporibus thalassocratorum, qui maria tenebant. Post bellum Troianum mare obtinuerunt: Lidi et
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Τα πραγματικά αντίστοιχα αυτών των
μύθων μπορούν να αναχθούν πριν από τον
Τρωικό Πόλεμο, περί τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ., χρονική περίοδο η οποία συμπίπτει με εκείνη της επιρροής των Θρακών
στη διαμόρφωση της ελληνικής θρησκείας,
μουσικής και μυθολογίας. Ενώ η μυκηναϊκή περίοδος παραμένει ακόμη σκοτεινή σε
ό,τι αφορά τη θρακική ενδοχώρα, οι σχέσεις
Ελλήνων και Θρακών, με αντίστροφη πλέον
πορεία, εντείνονται μετά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό.72 Σχετικά μπορούμε να μνημονεύσουμε τη θρακική καταγωγή πολλών
από τους επιφανείς αρχαίους Αθηναίους,
όπως ήταν οι Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Αντισθένης, Ιφικράτης και Θουκυδίδης.

2.7. Η ταύτιση χώρων και φύλων
στον Κεντρικό Έβρο
Ο χώρος του Κεντρικού Έβρου αποτέλεσε ένα σταυροδρόμι διαρκών μετακινήσεων
κατά την προϊστορία, κάτι που καθιστά δυσχερή την απόδοση της εγκατοίκησής του σε
συγκεκριμένα φύλα και περιόδους.73 Από τις
πηγές μας είναι γνωστή η παρουσία τριών
φύλων. Στον ευρύτερο χώρο της αιγαιακής
Θράκης, σύμφωνα με τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο και άλλους ήταν παλαιά εγκατεστημένοι οι Κίκονες: «το παλαιόν ήν Κικόνων».74
Την ίδια άποψη συμμερίζονται ο Πλίνιος
(Plinius) στη Φυσική του Ιστορία: «os Hebri…oppidum Aenos… Ciconum quondam region», ο Pomponius Mela, όπως και σχεδόν
όλοι οι Δυτικοευρωπαίοι περιηγητές που
περνούν από την περιοχή κατά την περίοδο
της Οθωμανοκρατίας.75 Μετά τα μέσα του

6ου αι. π.Χ. νέα φύλα εγκαθίστανται επί της
δυτικής όχθης του κάτω ρου του ποταμού
Έβρου: «παροικοῡσι δὲ τὸν Ἔβρον Κορπῑλοι
καὶ Βρέναι»76. [Φωτ. 7]
Τα δύο φύλα, Κίκονες και Κορπίλοι, εμφανίζονται να κατέχουν τον ίδιο χώρο σε
μεγάλο μέρος του. Το πιθανότερο είναι ότι
οι Κορπίλοι εγκαταστάθηκαν σε τμήμα του
χώρου όπου πριν από αιώνες διέμεναν οι
Κίκονες, ενώ, κατά προσωπική εκτίμηση,
συνδέονταν με κάποιον τρόπο φυλετικής
συγγένειας με αυτούς. Οι Κίκονες θα ήταν
περισσότερο εξαπλωμένοι πριν τους Μηδικούς πολέμους και στη συνέχεια η έκταση
που κατείχαν συρρικνώθηκε, ενώ οι Κορπίλοι θα εγκαταστάθηκαν σε πιο περιορισμένη
περιοχή, στο ανατολικό τμήμα της χώρας ή,
ειδικότερα, όπως θέτει ο Πλίνιος, κατέλαβαν
την περιοχή από τη δυτική όχθη του Έβρου
μέχρι τη Βιστωνίδα λίμνη προς τα δυτικά και
κατά προσέγγιση μέχρι τη νοητή γραμμή Διδυμοτείχου- Ζλάτογκραντ προς βορρά.77
Στα βόρεια των Κορπίλων, στο παραποτάμιο, πεδινό τμήμα του κάτω Έβρου,78 μεταξύ αυτών και των Βησσών κατά τον Στράβωνα ζούσαν οι Βέννοι, Βενναίοι, Βενάσιοι ,
Βρένες ή Βρέννοι, οι οποίοι έφθαναν μέχρι
τον ποταμό Άρζο, τον σημερινό Άρδα. Το
φύλο αυτό, κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, είχε
πρωτεύουσα τη Βέννα, την οποία ο Αυστριακός Tomaschek και αργότερα ο Detchew
ευλόγως ταυτίζoυν με το προρρωμαϊκό Διδυμότειχο. Οι Βέννοι αργότερα φαίνεται ότι
επεκτείνονται προς τα νότια και ανατολικά,
έως τις εκβολές του Μέλανα ποταμού, πέραν του Έβρου, ενώ δίνουν το όνομά τους
στη ρωμαϊκή στρατηγία Βεννική.79

Maeones annos XCII / Pelasgi LXXXV /Thraki LXXIX» Διόδ. VII, fr. II
72. Μοσχόπουλος 1948-49: 53. Τσιαφάκη 2009: 124.
73. Фол 1982: 32-33, 65.
74. Ηρόδ. Ζ’ 59. Ευστ., 1.564.
75. Plinius, Nat., 4.43. «στις εκβολές του Έβρου … την πόλη της Αίνου … παλαιά την περιοχή των Κικόνων»
76. Στράβων Ζ΄, fr.48. Detschew 1956: 254.
77. Фол Α 1982: 56-57. Avraméa , Karanastassi. 1993: 31.
78. Фол Α., Спиридонов 1983: 112, 120.
79. Tomaschek W. 1894: 82-84, 94. Detschew 1956: 51. Jones 1971: 14-15, 20. Avraméa, Samothrakis 1963: 89.
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Λίγο νοτιότερα, επί της ανατολικής όχθης
του ποταμού Έβρου ζούσε το ολιγάριθμο
φύλο των Παιτών ή Παϊτών, που θα έφθανε
μέχρι το ύψος του Διδυμοτείχου. Δεν γνωρίζουμε εάν και σε ποιαν έκταση το φύλο αυτό
είχε επεκταθεί επί της δυτικής όχθης του
Έβρου, στην περιοχή του Σουφλίου.80
Έτσι, η φυλετική τοπογραφία της περιοχής θα είχε ως εξής: στις αρχές του 9ου
αιώνα π.Χ., η περιοχή του σημερινού Δήμου
Σουφλίου αποτελούσε τμήμα της γης των
Κικόνων, των οποίων η παρουσία σχετίζεται με την ανάπτυξη του μεγαλιθικού πολιτισμού, που οι εκφάνσεις του προβάλλουν
στην περιοχή. Ήδη, στα τέλη του 6ου αιώνα,
στον χώρο έχουν εγκατασταθεί «νέα» φύλα,
που αντικαθιστούν τα παλαιά ή, εν μέρει,
παραμένουν τα τελευταία, με νέα ονόματα.
Η κατάσταση αυτή παγιώνεται μετά τους
Μηδικούς πολέμους, όταν αποκαθίσταται η
δυναμική και η ισχύς των θρακικών φύλων,
ενώ, πλέον, οι παρέβριες εγκαταστάσεις
έχουν τη μεγαλύτερη εξέλιξη, σε αντίθεση
με τις ημιορεινές ή ορεινές περιοχές, που είχαν γνωρίσει την ανάπτυξη κατά τους προηγούμενους αιώνες, κάτι που σχετίζεται και
με την εγκατάσταση νέων φύλων.81

2.8. Ιστορική εξέλιξη του Κεντρικού Έβρου
Με βάση την εδαφική τους μορφολογία
οι θέσεις του Κεντρικού Έβρου μπορούν να
χωριστούν σε δύο ομάδες. Στη μία εντάσσονται οι ορεινές περιοχές της Ανατολικής
Ροδόπης, σχετικά μακριά από τον ποτάμιο
δρόμο του Έβρου, στις οποίες η κτηνοτροφία μεγάλων ζώων, μαζί με δασικές, κυνηγετικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες
διαδραμάτιζαν τον κύριο ρόλο, ήδη από τη

νεολιθική περίοδο. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων αυξάνει κατά την περίοδο της
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, όπως προβάλλεται στα μεγαλιθικά μνημεία της εποχής.82 Κάποιες από αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τους ιστορικούς χρόνους ως
τοπικά λατρευτικά κέντρα ή και οχυρωμένα
σύνολα, ενώ σε άλλες παρατηρείται διακοπή. Την ορεινή περιοχή ξαναβρίσκουμε ως
σημαντικό θρησκευτικό κέντρο κατά τους
Βυζαντινούς και Οθωμανικούς χρόνους,
όπως αντανακλάται στην ονομασία της ως
«Όρους του Θεού», αλλά και στην επίσημη
διοικητική διάκριση μεταξύ ορεινής και πεδινής περιοχής.
Από την άλλη, οι πεδινές θέσεις που αναπτύσσονται επί της δυτικής όχθης του Έβρου
και των παραποτάμων του είναι στραμμένες
προς τον ποταμό και συχνά συνδέονται με
ιερούς χώρους. Οι θέσεις αυτές παρουσιάζουν μία αξιοσημείωτη πυκνότητα και έκταση στην περιοχή του σημερινού Δήμου Σουφλίου, όπως και μία αδιάκοπη, διαχρονική
παρουσία, που αρχικά επίσης συνδέεται με
τον μεγαλιθικό πολιτισμό. Ο παρέβριος χώρος δέχεται την οικονομική, εμπορική και
πολιτιστική διείσδυση των Ελλήνων από
τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα, αλλά και ακόμη πρωιμότερα. Δεν πρόκειται, εντούτοις,
για μία μονόπλευρη επιρροή, αλλά για μία
σύνθετη, αμοιβαία σχέση. Χαρακτηριστικά
της ίδιας περιόδου είναι η «εκ των έσω» διόγκωση της τοπικής οικονομίας, η σημαντική
αύξηση στον αριθμό των μόνιμων οικισμών
και η επανεμφάνιση οχυρωμένων θέσεων
που προσφέρουνν καταφύγιο σε περίπτωση
κινδύνου.83
Σημαντική καμπή στην τοπική ιστορία
συνιστά η διέλευση του Δαρείου Α΄ από την

Cпиридонов 1978. Фол 1982: 59-60. Karanastassi. 1993: 21. RE IV: 1, 275-276. Ботева-Боянова 2000: 30-31.
Σαμσάρης 2005: 250.
80. Σαμοθράκης 1963: 408. Фол 1982: 58.
81. Στράβ. 7, 47, 58. Plin. N.h.4.40. Ptol. 3.11.6. Στέφ. Βυζ. RE XI, 2, 1438. Samothrakis 1963: 314. Jones 12. Detscew
1956: 254. Delev 1980. Avraméa , Karanastassi. 1993: 31, 33. Σαμσάρης 2005: 250
82. Данов 1993: 139-140. Τριαντάφυλλος 1994: 42.
83. Фол 1970.
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περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον
των Σκυθών, το 512 π.Χ. Οι Πέρσες κατακτούν την περιοχή και πιθανώς εγκαθιστούν
σατραπεία με οχύρωση και ανάκτορο στον
Δορίσκο για σημαντικό χρονικό διάστημα,
ενώ επηρεάζουν την κοινωνικο -οικονομική
ζωή της θρακικής αριστοκρατίας, συντελώντας σε μία πολιτισμική, «εκ των άνω» ενοποίηση της περιοχής.84
Η απόσυρση των Περσών από την Θράκη, το 465 π.Χ. συμπίπτει με την ανάδυση
των Οδρυσών ως σημαντικής πολιτικής δύναμης. Οι Οδρύσες επεκτείνουν την πολιτική τους ισχύ κατά το δεύτερο μισό του 5ου
αιώνα π.Χ. επί των ισχυρότερων Θρακικών
φύλων και η Θράκη εισέρχεται στην «κρατική» της περίοδο, που παράλληλα χαρακτηρίζεται από την εντατικοποίηση των ελληνοθρακικών σχέσεων. Η ισχυροποίηση του
βασιλείου των Οδρυσών επηρεάζει εν μέρει
την εθνογεωγραφία των Θρακικών φύλων
που βρέθηκαν υπό αυτούς.85 Η περιοχή του
Κεντρικού και Βορείου Έβρου, όπως ορίζεται από τον κάτω ρου του ποταμού Έβρου
και των παραποτάμων του, ως ενδιάμεση
μεταξύ Ροδόπης και Μεσογείου ανάγεται σε
κύριο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής των
Οδρυσών. Έτσι, η πολιτική ενοποίηση των
θρακικών φύλων οδηγεί στην αποκατάσταση της τοπικής δυναμικής για ένα μεγάλο
διάστημα, και μία αξιοσημείωτη ανάπτυξη
των παραποτάμιων οικισμών και φύλων.86
Μπορούμε να θεωρήσουμε, εντούτοις,
ότι η οδρύσεια κυριαρχία αφορά κατεξοχήν
στην κρατική τους εδραίωση και τη στρατιωτική επικυριαρχία, ενώ τα υποταχθέντα
θρακικά φύλα παραμένουν στην περιοχή
ως οργάνωση και ως σχηματισμοί, υπό την
περισσότερο ή λιγότερο χαλαρή ηγεμονία

84. Тачева 2006: 15. Γουρίδης, 20091: 26-27.
85. Βεληγιάννη -Τερζή 2004: 325-326.
86. Фол 1970.
87. Βεληγιάννη -Τερζή 2004. Τσιαφάκη 2009: 127.
88. Lenk 1984: 91-92.
89. Badian 1980: 66-71. Lenk 1984: 94-95.
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των Οδρυσών και μάλιστα συνεχίζουν υφιστάμενα επί των διαδοχικών ηγεμονιών των
Μακεδόνων, Γαλατών (Κελτών) και Ρωμαίων. Φαίνεται ότι, παρά τις περιόδους έντασης ή και εχθρότητας μεταξύ Ελλήνων και
Θρακών, οι Οδρύσες ακολουθούν σε γενικές γραμμές μία πολιτική προσέγγισης και
ανεκτικότητας έναντι των ελληνικών αποικιών και των μητροπολιτικών πόλεων, αναπτύσσοντας εν γένει ειρηνικές και αμοιβαία
επωφελείς εμπορικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, κάτι που συνήθως συνέπιπτε
με τις επιδιώξεις, ιδιαιτέρως των Αθηναίων,
οι οποίοι επιδείκνυαν μία αξιοσημείωτη διπλωματική ικανότητα.87
Στα χρόνια του Ξενοφώντα και του Σεύθη
ΙΙ η δυτική όχθη του κάτω ρου του ποταμού
Έβρου ανήκει στο βασίλειο του Αμαδόκου ή
Μηδόκου (410-389 π.Χ.).88 Τη δολοφονία του
βασιλέως Κότυος Α΄(358 π.Χ.) και τη διαίρεση
του κράτους σε τρία τμήματα ακολουθεί μία
σύντομη περίοδος θυελλωδών εξωτερικών
μεταβολών που καταλήγει σε κεντρόφυγες
τάσεις και τον κατακερματισμό του κράτους,
ενώ ολοκληρώνεται γρήγορα με την κατάκτηση της Θράκης από τον Φίλιππο Β΄, το
342-341 π.Χ., τη δημιουργία αποικιών με Έλληνες και Μακεδόνες αποίκους και την πρώτη αστικοποίηση της ενδοχώρας της Θράκης,
που προβάλλεται στα μνημεία του β΄ μισού
του 4ου αι. π.Χ., όπως είναι οι τάφοι Μακεδονικού τύπου στα Λαγυνά και τη Δάφνη-Ελαφοχώρι.89 Η αστικοποίηση και ο εποικισμός
της Θράκης εντείνονται επί του βασιλέως
Λυσιμάχου (305-281 π.Χ.) και υποβοηθούνται
καταλυτικά από τη χρήση των ποτάμιων δρόμων του Έβρου και των παραποτάμων του.
Από τον Κεντρικό Έβρο και τις περιοχές
των σημερινών Φερών, Σουφλίου, Διδυμο-
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τείχου και Σαράντα Εκκλησιών διέρχεται
ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την πορεία του
προς το εσωτερικό των Βαλκανίων, σύμφωνα με τον Jochmus και προσφάτως τον Al.
Fol.90 Στη συνέχεια, κατά την εκστρατεία του
εναντίον των Περσών ο στρατηλάτης «διαβαίνει και τον Έβρο ευπετώς», για να περάσει στην Παιτική χώρα, φθάνοντας στον
Μέλανα ποταμό. Θεωρούμε ως πιθανό το
σημείο διάβασης του ποταμού να βρισκόταν
νοτίως της Κορνοφωλιάς, όπως συνέβη επανειλημμένα στην ιστορική πορεία του τόπου.
Στα τέλη του 4ου αι π.Χ. αναβιώνει η
ισχύς των Οδρυσών στη θρακική ενδοχώρα
υπό τον βασιλέα Σεύθη ΙΙΙ (341-306 π.Χ.), ενώ
οι Μακεδόνες κατέχουν τα παράλια. Ακολουθεί η «γαλατική περίοδος» της ιστορίας της
Θράκης κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. μετά τη μάχη
του Κουροπεδίου (281 π.Χ.) όπου ο Λυσίμαχος βρίσκει τον θάνατο. Οι Γαλάτες υποκαθιστούν εν μέρει τη μακεδονική κυριαρχία,
ευνοημένοι από τη σύγκρουση μεταξύ των
επιγόνων του Αλεξάνδρου και εγκαθιστούν
το βασίλειό τους στην κοιτίδα του Οδρυσικού κράτους και τη Νοτιοανατολική Θράκη,
με πρώτο βασιλέα τον Commodorius.91
Ελάχιστα γνωρίζουμε για την ιστορία
του Κελτικού- Γαλατικού βασιλείου της Θράκης, πέρα από νομισματικά δεδομένα, το
όνομα του τελευταίου τους βασιλέα, Καυάρου, και το όνομα της πρωτεύουσάς τους,
Τύλιδας. Για τη θέση της τελευταίας πλεονάζουν οι υποθέσεις, όπως ότι αυτή βρισκόταν
στο Τύλοβο, στην άνω κοιλάδα του Τόνζου,
κοντά στο Καζανλάκ, όπως είχε προτείνει
ο Jirecek, ότι ήταν κοντά στον Αίμο, όπως
αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος ή ότι ταυτίζεται με το ρωμαϊκό κάστρο Tulens ανάμεσα
στη Στάρα Ζαγόρα και Χάσκοβο, όπως μνημονεύει ο Προκόπιος. Θεωρούμε ότι η σύνθεση των διαθέσιμων στοιχείων μπορεί να
οδηγήσει σε μία νέα «συνισταμένη», θέτο-

ντας την Τύλιδα χαμηλότερα, στην περιοχή
Ιβάιλοβγκραντ -Μεταξάδων - Σουφλίου, μία
εικασία ενισχυόμενη από το κρίσιμο στοιχείο της απαραίτητης ταυτόχρονης εγγύτητας με την πόλη του Βυζαντίου και τη Ροδόπη και μία σειρά άλλων γεωπολιτικών και
γεωστρατηγικών συσχετισμών.92
Με την εκδίωξη των Γαλατών, το 212
π.Χ., στο εσωτερικό της χώρας παρατηρείται
αναβίωση της ισχύος των θρακικών φύλων,
παρά τις κατακτητικές προσπάθειες των Σελευκιδών, υπό την κυριαρχία των οποίων
παραμένει η ακτή του Θρακικού Πελάγους.
Ακολουθούν οι Λαγίδες της Αιγύπτου, έως
ότου στον χώρο εισέρχονται νέες δυνάμεις,
η Ρόδος και η Πέργαμος. Η Θράκη χωρίζεται
εκ νέου σε αριθμό φυλετικών ηγεμονιών,
ενώ με την αναβίωση της μακεδονικής ισχύος, επί Φιλίππου Ε΄, έως τη μάχη στις Κυνός Κεφαλές, το 196 π.Χ. επανέρχεται υπό
τη μακεδονική επικυριαρχία. Η προσωρινή
αναβίωση της πολιτικής ισχύος των Θρακών βασιλέων κατά το 2ο αιώνα π.Χ., συνοδευόμενη από τον αυξανόμενο ρόλο της
Θράκης στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου
εντείνεται με τη μακεδονική εξέγερση του
Ανδρίσκου, το 149 π.Χ., όπου οι Θράκες συμμετέχουν ενεργά, για να τερματιστεί απότομα μετά τη μάχη της Πύδνας, το επόμενο
έτος, όταν καθίστανται υποτελείς στους Ρωμαίους. Η χώρα είναι ζωτικής σημασίας για
τους νέους κυριάρχους, ως διάδρομος για
τις κτήσεις τους στην Ασία, κάτι που αντανακλάται στην κατασκευή της Via Egnatia,
παράγοντα καταλυτικού για την οργάνωση
του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Επί αυτοκράτορα Αυγούστου η Θράκη
μετατρέπεται σε ενιαίο βασίλειο υπό τον
οίκο των Σαπαίων, ενώ το 46 μ.Χ., επί αυτο
κράτορα Κλαυδίου καθίσταται Ρωμαϊκή
επαρχία, μετά τη δολοφονία του βασιλέως
Ροιμητάλκη Γ΄. Οι Ρωμαίοι αρχικά αφήνουν

90. Jochmus 1854. Fol 1980.
91. Πολύβ. 4.46.
92. Domaradzki 1978. Lenk 1984: 101-102. Delev 2003. Anastassov 2011: 221-223.
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το θρακικό διοικητικό σύστημα και τον οικονομικό έλεγχο άθικτα, ενώ οι στρατηγοί
προέρχονται από τους ντόπιους, ασκώντας
μία χαλαρή εξουσία, που κατά καιρούς σκλήραινε με τιμωρητικές εκστρατείες.
Ο αυτοκράτορας Τραϊανός και στη συνέχεια ο Αδριανός αναδιοργανώνουν πλήρως
το διοικητικό σύστημα της Θράκης με την
αποκέντρωσή της, καθώς παλαιά φυλετικά
κέντρα, αναβαθμίζονται, επανιδρυόμενα ως
πόλεις, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο.93
Η ρωμαϊκή Θράκη χωρίζεται σε διοικητικά τμήματα υπό στρατηγούς, τις στρατηγίες
που αποτελούν τεχνητά μορφώματα και φέρουν ονόματα θεοτήτων ή παλαιά ονόματα
φύλων ή θέσεων. Κατά τον Πλίνιο, που μάλλον υπερβάλλει, υπάρχουν 50 στρατηγίες. Ο
Κλαύδιος Πτολεμαίος, οποίος βρίσκεται εγγύτερα στο πρώιμο διοικητικό σύστημα της
Θράκης και τη φυλετική οργάνωσή της, αναπαράγει έναν κατάλογο με 14 στρατηγίες.
Οι Ρωμαϊκές επιγραφές δίνουν μεγάλο αριθμό στρατηγιών, που προφανώς αποτέλεσαν
υποδιαιρέσεις εκείνων του Πτολεμαίου και
αντιστοιχούν στα ονόματα πόλεων, φθάνοντας έτσι στις 80.94
Επί Ρωμαιοκρατίας ολοκληρώνεται ο
εξελληνισμός της Θράκης, περιλαμβάνοντας,
κατά την ύστερη αυτή φάση, τα κατώτερα
κοινωνικά στρώματα. Αποφασιστικοί παράγοντες για τον πολιτισμικό και γλωσσικό
εξελληνισμό της θρακικής ενδοχώρας στάθηκαν η υιοθέτηση των ελληνικών πολιτικών
θεσμών, η ελεύθερη διακίνηση πληθυσμών
και η ανάπτυξη αστικών κέντρων με ελληνικό χαρακτήρα. Την αμοιβαία προσέγγιση
του ελληνικού με τον θρακικό πολιτισμό
επιτάχυνε ο θρησκευτικός συγκρητισμός, με
πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον
Θράκα Ιππέα. Οι ονοματοδοσίες γίνονται σε

μεγάλο βαθμό με ελληνικά ονόματα, ενώ εισχωρούν τα ελληνικά έθη και οι τέχνες.
Η Εγνατία Οδός, τόσο σημαντική για την
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φθάνοντας στον
ποταμό Έβρο, χωριζόταν σε τρεις κλάδους,
ένας από τους οποίους οδηγούσε εγκάρσια
στην κύρια όδευση, προς τα βόρεια και την
Αδριανούπολη, συνδέοντας τη θάλασσα με
την Πλωτινόπολη, την Αδριανούπολη και
την Κεντρική Θράκη, τον Δούναβη και τις
παρευξείνιες χώρες. Η οδός αναπτυσσόταν
επί της ευνοϊκής γεωμορφολογικά δυτικής
όχθης του Έβρου, που επιπλέον δεχόταν
την προστασία των ανατολικών παρυφών
του όγκου της Ροδόπης. Ταυτοχρόνως, ο
ποταμός στο κάτω του, αδιάλειπτα πλώιμο
τμήμα, έως την Αδριανούπολη, ήταν διάσημος για τον αλλουβιακό του χρυσό, ενώ οι
νησίδες βοηθούσαν τη γεφύρωσή του με γέφυρες ή πλωτά μέσα για στρατιωτικούς και
εμπορικούς σκοπούς.95
Κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα και σύμφωνα με
τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου η Θράκη συνιστά μία από τις διοικήσεις της Υπαρχίας
της Ανατολής. Η dioecesis Thraciae (Διοίκησις Θράκης) διαιρείται σε έξι επαρχίες
(provinciae), από τις οποίες η τέταρτη στη
σειρά είναι ο Αιμίμοντος (Haemimontus), με
κύρια πόλη -έδρα την Αδριανούπολη. Νέες
πόλεις ιδρύονται για να εξασφαλίσουν τη
λειτουργία της διοίκησης. Τη διαίρεση αυτή
υιοθετεί η χριστιανική Εκκλησία μετά τον
θρίαμβό της. Η μεταφορά της έδρας της Αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο δίνει νέα ώθηση,
αυξάνοντας καταλυτικά τη σημασία των παρέβριων περιοχών.96
Ο Αιμίμοντος ξεκινούσε από τον Εύξεινο Πόντο, στο ύψος της αρχαίας Οδησσού,
της σημερινής Βάρνας και κατέληγε στο
Θρακικό Πέλαγος, με τη μορφή τριγωνικής

93. Lenk 1984: 172.
94. Στράβ. 47 (48). Jones 1971: 10-14, 22. Fol, Marazov 1977: 12.
95. O’ Sullivan 1972: 123-126, 167 κ.ε.
96. Jones 1971: 23.
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2. Η Θράκη και ο χώρος του Κεντρικού Έβρου κατά την Προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους

σφήνας ανάμεσα στις επαρχίες της Ευρώπης
και της Ροδόπης, ουσιαστικά περικλείοντας
τον κάτω ρου του ποταμού Έβρου μέχρι τις
εκβολές του, με σημείο επαφής των τριών
επαρχιών το Δέλτα του ποταμού και πιθανό
νότιο άκρο του το κάστρο του Βήρου ή Βηρού, που κατείχε τη θέση των σημερινών
Φερών. [Φωτ. 6]
Μετά τη μάχη της Αδριανούπολης, στις 9
Αυγούστου του 378 μ.Χ., καταλύεται οριστικά η «pax romana»͘ ακολουθεί μία μεγάλη
περίοδος κατά την οποία η επαρχία υποφέρει τα πάνδεινα από τις επιδρομές των βαρβαρικών φύλων. Το 443 η νότια Θράκη γνωρίζει τη μανία των Ούννων του Αττίλα, ενώ
οι εξεγέρσεις και οι επιδρομές ανυπότακτων
Γότθων φοιδεράτων είναι συνεχείς, μέχρι
και τα τέλη του 5ου μ.Χ. αιώνα. Ακολουθούν,
από τις αρχές του επόμενου αιώνα οι επιδρομές των Βουλγάρων και των Σλάβων, Σκλαβηνών, Ούννων, Κουτριγούρων και Ονογουνδούρων και στη συνέχεια των Αβάρων.
Απέναντί τους η άμυνα της Θράκης αποδεικνύεται αναποτελεσματική. Εντούτοις, παρά
τις συνεχείς βαρβαρικές επιδρομές και την
οικονομική και κοινωνική αστάθεια, η περιοχή διατηρεί σε λειτουργία ένα πυκνό σύστημα χερσαίων και υδάτινων δρόμων, στη λειτουργία του οποίου η χώρα του σημερινού
Δήμου Σουφλίου διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο.
Στα μέσα του 6ου μ.χ. αιώνα, όπως μας
πληροφορεί ο ιστορικός Προκόπιος, ο Ιουστινιανός, στοχεύοντας στην ενίσχυση της
άμυνας της αυτοκρατορίας και της ίδιας της
Κωνσταντινούπολης έναντι των βαρβαρικών
επιδρομών, πραγματοποιεί ένα τεράστιο
έργο, που περιλαμβάνει την ίδρυση ή ανακαίνιση περισσότερων από 400 οχυρά στη Θράκη και τον Αίμο. Η επαρχία του Αιμιμόντου

χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό, 53
κάστρων, κάτι που υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της για την άμυνα της αυτοκρατορίας και της ίδιας της Κωνσταντινούπολης,
καθώς οι θέσεις αυτές σχηματίζουν ένα τόξο
προστασίας, που απλώνεται από τον Εύξεινο
Πόντο μέχρι το Θρακικό Πέλαγος.
Στα τέλη του 7ου αιώνα μ.Χ. με την εφαρμογή του θεσμού των θεμάτων εμφανίζεται
το θέμα Θράκης, ενώ από το τέλος του επόμενου αιώνα· οι μεγάλες στρατιωτικές μονάδες
ταυτίζονται με τις διοικητικές περιφέρειες
και τίθενται υπό την κοινή στρατιωτική-
πολιτική αρχή ενός στρατηγού-διοικητή
του θέματος. Έναν αιώνα μετά, το τμήμα
ανάμεσα στον Έβρο και τον Νέστο97 αποσπάται και σχηματίζει το θέμα της Μακεδονίας,
με πρωτεύουσα την Αδριανούπολη, ενώ συνεχίζει με τη μορφή αυτή μέχρι τα τέλη του
12ου αιώνα, όταν στην περιοχή δημιουργείται το θέμα Αδριανουπόλεως - Διδυμοτείχου.
Από τα μέσα του 13ου αιώνα το Διδυμότειχο
συνιστά ξεχωριστό θέμα που περιλαμβάνει
και τη σημερινή περιοχή Σουφλίου. Ο όρος
Θράκη δεν χρησιμοποιείται ευρέως για την
περιοχή, καθώς επικρατούν οι Romania και
Rum- ili, ενώ επανέρχεται κατά τον 18ο και
τις αρχές του 19ου αιώνα.98
Κατά τους κυρίως Βυζαντινούς χρόνους
η σημασία της περιοχής αυξάνει, καθώς,
αφενός, αποτελεί τον κυματοθραύστη και
την κυριότερη γραμμή άμυνας απέναντι
στους εχθρούς της αυτοκρατορίας και της
Κωνσταντινούπολης ενώ αφετέρου συνιστά
το όριο της ακτινοβολίας του πολιτισμού της
βασιλεύουσας, που εδώ προσλαμβάνεται με
άμεσο, βιωματικό τρόπο και αντανακλάται
έντονα στις επώνυμες γειτονικές θέσεις, το
Διδυμότειχο, το κάστρο του Πυθίου και τη
Μονή Κοσμοσώτειρας Φερών.

97. Αρχικά έφθανε μέχρι το Στρυμώνα.
98. Αποστολίδης 1941-42. Χατζόπουλος 2009: 105.
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3. Οι αρχαιολογικές θέσεις
της περιοχής του Δήμου Σουφλίου

Παρότι οι αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής του Δήμου Σουφλίου παρουσιάζουν
υψηλότατο ενδιαφέρον, καθώς αναπτύσσονται με μοναδική πυκνότητα και ένταση
στοιχείων, παραμένουν άγνωστες τόσο στο
ευρύ κοινό όσο και στην επιστημονική κοινότητα.
Κατά την επιφανειακή και βιβλιογραφική έρευνα που διεξήχθη από τον Δήμο Σουφλίου το έτος 2008 στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Interreg III CBC
Ελλάδα- Βουλγαρία, με τίτλο για την ελληνική πλευρά «Το παρελθόν ως μέλλον: ιστορική τοπογραφία περιοχής Δήμου Σουφλίου
και τοπική ανάπτυξη», αποκαλύφθηκε ένας
μεγάλος αριθμός θέσεων. Αντικείμενο της
πράξης ήταν η προσέγγιση και η προβολή
της πλούσιας αρχαιολογικής - ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής μέσα από μία ευρεία
οπτική γωνία. Η χωρική προσέγγιση διευρύνθηκε, όταν ενσωματώθηκαν οι διοικητικές ενότητες Ορφέα και Τυχερού, από το
2011, επίσης πλουσιότατες ως προς την ιστο-

1. Γουρίδης 20092: 237.
2. Delev 1978.
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ρική τους τοπογραφία, αποκαλύπτοντας μία
απροσδόκητα εντυπωσιακή πυκνότητα και
αδιάλειπτη συνέχεια στον χρόνο. Σε ολόκληρη την περιοχή υπερισχύουν ευκρινώς οι
προϊστορικές θέσεις τόσο στις ορεινές όσο
και τις πεδινές, παρέβριες περιοχές.

3.1 Θέσεις και μνημεία προϊστορικών
χρόνων
Τα μνημεία του μεγαλιθικού πολιτισμού είναι τα πλέον χαρακτηριστικά αντικείμενα των προϊστορικών χρόνων για τη
Νότια Θράκη.1, 2 Ο πολιτισμός αυτός πήρε
το όνομά του από τα φερώνυμα μνημεία,
κατεξοχήν τα ντολμέν, τα κρόμλεχ, τα μενίρ και τις λαξευτές στον βράχο κατασκευές
που παρατηρούνται σε ιερά, οχυρωματικές
εγκαταστάσεις, νεκροταφεία και οικισμούς
Η γενική τυπολογία και μορφολογία τους
και η ευρισκόμενη κεραμική οδηγούν σε
μία χρονολόγηση στα τέλη της Εποχής του
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Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, δηλαδή από τους 13ο -12ο έως τους 7ο -6ο π.Χ.
αιώνες. Εντούτοις, σύμφωνα με τα κινητά
ευρήματα που λαμβάνουμε κυρίως από θέσεις στη γειτονική Βουλγαρία, κάποια από
τα ντολμέν παραμένουν σε χρήση κατά την
Ύστερη Εποχή του Σιδήρου, μέχρι τους 5ο 4ο αι πΧ., εξυπηρετώντας ταφικά τελετουργικά που σχετίζονται με τη λατρεία των
προγόνων. Από την άλλη, η χρονολόγηση
μέσω της μελέτης της λειτουργίας των μνημείων αυτών, βασιζόμενη στην αντίληψη ότι
ο προϊστορικός πολιτισμός λαμβάνεται ως
πληροφορία σε τελετουργικό -ιεροφαντικό
- αριστοκρατικό επίπεδο, οδηγεί σε μία πρωιμότερη αρχή, πιθανώς από τον 16ο αιώνα.
Οι μεγαλιθικοί τάφοι συνιστούν το κύριο χαρακτηριστικό της Πρώιμης Εποχής
του Σιδήρου στη Νοτιοανατολική Θράκη.
Οι κατασκευές αυτές είτε έχουν δημιουργηθεί με πλακοειδείς λίθους και συνήθως
συνιστούν τα ντολμέν, είτε είναι λαξευτές
στον βράχο. Συναντώνται στις ορεινές περιοχές της Ανατολικής Ροδόπης, όπως και σε
εκείνες των περιοχών Σακάρ και Στράντζα,
στη Νοτιοανατολική Βουλγαρία και την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Στη Βουλγαρία σώζονται
περίπου 750 ντολμέν και στην τουρκική
Στράντζα περί τα 55, κάποια από τα οποία
βρίσκονται μαζί με μενίρ και κρόμλεχ. Η γεωγραφική τους κατανομή προσδίδει στην
περιοχή του Κεντρικού Έβρου-Ανατολικής
Ροδόπης έναν πρωτεύοντα ρόλο στον προϊ
στορικό κόσμο
Από τα γνωστά από τη Βουλγαρία, στους
τάφους τοποθετούνταν μεγάλα τεφροδόχα
δοχεία, ενώ υπήρχαν, επίσης, ενταφιασμοί,
όπως υποδεικνύουν τόσο τα αρχαιολογικά
δεδομένα όσο και οι πηγές. Με τα ντολμέν
πρέπει να συνδυάσουμε την εξέλιξη των
προϊστορικών ταφικών αριστοκρατικών εθίμων, ήδη από τον 12ο - 11ο αιώνα π.Χ., και τη

μετατροπή των τάφων σε δεύτερη φάση σε
ηρώα- ιερά.3 Ερευνητές θεωρούν ότι εκτός
της κύριας, ταφικής τους χρήσης, τόσο τα
ντολμέν όσο και οι λαξευτοί τάφοι και άλλες
λαξευτές κατασκευές συνιστούσαν τόπους
τέλεσης ιερουργιών, όπου αναπαράγονταν
τελετουργικά οι σχέσεις ιερογαμίας ανάμεσα στη Μεγάλη Μητέρα-Θεά- Γαία και τον
Υιό-βραχώδη κορυφή, που είχε γεννηθεί
από την αυτογονιμοποίηση της Μητέρας,
ένα μοτίβο εξαιρετικά εξαπλωμένο στη Βαλκανική παράδοση. Έτσι, τα ίδια τα ντολμέν
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σχετίζονται
άμεσα με τον Θρακικό Ορφισμό.4
Τα ντολμέν που έχουν επισημανθεί στον
Νομό Έβρου χάρη στην έρευνα του Δ. Τριαντάφυλλου βρίσκονται επάνω σε επίπεδες
κορυφές χαμηλών, επιμήκων υψωμάτων.
Είναι κατασκευασμένα από σχιστολιθικές
πλάκες και εμφανίζονται κατά μόνας ή σε
ομάδες, έως πέντε μαζί.5 Απαρτίζονται από
παρατιθέμενες, συνήθως τέσσερις, μεγάλες,
κατακόρυφες, σχιστολιθικές πλάκες, μία για
κάθε πλευρά, όπου οι μακρές πλευρές εξέχουν, ενώ ημικυκλικό άνοιγμα εμφανίζεται
σε κάποιες περιπτώσεις στη μία στενή πλευρά. Το ορθογωνικής κάτοψης «κιβώτιο»
που δημιουργείται καλυπτόταν από μία ή
περισσότερες οριζόντιες πλάκες, παράλληλα τοποθετημένες, οι οποίες σε καμία γνωστή από τον Έβρο περίπτωση δεν σώζονται
στη θέση τους. Ο κατά μήκος άξονας έχει
συνήθως κατεύθυνση από τα δυτικά προς
τα ανατολικά. Κάποια από τα ντολμέν που
ερευνήθηκαν συνοδεύονται από καύσεις σε
λάκκους. Οι κατασκευές έχουν κοινή επίχωση από χώμα ή και λίθους που σχηματίζουν
χαμηλούς τύμβους, από τους οποίους, στις
περισσότερες των περιπτώσεων σώζεται
μόνο η λίθινη αναλημματική κρηπίδα από
κατακόρυφους πλακοειδείς λίθους. Ανήκουν
στην κατηγορία των απλών, ορθογώνιων κι-

3. Ηρόδ. Ε.8. 45-46. Τριαντάφυλλος 1972: 546, 1994: Фол В. 2000: 78.
4. Delev 1982: 128.
5. Triandaphyllos 1980: 146-148. Фол В. 2000: 41-42.
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βωτιόσχημων, μεμονωμένων τάφων, χωρίς
προθάλαμο και δρόμο, σε αντίθεση με πλήθος παραδειγμάτων από τη γειτονική Βουλγαρία, όπου συναντώνται, επιπλέον, συνθετότερες περιπτώσεις, με προθάλαμο και
δρόμο ή δίχωρα, παράλληλα, εφαπτόμενα
ντολμέν.6
Τάφοι και νεκροταφεία της εποχής συναντώνται εκτεταμένα στις περιοχές Ρούσσας,
Γονικού, Κοτρωνιάς και Κοίλων. Στις αρχές
της δεκαετίας του ’80 η αρχαιολογική σκαπάνη υπό τον Δ. Τριαντάφυλλο αποκάλυψε στη
Ρούσσα τέσσερις θέσεις, που εκτείνονται σε
μεγάλη έκταση. Οι τάφοι βρέθηκαν συλημένοι και περικλεισμένοι εντός κρηπιδωμάτων διαλυμένων τύμβων. Οι μεγαλύτεροι
από αυτούς μπορούν να χαρακτηριστούν ως
ντολμέν, παρότι και οι μικρότερες «θήκες»
ακολουθούν τη μεγαλιθική παράδοση και
κατασκευή. Ο πλέον εντυπωσιακός βρίσκεται στη θέση Σκοπιά ή Κουμ -Ταρλά («Αμμοχώραφο»), στο 8ο χιλιόμετρο της οδού
Μικρού Δερείου-Ρούσσας, επί τύμβου αρχικής διαμέτρου 20 μέτρων και ύψους 1 μ., σε
θέση σήμερα περιφραγμένη και σημασμένη
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. [Φωτ. 11]
Η κατασκευή, με διαστάσεις 4,38*1,85 μ.,
περικλείει καθαρό χώρο με μήκη 2,12 - 1,85 /
1,67 - 1,75 μ., καθώς οι μακρές πλευρές προεξέχουν σημαντικά. Παρόμοιο ντολμέν βρίσκεται 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του
πρώτου, δίπλα στο παλαιό μουσουλμανικό
νεκροταφείο του ερειπωμένου χωριού Μυλόπετρα, έχει δε εσωτερικές διαστάσεις
2,40 - 2,00 / 1,32 -1,30 μ. και ύψος 0,91- 0,96 μ.,
ενώ η καλυπτήρια πλάκα έχει καταπέσει και
στηρίζεται στη νότια πλευρά. Γειτονικό νεκροταφείο, ευρισκόμενο περί τα 400 μ. προς
βορρά, επίσης ανασκάφηκε και σημάνθηκε.
Τα όστρακα της κεραμικής των ανασκαφών
θυμίζουν Γεωμετρική Περίοδο, με τη διαφο

ρά ότι εδώ η διακόσμηση είναι εμπίεστη.
Ενδιαφέρουσα είναι η επαναλαμβανόμενη
εμφάνιση του μοτίβου του πελαργού, ενός
πτηνού αγαπητού στους Θράκες. Στην ίδια
περιοχή, κατασκευή από κατακόρυφα τοποθετημένες πλάκες, διαστάσεων περί τα 0,80 0,90 μ. σχηματίζει μία μεγάλη έλλειψη που
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κρόμλεχ.7
Στην περιοχή της Κοτρωνιάς είχαν γίνει
γνωστές τρεις μεγάλες ομάδες ταφικών μεγαλιθικών μνημείων, από τα οποία σημαντικότερο είναι εκείνο του Πετρότοπου, 9 χλμ.
νοτιοδυτικά του χωριού, ενώ αναφέρεται η
ύπαρξη και άλλων μεγαλιθικών νεκροταφείων. Η κεραμική που βρέθηκε μόνο γύρω από
τους τάφους και όχι μέσα σε αυτούς μπορεί
να αποδοθεί στην εποχή του Σιδήρου. Σε πεσμένη καλυπτήρια πλάκα ενός ντολμέν διακρίνονται έξι «κύπελλα», πιθανώς αστρονομικά σύμβολα. [Φωτ. 14, 15] Εκτός αυτών,
νεκροταφεία της Πρώιμης εποχής Σιδήρου
συναντώνται κοντά στους οικισμούς του
Γονικού και του Κορύμβου.8 Στην περιοχή
του Γονικού, στη θέση Νταστ - Ταρλά («Ίσιο
Χωράφι»), σώζονται κατεστραμμένοι τάφοι,
παρόμοιοι με εκείνους της Ρούσσας. 5 χλμ.
βορείως του Μεγάλου Δερείου στη θέση
«Καλύβες Χουσείν Κεχαγιά» σώζονται πλάκες από τρεις κατεστραμμένους τάφους της
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, που έχουν τα
χαρακτηριστικά των ντολμέν.
Σε ύστερη περίοδο, από τον 4ο αιώνα
π.Χ. παρατηρείται η μετάβαση από τα μεγαλιθικά μνημεία στους τάφους «θρακικού
τύπου», όπως εκείνοι του Ρηγίου Διδυμοτείχου, αλλά και τα θολωτά ελληνιστικά μνημεία, όπως οι “Μακεδονικοί” τάφοι των Λαγυνών και του Ελαφοχωρίου- Δάφνης.9
Μεγαλιθικές κατασκευές, λαξευτές στον
βράχο και εξαιρετικά διαδεδομένες στη
Θράκη είναι κοιλότητες, ηλιακοί δίσκοι,

6. Triandaphyllos 1980.
7. Τριαντάφυλλος 1972: 546-547, 1994: 42-45. Фол В. 2000: 42.
8. Μπακιρτζής-Τριαντάφυλλος 1987-90: 209. Γουρίδης 20092: 239. Gouridis 2012: 97.
9. Βλ. και Fol 1989: 11-12.
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«ληνοί», δεξαμενές με λαξευτές απορροές,
«θρόνοι» κ.λπ. που δηλώνουν ηλιακή λατρεία.10 Οι λαξευτές κόγχες, συνήθως ύψους
έως 0,70 - 0,80 μ., σε οριζόντιες σειρές και
επάνω σε κατακόρυφες, απότομες επιφάνειες βράχων, συναντώνται κατεξοχήν στη νοτιοανατολική Θράκη, ενώ για τη χρήση τους
έχουν διατυπωθεί ποικίλες υποθέσεις, όπως
ότι αποτελούσαν "θήκες" για την τοποθέτηση της τέφρας των νεκρών ή λατρευτικών
αντικειμένων.11
Βραχογραφίες:12 Καθώς ανεβαίνουμε
τον δρόμο βορείως του Γονικού για το πλάτωμα «Χίλγια», στη θέση Τσογκάρ Τεπέ,
μετά το ερειπωμένο χωριό της Σαρπηδονίας
συναντάμε εξαιρετικές προϊστορικές εγχά
ρακτες παραστάσεις. Επάνω σε δύο επίπε
δες, κεκλιμένες επιφάνειες βράχων που
κοιτούν προς τα ανατολικά, η μεγαλύτερη
από τις οποίες έχει διαστάσεις 3,80* 2,70 μ.
αναπτύσσονται πυκνά ποικίλα χαράγματα.
Οι ανθρώπινες μορφές αποδίδονται γραμμικά, ενώ διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες των άκρων και τη στάση. Τα κεφάλια
δηλώνονται με μικρές κυκλικές κοιλότητες
και στιγμές, ενώ, όταν σχεδιάζονται τα άκρα
των χεριών, δίνονται με ακτινωτές γραμμές.
Σε μία μορφή οι βραχίονες κατευθύνονται
προς τα επάνω σε θέση δέησης, ενώ σε άλλες
δύο το ένα χέρι κατευθύνεται προς τα επάνω και το άλλο προς τα κάτω. Τα σκέλη είναι ανοικτά και γραμμή ανάμεσα στα κάτω
άκρα κάποιων δηλώνει το ανδρικό μόριο,
ενώ σε άλλη μορφή, συγκριτικά μεγάλου μεγέθους, δύο κοιλότητες αναπαριστούν τους
γυναικείους μαστούς. Σαφείς είναι οι παραστάσεις σαυρών και φιδιών, ενώ στα πτηνά
διακρίνονται η κεφαλή, το σώμα, τα φτερά,
η ουρά και τα πόδια. Σε τέσσερα από αυτά,
ψαλιδωτή ουρά επιτρέπει την ταύτισή τους

με χελιδόνια. Ο ήλιος δηλώνεται ως κύκλος
με τέσσερις ακτίνες, ενώ όταν αυτές λείπουν
παριστάνεται η σελήνη. Στον δεύτερο, μικρό
βράχο, διαστάσεων 2* 1,70 μ. αποδίδονται
τρεις ανθρώπινες μορφές και δύο πτηνά με
μεγαλύτερη ευκρίνεια. [Φωτ. 12, 13]
Οι παραστάσεις του Γονικού φέρουν μία
μαγική -αποτροπαϊκή σημασία και αποδίδονται από τον ερευνητή τους στους 13ο - 12ο
αιώνες π.Χ. Εντούτοις, δεν αποκλείεται
πρωιμότερη χρονολόγηση, στη βάση υφολο
γικών, αλλά και λειτουργικών στοιχείων,
καθώς μπορούν να σχετισθούν με κάποια
ηλιακή -χθόνια λατρεία, απευθυνόμενη στα
φυσικά φαινόμενα, τους βράχους, τα σπήλαια και τα ζώα. Προσωπικά θεωρούμε ως
πιθανή μία παράλληλη, ημερολογιακή χρήση προσέγγισης και ελέγχου του χρόνου.13
Ντόπιοι αναφέρονταν σε γειτονικές
ολόγλυφες παραστάσεις ανθρώπινων κεφαλιών, ως σχηματικής τοτεμικής έκφρασης
της λατρείας προς τους προγόνους, όπου
τα μάτια δηλώνονταν με κοιλότητες, ενώ
η μύτη και το στόμα με χαρακτές γραμμές.
Υποθέτουμε ότι αυτές είτε θα καταστράφηκαν από τη μανία των θησαυροκυνηγών ή
ότι απλώς οι διηγήσεις διόγκωναν υφιστάμενες ακόμη μορφές. Εκτός αυτών, στα νοτιοανατολικά εμφανίζονταν λαξευτές πατημασιές μεγαλύτερες του κανονικού, ενώ 50
μέτρα νοτίως των βραχογραφιών σώζονται
άλλοι δύο βράχοι, με ασαφή απεικόνιση δύο
αιλουροειδών. Πράγματι, χαρακτηριστικό
των ανοικτών προϊστορικών ιερών, είναι
η ύπαρξη ανθρώπινων ή ζωικών παραστάσεων, που πιθανώς οδηγούν πίσω στη χαλκολιθική εποχή, όπως συνηγορεί και η ευρισκόμενη στην περιοχή κεραμική. Τέλος,
στα βόρεια του χώρου σώζονται τμήματα
μικρού κυκλικού περιβόλου, με μήκος 96 μ.
και τοιχοποιία πάχους έως 1,70 μ., με ίχνη

10. Τριαντάφυλλος 1994: 47. Rousseva 2000.
11. Найденова 1986: 20.
12. Τριαντάφυλλος 1972: 546.
13. Βλ., π.χ., Stoytchev, Gεrassimova 1994.
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κυκλικών κτισμάτων στη γειτονιά τους, ένα
από τα οποία έχει διάμετρο 10 μ.14
Βραχογραφίες Μάνδρας - Αγριάνης:
Ανάμεσα στο Πρωτοκκλήσι και τη Μάνδρα,
νοτίως του ποταμού της Μάνδρας διακρίνονται ενδιαφέρουσες χαρακτές παραστάσεις
επί βράχων σε δύο θέσεις, τις Φραγκά και
Γραμμένη Πέτρα. Εδώ απεικονίζονται άνδρες και γυναίκες, γυναικεία σύμβολα γονιμότητας, ζυγοί ψυχοστασίας, ερπετά, πτηνά,
πιθανώς σκάφος, κλίμακες και άλλα, σε μία
ποικιλομορφία που ξαφνιάζει. Η εσχατολογική και μεταφυσική διάσταση των παραστάσεων, πέραν του συμβολικού και τελετουργικού τους περιεχομένου είναι προφανής.
Κάποτε, η ομοιότητα με βυζαντινά και μεταβυζαντινά χαράγματα, όπως εκείνα επί του
βυζαντινού κτίσματος δίπλα στον Μεγάλο
Αθανάσιο Διδυμοτείχου είναι εντυπωσιακή,
κάτι που βοηθά σε μία ολιστική προσέγγιση
της τοπικής ιστορίας.15 [Φωτ. 21]
Τα υπαίθρια ιερά16 συνιστούν κύριο χαρακτηριστικό του «ορεινού θρακικού πολιτισμού», ιδίως στην Ανατολική Ροδόπη και
τους ορεινούς όγκους Σακάρ και Στράντζα.
Επίσης, συναντώνται σε προνομιακές θέσεις
ελέγχου, κοντά στους μεγάλους πεδινούς
οικισμούς, δίπλα σε ποταμούς και κατεξοχήν τον Έβρο, επάνω σε γηλόφους. Τα ιερά
είναι οι τόποι όπου οι ιεροφάντες - βασιλείς
έρχονται σε επαφή με το θείο, επιτελώντας
θρησκευτικά και τελετουργικά καθήκοντα.
Ταυτοχρόνως, αποτελούν ηλιακά- αστρονομικά παρατηρητήριά που προσεγγίζουν
τις ανάγκες αγροτικών και ευρύτερων δραστηριοτήτων της προϊστορικής κοινωνίας.
Κάποια συναντώνται ήδη κατά την Χαλκολιθική περίοδο, ενώ απαντούν σε θέσεις με

υψηλές μαγνητικές διαταράξεις και χαρακτηρίζονται από κατασκευές που ελέγχουν
ιδιαίτερες θέσεις του ηλιακού δίσκου, κυρίως κατά τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες.17
Η τυπολογία των ιερών συνάπτεται με το
βαθμό της ανθρώπινης επέμβασης. Χαρακτηριστικά τους είναι η θέση, συνήθως επί
βραχώδου κορυφής με δυνατότητα ελέγχου
της περιοχής, ενώ συχνά το φυσικό ανάγλυφο σχηματίζει εντυπωσιακές μορφές, που
κάποτε συνιστούν τον αρχικό πυρήνα του
ιερού. Στα περισσότερα σημαντική είναι η
γειτονία του υδάτινου στοιχείου, συνδυάζοντας με τον τρόπο αυτό τα κύρια ιερά στοιχεία, γη -βράχο και νερό, ενώ ενίοτε συνυπάρχουν με κάποιο ταφικό σύνολο.18
Η πρόσβαση στο ιερό εξασφαλίζεται συνήθως μόνο από μία πλευρά, προκειμένου
να ελέγχεται η διαδικασία εισόδου των μυημένων. Κάποια από αυτά συγκεντρώνουν
τη λατρεία μεγάλων περιοχών που ελέγχονται οπτικά από το ιερό, ενώ συχνά βρίσκονται κοντά σε προϋφιστάμενους οικισμούς.
Τα κύρια στοιχεία τους είναι στραμμένα
προς τον πρωινό ήλιο. Η κορυφή του βράχου αποτελεί την είσοδο στον άνω, ηλιακό
κόσμο, σε αντίθεση με τα στόμια των χθόνιων σπηλαίων. Χαρακτηρίζονται από τις
λαξευτές κατασκευές, όπως είναι οι έξεργοι
ή υποχωρημένοι ηλιακοί δίσκοι, τα συστήματα από δεξαμενές και κοίτες, οι λάκκοι
θυσιών, οι τελετουργικές υδρορρόες και
κοίτες απορροής, που λαξεύονταν από οικογένειες ή γένη, οι «θρόνοι», ως καθίσματα
για την έδραση των παρέδρων, της Μεγάλης
Μητέρας Θεάς και του Υιού, λαξευτές κλίμακες, που συνήθως οδηγούν στην κορυφή,
τελετουργικές λαξευτές «πατημασιές», οπές,
σήματα-ομφαλοί και κόγχες, ύψους έως

14. Τριαντάφυλλος 1972: 546, 1991: 341. Найденова 1986: 19-20. Фол В. 2000: 97-101. Радунчева 2007: 53. Gouridis
2012: 99-100
15. Iliadis, Palazis 2013.
16. Христов 2009.
17. Радунчева 1990: 141-142. Maglova, Stoev 2014: 4.
18. Найденова 1986: 15-17. Фол В. 2000: 71. Христов 2009: 9-10. Maglova, Stoev 2014: 4-5. Kiotsekoglou 2015: 39.
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0,70-0,80 μ., σε διάφορα σχήματα, σε σειρές
ή ομάδες, συνήθως επί κατακόρυφων επιφανειών βράχων.19
Τα ιερά ήταν αφιερωμένα σε θεότητες
του ηλιακού κύκλου και πάνω από όλα στη
Μεγάλη Θεά-Μητέρα των Θεών, που ενσάρκωνε τις δημιουργικές δυνάμεις της φύσης
ως η γυναικεία αρχή του σύμπαντος. Άλλοι
θεοί ήταν ο Διόνυσος, κυρίως ως Ζαγρεύς,
φορέας της ηλιακής - χθόνιας δυικότητας και
κάποτε ως Σαβάζιος. Η χρονολόγησή τους σε
γενικές γραμμές μπορεί να αναχθεί στα τέλη
της 2ης χιλιετίας π.Χ., όταν η λατρεία ανέρχεται από τα χθόνια σπήλαια στις φωτεινές
κορυφές των λόφων, παρότι πολλά από αυτά,
ιδίως στην Ανατολική Ροδόπη, αρχίζουν τη
λειτουργία τους ήδη από το β΄ μισό της Χαλκολιθικής Εποχής, ενώ φθάνουν έως και τη
Ρωμαιοκρατία και την επικράτηση του χριστιανισμού. Από τα μέσα της 1ης χιλιετίας
π.Χ. τα Θρακικά ιερά κατεβαίνουν από τις
κορυφές των βουνών σε πεδινά και κοιλάδες,
σε εγκαταστάσεις με κύριο χαρακτηριστικό
το νερό.20
Σε κάποιες περιπτώσεις η αρχική μορφή
του ιερού είναι ένας τάφος -βωμός, τόπος
όρκων και μαντείας, κατοικία των χθόνιων
πνευμάτων και ιερό της Γης - Δήμητρας, ξεκινώντας από τα ντολμέν, ιερούς τόπους
που περιφράσσονταν από περίβολο -ιερό
φράκτη.21 Δεύτερος τύπος είναι εκείνος των
ιερών μίας μεγαλύτερης περιοχής με αδιάκοπη λειτουργία, τρίτος είναι τα ιερά τα
οποία αναπτύσσονται ως συνέπεια εξέλιξης
οικισμών, ενώ αργότερα εμφανίζονται τα
μεγάλα, κοινά για τους Θράκες λατρευτικά
κέντρα.22
Το ιερό της Ανάβρας βρίσκεται στα
υψώματα δυτικά του σημερινού οικισμού

της Λυκόφης, στη θέση των παλαιών σχολικών κατασκηνώσεων, με απρόσκοπτη θέα
προς τα ανατολικά και τον ποταμό Έβρο. Το
νερό είναι το κυρίαρχο στοιχείο, κάτι που
τονίζεται και από το όνομα με το οποίο είναι γνωστή η θέση. Στο άνω άκρο της θέσης
είχαν βρεθεί τρεις μαρμάρινες σαρκοφάγοι
Ρωμαϊκών χρόνων.23 Στον λαξευμένο χώρο,
κατά την τοπική παράδοση υπήρχε βυζαντινός ναός, του οποίου οι λατρευτικές πρακτικές συνέχιζαν μέχρι πρόσφατα. Εντούτοις,
παρά την κυριαρχία της βυζαντινής κεραμικής στις επιχώσεις, τα μεγαλιθικά-«ορφικά» λαξεύματα, κόγχες, έδρανα, βαθύνσεις,
«θρόνοι», δίσκοι, τελετουργική κλίμακα,
αλλά και η όλη διάταξη και μορφή του χώρου παραπέμπουν σε προϊστορικό λατρευτικό προορισμό με πιθανή λειτουργία, σύμφωνα με τα ευρήματα της ευρύτερης περιοχής, ήδη από την Εποχή Χαλκού. Το λαξευτό
ιερό της Ανάβρας θέτει πιθανές ερμηνείες,
συνδεόμενες με τελετουργικές πρακτικές,
όπως η συμβολική, ταφική, των εδράνων ή
των σκαλοπατιών, των δοκοθηκών και των
κογχών. Σε κάθε περίπτωση, η θέση ανάγεται σε ένα διαχρονικό παραποτάμιο λατρευτικό συγκρότημα-αρχαιοαστρονομικό
παρατηρητήριο ευρέος βεληνεκούς.24 [Φωτ.
33-34]
Η σημαντικότερη, ίσως, προϊστορική
θέση σε ολόκληρη την περιοχή του παρέβριου Σουφλίου αναπτύσσεται δυτικά των
Λαγυνών, στη θέση Πηγές. Εδώ διακρίνεται
ένας αξιόλογος σε μέγεθος, προϊστορικός
οικισμός -ιερό, με δεκάδες θεμελίων κυκλικών ή ελλειπτικών κτισμάτων, όπως και
ίχνη περιβόλου και μικρών «τεχνικών έργων» διευθέτησης επί των ρεμάτων. Ξεχωρίζουν οι δεξαμενές - «ληνοί», τα γνωστά από

19. Найденова 1986: 16-19. Радунчева 1990: 143-144. Христов 2009: 11-17.
20. Найденова 1986: 24-25. Радунчева 1990: 141-144. Фол 1991: 7, 16-18. Balkanska 1998: 61-2, 68.
21. Радунчева 1990: 142-143. Balkanska 1998: 64-66.
22. Найденова 1986: 21-22.
23. Μπακαλάκης 1961: 21. Λαζαρίδης 1973: 94. Avraméa, Karanastassi 1993: 35.
24. Радунчева 1990: 144. Фол 1991: 41. Γουρίδης 20092: 239. Gouridis 2012: 98.
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τη βουλγαρική βιβλιογραφία, «sarap- tash»
και τα θυσιαστήρια- βωμοί. Ανάμεσά τους
επιμήκης κατασκευή με κατακόρυφα άκρα,
ενώ κατά μήκος της οποίας αναπτύσσεται
σχισμή που καταλήγει σε καταβόθρα για
την απορροή των υγρών της θυσίας. Άλλος,
ζωόμορφος βωμός μοιάζει με προϊστορικό
ερπετό, με τα κοντά «πόδια» του επιμελώς
λαξευμένα, ενώ από μακριά τα κάτω του
άκρα δημιουργούν την εντύπωση ζεύγους
κογχωτών ματιών που παραπέμπουν άμεσα
σε δίδυμο τάφο -ηρώον, με παρόμοια στην
Κίρκη και αλλού στη Θράκη. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει, ακόμη, η αρχή σπηλαίου, στο
άκρο του χώρου. Η επιφανειακή κεραμική
και τα λίθινα εργαλεία δείχνουν να οδηγούν τουλάχιστον στην Ύστερη Εποχή του
Χαλκού, φθάνοντας πιθανώς στη Νεολιθική
περίοδο. Ο οικισμός συνεχίζει τη ζωή του
μέχρι τη Ρωμαιοκρατία, εκτεινόμενος χαμηλότερα και φθάνοντας μέχρι τη σημερινή
Εθνική Οδό. 25 [Φωτ. 16-17, 19-20, 24]
Η μικρή και εύφορη κοιλάδα της Δαδιάς,
που διαρρέεται από τον ποταμό του Μαγκαζίου παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον.
Στην περιοχή, σύμφωνα με τον Γ. Μπακαλάκη, αλλά και τις προφορικές πληροφορίες των ντόπιων, υπήρχε «αρχαίος συνοικισμός». Κατά τη διευθέτηση της κοίτης
του ποταμού είχαν βρεθεί άφθονα αρχαία
νομίσματα, ειδώλια και κεραμική. Οι γεωργοί που έσκαβαν τα χωράφια τους επιβεβαιώνουν την ύπαρξη «αρχαίων τοίχων», που
όριζαν πολυάριθμες εγκαταστάσεις, εκτεταμένες στους λόφους, στα νότια και ανατολικά της Μονής και άφθονα κινητά ευρήματα,
ανάμεσα στα οποία νομίσματα Θρακών βασιλέων και Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Στον
αύλειο χώρο της Μονής μπορούσε κανείς
να δει μέχρι πριν από λίγα χρόνια εντοιχισμένο υστερορρωμαϊκό ανάγλυφο «Θράκα
ιππέα».26

Το Δερβένι: Η χαμηλή πλαγιά, στα ανατολικά της ομώνυμης στενωπού, δύο περίπου χιλιόμετρα στα νότια της Κορνοφωλιάς,
στη συμβολή του ποταμού του Μαγκαζίου
με τον Έβρο, αντικρίζει αμφιθεατρικά το
μεγάλο ποτάμι, σε απόσταση μόλις λίγων
μέτρων από αυτό. Τη θέση χαρακτηρίζουν
ποικιλόμορφα τεχνητά λαξεύματα, όπως
βαθιές και πλατιές, κυκλικές ή ελλειπτικές
κοιλότητες, με διάμετρο έως 0,80 μ., κόγχες,
βαθιές «κινστέρνες» -ληνοί με απορροές,
διαφορετικά γνωστές ως “sarap-tash”, δηλαδή «πέτρες του κρασιού». Ο προορισμός
των τελευταίων είναι ακόμη ασαφής: πιθανώς αποτελούσαν πατητήρια, τόπους τελετουργιών ή λάκκους απόθεσης προϊόντων
θυσιών ή, σύμφωνα με νεότερες έρευνες,
δεξαμενές καθαρισμού μετάλλων, κάτι που
συνδέεται με τη συγκεκριμένη αρχαία παράδοση. Πράγματι, ήδη από την απώτερη
αρχαιότητα η μεταλλουργία συνιστούσε
σημαντικό τμήμα της οικονομίας στην Ανατολική Ροδόπη. Κατά τη Ρωμαιοκρατία και
τους Μέσους Χρόνους τα κοιτάσματα και τα
μεταλλεία αποτελούσαν κρατική ιδιοκτησία, ενώ η ευθύνη της εκμετάλλευσής τους
δινόταν στον αυτοκρατορικό εκπρόσωπο.
Συναντάμε, ακόμη, χαρακτό στο βράχο,
μεγάλο «μανιτάρι». Σε μικρή απόσταση, στα
νοτιοδυτικά, σε θέσεις μεταξύ των Πηγών
και της Δαδιάς βρίσκονται άλλα δύο μεγάλα
γλυπτά, τρισδιάστατα «μανιτάρια», με ύψος
άνω των 3,50 μ. Τέτοιες τοτεμικές, πρωταρχικές μορφές της θεότητας είναι φυσικοί,
ιδιάζοντες γεωλογικοί σχηματισμοί, που συνήθως διαμορφώνονται περαιτέρω από το
ανθρώπινο χέρι για να αυξήσουν την ομοιότητα με τα μανιτάρια. Πιθανώς οριοθετούσαν ιερούς χώρους, αλλά και σχετίζονταν
με την κατανάλωση φυσικών μανιταριών
που διευκόλυνε τη συμμετοχή σε τελετουργικά-οργιαστικά δρώμενα, σε σύνδεση με

25. Γουρίδης 20092: 243. Gouridis 2012: 95-96.
26. Κουρτίδης 1938. Μπακαλάκης 1961: 21. Λαζαρίδης 1973: 94. Gouridis 2012: 103-104.
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τον Διόνυσο, του μεσάζοντα ανάμεσα στον
επάνω και τον κάτω κόσμο. Τα «μανιτάρια»
συναντώνται και σε άλλες περιοχές με παρουσία μεγαλιθικών συνόλων, ως εικονογράφηση της Μεγάλης Μητέρας - Θεάς και
κυρίως του Διονύσου, αν μάλιστα βρίσκονται δίπλα σε ανθρωπόμορφες κόγχες ή σε
ληνούς, όπως συμβαίνει στις Πηγές.27 [Φωτ.
18, 22-23, 25, 26]
Παρατηρείται, επίσης, βράχος με οπές
σε ομόκεντρη διάταξη, που ίσως σχετίζεται
με αρχαιοαστρονομικές πρακτικές, συνδεό
μενες με την αλλαγή των εποχών και την πρόβλεψη του καιρού. Πράγματι, στο όλο προϊστορικό σύστημα δοξασιών και πίστεων η
θέση των ουράνιων σχηματισμών και σωμάτων σχετίζεται άμεσα με τον χρόνο τέλεσης
των αγροτικών εργασιών, σε ημερήσια έως
και ετήσια βάση, ακόμη και της ώρας της
βοσκής, κάτι που συνεχίζονταν μέχρι και
πρόσφατα στον λαϊκό βίο της Θράκης. Ειδικότερα, ο ήλιος και η σελήνη, ως αντίθετα κοσμικά και φυσικά φαινόμενα και ως δίδυμο
της οργάνωσης του κόσμου διαδραμάτιζαν
κυρίαρχο ρόλο. Ακόμη, οι καιρικές συνθήκες
κάποιων ημερών, όπως. του πρώτου δωδεκαημέρου του Αυγούστου έδειχναν τον καιρό όλης της χρονιάς, όπου κάθε ημέρα αντιστοιχούσε σε αριθμό ημερών. Έτσι, η μικροχρονική παρατήρηση του καιρού, παράλληλα
με τα φαινόμενα της σελήνης, δημιουργούσε
ένα κύκλο, σύμφωνα με τον οποίο οι καιρικές συνθήκες επαναλαμβάνονταν κάθε 145
ημέρες, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα σημερινά «μερομήνια». Έτσι, τα ουράνια φαινόμενα επηρέαζαν την οικονομική δραστηριότητα, την κατάσταση υγείας ή τη γονιμότητα
των γυναικών, ενώ ενσωματώνονταν και
επηρέαζαν τη λατρεία και την τελετουργία.
Έτσι, οι άρχοντες μπορούσαν να δημιουργήσουν «ημερολόγια», με τελετουργικό, αγρο-

τικό ή ηλιακό-σεληνιακό προσανατολισμό με
τη βοήθεια των οποίων έλεγχαν την ετήσια
παραγωγή και τις τελετουργίες.28
Τέτοια στοιχεία, όπως ηλιακά ρολόγια,
κοσμικοί κύκλοι και «κύπελλα-σημεία» (cupmarks) παρουσιάζονται σε οικισμούς, οχυρώσεις, νεκροταφεία και, κατεξοχήν, ιερά,
σε επίπεδες επιφάνειες βράχων σε ορεινές
περιοχές της Θράκης, και κάποτε, όπως στην
περίπτωση του Δερβενίου χαμηλά, στα πεδινά. Τα «κύπελλα» είναι συνήθως αρνητικά ή
και θετικά ανάγλυφα κυκλικής διατομής, με
διάμετρο 1,5 έως 20 εκατοστά και βάθος από
2 έως 12 εκατοστά. Η ερμηνεία τους είναι
δυσχερής, καθώς λείπουν επαρκή αρχαιολογικά και τυπολογικά δεδομένα. Θεωρείται
ότι πιθανώς απεικονίζουν τομές έναστρου
ουρανού ή συγκεκριμένους αστερισμούς,
ιδίως όταν συνδέονται με χαρακτές γραμμές. Μπορούμε να δεχθούμε ότι, επίσης, σχετίζονται με την επιθυμία ελέγχου των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων,
όπως την ασφαλή διέλευση των κοπαδιών
και την προστασία των σοδειών και με τελετουργίες μαγικού περιεχομένου που λάμβαναν χώρα στις αρχές ή το τέλος των μετακινήσεων.29 Σε ό,τι αφορά τη χρονολόγηση, τα
στοιχεία παραπέμπουν στην Ύστερη Εποχή
Χαλκού ή την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, αλλά
πιθανώς είναι και πρωιμότερα, εάν ληφθεί
υπόψη η πρώτη εμφάνιση των δραστηριοτήτων με τις οποίες αυτά σχετίζονται.
Το σύνολο του Δερβενίου παραπέμπει
σε αρχαιοθρακικές τελετουργίες. Πιθανώς
αποτελούσε υπαίθριο ιερό - οικισμό, με τα
πλεονεκτήματα της γειτνίασης με τον Έβρο,
της συμβολής ποταμών και της εγγύτητας
της Ροδόπης με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της.
Στα βορειοδυτικά της Μονής Πορταΐτισσας Κορνοφωλιάς, στις υπώρειες του υψώ-

27. Gouridis 2012: 93. Ruck 2015. Kiotsekoglou 2015: 39. 2016.
28. Попов 1988: 67 κ.ε. Triandaphyllos 1990: 137-140. Τριαντάφυλλος 1994: 47. Maglova, Stoev 2014: 5. Stoev,
Maglova, Spasova 2018: 108-109.
29. Triandaphyllos 1990: 131-139. Радунчева 2007: 53.
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ματος του Αη-Λιά ανοίγεται πλατύ σπήλαιο,
από παλαιά περιβεβλημένο με μυστήριο.
Στην κορυφή του λόφου τα δείγματα προχριστιανικής εγκατοίκησης είναι άφθονα: κεραμική, κοινή χειροποίητη αλλά και τροχήλατη
και άλλα αντικείμενα, κυρίως ελληνιστικών
και ρωμαϊκών χρόνων. Ανάμεσά τους, σιδηρά ειδώλια ιππέων προβάλλουν την υπόθεση της ύπαρξης ιερού του Θράκα ιππέα ή του
Άρεως κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους, όταν
οι σχετικές λατρείες είχαν φθάσει στο απόγειό τους. [Φωτ. 30] Αντικείμενα και παραδόσεις αναδεικνύουν σειρά άλλων θέσεων
στην ευρύτερη περιοχή της Κορνοφωλιάς,
όπως είναι το γειτονικό «Κόκκαλο», η Μανίτσα, ανατολικά της Εθνικής Οδού, προς τον
Έβρο, αλλά και τύμβοι: ο κατεσκαμμένος σήμερα «τύμβος της Κόρης», η «Τσούκα» (κορυφή) του Αγίου Αθανασίου, αλλά και η θέση
«Μυσιλίμ», στο βόρειο άκρο του οικισμού,
με τρεις τουλάχιστον τύμβους («τούμπες»).
Οι τύμβοι συνιστούν μία σημαντικότατη ομάδα μνημείων, που προβάλλουν κατά
χιλιάδες στο ανάγλυφο της ενδοχώρας της
Θράκης και κυρίως στην ευρύτερη γειτονιά
του ποταμού Έβρου. Είναι ίσως τα πλέον αντιπροσωπευτικά μνημεία της αρχαίας Θράκης, τα οποία εκτείνονται από την 3η χιλιετία
π.Χ. έως και τον 3ο αι. μ.Χ. Οι περισσότεροι
από τους τύμβους της περιοχής Σουφλίου είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους, ύψους μικρότερου των 6 μέτρων, ταφικοί ή και τελετουργικοί, καθώς συμβολικά ολοκληρώνουν
τη σημασία του «κοσμικού όρους».30

Οχυρωμένα ορεινά σύνολα
Οι λιθόκτιστες οχυρωμένες θέσεις συνι
στούν χαρακτηριστικό της Ανατολικής Μεσογείου ήδη από την Εποχή του Χαλκού, ενώ
οι περισσότερες συνεχίζουν να κατοικού-

νται μέχρι τους Μέσους Χρόνους. Συναντώνται σε μεγάλη πυκνότητα στην περιοχή του
σημερινού Δήμου Σουφλίου, όπως και ευρύτερα, στην Ανατολική Ροδόπη, κυρίως στις
κορυφές υψωμάτων που ελέγχουν εκτεταμένες περιοχές. Τα τείχη τους είναι κατασκευασμένα με απλό πολυγωνικό σύστημα, από
αργούς λίθους, δίχως συνδετικό κονίαμα.31
Το κάστρο του Σεϊτάν Καλέ («κάστρο
του Διαβόλου»),32 ανάμεσα στα χωριά Σιδη
ρώ και Μεγάλο Δέρειο περικλείεται από τα
δύο σκέλη του ομώνυμου ποταμού που δημιουργούνται στο σημείο αυτό, Συνιστά ένα
παράδειγμα πρώιμης θρακικής εγκατάστασης από το β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.,
στην ορεινή ενδοχώρα, σε μία φυσικά οχυρή και στρατηγική θέση, που ευνοούσε τον
έλεγχο των μετακινήσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το ύψωμα σώζει έναν
ερειπωμένο ελλειψοειδή περίβολο, διπλό
κατά διαστήματα, στο ευπρόσβλητο τμήμα
του, με αξιοσημείωτο μήκος, 431 μ. και τοιχοποιία πάχους περί τα 2,0 μ., κατασκευασμένη εν ξηρώ από τοπικούς σχιστόλιθους.
Διακρίνονται ίχνη από τρεις πύλες, από τις
οποίες η κύρια κατέχει το βορειοδυτικό
άκρο της μακράς πλευράς. Χαμηλότερα, σε
απόσταση περί τα 3 μέτρα από τον κύριο
περίβολο διακρίνεται αποσπασματικά δεύτερος, ομόκεντρος περίβολος, κατασκευασμένος από μεγάλους λίθους, που περιέβαλλε στα νοτιοδυτικά την κεντρική οχύρωση.
Στο ψηλότερο σημείο του λόφου διαγράφονταν τα θεμέλια δύο μεγάλων κυκλικών
κτισμάτων. Από το ύψωμα περισυνελέγησαν
όστρακα, πολλά διακοσμημένα με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται κατά την Ύστερη Εποχή του
Χαλκού (13ος -12ος αι π.Χ.) και την Πρώιμη
Εποχή του Σιδήρου, φθάνοντας έως τον 3ο
π.Χ. αιώνα, ενώ αξιοσημείωτες ήταν οι ποσότητες των θραυσμάτων πίθων. Επιφανεια

30. Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου 1996. Христов 2009: 9.
31. Bakalakis 1965: 285. Спиридонов 2013: 113.
32. Τριαντάφυλλος 1972: 545. Γουρίδης 20092: 241-242. Gouridis 2012: 102.
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κά ευρήματα παλαιοχριστιανικών χρόνων
στη βορειοανατολική πλευρά, ανάμεσα στα
οποία χάλκινο νόμισμα των Ιουστίνου Β΄
και Σοφίας (573 -78 μ.Χ.), υποδηλώνουν τη
συνέχεια της εγκατάστασης κατά τους Μέσους Χρόνους. [Φωτ. 29, 30]
Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σιδηρώ, επί χαμηλών υψωμάτων έχουν εντοπι
στεί και άλλοι οχυρωμένοι χώροι. Ο Δ. Τριαντάφυλλος μας πληροφορεί για το Σαμπάν
-τεπέ, μικρό περίβολο σε απόσταση 6 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του οικισμού, μήκους
102 μ., με θεμέλια αρχαίων κτισμάτων και με
μικρό τύμβο, ύψους 1,50 μ. στο βόρειο άκρο
του, όπου βρέθηκαν χειροποίητη κεραμική
και ίχνη πηλού στέγης. Το χαμηλό ύψωμα
του Παλαιόμυλου, που περιβάλλεται από δύο
χειμάρρους, ένα χιλιόμετρο ανατολικά του
οικισμού έχει μικρό περίβολο, πάχους τοιχοποιίας 2 μέτρων, που περικλείει χώρο έκτασης 21*12 μ., με μικρό, χαμηλό τύμβο στο
δυτικό άκρο του.33 Η θέση Καβλά-Κισλά, 2
χιλιόμετρα δυτικά του χωριού, επίσης σώζει
θεμέλια αρχαίων κτισμάτων. Το Ματσάν-Καγιά είναι ένας επιμήκης λόφος, μήκους 200
μ και εύρους περί τα 50 μ., 1 χλμ. δυτικά της
Ρούσσας, ο οποίος σώζει στο εσωτερικό του
κυκλικά και τετράπλευρα κτίσματα.
Ο βραχώδης λόφος του Μεσημλέρ-Καλέ εκτείνεται ανάμεσα στα χωριά Μεσημέρι
και Μικράκιο, ενώ περιρρέεται από το βόρειο σκέλος του Ερυθροποτάμου, συνδέεται
δε μέσω στενού «λαιμού» με άλλα υψώματα. Ο οχυρωματικός περίβολος είναι από
τους μεγαλύτερους της περιοχής, με μήκος
περίπου 500 μέτρων και ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους, ενώ στο δυτικό και το
νότιο τμήμα του παρουσιάζει κατασκευή με
τεράστιες σχιστολιθικές πλάκες, μέσων διαστάσεων 2*1 *0,30 μέτρων που μπορεί να
θεωρηθεί κυκλώπεια. Το πάχος των τειχών

είναι 1,70 μ. Αυτά διατηρούνται σε ύψη έως
3,00 μ., ενώ στα νοτιοδυτικά διακρίνεται
πύλη. Η οχύρωση περιβάλλεται από δεύτερο περίβολο στο δυτικό μέρος του λόφου, εν
μέρει διατηρημένο, που χαρακτηρίζεται επίσης από την «κυκλώπεια» τοιχοδομία του. Ο
Δ. Τριαντάφυλλος είχε μετρήσει εντός του
περιβόλου περί τα 50 τετράπλευρα και κάποια κυκλικά κτίσματα. Σε προεξοχή που
σχηματίζεται στα ανατολικά διακρίνονται
κατακόρυφα τοποθετημένες σχιστόπλακες,
τμήματα τάφων, τύπου ντολμέν, κάτι που
επιβεβαιώνει την απόδοση του συνόλου
στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου.34
Από τις υπόλοιπες δημοσιευθείσες θέσεις
που διακρίνονται από την προϊστορική χειροποίητη κεραμική, το Ασάρ Μπουρού(ν),
ένας επιμήκης λόφος, σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου στα νότια του Μικρακίου σώζει αποσπασματικά μικρό περίβολο, ενώ σε μικρή
απόσταση νοτίως του περιβόλου διακρίνεται μικρό κυκλικό λάξευμα. Στο βραχώδες
έξαρμα Στεφανάκι (παλαιά Σεϊτάν Καλέ), δίπλα σε κατεστραμμένο χωριό, σώζονται ίχνη
περιβόλου στη δυτική πλευρά της κορυφής.
Στο ύψωμα Αλίκη (Καγιάλι), 15 χιλιόμετρα
δυτικά, είναι επίσης ορατά ίχνη από περίβολο, ενώ αφθονεί η χειροποίητη κεραμική.35
Στην ίδια περιοχή, βορείως του Μεγάλου
Δερείου ένας διαλυμένος περίβολος κατασκευής εν ξηρώ έχει μήκος 280 μέτρων,
επάνω σε βραχώδες ύψωμα, εν είδει ακρωτηρίου. Στο ψηλότερο σημείο του λόφου
αναπτύσσεται κυκλική κατασκευή, διαμέτρου περί τα 8 μ.36
Σε μικρή απόσταση στα δυτικά του ΑντάΤεπέ η κορυφή Δρυς συνιστά μία ιδιαιτέρως
ενδιαφέρουσα περίπτωση περιβόλου, κτισμένου κατεξοχήν εν ξηρώ ή σε μικρό ποσοστό με λάσπη, ως συνδετικό υλικό. Η περίμετρος μόλις φθάνει τα 110 μ. Η κατασκευή

33. Τριαντάφυλλος 1972: 545.
34. Τριαντάφυλλος 1972: 545. Μπακιρτζής-Τριαντάφυλλος 1987-1990: 209.
35. Τριαντάφυλλος 1972: 545, 1991: 341.
36. Τριαντάφυλλος 1991: 340.
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διαρθρώνεται με ακανόνιστο τρόπο και με
μικρούς «πύργους»-φωλιές, πλευράς 1,5
έως 3,5 μ. Η πρώτη επιφανειακή έρευνα δεν
απέδωσε κεραμική, κάτι που πιθανώς παραπέμπει σε πρώιμη περίοδο, πριν την Εποχή
του Χαλκού. Κάποιοι από τους ταφικούς λιθοσωρούς οι οποίοι εκτείνονται εκτός του
περιβόλου, φέρουν ως σήμα αρχικά κατακόρυφα τοποθετημένο πυραμιδοειδή λίθο που
θυμίζει μενίρ, ενώ, ακόμη, παράδοξα φυσικά «σχήματα» βράχων πιθανώς σχετίζονται
με την επιλογή του χώρου και λατρευτικές
πρακτικές που ακολουθούσαν οι προϊστορικοί κάτοικοί του.37 [Φωτ. 26]
Στην περιοχή της Λευκίμμης ο Τσάμτσας
- καλέ, βορειοανατολικά του οικισμού, είναι ένα βραχώδες ύψωμα, επίσης οχυρό των
προχριστιανικών χρόνων. Περικλείεται από
παντού από απόκρημνους βράχους, πλην
της νότιας πλευράς, που κλείνεται από δύο
παράλληλα τμήματα ασβεστόκτιστου τείχους, με μήκη 161 μ. το εσωτερικό και 100
μ. το εξωτερικό. Χαμηλότερα διαμορφώνεται τμήμα άλλου περιβόλου, κτισμένου εν
ξηρώ, μήκους περί τα 400 μέτρα. Εκτός τους
διακρίνονται ίχνη κυκλικών κατασκευών.
Άφθονη είναι η ευρισκόμενη κεραμική και
τα εργαλεία, όπως πυριτόλιθοι.38 [Φωτ. 28]
Ο Καλές της Λευκίμμης στα ανατολικά
του χωριού, είναι ένα βραχώδες ύψωμα που
ενισχύεται από περίβολο, κτισμένο εν ξηρώ,
μήκους 160 μ. στα ανατολικά και νότια, ενώ
στις άλλες πλευρές προφυλάσσεται από
απόκρημνους βράχους. Μπροστά από τον
κυρίως περίβολο αναπτύσσεται δεύτερο τείχος, μήκους 140 μ., τα άκρα του οποίου ενώνονται με το πρώτο με πύλη, ενώ εντός της
οχύρωσης διακρίνονται ίχνη κυκλικών κτισμάτων.39 Κοντά στον Προβατώνα το ύψω-

μα Καλές παρουσιάζει ίχνη προϊστορικού
διαλυμένου περιβόλου, στο νοτιοανατολικό
άκρο του.40
Βορειότερα, το ύψωμα Μαυροκορφή,
απέναντι στη Λύρα, δείχνει να οδηγεί στην
Εποχή του Χαλκού, όπως συμβαίνει και με
άλλες θέσεις της περιοχής. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από την επαλληλία των περιβόλων
και τις ταφικές κατασκευές, που αποδίδουν
ενδιαφέρουσα χειροποίητη, προϊστορική
κεραμική. Άξια λόγου είναι, επίσης, η γειτονική Αετοκορφή, με ογκώδεις επιμήκεις
σωρεύσεις λίθων, που αποκαλύπτουν κατασκευές περιβόλων, κατοικίες και άλλα.41
Κοντά στο κάστρο της Γκύμπραινας η
θέση Παλαιόκαστρο σώζει ίχνη οχυρωματικού περιβόλου της πρώιμης εποχής του
Σιδήρου, ελλειπτικού σε κάτοψη, κατασκευασμένου εν ξηρώ, μήκους περί τα 240 μ.
Πολλά σπήλαια έχουν διαμορφωθεί
στις πλαγιές του μαλακού ασβεστολιθικού
βράχου των υψωμάτων ανάμεσα στον οικισμό της Δαδιάς και τη Γκύμπραινα, η πλειοψηφία των οποίων δείχνει να κατοικείται
κατά τους προϊστορικούς χρόνους, ακόμη
και από τη Νεολιθική περίοδο.
Τα σπήλαια, φυσικά και τεχνητά συναντώνται συχνότατα δίπλα σε ιερά. Η σημασία
τους για την απώτερη προϊστορία είναι υψηλή, καθώς συνιστούν τον μεταβατικό χώρο
μεταξύ ζωντανών και νεκρών, που περικλείει ταυτοχρόνως τον θάνατο και την ανάσταση, όπου λατρεύονται οι χθόνιες θεότητες.
Στα σπήλαια εμπεριέχεται η έννοια της εισόδου-προειδοποίησης για τον άλλο κόσμο,
του τάφου με την έννοια του θανάτου, αλλά
και του ιερού, μία αντίληψη που θα περάσει
στους αρχαιοθρακικούς τάφους, που στην
πορεία μεταβάλλονται σε ηρώα-ιερά.42

37. Γουρίδης 20092: 240
38. Τριαντάφυλλος 1972: 547.
39. Τριαντάφυλλος 1972: 547.
40. Τριαντάφυλλος 1972: 547, 1991: 341.
41. Gouridis 2012.
42. Theocharis 1971: 11-12. Домарадски 1988. Радунчева 2006.
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3.2 Θέσεις ιστορικών χρόνων
Η αρχαία Ζειρηνία
Στα νότια του Δερβενίου οι αγροί βρίθουν
από κεραμική, νομίσματα και άλλα ευρήματα, που μπορούν να χρονολογηθούν από
τους ελληνιστικούς μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους και υποδεικνύουν την
ύπαρξη ενός σημαντικού οικισμού. Ο τραπεζοειδής λόφος που υψώνεται αμέσως στα
ανατολικά της εθνικής οδού, επί του οποίου
σήμερα είναι εγκατεστημένες κεραίες αποτελούσε την ακρόπολη του αρχαίου οικισμού.
Στο εσωτερικό του χώρου διακρίνονταν τα
ίχνη τεράστιου ορθογωνικού κτίσματος,
πριν παρέμβουν βιαίως οι εκσκαφείς.
Παλαιά είχε υποτεθεί από λογίους και
ιδιαιτέρως τον Κορνοφωλιώτη αρχιμανδρίτη Ν. Σταματιάδη η ταύτιση της θέσης
με την Πλωτινούπολη.43 Εδώ και δεκαετίες,
εντούτοις, η τελευταία με βεβαιότητα τοποθετείται στον λόφο της Αγίας Πέτρας,
στο Διδυμότειχο. Από την άλλη, ο οικισμός
του Δερβενίου μπορεί να ταυτιστεί, με
τη βοήθεια των Ρωμαϊκών Οδοιπορικών,
των Itineraria, με τη Ζειρηνία ή Ζηρύνεια,
Zervae ή Zurbae. Οι αποστάσεις που αυτά
μας παρέχουν, μεταξύ της Ζειρηνίας και των
γειτονικών οικισμών είναι, από την Πλωτινόπολη 20 ή 24 μίλια και άλλα τόσα από τη
Δύμη, στα νότια και από εκεί 16 μίλια έως
την Τραϊανούπολη.44 Ο Στέφανος Βυζάντιος
μας πληροφορεί ότι: «Ζειρηνία, πόλις Θράκης – το εθνικόν Ζειρηνιάτης». Για τη Ravennatis Anonymi Cosmographia (5ος -6ος

αι. μ.Χ.), οι πόλεις Zurbis και η Plutinopolis
βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους.45
Η Ζειρηνία ευλόγως σχετίζεται με το τοπωνύμιο Ζηρυνθία- Zerynthos.46 Θεωρούμε
ότι ο οικισμός συνιστούσε, όχι απλώς έναν
γνωστό από τις πηγές σταθμό («mutatio»),
αλλά αυτόνομη «πόλιν», εικασία που ενισχύεται από θραύσμα ενεπίγραφης πλάκας
που βρέθηκε στο χώρο και σώζει τμήμα χαρακτής επιγραφής: «ΒΟΥΛΗ/ …(Λ)ΑΡΧΗC».
Ενδιαφέρον θα είχε η θεώρηση της Ζειρηνίας ως έδρας της Παιτικής χώρας, καθώς
στην περιοχή δεν υφίστατο άλλος οικισμός
του μεγέθους και σημασίας της. Εκτός αυτού, πιθανώς μπορούμε να θέσουμε το ιερό
του Απόλλωνα Ζειρυνθίου (Zerynthium) το
οποίο βρισκόταν επί του Έβρου, στα όρια
της περιοχής των Αινίων και κοντά στο ιερό
της Βενδίδος, στην έξοδο στενωπού, στην
περιοχή της εκβολής του Μαγκαζίου.47
Από τα τυχαία ευρήματα ξεχωρίζει θραύσμα ανάγλυφης αναθηματικής στήλης του
1ου ή 2ου μ.Χ. αιώνα, με χέρι που κρατά
θύρσο και αφιέρωση: «Κυρίῳ Έβρῳ». Πράγματι, ο ζωοδότης θεοποιημένος ποταμός λατρευόταν στη Θράκη, ιδίως κατά την ύστερη
αρχαιότητα. Τα προσφάτως αποκαλυφθέντα
ψηφιδωτά στην Πλωτινούπολη, στο Διδυμότειχο, με τον αγένειο νέο θεό, ο οποίος φέρει
στον ώμο του τη Θεά-Τύχη -Πλωτινούπολη
τονίζουν αυτή τη σημασία.48 Ακόμη, μαρμάρινο θραύσμα υστερρορωμαϊκών χρόνων
ακέφαλου ιστάμενου ιματιοφόρου ρωμαϊ
κών χρόνων, γυναικείας μορφής με ζώο στα
χέρια, γυμνής ανδρικής μορφής όπως και
άλλα που παρότι βρέθηκαν σε γειτονικό

43. Σταματιάδης 1938: 388-389.
44. Tabula Peutingeriana 592. Латински извори I., 1958, 27, 35. Itinerarium Antonini Augusti. 3ος αι μ.Χ.
45. Στέφ. Βυζ. 295, Tab. Peut. Κλαύδιος Πτολεμαίος 1883: 488. Латински извори I. 1958: 11,25. Liv. 38.41.
46. Forbiger 1877: 73. Miller 1916. Pantos 1980: 175. RE 9Α2, 74. RE11, 236-237. Detchew 1976: 182. Σαμοθράκης
1963: 190. Soustal 1991: 504-505. Avraméa A., P. Karanastassi. 1993: 60.
47. Milner 1916: 139, 358. Livy 38. XII. Gouridis 2012: 95. Гуридис 2021
48. Πετρίδης 1925-26. 1929: 34. Avraméa A., P. Karanastassi. 1993: 33. Λαμπουσιάδης 1941: 132-133. Λουκοπούλου
κ.α. 2005: 591-592. Για τον Έβρο ενδεικτικά Στράβ. 7.7. Pl.nat.hist. 4.40. App.civ. 4,103. Ptol. 3.11.5. Ael. 2, 1.
Amm. 18, 6, 5.

37

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΓΟΥΡΙΔΗΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ύψωμα, δίπλα στη Λυκόφη, θεωρείται ότι μεταφέρθηκαν από το Δερβένι.49 [Φωτ. 36, 37]
Τα ευρήματα από τον ευρύτερο χώρο
υπαινίσσονται τον χαρακτήρα και τη σημασία της εγκατάστασης, που θα χαρακτηριζόταν από τις στενές σχέσεις με τον ελληνικό
κόσμο. Στο λιμάνι, στη συμβολή του Μαγκαζίου με τον Έβρο θα προσόρμιζαν τα σκάφη
που ανέβαιναν τον πλωτό, σε ολόκληρο το
μήκος του, ποταμό, μέχρι τη Φιλιππούπολη
κατά τους χειμερινούς μήνες και μέχρι την
Αδριανούπολη κατά τους θερινούς. Η θέση
αποτελούσε διαμετακομιστικό κέντρο για
την προώθηση των ελληνικών προϊόντων,
αλλά και της αντίστροφης εξαγωγής των
τοπικών αγαθών. Το αποδεικνύουν, μεταξύ
άλλων, οι ενσφράγιστες λαβές οξυπύθμενων
αμφορέων με τα “κατατεθέντα σήματα” και
τις επιγραφές με τα εθνικά ή τα ονόματα των
παραγωγών των ελληνικών πόλεων που είχαν αναπτύξει οικονομικές σχέσεις με τον
οικισμό, όπως οι Σμύρνη, Λίνδος, Θάσος, Αίνος και Κνίδος. Κρασί, λάδι, αλάτι, μικροτεχνήματα, αττικά αγγεία, αλλά και τα «κατεξοχήν εκτιμώμενα από τους Θράκες» αργυρά
νομίσματα έφθαναν στο λιμάνι του οικισμού
και στη συνέχεια προωθούνταν προς βορρά, ενώ τα τοπικά προϊόντα, δημητριακά,
μέταλλα, ξυλεία, δέρματα, κτηνοτροφικά
προϊόντα, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό
φορτώνονταν για τις ελληνικές πόλεις.50 Στο
νότιο άκρο του οικισμού, κοντά στο ποτάμι,
βρέθηκαν ολόκληροι αμφορείς, in-situ τοποθετημένοι στη σειρά, στα θεμέλια κτίσματος,
πιθανώς εμπορικής αποθήκης.51
Ο τάφος των Λαγυνών είναι μία λιθόκτιστη, εν ξηρώ κατασκευή από ορθογωνικούς λαξευμένους λίθους, που στεγάζεται
με ημικυλινδρική καμάρα, από προσεκτικά

λαξευμένους λίθους. Το μνημείο αποκαλύφθηκε κατά την ανέγερση υδατοδεξαμενής,
η οποία κατέστρεψε την ανωδομή του, ενώ
ανασκάφηκε στις αρχές της δεκαετίας του
’90 από τον τότε έφορο Κλασικών Αρχαιοτήτων, Δ. Τριαντάφυλλο.
Ο τάφος αποτελούνταν από δρόμο και
προθάλαμο, με αντίστοιχες διαστάσεις 4,96
* 1,03 και 2 x 1,97μ. και τετράγωνο κυρίως
θάλαμο, πλευράς 4 μέτρων, από τον οποίο
σώζεται καθ’ ύψος μόνο μία σειρά γωνιόλι
θων. Στην ανατολική πλευρά του διακρίνονταν ίχνη λιθόκτιστου θρανίου, ενώ στη νοτιοανατολική γωνία λαξευμένη στο δάπεδο
κοιλότητα πιθανώς προοριζόταν για χοές.
Η κατασκευή μπορεί να χρονολογηθεί στην
πρώιμη ελληνιστική περίοδο, δηλαδή το β΄
μισό του 4ου αι. π.Χ., συνιστώντας έναν από
τους παλαιότερους τάφους του μακεδονικού τύπου. Εάν, μάλιστα, είχε διασωθεί ακέ
ραιος, θα ήταν ο πλέον εντυπωσιακός του
είδους στη Θράκη.52 [Φωτ. 42]
Το ιερό της Βενδίδος στο Αμόριο: Πριν
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι χωρικοί
που καλλιεργούσαν τα υψώματα βορείως του
χωριού, δυτικά της βρύσης «του Μπάρμπα»,
έβρισκαν σε αφθονία οικοδομικά λείψανα,
μαζί με ρωμαϊκή και βυζαντινή κεραμική. Τα
ίχνη αρχαίου οικισμού γίνονται πυκνότερα
σε περιοχή 10*10 μέτρων, όπου κατά τον Δ.
Τριαντάφυλλο υπήρχε μεγάλο κτίσμα. Επίσης, είχε αποκαλυφθεί τάφος, καλυμμένος
με μεγάλες πλίνθους, μία από τις οποίες έφερε ασυνήθιστα σχήματα και γραμμές, όπως
και μαρμάρινη δυσανάγνωστη επιγραφή, η
οποία εντοιχίστηκε σε οικία.53
Στην ίδια θέση είχε βρεθεί χάλκινο αναθηματικό ειδώλιο Βενδίδος - Αρτέμιδος, ύψους
7 εκατοστών, με το αριστερό χέρι τεταμένο,
που κρατούσε περιστέρι με το δεξί και σή-

49. Τριαντάφυλλος 1991. Γουρίδης 2006.
50. Фол 1982: 32-33, 65. Τριαντάφυλλος 1994: 58. Τσιαφάκη 2009: 124. Γουρίδης 20092: 238.
51. Πετρίδης 1925-26. 1929: 33. Фол 1982: 32-33, 65. Τριαντάφυλλος 1994: 58. Τσιαφάκη 2009: 124.
52. Τριαντάφυλλος 1991: 334-336, πιν. 130 δ-στ. Gouridis 2012: 104-105.
53. Βαφείδης 1952: 304-305. Avraméa, Τριαντάφυλλος 1978: 311. Гуридис 2021. Karanastassi. 1993: 19.
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μερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Καβάλας.54 Από την πεπλατυσμένη κεφαλή
διακρινόταν η μύτη και τα μάτια που υποδηλώνονταν με δύο τελείες. Αμυδρά διαγραφόταν επί της κεφαλής η θρακική αλωπεκή,
ενώ η ενδυμασία και η υπόδηση παρέπεμπαν στη θρακική καταγωγή της θεότητας.
Για τον Γρ. Ευθυμίου το ανάθημα αποτελούσε τυπικό της πρωτοθρακικής περιόδου, σε
αντιστοιχία προς την ελλαδική γεωμετρική.
Επίσης, στην ίδια θέση είχε βρεθεί τυχαία,
το 1932, ορειχάλκινο άγαλμα Διός, που με το
αριστερό χέρι κρατούσε αετό, ενώ με το δεξί
ετοιμαζόταν να εξακοντίσει κεραυνό.55
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το σύνολο των ευρημάτων παραπέμπει στην ύπαρξη
ενός σημαντικού κέντρου της προχριστιανικής παρέβριας Θράκης, πιθανώς ιερού
της Αρτέμιδας - Βενδίδος, αλλά και αρχαίου
οικισμού.56 Δεν θα ήταν πέραν της λογικής
εάν θεωρούσαμε ότι ο διάσημος μύθος του
κατατεμαχισμού του Ορφέα, παρά τον Έβρο,
από Μαινάδες ή Θρακιώτισσες γυναίκες,57
πιθανότατα ακολούθους της άγριας θεάς
Βενδίδος - Αρτέμιδος, συνδυαζόμενα με την
ύπαρξη ιερού της θεάς παρά το Αμόριο, θα
μπορούσε να «στεγαστεί» στον χώρο αυτό.
Η «Τρανή Πέτρα» Σουφλίου βρίσκεται περίπου 1 χλμ. στα βόρεια του οικισμού. Εκτείνεται σε διαδοχικά επίπεδα που
κορυφώνονται σε ομαλό γήλοφο, επί του
οποίου πιθανώς υπήρχε προχριστιανικό
ιερό, που από την κεραμική του μπορεί να
αναχθεί στην Εποχή Σιδήρου. Αρχαιοθρακική κεραμική έχει βρεθεί σε σημαντική
πυκνότητα και χαμηλότερα, όπου, ακόμη,
συναντώνται κεραμική και άλλα κινητά ευρήματα ρωμαϊκών χρόνων, όπως μυλόπετρες

και πιθάρια, αλλά και θεμέλια κτιστών κατασκευών και ανάμεσά τους ίχνη περιβόλου.
Η επιφανειακή έρευνα εντόπισε σε χαμηλό έξαρμα, αμέσως στα νότια του οικισμού
αρχαίο νεκροταφείο με ίχνη λιθόκτιστης,
εν ξηρώ, κρηπίδας, που θα περιέκλειε τις
ταφές. Η έκταση στην οποία εκτείνονται τα
επιφανειακά ευρήματα θεωρούμε ότι υποδηλώνει την ύπαρξη αξιόλογου οικισμού
των αρχαιοθρακικών χρόνων, προγόνου του
σημερινού Σουφλίου.58 [Φωτ. 40]
Εντός του οικισμού, στη θέση όπου ανεγέρθηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου ή στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία, στα δυτικά του
Σουφλίου, είχαν βρεθεί ανάγλυφα της ρωμαϊκής και υστερορρωμαϊκής περιόδου τα
οποία εκτίθενται στο νάρθηκα του ναού,
υποδηλώνοντας τη συνέχεια της λατρευτικής λειτουργίας του χώρου μέσα στο χρόνο.

Θέσεις Μέσων Χρόνων
Σε απόσταση 4 περίπου χλμ. νοτιοδυτικά
του οικισμού της Δαδιάς, επάνω σε απόκρημνο, βραχώδη λόφο που κατοπτεύει μία ευρύτατη περιοχή ορθώνεται εντυπωσιακό το
κάστρο της Γκύμπραινας, ενός από τους
μεγαλύτερους οχυρωματικούς περιβόλους
της περιοχής. Τα λιθόκτιστα τείχη, στα οποία
χρησιμοποιείται ισχυρό ασβεστοκονίαμα ως
συνδετικό υλικό, σώζονται σε ολόκληρο το
μήκος της όδευσης και σε ύψη που φθάνουν
μέχρι και τα 3,0 μ. εξωτερικά, ενώ ακόμη διατηρούνται 6 πύργοι. Στο εσωτερικό διακρίνονται ίχνη κατασκευών, όπως δεξαμενή παλαιοχριστιανικών χρόνων, μικτή κατασκευή
από λίθους και πλίνθους, επιχρισμένη εσωτερικά με ερυθρό υδραυλικό κονίαμα, ενώ

54. Ευθυμίου 1951: 113-117, Λαζαρίδης 1973: 95. Μπακαλάκης 1961: 21. Τριαντάφυλλος 1978: 311. Avraméa,
Karanastassi 1993: 19.
55. Τριαντάφυλλος 1978: 311.
56. Αποστολίδης 1934. Gouridis 2012: 104.
57. Фол Ал. 1991: 10-11. Βαφείδης Ν. Ν. 19522: 304-305. Avraméa, Karanastassi. 1993: 19. Τριαντάφυλλος 1978: 311.
Гуридис 2021.
58. Τριαντάφυλλος 1991: 340. Γουρίδης 20092: 242.
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ο Κ. Κουρτίδης αναφέρει και ερείπια ναού.59
Στην ίδια περίοδο μπορεί, να αποδοθεί και ο
οχυρωματικός περίβολος.
Εκτός των ιχνών των Μέσων Χρόνων,
«ανάμεσα στα βυζαντινά χαλάσματα» βρέθηκαν «χειροποίητα όστρακα με διακοσμη
τικές αυλακώσεις». Η πυκνότητα της προχριστιανικής κεραμικής υποδεικνύει μία
προγενέστερη, αρχαιοθρακική φάση, η
οποία εκτείνεται, επίσης, έξω από τον σωζό
μενο περίβολο. Η χρονική έκταση στην οποία
υφίσταται δραστηριότητα στη θέση και η
συνέχεια της εγκατοίκησης αποδεικνύονται
από επιφανειακά ευρήματα, όπως νομίσματα και κεραμική ρωμαϊκών χρόνων κ.λπ.,
αλλά και ικανή ποσότητα ευρημάτων Υστεροβυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων.
Στο δυτικό άκρο του λόφου εντυπωσιάζουν
εκτεταμένα αρχαία λατομεία.60 [Φωτ. 39, 41]
Ο Κωνσταντίνος Κουρτίδης είχε σωστά
αναρωτηθεί μήπως η Γκύμπραινα είναι
ένα από τα γνωστά και στην εποχή του ως
«παλιόκαστρα», εκείνα που είχε ανεγείρει
ο Ιουστινιανός για να ενισχύσει τη Θράκη απέναντι στις βαρβαρικές επιδρομές. Ο
Μ.Κούκος προχωρά περισσότερο, θέτοντας
την υπόθεση της ταύτισης με το κάστρο της
Ισγίπερας,61 το οποίο, στην περίπτωση αυτή
θα βρισκόταν στο ανατολικό όριο της επαρχίας της Ροδόπης.
Με το κάστρο συνδέονται πολλές τοπικές
παραδόσεις.62 Η πιο γνωστή θέλει τον Δήμο,
άρχοντα του Διδυμοτείχου να ζητά από την
αδερφή του, Παγώνα, αρχόντισσα της Γκύμπραινας, να του προμηθεύσει ογκώδεις λίθους που θα χρησιμοποιούνταν ως θεμέλια
του φρουρίου που θα ανήγειρε. Η Παγώνα
φορτώθηκε έναν τεράστιο λίθο στην κεφαλή
και αναχώρησε για το Διδυμότειχο, γνέθοντας, καθώς βάδιζε. Όταν έφθασε λίγο επά-

νω από το σημερινό Σουφλί, πληροφορήθηκε ότι ήδη είχε ξεκινήσει η θεμελίωση του
κάστρου. Απογοητευμένη, έριξε κάτω τον
τεράστιο λίθο, που έτσι έδωσε το όνομά του
στη θέση, Τρανή Πέτρα και πιθανώς σχετίζεται μεταφορικά με την ίδρυση του οικισμού
του Σουφλίου. Ο λίθος σωζόταν έως το 1924,
όταν και τεμαχίστηκε, για να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόστρωση δρόμων, ενώ στα νότια
της θέσης διατηρείται μεγάλος βράχος που
επίσης συνδέεται με την ονομασία. Η όλη
παράδοση παραπέμπει στο δίδυμο σχήμα
των κάστρων Διδυμοτείχου και Γκύμπραινας ως των σημαντικότερων στην ενδοχώρα
του Έβρου, ενώ το αρχαίο και μεσαιωνικό
Σουφλί συνιστούσε αξιόλογη θέση ανάμεσά
τους.
Σύμφωνα με άλλον θρύλο, κατά την άλωση της Γκύμπραινας από τους Τούρκους η
«Παγούνου» μπήκε σε λαγούμι για να σωθεί. Ένα χοιρίδιο που την ακολούθησε και
δεν πρόλαβε να κρυφθεί πρόδωσε την αρχόντισσα. Παλαιότερα υποδεικνυόταν οπή,
«της Παγούνους η τρύπα», για την οποία
θρυλούνταν ότι επικοινωνούσε με κοντινό
λόφο, τον γνωστό ως Αντά-Τεπέ, όπου επίσης σώζονται ίχνη οχύρωσης των Μέσων
Χρόνων. Λαϊκό δίστιχο λέει «Στην Γκιούμπιρνα έχου του βιό μ’ κι στον Αδά-Τεπέ του
κιχρί μ’». Επίσης, παράδοση θέλει ορμητικό
υπόγειο χείμαρρο να πηγάζει από τη Γκύμπραινα και να εκβάλλει στο Αιγαίο, κοντά
στη Μαρώνεια, όπως είχε αποδειχθεί από
φλογέρα βοσκού που έπεσε στο ποτάμι και
ξεβράστηκε στη θάλασσα. Τέλος, όσοι, κατά
την παράδοση, ζουν «στης Γκύμπερνας τον
κόρφο» μένουν απρόσβλητοι κατά τις επιδρομές αλλόφυλων και τους πολέμους.63
Το Κ(ι)λισέ Τεπέ ή, όπως είναι γνωστότερο στους ντόπιους, Αντά Τεπέ, δηλαδή «ο

59. Κουρτίδης 1937-38: 50.
60. Μπακαλάκης Γ. 1961: 21.
61. Κουρτίδης 1937-38: 49-50. Κούκος 1991: 260.
62. Κουρτίδης 1937-38: 50-51.
63. Κουρτίδης 1937-38. Κούκος 1991: 260-262. Γουρίδης 20092: 242.
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λόφος του νησιού», βρίσκεται 11 χιλιόμετρα
νοτιοανατολικά της Σιδηρούς. Η επίπεδη
κορυφή έχει έκταση περί τα 5 στρέμματα,
ενώ σώζονται θεμέλια λιθόκτιστου φρου
ρίου των Μέσων Χρόνων. Τα τείχη έχουν
μήκος 162 μ. και πάχος 1,70 μ. με ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό ενώ ενισχύονται
στις γωνίες με τέσσερις ημικυκλικούς, στην
πλειοψηφία τους, πύργους. Λίγο χαμηλότερα αναπτύσσεται αρχαιοθρακικός κυκλικός,
ομόκεντρος περίβολος, κτισμένος εν ξηρώ,
σε απόσταση 20 -25 μέτρων από το άνω τείχος, με περίμετρο μήκους 283 μ. και πάχος
2 μέτρων. Εντός του μεσαιωνικού περιβόλου
κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου οχυρωματικά έργα με χρήση αρχαίου υλικού, ενώ η παρέμβαση των
τελευταίων χρόνων ολοκλήρωσε την καταστροφή με ανέγερση πυροφυλακίου στο
μέσο του περιβόλου.64
Στη θέση Τρανό Ρέμα, 4 χλμ. βορείως
του Σουφλίου και 400 μ. δυτικά της Εθνικής
Οδού, στη συμβολή δύο μικρών ρεμάτων
αποκαλύφθηκαν από στρατιώτες ερείπια
οικοδομής μεταβυζαντινών χρόνων, βαθύτερα δε, σε βάθος 2,20 μ. ήρθαν στο φως δύο
μεγάλα πιθάρια αποθήκευσης τροφίμων,
που μεταφέρθηκαν στη συλλογή Τραϊανουπόλεως.65
Πολλές θέσεις αναπτύσσονται γύρω από
το Πρωτοκκλήσι, οι οποίες ακόμη και σήμερα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Έτσι, στη
θέση «Καβάκια» υπήρχαν θεμέλια παλαιού
ναού και τοίχος «με βυζαντινά τούβλα», ενώ
βορειότερα σωζόταν ίχνη άλλου ναού και
παλαιού υδραγωγείου. Άξια έρευνας είναι
θέση ανάμεσα στις δύο προηγούμενες, η
Παλεκκλησιά, που είναι γνωστή ως ο αρχαιότερος ναός του κόσμου, ο «ναός του Πλούτωνα», όπου είχαν βρεθεί αρχαίοι λίθοι και

κεραμική, όπως και θαμμένοι πίθοι, πιθανώς χρησιμοποιούμενοι για την αποθήκευση σιτηρών. Στα βόρεια του οικισμού στη
θέση «μωρεόκηπου», ενώ 200 μ. νοτιότερα
συναντώνται ίχνη νεκροταφείων ιστορικών
χρόνων.66
Κοντά στον Προβατώνα, στη θέση «Πηγή
του Γιαντζή», σε χαμηλό λόφο υπάρχει λαξευμένη σε βράχο κόγχη, μπροστά από την
οποία αναπτύσσεται ένας ασβεστόκτιστος
τοίχος, ενώ στα χώματα βρέθηκαν πολλά
κεραμίδια και ένα γυάλινο βραχιόλι που
μπορεί να αποδοθεί στον 12ο αιώνα μ.Χ. Τα
ερείπια, σύμφωνα με την παράδοση, σχετίζονται με ναΐσκο της Αγίας Μαρίνας, της ιαματικής Αγίας των βράχων και των φιδιών,
που μπορεί να θεωρηθεί ως η χριστιανική
συνέχεια της Μεγάλης Θεάς Μητέρας και
θέτει ερωτήματα για την αρχική λειτουργία
του χώρου.67
Στο Φυλακτό, στη θέση Ζεστό Νερό, 3
χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού διακρίνονται τα θεμέλια κτιρίου και λοιπών κτισμάτων, τα οποία πιθανώς μπορούμε να ταυτίσουμε με λουτρό των υστερορωμαϊκών
χρόνων.68 Άξιο λόγου θα ήταν και το βυζαντινό κάστρο στη θέση Μουκαντά, κοντά
στο Μεγάλο Δέρειο.
Περί τα 4 χλμ. βορείως της πόλης του
Σουφλίου ορθώνεται το Παλαιόκαστρο. Η
ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα
σύνολο αξιόλογων θέσεων επί των κορυφών
των γειτονικών λόφων, που μπορούν να χρονολογηθούν από την εποχή του Σιδήρου μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους. Το Παλαιόκαστρο συνιστά έναν οχυρωματικό περίβολο, περιμέτρου περί τα 300 μέτρα, κατασκευασμένο από λιθοδομή, με ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό και με ενδιάμεσες
ζώνες οπτόπλινθων που βοηθούν στη χρονο

64. Τριαντάφυλλος Δ. 1972: 545.
65. Χάνα Λουτρών. Βαβρίτσας 1966: 377, πίν. 398 γ.
66. Ομάδα δημοδιδασκάλων 1971: 240.
67. Τριαντάφυλλος 1991: 341.
68. Τριαντάφυλλος 1991: 341.

41

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΓΟΥΡΙΔΗΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

λόγησή του στους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Ο περίβολος σώζεται σε μεγάλο του
μήκος, παρότι κυρίως καταχωμένος, ενώ διακρίνεται είσοδος στη βορειοδυτική πλευρά.
Η κεραμική φανερώνει εγκατοίκηση κατά
τους Μέσους Χρόνους, πιθανώς οχυρωμένο
μοναστικό συγκρότημα, σύμφωνα με τα
άφθονα κινητά εκκλησιαστικά ευρήματα,
οπότε πιθανώς μπορεί να ταυτιστεί με τον
Άγιο Θεόδωρο, που αναφέρεται από τον ιστορικό Προκόπιο ανάμεσα στα κάστρα που ανέγειρε ή επισκεύασε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός για την αναχαίτιση των βαρβαρικών
επιδρομών. Αρχαιοθρακική κεραμική και
νομίσματα ελληνικών πόλεων που βρέθη
καν στο χώρο υποδηλώνουν προγενέστερη,
αρχαιοθρακική εγκατάσταση.69 [Φωτ. 32, 35]
Στο Τυπικόν της Παναγίας Κοσμοσώτειρας της Βήρας συναντάται η θέση Σόφους
στην ευρύτερη περιοχή της Αίνου. Θεωρούμε
ότι μπορούμε να θέσουμε την εικασία, όπως
κάνει και ο κατεξοχήν ειδικός επί της ιστορικής τοπογραφίας της Βυζαντινής Θράκης,
P. Soustal,70 ότι θα μπορούσε το Σουφλί να
ταυτίζεται με τη βυζαντινή θέση.
Κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους
η θέση του Δερβενίου-Ζειρηνίας δεν εγκαταλείπεται, αλλά βαθμιαία παρακμάζει,
όπως είναι το γενικότερο φαινόμενο της
εποχής. Αντιθέτως, αναδεικνύεται σε μικρή
απόσταση, αμέσως στα δυτικά της σημερινής εθνικής οδού, δίπλα στη στενωπό, ένα
μικρό οχυρό - πύλη ελέγχου της σημαντικής
οδικής αρτηρίας που από το Αιγαίο Πέλαγος
οδηγούσε στην ενδοχώρα των Βαλκανίων
και την Ανατολική Ευρώπη. Στο ύψωμα «Πέτρα», που σώζει ίχνη οχύρωσης, κατά καιρούς είχαν βρεθεί νομίσματα, κεραμική και
άλλα αντικείμενα της βυζαντινής περιόδου.
Τα ίχνη του μεσαιωνικού οικισμού εκτείνονται αρκετά έξω από τη μικρή, οχυρωμένη
ακρόπολη, φθάνοντας μέχρι το ποτάμι του
69. Γουρίδης 20092: 242.
70. Soustal 1991: 453. Παπάζογλου 1994: 96, Τ. 1267.
71. Γουρίδης 20061.
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Μαγκαζίου. Στις υπώρειες του λόφου διακρίνονταν παλαιότερα τα θεμέλια αρχαίου
χριστιανικού ναού, που η παράδοση ήθελε αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά, ενώ στην
ανατολική πλαγιά του, σύμφωνα με το Χριστακούδη υφίστατο νεκροταφείο πλακοσκέπαστων τάφων των Μέσων Χρόνων. Η
υπόθεση που μπορεί να τεθεί είναι ότι στην
περίπτωση Δερβενίου-Πέτρας διακρίνουμε
μία διαδικασία μετασχηματισμού, ανάλογη
πολλών άλλων οικισμών, ανάμεσα στους
οποίους ξεχωρίζει εκείνος των δίδυμων πόλεων Πλωτινουπόλεως -Διδυμοτείχου. Έτσι,
ο εκτεταμένος οικισμός των ρωμαϊκών χρόνων δείχνει να εγκαταλείπεται κατά το πρώτο μισό του 6ου μ.Χ. αιώνα, οπότε δημιουργείται σε μικρή απόσταση, πάντοτε δίπλα
στη στενωπό, ένα μικρού εμβαδού, πλην
ισχυρό κάστρο - «πύλη», απαραίτητο για τον
έλεγχο της σημαντικής οδικής αρτηρίας. Δυστυχώς, οι προσχώσεις του ποταμού και η
εκτεταμένη καταστροφή δυσχεραίνουν την
περαιτέρω προσέγγιση.
Αυτός ο οχυρωμένος οικισμός των παλαιοχριστιανικών χρόνων καλούνταν Ζδεβρήν,
μία θρακική ονομασία που προσεγγίζει τα
προηγούμενα τοπωνύμια του οικισμού των
αρχαίων και ρωμαϊκών χρόνων και ιδίως το
Ζέρβαι (Zerbae). Πρόκειται για ένα από τα
ονόματα που γνωρίζουμε από τον Προκόπιο
για τα κάστρα που ο Ιουστινιανός είχε ανεγείρει ή επισκευάσει στην επαρχία Αιμιμόντου και βρίσκεται στο μέσον ανάμεσα στην
Πλωτινόπολη και τη Δύμη, περί τα 2 χιλιόμετρα νοτίως της Κορνοφωλιάς.71 Υπόθεση παλαιών λογίων ήταν ότι ο οικισμός στη θέση
Δερβένι καλούνταν κατά τους βυζαντινούς
χρόνους Κλεισούρα, λόγω της στενωπού, επί
της οποίας είχε αναπτυχθεί η εγκατάσταση
ή Μαυροπήγαδο, ενώ έχει υποτεθεί και ο συγκερασμός των δύο. Στην πραγματικότητα,
αυτές οι υποθέσεις απλώς «μεταφράζουν»
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τις μεταγενέστερες, τουρκικές ονομασίες
του χωριού, Ντερβέν(τ) και Καρά-(μ)πουναρ.
Βορειοδυτικά των Λαβάρων, στη θέση
«Αγιάσμα» σώζονται εκτεταμένα τμήματα
παλαιοχριστιανικού οχυρωματικού συνόλου που διατηρεί τα ίχνη της όδευσης, ενώ
διατηρούνται πλινθόκτιστα κτίσματα σε με-

γάλο ύψος. Στην κεραμική και τα νομίσματα
δεσπόζει ο 6ος αιώνας μ.Χ. Η ύπαρξη των
εξαιρετικά σημαντικών εγκαταστάσεων του
Διδυμοτείχου, της Βήρας και του Εμπυθίου
μας οδηγεί στην εικασία της ύπαρξης και
άλλων ενδιάμεσων θέσεων επί της δυτικής
όχθης του ποταμού Έβρου. [Φωτ. 38]
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4.1. Η Οθωμανική κατάκτηση
Η κατάκτηση της περιοχής του κάτω ρου
του ποταμού Έβρου από τους Τούρκους συντελείται κατά το διάστημα 1357-1361. Εντούτοις, η διάλυση της χώρας της Θράκης είχε
προηγηθεί. Kαταλυτικά συνετέλεσαν η εξάντληση και η απόγνωση στις οποίες είχαν περιέλθει οι χριστιανικοί πληθυσμοί από τους
συνεχείς πολέμους, τις δηώσεις, την ένδεια
και την απηνή εκμετάλλευση από τους ίδιους
του άρχοντές τους, αλλά και οι καταστροφές
και οι εξανδραποδισμοί από τους Τούρκους
και άλλους «συμμάχους» των Βυζαντινών.1
Πράγματι, από τις αρχές του 14ου αιώνα
οι Τούρκοι των εμιράτων της Δυτικής Μικράς
Ασίας και στη συνέχεια οι Οθωμανοί καλούνται στη Θράκη ως σύμμαχοι˙ επιστρέφουν
κατά τους εμφυλίους πολέμους του Βυζαντίου και, μετά τη λήξη τους, εδραιώνονται στον
χώρο. Έτσι, εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα
να ιχνηλατήσουν τον θρακικό χώρο, τα αμυντικά συστήματα και τις συγκοινωνιακές αρ-

τηρίες του. Επικεφαλής είναι οι γαζήδες, «πολεμιστές της πίστης», συνήθως μη Οθωμανοί
Τούρκοι, δερβίσηδες ετερόδοξων ταγμάτων,
ακόμη και χριστιανοί ή εξωμότες, η συμβολή
των οποίων στην επιτυχή έκβαση του διαρκούς ακήρυκτου πολέμου εναντίον του Βυζαντινού κράτους υπήρξε σημαντικότατη.2
Η πνευματική και θρησκευτική δράση ετερόδοξων ταγμάτων μουσουλμάνων και η διδασκαλία τους, που σχετιζόταν με τον μυστικιστικό σουφισμό έμοιαζε πολύ με την πρωτοχριστιανική, ενώ η ανεκτικότητα, η αμεσό
τητα και η απλότητά της προσέφεραν διέξοδο από τις ατέλειωτες βασάνους που οι φτωχοί πληθυσμοί της υπαίθρου, αλλά και οι εξαθλιωμένοι αστοί βίωναν. Ιδιαιτέρως, το μυστικιστικό τάγμα των μπεκτασήδων ανεκάλυψε στην περιοχή τον ιδανικό τόπο εποίκη
σης και ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στο
τρίγωνο Διδυμοτείχου-Φερών-Ρούσσας. Έτσι,
η κοιλάδα του κάτω Έβρου πλημμύρισε από
εγκαταστάσεις, τα ονόματα των οποίων προδίδουν παρουσία δερβίσηδων: Babalar, De

1. Ζαχαριάδου 1991: 96, 106.
2. Βογιατζής 1990: 279-282. Ζαχαριάδου 1991: 95. Zachariadou 1991: 93. 1995: 52-53. Liakopoulos 2002: 86.

44

4. Η Οθωμανοκρατία

deler, Sultanlar, Sofular, Asikler, Saltik κ.λπ.3
Πρώτη στην Ευρώπη πέφτει στα χέρια
των Οθωμανών Τούρκων η Τζύμπη, το 1352,
για να ακολουθήσει, στις αρχές Μαρτίου 1354,
μετά από καταστροφικό σεισμό η Καλλίπολη,
το μεγαλύτερο διαπορθμευτικό κέντρο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Χρησιμοποιώντας
την περιοχή ως βάση οι Τούρκοι προχωρούν
σε πολεμικές επιχειρήσεις μικρής κλίμακας,
υπό τους γαζήδες.4 Η εύφορη, στρατηγικής
σημασίας περιοχή του Κεντρικού Έβρου διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, καθώς η κατοχή της ανοίγει διαδρόμους προς το εσωτερικό των Βαλκανίων. Σε επεισόδιο σχετικό με
την πρώτη κατάληψη του Διδυμοτείχου, στα
τέλη του 1358 οι Τούρκοι διαμηνύουν στους
Έλληνες της πόλης ότι, εάν αποστέλλουν κανονικά τους φόρους, τότε οι αρχηγοί τους,
Hadjdji Ilbegi και Ivaz bey θα περιορισθούν
στην κατάληψη του Qirq ή Qara Kilise, ενώ
εάν επιλέξουν το δρόμο της αντίστασης, θα
είναι υποχρεωμένοι να τους υποτάξουν.5 Το
Qara Kilise, το οποίο σε αυτή την πρώιμη περίοδο γίνεται έδρα σαντζακίου υπό τον Ιβάζ,
σύμφωνα με την ιστορικό Beldiceanu-Steinherr, που στηρίζεται στον Οθωμανό ιστορικό του 16ου αιώνα Feridun, βρίσκεται κοντά
στο Διδυμότειχο και δεν ταυτίζεται με τις
Σαράντα Εκκλησιές, στην Ανατολική Θράκη,
αλλά με τον οικισμό του Μαυροκκλησίου.6
Τον οικισμός ξαναβρίσκουμε κατά τον ύστερο 19ο αιώνα ως έδρα ναχίας (επαρχίας), κάτι
που αναδεικνύει τη διαχρονική του σημασία,
που σχετίζεται με τον έλεγχο των πεδινών,
παρέβριων εκτάσεων και τη διέλευση προς
το εσωτερικό των Βαλκανίων.7
Οι μπεκτασήδες: Η εγκατάσταση δερβίσηδων και η ανέγερση καθιδρυμάτων σε

τόπους που θεωρούνταν ιεροί-λίκνα μυστικισμού από την αρχαιότητα, ενώ ταυτοχρόνως χρησίμευαν για τον έλεγχο των ορεινών
περασμάτων, τη διευκόλυνση των κρατικών
επικοινωνιών και μεταφορών και τις πολεμικές επιχειρήσεις, υλοποιούσε ιδανικά την
Οθωμανική επεκτατική πολιτική.8 Εντούτοις, σε κάποιο βαθμό η εγκατάσταση των
ετερόδοξων ταγμάτων δεν αποτελούσε προϊόν συστηματικής κρατικής εποίκησης, αλλά
μία ανεξάρτητη διαδικασία.9 Οι σουλτάνοι
παραχωρούσαν σε ετερόδοξα τάγματα εγκαταλειμμένα κτήματα ή οικισμούς, που εποικίζονταν με χωρικούς από την ενδοχώρα και
αποτελούσαν τον πυρήνα νέων οικισμών. Οι
ετερόδοξοι δερβίσηδες εμψύχωναν τους πολεμιστές του Ισλάμ, ενώ οι ίδιοι συχνά λάμβαναν μέρος στις επιχειρήσεις εναντίον των
«απίστων» ως πολεμιστές της πίστης.10
Το σημαντικότερο από τα ετερόδοξα
τάγματα της κατάκτησης, ιδρυμένο στη Μικρά Ασία από τον Χατζή Μπεκτάς ήταν οι
μπεκτασήδες. Με τη Θράκη και την περιοχή του Σουφλίου σχετίζεται ο Κιζίλ Ντελί ή
κατά κόσμον Σεγίτ Αλή Σουλτάν (Qιzιl Deli,
Seyyid ‘Ali Sultan), του οποίου το παρατσούκλι ήταν Hızır Lala. Ο Κιζίλ Ντελί γεννήθηκε στην περιοχή του Khorasan της Περσίας,
στα 1310-11 και ήταν ένας από τους αγίους
στους οποίους οφείλεται η εξάπλωση του
μπεκτασισμού, ενώ η μνήμη του, την ημέρα
του θανάτου του, 1η Αυγούστου του 140203, όχι τυχαία συμπίπτει με την εορτή της
Αναλήψεως του προφήτη Ηλία. Θεωρείται το
κύριο πρόσωπο της κατάκτησης της Θράκης,
στο πλευρό του πρίγκιπα Σουλεϋμάν, καθώς
με θαυματουργό τρόπο άνοιξε τα νερά της
θάλασσας στα δύο, όπως ο Μωϋσής, για να

3. Κυρανούδης 1994: 130-132. Kotzageorgis 2007: 243. Liakopoulos 2002: 87.
4. Βογιατζής 1990: 280.
5. Beldiceanu-Steinherr 1967: 126.
6. Babinger 1944: 37, 47. Beldiceanu-Steinherr 1967: 123.
7. Liakopoulos 2002: 77-78.
8. Barkan 1953: 59. Κυρανούδης 1994: 12.
9. Beldiceanu-Steinherr 1967: 276.
10. Ζαχαριάδου 1991: 114-115.
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διαβούν οι «πιστοί» μουσουλμάνοι τα Δαρδανέλλια, ενώ προκάλεσε το σεισμό της Καλλίπολης που έδωσε την ευκαιρία της άλωσής
της, αλλά και πυρκαγιά στο Διδυμότειχο που
έκανε δυνατή την κατάληψη του απόρθητου
κάστρου και σε αυτόν οφείλεται, επίσης, η
κατάληψη της Αδριανούπολης. Ο Κιζίλ Ντελί
είναι πολύ γνωστός στην μπεκτασική ποίηση, παρότι μέχρι προσφάτως αγνοούνταν
από τους ιστορικούς για ευνόητους λόγους.11
Ο ηγούμενος της Μονής με τον οποίο αρχίζει η ουσιαστική ιστορία του τεκκέ, αλλά
και του τάγματος είναι ο Μπαλήμ Σουλτάν.12
Εντυπωσιάζει μία συγκλονιστική περιγραφή της τελετής μύησης στο μπεκτασικό τάγμα του «αυτοκράτορα της γης», Βαγιαζήτ
Β΄, από τον «αυτοκράτορα του ουρανού»,
Μπαλήμ Σουλτάν, στην οποία υποβάλλεται
ο σουλτάνος μέσα στα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης.13

4.2. Η περιοχή του Σουφλίου κατά
την πρώιμη Οθωμανοκρατία
Η έρευνα για τους οικισμούς της περιοχής κατά τους πρώτους αιώνες της Οθωμανοκρατίας καθίσταται δυσχερής λόγω των
διαρκών μεταβολών των διοικητικών ορίων
και των ονομάτων των οικισμών της αυτοκρατορίας. Συχνά παρουσιάζονται διπλά
ονόματα ή, αντιστρόφως, οι ίδιες ονομασίες
συναντώνται σε διαφορετικούς οικισμούς,
ενώ την έρευνα δυσχεραίνουν περαιτέρω
μετατοπίσεις εγκαταστάσεων, έλλειψη συνέχειας στο χρόνο κ.λπ. Από την άλλη, σημαντική βοήθεια προσφέρουν οι φορολογικοί
κατάλογοι (κατάστιχα) των Οθωμανικών
αρχείων και κυρίως της Σόφιας, που αποτέ-

λεσε για μεγάλο διάστημα έδρα του βιλαετίου της Ρούμελης, ενώ οι πληροφορίες συμπληρώνονται από διατάγματα, δικαστικές
αποφάσεις, αφηγήσεις περιηγητών κ.λπ.14
Η περιοχή ανήκε στο μπεηλερμπεηλίκι
του Ρουμ-ιλί, της χώρας των «Ρωμαίων» και
τον λιβά της Αδριανούπολης, γνωστότερο
αργότερα ως «το σαντζάκι του Πασά». Τα
σαντζάκια χωρίζονταν σε καζάδες και αυτοί
σε επαρχίες, τις ναχίες. Ολόκληρη η περιοχή του Κεντρικού Έβρου ανήκε στον τεράστιο σε έκταση καζά του Διδυμοτείχου, που
έφθανε έως το Κίρτζαλι και τον Άρδα και περιελάμβανε, σε κάποια στιγμή, περισσότερα
από 300 χωριά. Η περιοχή διαιρούνταν έως
το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα ανεπίσημα
και στη συνέχεια επίσημα στις ναχίες Cebel
(βουνό, στα αραβικά), ή Tanrı Dağ (Βουνό
του Θεού) και Ova (πεδιάδα).15
Η περιοχή βρισκόταν επάνω σε σταυροδρόμι δευτερευόντων μεν, αλλά σημαντικών
οδών, που από την Κωνσταντινούπολη και
τη θάλασσα του Μαρμαρά οδηγούν στο εσωτερικό της Ροδόπης και των Βαλκανίων.16
Έτσι, ο εποικισμός της Θράκης ήταν εντατικός μετά τα μέσα του 14ο αιώνα, ενώ αυξάνει από το Βαγιαζήτ Α΄ (1389-1402) και τους
διαδόχους του. Ο εποικισμός ήταν επίσημος
και υποχρεωτικός από το κράτος, κυρίως με
μεταφορά νομάδων από την Ανατολία, αλλά
επίσης και εκούσιος, από πληθυσμούς που
στόχευαν στην εύφορη γη και στις απολαβές των πολέμων˙ ανάμεσά τους ξεχώριζαν
οι ετερόδοξοι δερβίσηδες, οι οποίοι προτιμούσαν την περιοχή του κεντρικού Έβρου
και μάλιστα τις υπώρειες της Ανατολικής
Ροδόπης, όπου φύλαγαν τα στενά και καλλιεργούσαν τη γη.17

11. Beldiceanu-Steinherr 1996: 45-49, 58-59. Beldiceanu-Steinherr 1967: 275. Barkan 1953. Gokbiltzin 1952: 183-187.
12. Κυρανούδης 1994: 129. Beldiceanu-Steinherr 1996: 56.
13. Μιρμίρογλου 1940: 150 κ.ε.
14. Βογιατζής 1996: 28. Kotzageorgis 2007: 237-239.
15. Steihnerr 1996: 43-53. Kotzageorgis 2007: 239-240.
16. Soustal 1991: 133, δρόμος D6. Beldiceanu-Steinherr 1996: 53.
17. Barkan 1953: 54, 58-59. Βογιατζής 1990: 280-282. Ζαχαριάδου 1991: 96. Liakopoulos 2002: 86. Βακαλόπουλος 2004:
16-17.
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Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Τουρκίας
είναι άθλια, έτσι όπως τη διεκτραγωδούν
οι Ευρωπαίοι περιηγητές της εποχής˙ ερήμωση στα αστικά κέντρα, άθλιες συνθήκες
διαβίωσης των υπόδουλων και άκρα ένδεια
της υπαίθρου, σε βαθμό που συχνά οδηγεί
στην επιστροφή στην πρωτόγονη μορφή του
ανταλλακτικού εμπορίου.18 Ταυτοχρόνως,
όμως, υπάρχει και η επίσημη φροντίδα για
την οργάνωση του χώρου, που αναδεικνύει
την αποτελεσματικότητα του νέου κράτους.19
Η κοιλάδα του κάτω ρου του ποταμού
Έβρου λόγω της ευνοϊκής γεωστρατηγικής
θέσης και της ευφορίας των εδαφών αποτελεί προτιμώμενο τόπο εγκατάστασης των
νέων κυριάρχων. Στις εκτάσεις του εγκαθίστανται πολέμαρχοι ιππείς, οι σπαχήδες,
στους οποίους παρέχονται τιμάρια, ήτοι μη
κληρονομικές γαίες για να συντηρούνται και
να εξοπλίζονται, ως αντίτιμο για τη συμμετοχή τους στους κατακτητικούς πολέμους.20
Σημαντικότατο ρόλο στην κατάκτηση της
Θράκης διαδραματίζουν κάποιοι, χριστιανοί ή εξωμότες, εξισλαμισμένοι Έλληνες,
πρώην μέλη της Βυζαντινής αριστοκρατίας
της Θράκης, με εξαιρετικά χαλαρή εξάρτηση
από το σουλτάνο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν
ο Γαζή Εβρενός, στον οποίο δίνεται ως πολεμική λεία μεγάλο μέρος των πεδινών περιοχών του κάτω Έβρου, ο Κιοσέ Μιχάλ και ο
Μαλκότς. Ακόλουθοί τους, στην πλειοψηφία
τους είναι επίσης εξισλαμισμένοι Έλληνες.21
Επιπλέον, στις εύφορες παρέβριες περιοχές του σημερινού Δήμου Σουφλίου εγκαθί-

στανται νομαδικοί πληθυσμοί Γιουρούκων,
που αυξάνονται κατά τον 16ο αιώνα, αλλά
και Τάταροι και Τούρκοι. Πολλοί έρχονται
από τα εμιράτα του Σαρουχάν και του Αϋντίν και οι περισσότεροι από το παράκτιο
εμιράτο του Καρασί, που είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της
Θράκης.22 Σε μικρότερο βαθμό στην περιοχή
εγκαθίστανται Άραβες, Κούρδοι και Πέρσες,
πρόσφυγες μετά την επέλαση των Μογγόλων του Ταμερλάνου. Οι τελευταίοι ενισχύουν τη νέα αυτοκρατορία πνευματικά, ως
σεΐχηδες, ποιητές κ.λπ.23
Η εγκατάσταση των τουρκομανικών φύλων και οι εξισλαμισμοί εντατικοποιούνται
από τις αρχές του 15ου αιώνα, επιβαλλόμενοι επί χριστιανικών πληθυσμών που δύσκολα συμβιώνουν μέσα σε συμπαγείς μουσουλμανικές ομάδες.24 Όπως φανερώνουν και τα
οθωμανικά κατάστιχα σε πολλά χωριά της
περιοχής Διδυμοτείχου-Σουφλίου οι χριστιανοί συνιστούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, ιδιαιτέρως κατά την πρώιμη Οθωμανοκρατία, ενώ παραμένουν κάποιοι αμιγώς
χριστιανικοί οικισμοί που επιβεβαιώνουν
τη συνέχεια της παρουσίας των υπόδουλων
και την έμπρακτη αντίσταση στις προσπάθειες αφελληνισμού της κοιλάδας του Έβρου
τουλάχιστον από τα μέσα του 15ου αιώνα.25,
26
Μπορούμε, λοιπόν, να δεχθούμε ότι παρά
τον ορμητικό και βίαιο χαρακτήρα της κατάκτησης, ο χριστιανικός πληθυσμός της περιοχής ποτέ δεν εξαφανίστηκε ούτε συρρικνώθηκε σε ανεπίστρεπτο βαθμό.27

18. Βακαλόπουλος 2004: 22-25.
19. Ζαχαριάδου 1991: 101.
20. Barkan 1953: 59. Βακαλόπουλος 2004: 16-17, 27.
21. Beldiceanu-Steinherr 1967: 275-276. Βογιατζής 1990: 284-285Ζαχαριάδου 1991: 90, 98. Liakopoulos 2002: 70-71.
Βακαλόπουλος 2004: 17.
22. Giese 1929: 78. Βογιατζής 1990: 279-281. Ζαχαριάδου 1991: 94.
23. Βογιατζής 1990: 285-286.
24. Βογιατζής 1990: 282. Βακαλόπουλος 2004: 18, 21, 27.
25. Όταν και έχουμε τις πρώτες συστηματικές καταγραφές πληθυσμών. Για την περίοδο 1357-1453 είναι πιθανή μία
σοβαρή μείωση του χριστιανικού πληθυσμού, οφειλόμενη στη βία της κατάκτησης, κάτι που δεν είναι επαρκώς
τεκμηριωμένο.
26. Βακαλόπουλος 2004: 21.
27. Barkan 1953: 55. Βακαλόπουλος 2004: 16.
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4.3. Μπεκτασισμός και συγγένειες
Οι μπεκτασήδες αποτελούν μία μεγάλη ομάδα του ετερόδοξου Ισλάμ, η οποία
μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο χώρο του
αλεβιτισμού. Είναι εγκατεστημένοι σε οικισμούς του ορεινού όγκου της Ροδόπης, αλλά
ο συμπαγής τους πληθυσμός βρίσκεται στα
χωριά Χλόη, Γονικό και Ρούσσα και τους γειτονικούς οικισμούς των τελευταίων. Στον
Έβρο οι μπεκτασήδες επανήλθαν κυρίως
από τον Κέγχρο και την Άνω Βυρσίνη κατά
τη δεκαετία του ’50 του 20ου αιώνα. Οι ερευνητές διίστανται ευρέως ως προς τον συνολικό αριθμό τους, που θεωρείται ότι κυμαίνεται από τους 8.000 έως τους 15.000. Σε
ό,τι αφορά την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή, πιθανό είναι να είναι αυτόχθονες, ενώ κατ’ άλλους κατάγονται από την μικρασιατική φυλή των Ερυθρίνων που μετά
το βίαιο εκχριστιανισμό της προσχώρησε
στον Παυλικιανισμό και υποχρεώθηκε να
εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία για την ορεινή Ροδόπη, όπου στη συνέχεια εντάχθηκε
στη σιϊτική αίρεση των αλεβίδων ή, τέλος,
ότι αυτοί μετανάστευσαν στην περιοχή μετά
τον εξισλαμισμό τους, κατά τον 13ο αιώνα.28
Οι βασικές αρχές και ο τρόπος λειτουργίας του Μπεκτασικού Τάγματος είναι ελάχιστα γνωστές, όπως συμβαίνει με όλες
τις αιρετικές, μυστικιστικές οντότητες. Ο
μπεκτασισμός φέρει πλούσια προϊσλαμικά
στοιχεία και εκτεταμένες σαμανιστικές και
ορφικές επιδράσεις.29 Οι αρχές και δοξασίες
του διαμορφώθηκαν σε σημαντικό βαθμό
και εμπλουτίστηκαν στα ορεινά του Σουφλίου, ενώ μέσω του Μπαλήμ Σουλτάν διαδόθηκαν στη Δοβρουτσά και σε ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο, αλλά και τη Μικρά Ασία.
Στον μπεκτασισμό αντανακλάται η ύπαρξη ενός συγκροτημένου σώματος μυστικών
Ορφικών δογματικών αρχών, με πυρήνα

τον μύθο του κατασπαραγμένου Διόνυσου,
που συνδέεται με το δόγμα της μετενσάρκωσης και την Απολλώνεια λατρεία. Ο άνθρωπος, ως απόγονος των Τιτάνων βαρύνεται από τη γέννησή του με το προπατορικό
αμάρτημα και ως ψυχή είναι καταδικασμένος σε αλλεπάλληλες μετενσαρκώσεις, έως
ότου αποκαθαρθεί. Μέσο κάθαρσης και
πραγμάτωσης του κύκλου των μετενσαρκώσεων αποτελεί η μύηση και η συμμετοχή στις
μυστηριακές τελετές. Το ορφικό θεολογικό
σύστημα θεμελιώνεται σε θεολογικές τριάδες, περνάει στον Χριστιανισμό και, ενώ
αγνοείται από το Κοράνι, υιοθετείται από
τον μπεκτασισμό. Επιπλέον, ο τελευταίος,
αντίθετα από το χριστιανισμό, δομεί τα πρόσωπα της υπέρτατης Τριάδας Αλλάχ-Μωάμεθ -Αλή ως ανεξάρτητα μεταξύ τους,
προσεγγίζοντας περισσότερο την ορφική
θεολογία. Σε αντιστοιχία με τις συνθηματικές φράσεις που οι μυημένοι Ορφικοί προφέρουν ως μέσον για τη μετάβαση στην αθανασία της ψυχής, στις επιτύμβιες επιγραφές
του παλαιού νεκροταφείου του τεκκέ αναγράφονται «χρονογράμματα» που μπορούν
να χαρακτηρισθούν ως αποδοχές της θεϊκής
πρόσκλησης ή ως «επιστροφές», αναδεικνύοντας την υιοθέτηση από τους μπεκτασήδες
των κύριων ορφικών αρχών, όπως η αντίθεση μεταξύ «ενθάδε» και «επέκεινα», ο διαχωρισμός του σώματος από την ψυχή και η
μετενσάρκωση.30
Οι μπεκτασήδες πιστεύουν στον Θεό
-Αλλάχ, τον Μωάμεθ και τον Αλή, την πρώτη γυναίκα του Προφήτη, Alid cult- Khadjja,
την κόρη του, Fātima, τους δύο γιους του,
Ali-Hasan και Husayn και τους 12 ιμάμηδες,
αντίστοιχους με τους προφήτες της Παλαιάς
Διαθήκης και τους αποστόλους του Ιησού.
Μετά θάνατον ο άνθρωπος μεταμορφώνεται μέσα στο ίδιο του το σώμα και ενώνεται
με τον Θεό, σε μία σχέση Πατέρα- Υιού. Με-

28. Μανάκας 1955: 335. Ζεγκίνης 1988: 168 κ.ε. Καρακατσάνης 1992-94: 424-425.
29. Καρακατσάνης 1992-94: 432.
30. Καρακατσάνης 1992-94: 434-436.

48

4. Η Οθωμανοκρατία

γάλες αρετές θεωρούνται η μονογαμία, η φιλευσπλαχνία και η αγάπη.31

4.4. Οι οικισμοί της περιοχής Σουφλίου
κατά την πρώιμη Οθωμανοκρατία32
Κατά την κρίσιμη περίοδο κατάληψης
της περιοχής από τους Τούρκους η κατοχή
μίας σειράς ισχυρών φρουρίων και αμυντικών θέσεων σήμαινε και τον έλεγχο της Νότιας Θράκης. Οι θέσεις αυτές συνέχισαν να
διαδραματίζουν καίριο ρόλο και στη συνέχεια. Ανάμεσά τους ξεχώριζε το Δερβένι, με
τη στενωπό και το μικρό, αλλά καλά οχυρωμένο φρούριο Ζδεβρήν, επί του λόφου της
Πέτρας, νοτίως της Κορνοφωλιάς, σε κρίσιμο σημείο κοντά στον Έβρο, αλλά και τα περάσματα επί των εισόδων της Ροδόπης, που
σχετίζονται με τη δράση των μπεκτασήδων
και τον τεκκέ του Κιζίλ Ντελή.
Το καθίδρυμα αυτό ιδρύθηκε στα 140102 από τον Σεγίτ Αλή Σουλτάν ή Κιζίλ Ντελή
με διάταγμα του σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄, με
το οποίο παραχωρούνταν μία ευρεία περιο
χή, όπου εγκαταστάθηκε με τους συντρόφους του. Οι καλλιεργήσιμες γαίες που παραχωρούνται πρώτες με πλήρη κυριότητα
και σε κάποια φάση γίνονται κατοικημένοι
οικισμοί είναι οι Taru ή Daru Büki, Büyük
Viranı, Suvari Büki και Tirfillu ή Durfillü.
Με μεταγενέστερο έγγραφο, του 1485 παραχωρούνται οι περιοχές, Tatar Viranı, Aq
Pınar, Sazlıq (ή Παπαζλίκ) και Qayicaq. Το
Durfillü ταυτίζεται με το Τριφύλλι, στα νότια της Λευκίμμης, το Aq Pınar με το Ασπρονέρι, στα δυτικά του Διδυμοτείχου και το
Qayicaq (Καγιαϊτζάκ) με την Κυριακή, στα

δυτικά της Μάνδρας. Το Taru Büki έφερε
τη λατρεία του Κιζίλ Ντελί, ενώ κατοικούνταν αποκλειστικά από χριστιανούς ντερμπεντζήδες που είχαν επιφορτισθεί με την
αναδημιουργία του παλαιού χωριού, την
καλλιέργεια της γης και τη φύλαξη των περασμάτων - δερβενίων.
Η περσική λέξη derbent σημαίνει τη
στενωπό, το πέρασμα. Επικεφαλής της φύλαξης του δερβενίου ήταν ο derbent-ağa ή
derbentçi-başı. Συχνή ήταν η ανάθεση των
καθηκόντων με σουλτανικό διάταγμα σε
κατοίκους οικισμών, συνήθως μη μουσουλμάνους, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά σε σημαντικά περάσματα, στενωπούς, στρατιωτικές οδούς, υδραγωγεία ή γέφυρες. Η φύλαξή συνεπαγόταν την εξαίρεση από τις έκτακτες συνεισφορές, ενίοτε δε περιλάμβανε
παραχωρήσεις γαιών με δικαίωμα ανάκλησης.33
Στο χωριό, σε πρώιμη περίοδο υπήρχε
κερβάν - σεράι, το οποίο φαίνεται ότι συνέχισε να λειτουργεί μετά από καιρό, πιθανώς
ακόμη και μετά την ανάπτυξη του καθιδρύματος.34 Τον έλεγχο στην περιοχή μετά τον
θάνατο του ιδρυτή του zaviye35 είχαν οι πέντε γιοι του, που ήταν επιφορτισμένοι με τη
φιλοξενία που στο μεταξύ είχε οργανωθεί
για τις ανάγκες του διερχόμενου στρατού
και όσων άλλων χρησιμοποιούσαν το πέρασμα.36 Συνεπώς, θεωρούμε ότι η εγκατάσταση μπορεί να ταυτιστεί είτε με τη σημερινή
Ρούσσα ή με οικισμό που θα βρισκόταν κοντά στη Μονή.
Κατά τον 16ο αιώνα παρατηρείται μία
αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των
μουσουλμάνων στην περιοχή, όπου κατά
την ίδια εποχή αναπτύσσονται πολλά νέα

31. Norris 1993: 169-170.
32. Gökbilgin 1957. Kotzageorgis 2007. Özgül 2010. Κοτζαγεώργης 2012. Κοντόλαιμος 2014.
33. Beldiceanu-Steinherr 1996: 53.
34. Ζεγκίνης 1988: 181-182. Gökbilgin 1952: 181-183. Καρακατσάνης 1992-94: 430-431, Beldiceanu- Steinherr 1996:
50-57, 60.
35. Zaviye είναι ισλαμικό καθίδρυμα που συνδέεται με τους sufi με πολλές πιθανές λειτουργίες ως μικρή μονή,
μαυσωλείο κ.λπ.
36. Beldiceanu-Steinherr 1996: 55.
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χωριά. Το καθεστώς άλλαζε, ανάλογα με την
πολιτική της Υψηλής Πύλης, καθώς άλλοτε
υπήρχαν περίοδοι στέρησης των προνομίων
και άλλοτε επαναφοράς τους. Έτσι, ο Μωάμεθ ο Β΄ ο Πορθητής προχώρησε σε εκτεταμένες κατασχέσεις και λοιπές εχθρικές ενέργειες, αντιθέτως με τον γιο του, Βαγιαζήτ Β΄
που ευνόησε ποικιλοτρόπως τους μπεκτασήδες και μάλιστα και ο ίδιος μυήθηκε στο
τάγμα.37
Εκτός αυτών, στους καταλόγους αναφέρεται το χωριό Umur Hacı, το οποίο επίσης
είχε κερβανσεράι, ευρισκόμενο επί της αριστερής όχθης του Ερυθροποτάμου, οι «άπιστοι» κάτοικοι του οποίου στα 1455-56 ήταν
επιφορτισμένοι με τη φύλαξη του δρόμου
προς το Όρος του Θεού και το Σατσανλί. Τα
άλλα ονόματα του οικισμού είναι Derbend
köy, ήτοι το χωριό του Δερβενίου, και το
Karban Saraylu, κάτι που ταυτίζει το χωριό
με το Μικρό Δέρειο. Πέραν αυτού, το χωριό
Büyük Viranı ή άλλως Χατζή Βιρανί (Haci
Virani) θα πρέπει να ταυτιστεί με το Μεγάλο Δέρειο. Ο πληθυσμός και των δύο Δερείων ήταν χριστιανικός στα 1455-56. Από την
άλλη το ορεινό χωριό, το Qayalu Kilise ή
Kayalı Kilise («Εκκλησία των Βράχων»), το
οποίο βρίσκεται επί της δεξιάς όχθης του
ποταμού Κιζίλ Ντελί, που το βρίσκουμε ως
νέο χωριό το 1455, ονομάζεται επίσης Hacı
Hızır, όνομα που υποδηλώνει ότι κατοικούνταν από χριστιανούς, παρότι η ακριβής του
θέση παραμένει αδιευκρίνιστη. Ο οικισμός
ως αντάλλαγμα της φορολογικής απαλλαγής
είχε την υποχρέωση να προσφέρει ένα στρατιώτη σε περίπτωση εκστρατείας.38
Ο τεκκές αναπτύσσεται στο τελευταίο
τρίτο του 15ου αιώνα, όταν εκτός από το
κερβάν - σεράι υπάρχει ένα ολόκληρο μοναστήρι, όπου συναντάμε μία ιεραρχικά ανα-

πτυγμένη θρησκευτική τάξη, με σείχη, δερβίσηδες, ντεντέ κ.λπ. Σε λίγα χρόνια ο χώρος
μεταμορφώνεται χάρη στον Balim Sultan,
ο οποίος καθίσταται ο πρώτος ηγέτης μίας
πραγματικής μπεκτασικής οργάνωσης, ενώ
σύντομα η μουσουλμανική κοινότητα μεγαλώνει πολύ και σχεδόν τριπλασιάζεται και
στις αρχές του 16ου αιώνα για πρώτη φορά
το δερβένι εμφανίζεται με το όνομα του Κιζίλ Ντελή. Ο Μπεκτασισμός εξαπλώνεται
με κέντρο την ευρύτερη περιοχή του Διδυμοτείχου, ενώ γνωρίζει τη μεγαλύτερή του
ακμή στα τέλη του αιώνα.39
Από το έτος 1526 έχουμε στη διάθεσή
μας 67 συνολικά, ελληνικά και σλαβικά ονόματα των χριστιανών που είναι φύλακες του
δερβενίου και των δρόμων.40 Η παραγωγή
είναι δημητριακά, αχλαδιές και καρυδιές,
όπως και κρασί που προορίζεται για πώληση, κάτι που συναντάμε αργότερα, κατά τον
19ο αιώνα, όταν την περιοχή επισκέπτεται ο
Γάλλος August Viquesnel.41
Το 1570 εμφανίζονται ως νέες εγκαταστάσεις το Halil Ören, κοντά στον τεκκέ του
Κιζίλ Ντελί, το Hasan Obası, που είναι πιθανότατα το Σιδηρώ, με το μεζρά Sabinca, κοντά στον τεκκέ του Hasan Baba, με μικρούς
πληθυσμούς μουσουλμάνων ακτημόνων.
Αταύτιστα χωριά είναι το Sekban-I Küçük,
πεδινό, το Müsellem(cik), το Devlethan και
το Azadlı από το 1516, πιθανώς κοντά στην
Κορνοφωλιά. Το Kalaycı Obası βρίσκεται
επί του Μαγκαζίου και συνεχίζει με το ίδιο
όνομα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ
παρουσιάζει δημογραφική έκρηξη γύρω
στο 1610, φθάνοντας τις 48 φορολογήσιμες
οικίες. Ακόμη, συναντάμε το Söğütlü Dere
ή Salih Viranı, χωριό κοντά στη Μάντρα
(Mandracık) και το Kara Kilise, σημερινό
Μαυροκκλήσι, που αυξάνει τον πληθυσμό

37. Beldiceanu-Steinherr 1996: 53-57.
38. Beldiceanu-Steinherr 1996: 53-54, 59-60.
39. Norris 1993: 124-125, 177. Beldiceanu-Steinherr 1996: 56-59
40. Beldiceanu-Steinherr 1996: 55-57.
41. Viquesnel 1868: 164. Beldiceanu-Steinherr 1996: 55.
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του περί το 1610, φθάνοντας στα 66 φορολογούμενα νοικοκυριά. Στην περιοχή του
Ômer Viranı εμφανίζεται ξαφνικά το παλαιό
μεζράα Amrudluk ως ανεξάρτητο χωριό με
αξιοσημείωτο χριστιανικό πληθυσμό, αφού
έχει 12 μουσουλμανικά και 73 χριστιανικά
νοικοκυριά.
Άλλα αταύτιστα χωριά είναι το Yunus,
το Hacı ή Çeltükçi, που τα συναντάμε το
1485, το Sığırcalı ή Balaban το 1542, πεδινό, παλαιό χωριό με μικτό πληθυσμό που το
βρίσκουμε ήδη από το 1485 να ανήκει στο
βακούφι της Gülsah Hatun, συζύγου του
Μωάμεθ Β΄.
Στο νότιο τμήμα της περιοχής και στη
ναχία Φερών ανήκουν τα Τσιομλεκτσή ή
Τσιολμεκτσή, δηλαδή τα σημερινά Λαγυνά,
οικισμός που το 1477 έχει 22 φορολογήσιμες οικίες και λιβάδια με τριφύλλια, ενώ
τα συναντάμε ήδη από το πρώτο μισό του
15ου αιώνα ως βακούφι του Ορούτς Πασά.42
Ακόμη, αναφέρονται το Κιουτσούκ (Μικρό)
Κερντελού με ντογαντζήδες, ήδη από τις αρχές του 15ου αιώνα, με τον μεζρά Ασούμ που
έχει καρυδιές και βρίσκεται κοντά στο Μπιτικλή (σημ. Τυχερό), καλλιεργούμενη περιοχή η οποία σύντομα μετατρέπεται σε οικισμό. Κοντά εκεί υπάρχει και το Κερντελού-ι
Μπιουζούργκ, με το μεζρά Ντανισμέντ που
στη συνέχεια γίνεται οικισμός, με 4 σπίτια
και καρυδιές, όπως και τα μεζρά Αχάντ, Αϊβασα, με καρυδιές και κυνηγούς, Κιολέ και
Ουρούτς με μικρό αριθμό εστιών το καθένα.43 Το Μπελκιντζέ, με 3 σπίτια είναι το μεταγενέστερο Γιελκιντζέ ή Γιελκεντζί δηλαδή η Λύρα, με αμπέλια, μελίσσια και κήπους.
Στα βορειοδυτικά, από τα χωριά της
Ανατολικής Ρωμυλίας των οποίων οι κάτοικοι μετανάστευσαν στην περιοχή Σουφλίου το 1914-20, ξεχωρίζουν το Ακ- Αλάν, με

διπλό φορολογικό καθεστώς, τιμαρίου και
βακουφίου, το οποίο γνωρίζει δημογραφική
έκρηξη στις αρχές του 17ου αιώνα, με 110
φορολογήσιμα νοικοκυριά. Επανειλημμένα αναφέρεται και το Αρποζλού, το οποίο
σχετίζεται με τις θέσεις Ακτσά Χισάρ ντερέ
και Ντεϊρμέν ντερέ, αλλά και με τις θέσεις
Σουϊτσλού και Βοϊνοκλού, στο όρος Tanrı,
ίσως ένας από τους σημερινούς κατοικημένους οικισμούς της περιοχής Σουφλίου.44
Στα Λάβαρα, τότε Σαλτικλί, ο γιοβαντζής
Γιακούμπ, γιος του Ομούρ, εντέλλεται να
αναζητήσει φωλιά καφέ γερακιών στο Ιερό
Όρος και να συλλαμβάνει ετησίως από δύο
αρπακτικά, τα οποία θα εκτρέφει, κάτι που
ανάγει το χωριό σε οικισμό ντογαντζήδων.45
Σε ό,τι αφορά την απόδοση της ονομασίας
των Λαβάρων, εκείνη που θεωρεί ότι οφείλεται στα σάλια, δηλαδή τις επίπεδες σχεδίες
που κινούνταν επί του Έβρου, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εντούτοις, θεωρούμε ότι μπορεί
να εξεταστεί σοβαρά και η πιθανή σχέση του
οικισμού με τον μπεκτασή Άγιο Σαρή Σαλτίκ.
Είναι γνωστό ότι τα χωριά με ονόματα προσώπων είτε ανακύπτουν από τους ιδρυτές
τους είτε από κάποιο σημαντικό πρόσωπο
των χρόνων της Οθωμανικής κατάκτησης. O
Sari Saltik Dede, περιώνυμος δερβίσης και
στρατιωτικός άγιος των Μπεκτασήδων είχε
αναπτύξει τη μυστικιστική διδασκαλία του
στα Βαλκάνια και ολόκληρη την Ανατολική
Ευρώπη, την περίοδο 1264-1300.46 Ο Saltik
είναι σεβαστός όχι μόνο στα Βαλκάνια και
τη Μικρά Ασία, αλλά και σε ολόκληρη την
Ανατολική Ευρώπη, αφού οι επτά θεωρούμενοι ως τάφοι του φθάνουν μέχρι την καρδιά
της ορθόδοξης και της καθολικής χριστιανοσύνης, τη Μοσκοβία και το Ντάντσιχ (Γκντάσκ), όπου κατά την παράδοση σκότωσε τον
πατριάρχη «Άγιο Νικόλαο» για να λάβει τη

42. Özgül 2010: 298-299.
43. Цветкова, Мутафчиева 1964: 29, 70, 188-191.
44. Цветкова, Мутафчиева 1964: 85, 207.
45. Цветкова, Мутафчиева 1964: 85.
46. Babinger 1967. Κυρανούδης 1994: 128.
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μορφή του, προκειμένου να προσηλυτίσει
τους χριστιανούς. Τα θαύματα και τα κατορθώματα του Σαλτίκ αποτελούν μία μίξη των
βίων του Αγίου Γεωργίου και ισλαμικών κύκλων της Ανατολίας. Η συχνή ταύτισή του
με τον Άγιο Νικόλαο, σε συνδυασμό με την
ημέρα των εγκαινίων του ναού του Αγίου
Αθανασίου Λαβάρων την 6η Δεκεμβρίου,
αλλά και την πληθώρα οικισμών του Κεντρικού Έβρου που λαμβάνουν τα ονόματά τους
από τον μπεκτασισμό ενισχύουν την υπόθεση της ύπαρξης ναού και λατρείας του Αγίου
Νικολάου προ της Τουρκικής κατάκτησης.47
Τα γεράκια και οι ντογαντζήδες.48
Μεγάλος αριθμός πληροφοριών που διαθέτουμε για την περιοχή σχετίζεται με την
εκτροφή των γερακιών. Η διαδικασία ήταν
τυποποιημένη: τα γεράκια συλλαμβάνονταν, φροντίζονταν, εκτρέφονταν, προετοιμάζονταν και παραδίδονταν σε ειδικό γραφείο, στις Φέρες, για να μεταφερθούν από
εκεί στη Σουλτανική Αυλή. Το Ιερό Όρος,
του οποίου το κέντρο βρισκόταν στην περιοχή στα δυτικά ορεινά του σημερινού Δήμου
Σουφλίου αποτελούσε το κέντρο αυτών των
δραστηριοτήτων Το τάγμα των γερακάρηδων αποτελούσε μία σημαντική υπηρεσία
- υπουργείο της Υψηλής Πύλης, με οργάνωση στο επίπεδο των γενιτσάρων. Οι γερακάρηδες απαλλάσσονταν έκτακτων φόρων ή
ακόμη και αποκτούσαν τιμάρια, ενώ χωρίζονταν σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα
με την εξειδικευμένη εργασία που παρείχαν, τους ντογαντζήδες (doganci) και τους
sekban. Η άνθηση της δραστηριότητας στην
περιοχή συνάδει με τη μοναδική σημασία
της για τους Βυζαντινούς και στη συνέχεια
τους Οθωμανούς ηγεμόνες, ως κυνηγότοπου
και βιότοπου.

Οι τεκκέδες: Στην περιοχή του Κεντρικού Έβρου, όπου είχαν εγκατασταθεί οι ετερόδοξοι μπεκτασήδες, ο αριθμός των θρησκευτικών καθιδρυμάτων είναι μεγάλος.
Για την πόλη του Διδυμοτείχου αναφέρεται
η ύπαρξη τουλάχιστον 18 τεκκέδων, ενώ
πολλοί ακόμη λειτουργούσαν στις Φέρες. Οι
σημαντικότεροι, εντούτοις, αναπτύσσονται
από τα μέσα του 14ου και κατά τον 15ο αιώνα στην ορεινή περιοχή του σημερινού Δήμου Σουφλίου, που χαρακτηρίζεται από περάσματα κρίσιμα για τη διέλευση προς την
Κομοτηνή και το εσωτερικό των Βαλκανίων,
δίχως αυτά να λείπουν και από τις πεδινές,
παρέβριες περιοχές.49
Ο τεκκές του ήρωα των πρώιμων οθωμανικών κατακτήσεων Γκαζί Χασάν Μπαμπά,
από το τελευταίο τέταρτο του 14ου ή τις
αρχές του 15ου αιώνα, πιθανώς ο πρωιμότερος από αυτούς βρίσκεται στο Σιδηρώ. Άλλο
καθίδρυμα, στο Μικρό Δέρειο με κερβάν
σεράι και λουτρά στη γειτονιά του, είναι ο
λεγόμενος «Κάτω τεκκές» και αναφέρεται
επίσης στον Σεγίτ Αλή Σουλτάν. Αμφότεροι
είναι απλά πολυγωνικά κτίσματα, σήμερα
καλυμμένα με βαριά στέγη, τα οποία περιλαμβάνουν τους τάφους ή κενοτάφια των
αγίων, ενώ γύρω τους αναπτύσσονται μπεκτασικά νεκροταφεία. Εκτός αυτών υπάρχουν και άλλοι τεκκέδες, όπως του Τσιλιγκίρ
Μπαμπά και του Σινάν Μπαμπά, κοντά στη
Χαλδίνη.50 [Φωτ. 48, 49]
Ο σημαντικότερος, εντούτοις, τεκκές-μοναστήρι και ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ισλαμικά μνημεία στα Βαλκάνια,
δεύτερος σε σειρά σπουδαιότητας για το
Μπεκτασισμό μετά από εκείνον που είχε
ιδρυθεί από τον ίδιο τον Χατζή Μπεκτάς στο
Καρατζάχογιουκ της Μικράς Ασίας και πρώτος παγκοσμίως μετά την κατάργηση εκεί-

47. Hasluck 1929: 576-578. Norris 1993: 146 κε.
48. Цветкова, Мутафчиева 1964: 71-73, 85. Beldiceanu-Steinherr 1996: 53, 41.
49. Beldiceanu-Steinherr 1996: 53.
50. Ζεγκίνης 1988: 196-197
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νου, το 192551 είναι το μοναστήρι- ζαβιγιέ
του Κιζίλ Ντελή ή, κατά κόσμον Σεγίτ Αλή
Σουλτάν.52 Το συγκρότημα βρίσκεται σε
απόσταση δύο χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της
Ρούσσας, περικυκλωμένο από μουσουλμανικά κοιμητήρια και αρχαία ιερά. Το μοναστήρι αποτέλεσε τη βάση για τη διείσδυση
και εδραίωση του μπεκτασικού τάγματος
στη Θράκη. Ανανεώθηκε επανειλημμένα και
ανακαινίστηκε ευρέως το 1759. Σήμερα, παρότι κανένα από τα κτίρια δεν σώζει την αρχική του μορφή, αυτά έχουν διατηρήσει το
χαρακτήρα και τη λειτουργία τους.53
Ο επισκέπτης εισέρχεται στο συγκρό
τημα μέσω πυλώνα που έχει ανακαινιστεί
προσφάτως, σε ευρύχωρο αύλειο χώρο. Βρύση με πλούσια μαρμάρινη επένδυση, που μεταφέρθηκε από γειτονική περιοχή βρίσκεται
δίπλα στο σημείο όπου έπεσε, οδηγημένος
από τον Θεό, ο αναμμένος δαυλός ή σουβλί
που ο Κιζίλ Ντελή είχε εκσφενδονίσει από
ψηλά, από το πλάτωμα του «Χίλγια» (του
προφήτη Ηλία), για να ορίσει τον τόπο ίδρυσης της Μονής. Στο σημείο που έπεσε το ξύλο
ορθώνεται τεράστια, πανάρχαια μουριά, το
ιερό φυτό των Μπεκτασήδων. Γύρω της αναπτύσσονται, το διώροφο, κτισμένο με ακανόνιστη πέτρα κονάκι του ηγούμενου- αγά
και της δερβισικής ακολουθίας του, από τον
18ο ή τις αρχές του 19ου αιώνα, με χαγιάτι που βλέπει στο εσωτερικό της αυλής και
πυργόσχημη ανεπίχριστη όψη προς τον εξωτερικό δρόμο. Το «μεϊντάν» είναι το δίχωρο
τελετουργικό κτίσμα των συναθροίσεων
των μυημένων πιστών, με την κόγχη - εστία
προς το νότο, τη θέση του μπαμπά-σεΐχη και
εκείνες των δώδεκα ιμάμηδων και την ιερή
ράβδο -ρόπαλο, τη δωδεκάφωτη λυχνία με
τα κηροπήγια που αντιστοιχούν στους αγίους - ιμάμηδες του μπεκτασισμού, τον ιερό
λίθο της ικεσίας, κατά την παράδοση τμήμα
του λίθου της Μέκκας, έναν από τους τέσ-

σερις που φυλάσσονται παγκοσμίως σε ισάριθμες ιερές τοποθεσίες του αλεβιτισμού.
Αριστερά του εισερχομένου, βρίσκεται δεύτερο δωμάτιο, το selămlik, για την υποδοχή και φιλοξενία των ξένων. Στο υπέρθυρο
της κεντρικής εισόδου είναι εντοιχισμένη
κτητορική επιγραφή στην αραβική, που
αναφέρει ότι το καθίδρυμα οικοδομήθηκε
το 1402 και ανακαινίστηκε το 1759 από τον
Δερβίς Αλή. Το πενταγωνικής κάτοψης μαγειρείο, που ανακαινίστηκε το 1884, με την
πανύψηλη καμινάδα και το πελώριο τζάκι
αποτελεί τον χώρο όπου τελούνται οι μυήσεις των δεκατριάχρονων νέων και των δύο
φύλων. Το δίχωρο ταφικό κτίσμα (türbe), διαστάσεων 11*5 μ. απαρτίζεται από τον χώρο
προσευχής για τους μη μπεκτασήδες, σε
συνέχεια με το κυρίως ταφικό δωμάτιο του
ιδρυτή της Μονής, που μέχρι πριν από λίγα
χρόνια στέγαζε λιτή ξύλινη σαρκοφάγο με
στεγόμορφο κάλυμμα. Σήμερα έχει αντικατασταθεί με μαρμάρινη σαρκοφάγο, καλυμμένη με πράσινο ύφασμα, που φέρει εντός
της τεμάχιο πορφυρού υφάσματος, προερχόμενο από τον «χιρκά», τον ιερό μανδύα του
Κιζίλ - Ντελή και προστατεύεται με ξύλινο
αρχικά και στη συνέχεια μεταλλικό κιγκλίδωμα, ενώ 12 ορειχάλκινοι κηροστάτες και
δοχείο με ανθόνερο την περιβάλλουν. Τον
τάφο πλαισιώνουν 5 επιγραφές με τα ονόματα της ιερής πεντάδας του Μπεκτασισμού,
Αλλάχ, Μωάμεθ, Αλή, Χασάν και Χουσεΐν.
Στα παρακείμενα αρχαία νεκροταφεία παλαιές μαρμάρινες στήλες φέρουν ανάγλυφες
νεκρικές επιγραφές σε συνθηματική γλώσσα, προχωρημένης μυήσεως στο μπεκτασικό
δόγμα και σαρικοειδείς επιστέψεις με οριζόντιες ή κεκλιμένες εγκοπές ή πτυχές. Σε
κάποιες από τις επιγραφές αποκαλύπτεται
η διαμονή αναχωρητών του τάγματος των
Χαλβετηδών, που μόναζαν σε σκήτες εκτός
της μονής [Φωτ. 43 έως 45].

51. Beldiceanu-Steinherr 1967: 275. Ζεγκίνης 1988: 178-179.
52. Για τον τεκκέ κυρίως Ζεγκίνης 1988: 179-195.
53. Καρακατσάνης 1992-94: 426, 430. Κυρανούδης 1994: 129.
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Η Μονή καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό
το 1826, όταν διαλύθηκε βίαια το μπεκτασικό τάγμα, στα πλαίσια του εκτεταμένου εκσυγχρονισμού που επιχείρησε ο σουλτάνος
Μαχμούτ Β΄, για να επαναλειτουργήσει το
1840. Φαίνεται, εντούτοις, ότι το Τάγμα δεν
μπόρεσε να ανακτήσει την προηγούμενη αίγλη του, ούτε την περιουσία και τα προνόμιά
του. Σήμερα, μετά την κατάργηση του Μπεκτασικού τάγματος στην Τουρκία το 1925,
το μοναστήρι της Ρούσσας αποτελεί τον μοναδικό εν ενεργεία τεκκέ των μπεκτασήδων
παγκόσμιας εμβέλειας.54

4.5. Το Σουφλί και η περιοχή του
κατά τον 16ο αιώνα
Τον Αύγουστο του 1470 περνάει από την
περιοχή, κατευθυνόμενος στο Διδυμότειχο,
ως αιχμάλωτος του σουλτάνου Μωάμεθ Β΄
ο Giovan - Maria Angiolello. Ο Ιταλός διέρχεται από το όρος Ντέντιο, που πρέπει να
αναγνωσθεί ως «de Dio», «από τον Θεό»
και είναι το Tanrı Dagı ή Tanrı Verdi Dagı,
γνωστό από τα πολυάριθμα θρησκευτικά
καθιδρύματα, το οποίο ταυτίζεται με τις νοτιοανατολικές παρυφές της Ροδόπης. Εκεί οι
διερχόμενοι στρατοπεδεύουν σε ένα δάσος
που πρέπει να είναι αυτό της Δαδιάς.55
Πιθανότατα η περίοδος περί τις αρχές του 16ου αιώνα σημαδεύεται από την
εξάπλωση κάποιας επιδημικής ασθένειας,
ενδεχομένως πανώλους, η οποία θα ανάγκασε τον πληθυσμό ολόκληρων οικισμών
να μετακινηθεί και της οποίας η ανάμνηση

άφησε το στίγμα της στην προφορική παράδοση της περιοχής, καθώς συνδέεται με τη
δημιουργία χωριών που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
Ο 16ος αιώνας σημαδεύεται από μία
σημαντική αύξηση του πληθυσμού της αυτοκρατορίας, όπως και μία αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη, που οφείλεται τόσο στην
πολιτική της Υψηλής Πύλης όσο και στην
εξέλιξη των διεθνών και εσωτερικών συνθηκών. Ο πληθυσμός, παρά τους εξισλαμισμούς
και τις μετακινήσεις παραμένει ουσιωδώς
χριστιανικός. Οι Τούρκοι μελετητές μας πληροφορούν ότι κατά την περίοδο 1520-30 στο
Πασά σαντζάκι, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή της Αδριανούπολης υπήρχαν 183.512
φορολογούμενες χριστιανικές οικογένειες
έναντι μόλις 66.684 μουσουλμανικών,56 δηλαδή οι χριστιανοί ανέρχονταν σε ποσοστό,
72,5% επί του συνόλου των φορολογούμενων εστιών.57
Το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα χαρακτηρίζεται από τις ευνοϊκές οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν στην Οθωμανική
αυτοκρατορία.58 Τα πεδινά της Θράκης δέχονται συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς
από ορεινές και απρόσιτες περιοχές της
Ηπείρου, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, και της Μακεδονίας, όπως και άλλους
χριστιανικούς πληθυσμούς, προερχόμενους
από την Αλβανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία
και την Ουγγαρία, κάτι που οδηγεί στη βαθμιαία, εκ νέου διαφοροποίηση της εθνολογικής σύστασης των αγροτικών περιοχών της
χώρας.59 Τότε δημιουργούνται ή επανοικίζονται κάποια από τα χριστιανικά χωριά της

54. Καρακατσάνης 1992-94: 431- 432.
55. Βογιατζής 1991: 19, 29-30, 1998: 26.
56. Για την εύρεση του πραγματικού πληθυσμού κατά την εποχή αυτή γίνεται γενικά δεκτός ένας πολλαπλασιαστής περί το 5.
57. Barkan 1957: 32. Στους συνολικούς αριθμούς το ποσοστό αυτό μειώνεται, εάν στους μουσουλμάνους προστεθούν οι μη φορολογούμενες τάξεις, στρατιωτικοί, σπαχήδες και οι ακολουθίες τους, σκλάβοι, γενίτσαροι και
ανώτεροι υπάλληλοι με το περιβάλλον τους, κάτι, εντούτοις, που δεν ανατρέπει την καθαρή υπέρ των χριστιανών αναλογία.
58. Мутафчиева 1962. Βακαλόπουλος 2004: 26.
59. Βακαλόπουλος 2004: 28, 29.
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περιοχής ή, κυρίως, ενισχύονται ήδη υφιστάμενοι οικισμοί με ελληνικούς πληθυσμούς,
κάποιοι με την επανάκαμψη από περιοχές
στις οποίες είχαν παλαιότερα καταφύγει, με
την ενθάρρυνση πλέον της Υψηλής Πύλης, η
οποία επιδιώκει την πύκνωση ερημωμένων
ή αραιοκατοικημένων περιοχών.60 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο περί το
1570 συναντάμε πολλά χωριά με το όνομα
Γενίκιοϊ, με μικτό ή καθαρά Χριστιανικό
πληθυσμό.61 Ταυτοχρόνως, κορυφώνονται
οι αυθαιρεσίες των Τουρκικών διοικητικών
οργάνων, αλλά και ο εποικισμός της Θράκης
από μουσουλμάνους, δημιουργώντας σοβαρό αναβρασμό στο χριστιανικό στοιχείο της
Θράκης.62
Η κατάσταση επιδεινώνεται από τα τέλη
του αιώνα, όταν η καταπιεστική για τους
υποδούλους πολιτική της Υψηλής Πύλης, οι
κατά διαστήματα εκτεταμένοι εξισλαμισμοί,
η μειωμένη αγροτική παραγωγή και η αύξηση της φορολόγησης οδηγούν κάποιους
οικισμούς στην εξαφάνιση. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, κατά την ίδια περίοδο, παρά τις εκτεταμένες μετακινήσεις, το
72% των οικισμών είναι ορεινοί, καθώς εκεί
είναι ευκολότερο να επιβιώσουν οι χριστιανοί και είναι ευνοϊκότερες οι φορολογικές
και οι γενικότερες συνθήκες.63
Οι δυτικοί περιηγητές, βοτανολόγοι,
αρχαιολόγοι κ.λπ. μέχρι τις αρχές του 20ου
αιώνα διέρχονται σχετικά σπάνια και πάντως όχι συστηματικά από την περιοχή.64
Στα τέλη του 1553 περιηγείται τον κάτω
ρου του Έβρου ο Pierre Belon du Mans, που
μιλάει για τον ποταμό Marissa, τον Hebrus
των αρχαίων, επί του οποίου δεν υπάρχει
καμία γέφυρα και πρέπει να τον διαβαίνουν

με πλωτά μέσα. Οι κάτοικοι των παρέβριων
χωριών κατά το θέρος, όταν η κοίτη του ποταμού στενεύει εξάγουν μεγάλους σωρούς
άμμου, καθώς γνωρίζουν ότι εκεί περιλαμβάνονται μικρές ποσότητες ψηγμάτων χρυσού. Μεταφέρουν την άμμο αρκετά μακριά
από την όχθη, για να αποφύγουν το νερό
του ποταμού, όταν βγει από την κοίτη του.
Για να αποκτήσουν τον χρυσό διηθούν την
άμμο μέσα από κόσκινο και την ξεπλένουν
με ποταμίσιο νερό. Με πολύ κόπο και χρόνο και πολλά έξοδα καταφέρνουν να συλλέγουν ελάχιστες ποσότητες χρυσού, καθώς
δίχως τη βοήθεια του υδραργύρου δεν μπορούν να αποκτήσουν κάτι που θα άξιζε τον
κόπο.65
Στα τέλη του 16ου αιώνα, το 1593, η
πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ του Τρανού δίνει το σύνθημα
για την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας.
Κατά τον αιώνα που ακολουθεί η παρουσία
Θρακών λογίων σχετίζεται άμεσα με την
ανάδειξη σπουδαίων πνευματικών εστιών,
όπως της Αδριανούπολης, όπου ήδη από τα
τέλη του 15ου αιώνα δίδάσκουν σημαίνοντες Έλληνες λόγιοι και διδάσκαλοι του Γένους.66
Λαϊκές παραδόσεις, θρύλοι, ιστορικά
τραγούδια και προφητείες επιδρούν καταλυτικά στους υποδούλους, ενώ οι συγκρούσεις των Οθωμανών με Βενετσιάνους και
Αυστροούγγρους δημιουργούν ελπίδες. Είναι άγνωστο σε ποιαν περίοδο μπορούμε να
τοποθετήσουμε τη δράση του καπετάν -Αναστάση από το Σουφλί, του οποίου η μνήμη
διατηρείται σε παραδόσεις και δημοτικά
τραγούδια της Θράκης.67
Παρά την εν γένει αρνητική κατάσταση

60. Βακαλόπουλος 2004: 28,31. Kotzageorgis 2007: 240-241, 250.
61. Kotzageorgis 2007: 249.
62. Мутафчиева 1962. Βακαλόπουλος 1999: 426. Kotzageorgis 2007: 243.
63. Kotzageorgis 2007: 246, 251.
64. Bakalakis 1965.
65. Belon 1553: 180-181. Николаев 1953.
66. Βακαλόπουλος 1999: 427.
67. Βακαλόπουλος 1999: 426, 2004: 44.
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στο τέλος του 16ου αιώνα, στις αρχές του
αιώνα που ακολουθεί ο Κεντρικός Έβρος
αποτελεί μία σχετικά πυκνοκατοικημένη
περιοχή με πληθυσμιακό πλεόνασμα και πεδινά χωριά, όπως είναι η Κορνοφωλιά και το
Σουφλί.

Η Κορνοφωλιά68
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το βυζαντινό φρούριο στη θέση Πέτρα, νοτίως της
Κορνοφωλιάς, πιθανότατα η βυζαντινή Ζδεβρήν, συνεχίζει να υφίσταται κατά τους πρώτους αιώνες μετά την απώλεια της Θράκης ως
ένας μικρός οχυρωμένος οικισμός, πιθανώς
αρχικά υπό την εξουσία κάποιου από τους
ημιανεξάρτητους μπέηδες που έλεγχαν την
περιοχή. Ο λόφος φαίνεται να εγκαταλείπεται μετά από κάποιο διάστημα παγιοποίησης
της Οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ η εγκατάσταση επεκτείνεται στο πεδινό και εύφορο
παραποτάμιο Πάντηρι.
Η Κορνοφωλιά, όπως και άλλοι οικισμοί
επί του Έβρου ήταν χωριό βακουφικό. Βακουφικά ήταν οικισμοί, περιοχές, κτίσματα,
κτιριακά συγκροτήματα και κάθε άλλη πηγή
εισοδήματος, των οποίων τα έσοδα προορίζονταν για κάποιο θρησκευτικό ή φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σε πρώιμη περίοδο ο οικισμός
ανήκε στο βακούφι του Μεγάλου Βεζύρη
Μεχμέντ Πασά, που καταγόταν από το Διδυμότειχο και πιθανώς ταυτίζεται με τον διαβόητο Μεχμέντ-Μπέγκ «Ρούμ», δηλαδή τον «Έλληνα», ο οποίος έδρασε στο β΄ μισό του 15ου
αιώνα. Το 1491 βρίσκουμε στα κατάστιχα του
βιλαετίου της Κομοτηνής οικισμό με το όνομα Καράμπουναρ και πληθυσμό 71 εστιών,
ο οποίος εμφανίζεται το 1519 ως «εξωτερική καλλιεργούμενη περιοχή» (μεζράα), αλλά
γρήγορα μετατρέπεται σε χωριό, με καθαρά
χριστιανικό φορολογούμενο πληθυσμό.

Σε κατάστιχο από την περίοδο του σουλτάνου Μεχμέτ Γ΄ (1595-1603) αναφέρεται το χωριό Καρά- Γιουσούφ «με άλλο όνομα Σεκμπάν
Βιρανί, το οποίο είναι γνωστό και ως Καρά
-Μπουνάρ και ανήκει στο ναχιγιέ (ναχία69)
Οβά (=της πεδιάδας)». Μαζί καταχωρείται
για πρώτη φορά και το χωριό Ντεβλέτ-χαν,
για το οποίο αναφέρεται ότι βρίσκεται κοντά στο Καρά- μπουνάρ, ενώ σε άλλο κατάστιχο δηλώνεται ότι βρίσκεται κοντά στο
χωριό Οπάν, με το οποίο συναποτελούν δερβενοχώρια. Για το λόγο αυτό τα παραπάνω
χωριά χαίρουν ειδικού, ευνοϊκού φορολογικού καθεστώς. Εδώ, δίπλα στη στενωπό,
επάνω από το Μαγκάζι υπήρχε μία μεγάλη
γέφυρα, επί της σημαντικής οδού που από
την Αίνο και το Αιγαίο Πέλαγος οδηγούσε
στην Αδριανούπολη και από εκεί προς τις
χώρες του Εύξεινου Πόντου. Τα ίχνη αυτής
της οδού, της ίδιας με το ρωμαϊκό παρακλάδι της ρωμαϊκής Εγνατίας σώζονταν μέχρι και τον 19ο αιώνα, δίπλα στη σημερινή
όδευση της Εθνικής Οδού.
Η εγγύτητα των δύο οικισμών δηλώνεται και σε προγενέστερα κατάστιχα, του
1519 και του 1530. Συνεπώς, εάν δεν πρόκειται για μετακινήσεις οικισμών σε έναν
μικρό και περιορισμένο χώρο στα βόρεια
του Μαγκαζιού, τότε τα ονόματα Καρά Γιουσούφ, Σεκμπάν Βιρανί, Καρά Μπουνάρ και
πιθανότατα και Οπάν προσδιορίζουν τον
ίδιο οικισμό, τον προδρομικό της σημερινής Κορνοφωλιάς, ενώ στην ίδια περιοχή θα
βρίσκεται και το Ντεβλέτ - Χαν. Σε ό,τι αφορά το Οπάν μπορούμε να δεχθούμε τη ταύτισή του με οικισμό επί του Μαγκαζίου, καθώς το τουρκικό όνομα του ποταμού είναι
Παν - Ντερέ70, δηλαδή ο ποταμός του (Ο)πάν,
σημαίνοντας το επάνω ή το άπαν.
Συνοπτικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι
έχουμε δύο δερβενοχώρια στην περιοχή της

68. Χριστούδης 1967. Φωτούδης 1981. Χριστακούδης. Γουρίδης 2006.
69. Επαρχία, η μικρότερη διοικητική περιφέρεια του οθωμανικού κράτους, υποδιοίκηση του καζά με διοικητή τον
ναήμπεη.
70. Εξ ου και Παντηριώτικο ποτάμι.
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εκβολής του Μαγκαζιού, το Ντεβλέτ -χαν και
το Οπάν-Καράμπουναρ. Όταν, αργότερα, γίνεται αναφορά στο Καράμπουναρ, δηλώνεται κατ’ επανάληψη ότι είναι ένα χωριό στο
δρόμο προς Αδριανούπολη και ο επίσημος
χαρακτήρας του είναι εκείνος του δερβενίου, δηλαδή του περάσματος, της στενωπού.
Πιθανώς, μάλιστα, Καρά- (μ)πουναρ να ονομάστηκε ο οικισμός Οπάν, όταν μεταφέρθηκε από το ποτάμι στη σημερινή θέση. Ο
πληθυσμός του χωριού, από 10 νοικοκυριά
το 1530, ανεβαίνει στα 62 το 1568 και τα
71-72 κατά το πρώτο τρίτο του 17ου αιώνα,
οπότε πρωτοεμφανίζεται το σύνθετο όνομα,
Καρά- (μ)πουναρ- Ντερβέντ.
Το ελληνικό όνομα Κουρ(ου)νοφωλέα,
με το οποίο συναντάμε τον οικισμό τουλάχιστον από το πρώτο μισό του 18ου αιώνα
δίχως άμεση ετυμολογική συσχέτιση με το
τουρκικό Καράμπουναρ-Μαυροπήγαδο, μας
επιτρέπει να αναζητήσουμε την πιθανή βυζαντινή του προέλευση καθώς δεν είναι εύλογο να δημιουργήθηκε το όνομα κατά τους
χρόνους της Τουρκοκρατίας και ήδη στα
μέσα του 18ου αιώνα να εμφανίζεται εδραιωμένο.

Το Σουφλί
Για το θέμα της ίδρυσης του Σουφλίου
και της καταγωγής των κατοίκων του υπάρχουν τρεις κύριες υποθέσεις, προερχόμενες
κατεξοχήν από παλαιούς ντόπιους λογίους.71
Η πρώτη, που εκφράστηκε κυρίως από τους
Χρ. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτη και Δ. Σεϊτανίδη στηρίχθηκε στην ύπαρξη τοπωνυ
μίων του οικισμού, όπως της συνοικίας Κακοσουλίου και της οδού Λέκκα, λεκτικών
συγγενειών και τοπικών παραδόσεων και

θεωρούσε ότι το Σουφλί είχε ιδρυθεί από νομάδες που ήρθαν από το Σούλι στα τέλη του
18ου αιώνα, διωγμένοι από τον Αλή Πασά ή
μετά την καταστροφή του Σουλίου, για να
εγκατασταθούν σε υφιστάμενο οικισμό.72 Η
δεύτερη είκαζε την καταγωγή από αλβανόφωνους χριστιανούς που εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή κατά τους 16ο - 17ο αιώνες,
ενώ συμπληρώθηκαν από επήλυδες από τη
Νότια Θεσσαλία και τη Χαλκιδική. Η πρόταση αυτή είχε διατυπωθεί από τον K. Κουρτίδη, ο οποίος θεωρούσε ότι «εις τον μικτόν
τούτον συνοικισμόν επεκράτησε μεν η ελληνική γλώσσα, αλλά και ο αλβανικός χαρακτήρ», στηριζόμενος στη φυσιογνωμία, τον
χαρακτήρα, τις ιδιότητες, τα ήθη και έθιμα
και τα επώνυμα των κατοίκων.73 Κατά κάποιους πολλοί αρβανιτόφωνοι Έλληνες που
λέγονταν Αρβανιτούδια ήρθαν στο Σουφλί
από την Ήπειρο και άλλα μέρη, κυρίως ως
τεχνίτες ή οικοδόμοι.74 Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε ούτε ένας Σουφλιώτης που
να γνώριζε την αρβανίτικη γλώσσα, ενώ
ελάχιστα στοιχεία της γλώσσας αυτής είχαν
περάσει στο ντόπιο ιδίωμα.75 Τέλος, κατά την
τρίτη άποψη, η οποία υποστηρίχθηκε από
τον Χρ. Παπάζογλου, στη βάση των ομοιοτήτων παραδοσιακών τραγουδιών, γλωσσικού
ιδιώματος και κοινότητας ηθών και εθίμων,
οι Σουφλιώτες κατάγονταν από νομάδες της
Θεσσαλίας. Εντούτοις, για εκφάνσεις πολιτισμού, όπως τα τραγούδια, που κυκλοφορούσαν σε διάφορες παραλλαγές και ταξίδευαν
σε όλη τη Βαλκανική, δύσκολα κανείς μπορεί να οδηγηθεί σε σαφή συμπεράσματα σε
ό,τι αφορά την πατρότητά τους.76
Εκτεταμένες συζητήσεις προκάλεσε επί
σης, κατεξοχήν ανάμεσα σε φιλόλογους,
γλωσσολόγους και λογίους, το θέμα της προ-

71. Βλ. ανάλυση στο Κυρανούδης 1994: 122 κ.ε.
72. Σταμούλης 1936-37: 226. Σεϊτανίδης 1959: 233. Κυρανούδης 1994: 123.
73. Κουρτίδης 1943-44: 221-222.
74. Γεωργακάς 1935-36: 104.
75. Κυρανούδης 1994: 123. Παπασταματίου- Μπαμπαλίτης
76. Σεϊτανίδης 1959: 235. Πρβλ. Κυρανούδης 1994: 123-24.
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έλευσης του ονόματος της πόλης. Ο Μ. Χατζηδάκις είχε θεωρήσει ότι, εάν αυτό ήταν
ελληνικό, θα προέρχονταν από τη γενική
ενός υποτιθέμενου ονόματος Σοφουλλής,
ενώ για τον Φιλήντα, αλλά και τον K. Dietrich
το Σουφλί προέρχεται από την αραβική λέξη
«σουφλή», που σημαίνει χαμηλός.77 Για τον
Γεωργακά το Σουφλί είναι ελληνικό, από το
κύριο όνομα Σουφλής, το όνομα του αρχηγού της πολυπληθέστερης οικογένειας των
ιδρυτών του οικισμού, υπόθεση, εντούτοις,
που δεν επιβεβαιώνεται από κανένα δεδομένο. Για τον Κ. Κουρτίδη ήταν ένα ετερόδοξο
καθίδρυμα-τεκκές που έδωσε το όνομα στον
οικισμό, ενώ στη συνέχεια οι ιερωμένοι του
πυρήνα του πρώτου οικισμού φεύγοντας
από το Σουφλί εγκαταστάθηκαν πέραν του
Έβρου, απέναντι από την Ορεστιάδα, όπου
συνέπηξαν το Σοφουλάρ. Ο Kissling, παρότι
δεν παραπέμπει σε βυζαντινές πηγές, υποθέτει την ύπαρξη Βυζαντινού Σουφλίου, δεχόμενος ότι «εάν δεν ξέρει κανείς ότι ο τόπος
πριν από την τουρκική κατάκτηση αντιστοιχεί σε Σουφλίον, θα μπορούσε να παραπλανηθεί και να ετυμολογήσει το όνομα από το
sufi». Ο Babinger, μάλιστα, εσφαλμένα αναρωτιέται, εάν το Σουφλί ταυτίζεται με τη Βυζαντινή Αναστασιούπολη.78
Από την πλευρά μας θεωρούμε, όπως και
ευρύτερα πλέον γίνεται δεκτό, ότι το όνομα
Σουφλί προέρχεται από το sofu, το οποίο,
όπως πρώτος υπέθεσε ο Κ. Κουρτίδης, σημαίνει «λόγιος, ιερωμένος, διαβασμένος», σχετιζόμενο με την ύπαρξη τεκκέ, ισλαμικού ετερόδοξου μοναστηριού στο Σουφλί, πριν από
την εγκατάσταση του «αλβανοελληνικού»,
κατ’ αυτόν πληθυσμού,79 ενώ κατά τον ακριβέστερο προσδιορισμό του Π. Κυρανούδη,
που εν γένει συμφωνεί με τον Κουρτίδη, η

λέξη αποτελεί δάνειο από τα αραβικά και
σημαίνει «ευσεβής, φανατικός, φιλόσοφος,
μυστικιστής, πανθεϊστής, ασκητής, θρησκειομανής». Ακόμη, σύμφωνα με το Λεξικό της
Οξφόρδης … σουφισμός είναι «οι πεποιθήσεις
και τις πρακτικές μιας μουσουλμανικής ομάδας που προσπαθεί να ενωθεί με τον Θεό
μέσω προσευχής και διαλογισμού και ζώντας
μια πολύ απλή ζωή… Ουσιαστικά πρόκειται
για μία αντίδραση απέναντι στην αυστηρή
τυπικότητα της ορθόδοξης διδασκαλίας».80 Η
λέξη με τη διευρυμένη έννοια σημαίνει και
τους δερβίσηδες και απαντάται σε τοπωνύμια που υποδηλώνουν μόνιμες, οργανωμένες
κοινότητές τους. Συνεπώς, είναι πιθανό η
ίδρυση του Σουφλίου να σχετίζεται με την
ύπαρξη παλαιού, μπεκτασικού μοναστηριού,
το οποίο ο Κ. Κουρτίδης τοποθετεί «παρά
την σημερινήν οικίαν της οικογενείας Ντιούλια, του οποίου τα ερείπια σώζονται ακόμη,
καθώς και η ξηροκρήνη». Πρόκειται για τη
θέση Καβάκι, στα νότια του Β΄ Δημοτικού
Σχολείου, όπου κατά τους ντόπιους λογίους
διακρίνονταν μέχρι προσφάτως επιτύμβιες
ισλαμικές στήλες, που μεταφέρθηκαν στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής.81 Παρομοίως, για τον Δ. Σεϊτανίδη είναι η τοποθεσία
«Έξι Λεύκες» (Αλτί-Καβάκι), δίπλα στη βρύση, όπου προπολεμικά σωζόταν μία από τις
λεύκες, από όπου ξεκίνησε η δημιουργία του
οικισμού, για να επεκταθεί αργότερα προς
την κορυφή.82 Προσωπική άποψη είναι ότι
αρχικά ο οικισμός αναπτυσσόταν σε μία νοητή ζώνη ανάμεσα στη θέση Καβάκι και τα παλαιά λουτρά του Σουφλίου, τα οποία αναίτια
κατεδαφίστηκαν το 1976.
Τα λουτρά αυτά αποτελούσαν από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες κατασκευές του
οικισμού και θα μπορούσαν να αναχθούν

77. Λεξ.Αρχ. ΣΤ΄ 1929, 41. Γεωργακάς 1935-36: 97. Κυρανούδης 1994: 126.
78. Γεωργακάς 1935-36: 97-104. Κουρτίδης 1943-44: 222. Κυρανούδης 1994: 127-132.
79. Κουρτίδης 1943-44: 222.
80. Oxford: www.oxforddictionaries.com
81. Κουρτίδης 1943-44: 222. Κυρανούδης 1994: 127-130
82. Σεϊτανίδης 1959: 233.
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ακόμη και κατά το τέλος του 15ου αιώνα (βλ.
σελ. 63). Ένα σημαντικό σε διαστάσεις και
κατασκευή χαμάμ αναμένεται να βρίσκεται
σε εμπορικό ή άλλο κέντρο ή σε κομβικό
σημείο μετακινήσεων και συγκεντρώσεων.
Το γεγονός αυτό επιτρέπει να θεωρήσουμε
το πρώιμο Σουφλί υπό άλλην οπτική γωνία,
ως έναν οικισμό με σημαντική θέση στην
τοπική χωροταξία, επίνειο των μεγάλων ετερόδοξων ιδρυμάτων που βρίσκονταν στη
Ρούσσα, τη Σιδηρώ και τους άλλους ορεινούς
οικισμούς της περιοχής. Στην περίπτωση
αυτή ο παρέβριος οικισμός θα υποδεχόταν
τους προσκυνητές, πνευματικούς ηγέτες, μοναχούς, υπαλλήλους, στρατιωτικά τμήματα,
κ.λπ., στην πορεία τους προς τα κέντρα της
Ανατολικής Ροδόπης Εξετάζοντας την τουρκική βιβλιογραφία, οικισμός με το όνομα Σοφουλάρ στην περιοχή συναντάται σε πρώιμη
περίοδο: στα 1400-01 ο σουλτάνος Μπαγιαζήτ Α΄ Γιλντιρίμ (Κεραυνός) απαλλάσσει από
φόρους τα παρέβρια χωριά Sülemis, Pranki,
Saruhan και Sofular Mehmedi ως ναυτικά
βακούφια περατάρηδων του Έβρου για την
εξυπηρέτηση του Διδυμοτείχου. Ενώ, όμως,
τα τρία πρώτα χωριά μπορούν εύκολα να
ταυτιστούν με θέσεις ανατολικά της πόλης,
για το Σοφουλάρ παραμένει ασάφεια˙ έτσι,
θεωρούνταν ότι πιθανώς ταυτιζόταν με έναν
βορειότερα ευρισκόμενο οικισμό, επί της
ανατολικής όχθης του ποταμού, απέναντι
στο σημερινό Σοφικό. Εντούτοις, υπάρχει η
ισχυρή πιθανότητα η αναφορά, την οποία
προσωπικά ασπαζόμαστε, να αφορά στο
σημερινό Σουφλί. Στο τελευταίο ήταν ιδιαιτέρως ενεργοί οι περατάρηδες του Έβρου,
ενώ μέχρι και τον μεσοπόλεμο η εορτή του
πάτρωνα των οδηγών και βαρκάρηδων του
Αγίου Χριστοφόρου, ήταν η σημαντικότερη
του οικισμού.83 Επιπλέον το χωριό Γενίκιοϊ,
με άλλο όνομα Sofılar, συναντάται σε μεταγενέστερες πηγές ως υφιστάμενο κοντά στο

zaviye του Hasan Baba, που με βεβαιότητα
βρίσκεται στη Σιδηρώ. Να προσθέσουμε, τέλος, ότι θα ήταν παράδοξο να υπήρχε θέση
περατάρηδων στα τέλματα, τα ευρισκόμενα
εξαιρετικά κοντά στην Αδριανούπολη που
εξυπηρετούνταν με γέφυρες.
Στα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα οποία βρίσκονται στη Σόφια της
Βουλγαρίας, βρίσκουμε το 1635 το Σουφλί
ως Σοφουλάρ. Λίγα χρόνια πριν, το 1627 ο
ίδιος οικισμός συναντάται ως Σοφουλού,
αλλά με προηγούμενο όνομα του οικισμού το
Γιενίκιοϊ, πράγμα που υποδηλώνει την επανοίκηση ή και ενίσχυση, κατά τα τέλη του
16ου αιώνα, του «Νέου» οικισμού, από κατοίκους που μετανάστευσαν από την Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και ορεινή Θεσσαλία.
Από το ίδιο Σοφουλάρ οι προεστοί μεταβαίνουν στην Αδριανούπολη, κατά το έτος 1568
για να διαμαρτυρηθούν στις αρχές για την
εισβολή μεγαλοκτηνοτρόφων στα χωράφια
τους. Το χωριό έχει έναν αξιοσημείωτο σε
γενικές γραμμές χριστιανικό πληθυσμό, που
αυξάνεται από 23 φορολογήσιμα νοικοκυριά
το 1570, σε 75 το 1595, όταν έχει ενισχυθεί με
τους πληθυσμούς από τη Νότια Βαλκανική,
66 το 1610, 91 το 1627 και 85 το 1635.
Εάν, λοιπόν συνδυάσουμε το παραπάνω
με το γεγονός ότι στο Σουφλί υπήρχε αξιόλογος, μεγάλος λουτρώνας των πρώιμων
Οθωμανικών χρόνων, τότε μπορούμε να
δεχθούμε ότι το Σοφουλάρ Μεχμεντί των
περατάρηδων και το Γενίκιοϊ του ύστερου
16ου αιώνα ταυτίζονται με το Σουφουλού
και το σημερινό Σουφλί, κάτι που συνάδει με
την προαναφερθείσα παράδοση περί ύπαρξης μπεκτασικού τεκκέ στη θέση Καβάκι,
που θα είχε έλξει και τους χριστιανούς ώστε
να εγκατασταθούν.84 Τα παραπάνω οδηγούν
συμπερασματικά στην υπόθεση περί εμφάνισης και εξέλιξης του Σουφλίου, τουλάχιστον από τις αρχές του 15ου αιώνα, με τη

83. Κυρανούδης 1994: 123.
84. Κούκος 1991: 294-295.
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μορφή του επινείου-λιμένα των σημαντικών
ετερόδοξων καθιδρυμάτων της ορεινής του
ενδοχώρας.
Το χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της
θέσης και των δραστηριοτήτων του παλαιού Σουφλίου γύρω από πηγές ύδατος, στο
Καβάκι και τα λουτρά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν οικισμό που δεχόταν μεγάλο
αριθμό διερχομένων και ο μεγάλος αριθμός
πηγών και κρηνών χαρακτήριζε την πόλη
μέχρι και πρόσφατα.

4.6. Το Σουφλί και η περιοχή του
κατά τον 17ο αιώνα
Κατά τα τέλη του 16ου και τις αρχές του
17ου αιώνα η εξασθένηση της κεντρικής
εξουσίας, η συνεχής πτώση του εισοδήματος
των τιμαριούχων, μαζί με τη μεγάλη υποτίμηση του κρατικού νομίσματος και τη διαρκή
αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των
υπόδουλων επιδεινώνουν αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης των τελευταίων και οδηγούν συχνά τους χριστιανικούς πληθυσμούς
στον εκούσιο εξισλαμισμό ή την εγκατάλειψη των οικισμών στους οποίους διαβιούσαν.
Από τα μέσα του 17ου αιώνα την περιοχή
της Θράκης απειλεί η νέα τάξη κερδοσκόπων που εκμισθώνουν φόρους και δημόσιες προσόδους, διογκώνοντας την κρατική
διαφθορά. Σε αυτά προστίθενται καταστροφές, όπως επιδημικές ασθένεεις, πυρκαγιές
ή στρατιωτικά γεγονότα που υφαίνουν μία
εφιαλτική καθημερινότητα για τους πληθυσμούς της Θράκης.85
Τα ελληνικά τοπωνύμια στον χώρο της
Δυτικής Θράκης παραμένουν ελάχιστα, καθώς από τις αρχές της Οθωμανοκρατίας
δίνονται στην πλειοψηφία τους τουρκικά
ονόματα στους οικισμούς, παλαιούς και
νέους. Εντούτοις, σε κάποιους από αυτούς,

όπως η Κορνοφωλιά και η Δαδιά, που διατηρούν τον ελληνικό τους χαρακτήρα σώζονται και τα ελληνικά ονόματα, παράλληλα
με τα τουρκικά.
Το 1667 περνάει από την περιοχή ο διάσημος Οθωμανός περιηγητής, Εβλιγιά Τσελεμπή, ο οποίος σωστά αναφέρει ότι ο ποταμός
Κιζίλ Ντελή πηγάζει από το όρος Τανγκρή
Βερντί (Tanrı Verdi Dagı), ήτοι το Όρος του
Θεού, ενώ στη συνέχεια περιγράφει την πορεία του νοτίως του Διδυμοτείχου:86 «...περάσαμε τα χωριά Καραπεγκλή, Χισαρτζίκ, Σαλτίκ, Μαντ(ι)ρά, Σοφουλού και Καρά Πουνάρ,
τα οποία κατοικούν πιστοί (μωαμεθανοί) και
χριστιανοί και είναι ελεύθερα φόρου, ως κεφαλοχώρια», ή, το πιθανότερο, όπως το θέτει ο Γερμανός Kissling «ως μικτά, βακουφικά χωριά». Μετά από αυτά καταλύσαμε στο
χωριό Βουκούφ (σημερινό Λυκόφως), όπου
φιλοξενηθήκαμε από τον γιο του Αχμέντ
Μπέη και διασκεδάσαμε. Έξω από αυτό το
χωριό υπάρχει το προσκύνημα του Ζιντάν (ή
Ζιντέλ) Μπαμπά Σουλτάν. Μετά από πορεία
μίας ώρας προς τα νότια επισκεφθήκαμε το
προσκύνημα του Α(τ)σήκ Μπας Μπαμπά
Σουλτάν Αρχικά το όνομα αυτό ήταν Ασήκ
(ποιητής, αοιδός, εμπνευσμένος, ερωτευμένος), Πασά Σουλτάν, αλλά η τουρκική φυλή
τον ονομάζει Ατσήκ Μπας Τατά(ρ). Οι δύο
άνδρες των οποίων τα ονόματα φέρουν τα
προσκυνήματα ήταν ανάμεσα στους σαράντα άνδρες που μαζί με τον Γαζή Σουλεϋμάν
πασά, γιο του Ορχάν Γαζή πέρασαν στο έδαφος των Ρωμιών (Ρουμ). Και στις ίδιες στις
ιστορίες των απίστων γίνεται λόγος για τους
δύο αυτούς και ότι αυτοί έκαναν ιερό πόλεμο
υπέρ της μουσουλμανικής θρησκείας. Κοντά
στα προσκυνήματα αυτά υπάρχει το προσκύνημα του τάφου γυναικών, το οποίο και σήμερα ακόμη επισκέπτονται πολλοί ευλαβείς.
Όχι μακριά από εκεί βρίσκεται μία περίφημη, παράδοξη κρήνη, χτισμένη σε μία μα-

85. Βακαλόπουλος 2004: 44-45.
86. Σπαθάρης 1933: 124-125. Kissling 1956: 84-85. Χειλαδάκης 1991: 31-33.
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γευτική τοποθεσία, από την οποία μόνο μία
φορά στα σαράντα χρόνια, τη νύχτα, ως το
πρωί του Καδήρ (η νύχτα προς την 27η ημέρα του Ραμαζάν κατά την οποία ουρανόθεν
στάλθηκε το Κοράνι) ρέει γάλα. Την ονομάζουν κρήνη Σεντέλ ή Ζεντέλ Μπαμπά.87
Από εκεί ξεκινήσαμε πάλι προς τα νότια
και περάσαμε από τα χωριά Γιελκεντζί (ναύτης ή ράπτης ιστίων, κατά τον Σπαθάρη) και
Κογιούν Ερή (Koyun Jeri = ο προβατώνας),
που είναι τα σημερινά χωριά Λύρα και Προβατωνας.

4.7. Το Σουφλί και η περιοχή του
κατά τον 18ο αιώνα
Από τον ύστερο 17ο αιώνα λαμβάνουν
χώρα ευρύτερες αλλαγές στο χάρτη των οικισμών και εμφανίζονται χωριά με τα ονόματα που τα συναντάμε αργότερα, κατά τον
19ου αιώνα. Συνεπώς, τότε λαμβάνει χώρα η
κρίσιμη αναδιαμόρφωση της τοπικής ιστορικής γ
 εωγραφίας.88
Κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου
αιώνα αναδεικνύονται στην περιοχή του
Κεντρικού Έβρου σημαντικές μορφές του
Ελληνισμού. Ξεχωρίζει ο Σταμάτιος Παπάς,
«ανήρ σοφός και πάσης άλλης επιστήμης
εμπειρότατος», που έρχεται στη ζωή στην
Κορνοφωλιά στα τέλη του 17ου αιώνα,
σπουδάζει στην Αδριανούπολη και στη συνέχεια στην περίφημη Σχολή της Πάτμου,
όπου διδάσκει, όπως και στην Αίγυπτο όπου,
επιπλέον, κηρύσσει το Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια διευθύνει στην Κωνσταντινούπολη τη
Μεγάλη του Γένους Σχολή, ενώ ακολούθως
αναλαμβάνει τα καθήκοντα «γυμνασιάρχου
της εν Αδριανουπόλει ελληνικής σχολής»,
στην πόλη που από παλαιά ήταν πνευματικό
κέντρο του υπόδουλου ελληνισμού και κα-

ταφύγιο για τους Έλληνες λογίους.
Ο Σταμάτιος, ο οποίος αναφέρεται στον
εαυτό του ως «…εγώ, ο Σταμάτιος εκ Κορωνοφωλεάς», αφιερώνεται στην οργάνωση
και διεύθυνση της Σχολής για περίπου τριάντα χρόνια, μέχρι το θάνατό του, το 1763,
όπως πληροφορούμασταν από την επιτύμβια πλάκα στο κοιμητήριο του χωριό του.
Η ευρεία θρησκευτική και εγκυκλοπαιδική
μόρφωση του Παπά προβάλλεται στα έργα
του, όπως το «Γυμνάσιον απερίεργον». Μαθητές του υπήρξαν εκλεκτοί πρωτεργάτες
του πνεύματος, ενώ επιφανείς λόγιοι συνέγραψαν για αυτόν.89
Ο Γεώργιος Χουρμουζιάδης, πρόεδρος
της Επιτροπής ονομασιών, θεωρεί ότι οι
οικισμοί Σουφλίου, Κορνοφωλιάς, Δαδιάς,
Λευκίμης, Λαβάρων, Καραμπεϊλή (Αμορίου),
αλλά και Δογαντζή και Κιουπλίου από την
ανατολική πλευρά του ποταμού Έβρου, ξεχωρίζουν με την ίδια ενδυμασία, ιδίως των
γυναικών και τα γλωσσικά ιδιώματα που
από παράδοση παραδέχονται ότι προέρχονται από την περιοχή της Αδριανούπολης
και συνδέονται με δύο ελληνικά χωριά της
Αυλώνας Αλβανίας, το Σβουρνέτσι και την
Άρτα, προγενέστερη της γνωστής πόλης,
στην οποία κατέβηκαν οι κάτοικοι.90
Η βασιλεία της Μεγάλης Αικατερίνης
στη Ρωσία (1762-1796) και οι χρησμοί και
προφητείες, όπως εκείνοι του Αγαθάγγελου,
δηλαδή του αρχιμανδρίτη Θεόκλητου Πολυείδη από την Αδριανούπολη, γεννούν μεγάλες ελπίδες στους υπόδουλους χριστιανούς
της Βαλκανικής. Οι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι
και η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
στα 1774 υποδαυλίζουν την επιθυμία για
εθνική χειραφέτηση.
Στα ταραγμένα τελευταία χρόνια του
αιώνα η Θράκη αποτελεί εκ νέου καταφύγιο για τους χριστιανούς πρόσφυγες που

87. Γνωστή μέχρι σήμερα ως Παρδαλή Βρύση.
88. Kotzageorgis 2007: 250-251.
89. Σταματιάδης 1938: 389-391. Γουρίδης 2006: 44-46
90. Σταματιάδης 1938: 388-389.
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καταφθάνουν από τη Νότια Βαλκανική,
κυνηγημένοι από την Αλβανιτοκρατία και
την ανεξέλεγκτη ληστρική δραστηριότητα,
ανατρέποντας υπέρ του ελληνικού στοιχείου τη δημογραφική κατάσταση, κυρίως στα
αστικά κέντρα. Τότε διαμορφώνονται οριστικά πολλοί από τους προϋφιστάμενους οικισμούς, ιδίως εκείνοι που σήμερα φέρουν
την παράδοση περί καταγωγής από τα Νότια
Βαλκάνια και ιδιαιτέρως την Ήπειρο.
Το Σουφλί ενισχύεται ακόμη περισσότερο με Ηπειρώτες, σε σημαντικό βαθμό
τεχνίτες ή κτίστες. Από την ύστερη αυτή
μετακίνηση υποθέτουμε ότι προέρχονται οι
παραδόσεις και τα ονόματα που πράγματι
συνδέουν το Σουφλί και άλλους οικισμούς
με την Ήπειρο, ενώ κάποια άλλα91 αποτελούν μεταγενέστερες λόγιες προσθήκες ή
διοικητικές πράξεις του μεσοπολέμου.
Η ίδια εποχή χαρακτηρίζεται από τη
συσσώρευση μεγάλης έγγειας περιουσίας σε
βάρος των μικροκαλλιεργητών και τον πολλαπλασιασμό των τεράστιων τσιφλικιών και
μάλιστα στις εύφορες παρέβριες περιοχές.
Σε μία τέτοια περίοδο κρατικής διαφθοράς
και αποσύνθεσης, όπου οι χριστιανοί αφήνονταν απροστάτευτοι στην ασυδοσία των ντόπιων αρχόντων και τη φοροληστρική κρατική πολιτική, το μη μουσουλμανικό στοιχείο
δημιουργεί τους όρους άνθησής του.
Είναι η περίοδος κατά την οποία διαμορφώνεται η κοινωνική και εθνική συνείδηση
των υπόδουλων Ελλήνων με κύριο φορέα
την αναπτυσσόμενη αστική τάξη. Ταυτοχρόνως με την ισχυροποίησή της εκδηλώνονται
και οι πρώτες έντονες «εσωτερικές» συγκρούσεις στους κόλπους των υπόδουλων
χριστιανών. Η μεσαία τάξη είναι υπεύθυνη
για μία πρωτοφανή πνευματική και καλλιτεχνική άνθηση, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πολιτική της χειραφέτηση,
την εθνική αφύπνιση και την εξέγερση. Η

91. Ιστορ. Σχολ. 126-127. Κυρανούδης 1994: 123-125.
92. Βακαλόπουλος 1999: 428-9. Βακαλόπουλος 2004: 57.
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όλη κατάσταση συνδέεται με την ανάπτυξη
των συντεχνιών, των εσναφίων ή ρουφετίων,
ιδίως μετά το φιρμάνι του σουλτάνου Μουσταφά ΙΙΙ το 1773, με το οποίο αναγνωρίζονταν και καθορίζονταν τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μελών των συντεχνιών με
ομοιόμορφο τρόπο. Είναι η κορύφωση μίας
διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από τις αρχές του αιώνα, στη Θράκη περισσότερο από
κάθε άλλη οθωμανική ευρωπαϊκή επαρχία,
αντανακλώντας την κοινοτική οργάνωση
του πληθυσμού και την ακμή της οικονομίας
των χριστιανών.92
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από
νωρίς, τουλάχιστον από τα μέσα του 17ου
αιώνα κάποια χωριά ανέπτυξαν έναν ελληνικό χαρακτήρα, μάλλον με τη διατήρηση
των παλαιών παρά με την εκ των υστέρων
απόκτηση ελληνικών τοπωνυμίων, όπως
«Κουρουνοφωλέα», «Κουρνοφωλέα», «Δαδέα» ή Μάνδρα. Τα ονόματα αυτά στηρίζουν
τη θεωρία περί της βυζαντινής προέλευσης
των οικισμών αυτών. Το γεγονός αυτό πιθανότατα σχετίζεται με την εγγύτητα δύο
ιστορικών μονών, της Δαδιάς και της Κορνοφωλιάς, αλλά και την ύπαρξη σημαντικών
περασμάτων και γεφυρών, κάτι που καθιστούσε τις θέσεις αυτές συγκοινωνιακούς
κόμβους, εάν μάλιστα αναλογιστούμε την
κεντρική θέση που τα μοναστήρια καταλάμβαναν στην οργάνωση της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής των υπόδουλων.
Οι κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, οι οποίοι ξεκινούν από το έτος
1745, αναφέρονται συχνά στους δραστήριους Έλληνες της Κορνοφωλιάς, περισσότερο
από κάθε άλλον αγροτικό οικισμό. Οι σχέσεις είναι κατεξοχήν οικονομικής φύσεως,
όπως χρέη της Μητροπόλεως «προς το καράπουνάρι», «εις τους κουρνοφολιότας παλαιά με ομολογία», «και εδανείσθησαν τοις
κουρνοφωλιόταις», φανερώνοντας τη δυνα-
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μική που αναπτύσσει το χωριό ήδη από τα
μέσα του 18ου αιώνα.93
Στα τέλη του αιώνα αυτού οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Κεντρικού Έβρου
υποφέρουν τα πάνδεινα από τις επιδρομές
των «ζορμπάδων» ή «Κιρτζαλήδων» («ορεινών»), άτακτων απολυμένων ή λιποτακτών
στρατιωτών του Οθωμανικού στρατού), που
λυμαίνονται την Ανατολική Ροδόπη και την
πεδιάδα του Έβρου, ληστεύοντας, φονεύοντας χριστιανούς και μουσουλμάνους και
ερημώνοντας οικισμούς, μέχρι να αναγκαστεί η Υψηλή Πύλη να κινηθεί σοβαρά εναντίον τους, αλλά και να ανακουφίσει τους
παθόντες με οικονομικά μέτρα, όπως την
απαλλαγή από το φόρο της ρακής. Άλλο φαινόμενο της εποχής είναι η όξυνση των συγκρούσεων μεταξύ των τσορμπατζήδων και
των αναπτυσσόμενων δυνάμεων, κυρίως
της αστικής τάξης, κάτι που αντανακλάται
έντονα στους κώδηκες της Μητροπόλεως.94

4.8. Μνημεία των Οθωμανικών Χρόνων
Τα λουτρά του Σουφλίου [Φωτ. 46, 47]
Οι παλαιοί λουτρώνες του Σουφλίου
προέβαλλαν τη σύνδεση με το παρελθόν της
πόλης. Με εμβαδόν περί τα 250 τ.μ. περίπου
περιελάμβαναν όλους τους απαραίτητους
για Οθωμανικά λουτρά χώρους. Ο κεντρικός
ημισφαιρικός θόλος, διαμέτρου περί τα 5,20
μ., ήταν διάτρητος από οπές που έκλειναν
με πολύχρωμα τζαμωτά και εδραζόταν επί
στιβαρής οκταγωνικής βάσης. Λαμβάνοντας
υπόψη κυρίως τυπολογικά χαρακτηριστικά,
όπως το κυρίαρχο στοιχείο του οκταγωνικού θερμού χώρου (meydan), ο οποίος περιβάλλεται από 4 βοηθητικούς, πολύ θερμούς
χώρους (eyvan) μπορούμε να εντάξουμε το

χαμάμ του Σουφλίου σε μία ομάδα μνημείων
τα οποία ξεκινούν από τις αρχές του 15ου
για να φθάσουν μέχρι τον 17ο αιώνα, αλλά
κυρίως εντοπίζονται σε πρώιμες περιόδους.
Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν διακρίνονταν εκείνες που είχαν γίνει
επί σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄, στα τέλη
του 19ου αιώνα, όταν κτίστηκαν τα νέα αποδυτήρια και ανοίχθηκε νέα είσοδος. Τότε
ακριβώς θα ανεγέρθηκε και το τζαμί του
Σουφλίου για τις ανάγκες της μικρής τουρκικής κοινότητας των διοικητικών υπαλλήλων του οικισμού, το οποίο είχε σύντομο
βίο, καθώς καθαιρέθηκε κατά την πρώτη
βουλγαρική κατοχή, το 1912-13. Το κτίσμα
αυτό βρίσκεται βορείως του Δημαρχείου
παρά τη σιδηρογραμμική γραμμή.

Οι παλαιές λιθόκτιστες γέφυρες
της περιοχής Σουφλίου95
Η γεφυροποιία από την αρχαιότητα θεωρούνταν ως κορύφωση της μηχανικής
επιστήμης, μία σύγκλιση τομέων όπως η
οικοδομική, η αρχιτεκτονική και η τεχνική,
αλλά και πεδίο εφαρμογής καλλιτεχνικών
και αισθητικών αναζητήσεων. Ταυτοχρόνως,
στις λιθόκτιστες γέφυρες αντανακλώνται οι
παραδόσεις, οι ιστορίες και οι ελπίδες των
λαών και διαγράφονται ιδέες που ξεπερνούν
τα όρια της εθνικής απόδοσης και της εποχής δημιουργίας τους.
Οι γέφυρες σημάδευαν τις διαδρομές
πολιτισμών και αναδείκνυαν τη στρατηγική
θέση οικισμών και περιοχών σε σχέση με τις
χερσαίες και τις ποτάμιες οδούς. Οι λιθόκτιστες γέφυρες της Σιδηρούς, της Γιαννούλης,
της Πεσσάνης, του Σιδηροχωρίου και του
Πετρολόφου βρίσκονται επί των παραποτάμων του Έβρου, που διαρρέουν τις ανατολικές υπώρειες της Ροδόπης. Χρονολογούνται

93. Π.χ. Κώδηξ Α΄: 14, 16, 19-20 (όπου και τα ονόματα των υπογραφόντων Κορνοφωλεωτών), 23, 43-45, 65-67, 73,
78, 81 κ.α.
94. Π.χ. Κώδηξ Α΄: 220 κ.ε.
95. Γουρίδης 2007.
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από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, ενώ στα
βάθρα της γέφυρας της Γιαννούλης διακρίνονται στοιχεία της Μέσης Βυζαντινής περιόδου. Ο Δήμος Σουφλίου προχώρησε στην
αποκατάστασή τους μέσω του κοινοτικού
προγράμματος Interreg ΙΙΙ Ελλάδα- Βουλγαρία 2000- 2006.
Τα δίκτυα της Ροδόπης συνδέονται με
σωρεία προσώπων και γεγονότων, από τον
Μεγάλο Αλέξανδρο και τους Σταυροφόρους
της Δ΄ Σταυροφορίας, μέχρι τους στρατούς
του Βούλγαρου τσάρου Καλογιάννη, του Ιωάννη Στ΄ του Καντακουζηνού και των Τούρκων γαζήδων. Η ακμή τους φθάνει μέχρι το
τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα και την έλευση των σιδηροδρόμων, παρότι ακόμη και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι δρόμοι της
Ανατολικής Ροδόπης στήριζαν το εμπόριο
και τις μετακινήσεις, συνδέοντας το εσωτερικό των Βαλκανίων με τον Έβρο ποταμό και
το Αιγαίο πέλαγος. Οι γέφυρες της περιοχής
Σουφλίου ήταν ενταγμένες στα ορεινά οδικά
δίκτυα που συνέδεαν τους οικισμούς και τα
θρησκευτικά, μπεκτασικά κέντρα της Ανατολικής Ροδόπης με τις παρέβριες περιοχές ή
ήταν κατασκευές εντός των οικισμών. Καμία
τους δεν υπέστη αξιοσημείωτες παρεμβάσεις
κατά τη σύγχρονη εποχή και, η ιστορική τους
μορφή διατηρείται, δίχως σοβαρές αισθητικές και μορφολογικές «παραμορφώσεις».
Όλες οι γέφυρες αποτελούν τοξωτές λιθόκτιστες κατασκευές με χρήση τοπικού
υλικού, σχιστόλιθων, ψαμμόλιθων και σε μικρότερο βαθμό ποτάμιων λίθων. Θεμελιώνονται κατευθείαν επάνω στο βράχο, ενώ παρουσιάζουν διαφοροποίηση της προσεγμένης λιθοδομής των προσώπων με τον πυρή
να, που δομείται από χύδην λίθους και γεμίζει με χώμα. Οι θολίτες στα μέτωπα των καμαρών είναι προσεκτικά κομμένοι, μεγάλοι,
λεπτοί λίθοι, τοποθετημένοι ακτινωτά, ενώ
οι εσωτερικές γωνίες των βάθρων είναι κατασκευασμένες με μεγάλα αγκωνάρια. Οι
κλίσεις των οδοστρωμάτων είναι μέτριες
έως μικρές, δίχως βαθμίδες ή εγκάρσιους
«φραγμούς».
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Η γέφυρα στη Σιδηρώ περνάει επάνω
από το Διαβολόρεμα, ενώ συνέδεε την πεδινή, παρέβρια Θράκη με το γειτονικό χωριό και το αρχαιότατο μπεκτασικό κέντρο
του Γκαζή Χασάν - Μπαμπά. Πρόκειται για
λιθόκτιστη κατασκευή ενός ανοίγματος με
συμπαγή στηθαία. Η γέφυρα είναι μεγάλου
μεγέθους, με μήκος καταστρώματος σχεδόν
50 μέτρα και άνοιγμα καμάρας στα ανάντη
της 9,60 μ. Την κατασκευή θα είχαν αναλάβει μάστορες, εξειδικευμένοι στα συγκεκριμένα έργα, ίσως Ηπειρώτες. Στο ανώτερο
τμήμα του βορείου μετώπου υπάρχουν αβαθείς ορθογωνικές κόγχες, πιθανώς για την
τοποθέτηση αντικειμένων με αποτροπαϊκό
ή ευχετηριακό περιεχόμενο. [Φωτ. 50]
Η γέφυρα της Γιαννούλης, στον παλαιό
δρόμο που οδηγεί από το Σουφλί προς τον οικισμό, είναι μία γραφική λιθόκτιστη γέφυρα
τριών ανοιγμάτων, δίχως στηθαία, με υδατοφράκτες στα ανάντη και ανακουφιστικό
δεύτερο τοξωτό άνοιγμα επάνω από την ανατολική καμάρα. Το συνολικό μήκος του οδοστρώματος φθάνει τα 35,40 μ. Το οδόστρωμα
συνίσταται από ακανόνιστους στρογγυλεμένους λίθους, εκτός από τα άκρα που έχουν
κανονικό τελείωμα. [Φωτ. 52]
Η γέφυρα της Πεσσάνης, 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαδιάς, εντός του ερειπωμένου σήμερα, ομώνυμου οικισμού, είναι μία μικρή, λιθόκτιστη κατασκευή ενός
ανοίγματος, από αργούς λίθους, δίχως στηθαίο, με μήκος καταστρώματος μόλις 7,20 μ.,
αλλά με σημαντικές κλίσεις καταστρώματος. Η υπερυψωμένη αυτή μορφή της καμάρας -τόξου αυξάνει την ευστάθεια της
γέφυρας και ευκολύνει την ανέγερσή της.
Στις προεκτάσεις της, η κατασκευή ανοίγει
σε αντηριδωτά τοιχάρια που διαμορφώνουν
και τα πρανή. Παρόμοια κατασκευή έχει και
η απομονωμένη σήμερα, γραφική γέφυρα
του Σιδηροχωρίου, ενώ η γέφυρα του Πετρολόφου διακρίνεται για τη δίτοξη μορφή
της. [Φωτ. 51, 53]

5. Η περιοχή Σουφλίου κατά τον 19ο αιώνα

5.1. Οι αρχές του 19ου αιώνα: η πυρπόληση και η «ανασύσταση» του Σουφλίου
Ο 19ος αιώνας ξεκινά με μία τραγωδία
για το Σουφλί. Σύμφωνα με τη «Θρακική
Στοά» του 1932 ο οικισμός πυρπολείται από
τους Τούρκους κατά το έτος 1801. Θεωρούμε βέβαιο ότι η καταστροφή του Σουφλίου
έγινε όχι από τον τακτικό στρατό, αλλά από
ατάκτους, πρώην στρατιώτες των Οθωμανικών δυνάμεων, που μετά τους πολέμους με
τη Ρωσία και την Αυστρία στα 1787 - 1792 λιποτάκτησαν, και ως ληστές, γνωστοί ως κιρτζαλήδες, μετατράπηκαν σε φοβερή πληγή
για την Υψηλή Πύλη. Προφανώς επρόκειτο
τους ίδιους που το 1795 «περιέζωσαν την
μεγάλην ακρόπολιν» του Διδυμοτείχου, ενώ
το 1802 κατέκαψαν τον αξιόλογο τότε οικισμό των Φερών.
Ταυτοχρόνως, εντούτοις, θεωρούμε ότι
η «ανασύσταση» του οικισμού που ακολούθησε την καταστροφή μπορεί να συνδεθεί

αφενός με την έλευση Ηπειρωτών, Ελλήνων
κυνηγημένων από την Αλβανιτοκρατία και
αφετέρου, πιθανώς, με την αλλαγή της κύριας λατρείας του μοναδικού μέχρι τότε
ναού του Σουφλίου, από τον Άγιο Χριστόφορο στον Άγιο Γεώργιο. Αυτό, καθώς βρίσκουμε κύρια δεσποτική εικόνα του Αγίου
Γεωργίου από το 1818, στο νότιο πτερό
του φερώνυμου ναού, σε θέση σύστοιχη με
εκείνη του τέμπλου, κάτι που δηλώνει ότι ο
ναός που γνωρίζουμε ότι εγκαινιάστηκε τη
χρονιά εκείνη θα ήταν αφιερωμένος στον
Άγιο Γεώργιο. Επιπλέον, μπορούμε να συνδέσουμε τον δημογραφικό και εθνικό αυτό
«εμπλουτισμό» με τη διάδοση της λατρείας
του Αγίου Αθανασίου, καθώς συναντάμε την
ανέγερση ναών του Αγίου, πλην του Σουφλίου, όπου της κατασκευής του 1840 - 1843
προϋπάρχει μικρότερος ναός από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα,1 όπως και σε
άλλα χωριά που συνδέονται με την έλευση
Ηπειρωτών, όπως τα Λάβαρα, η Κορνοφωλιά
και η Δαδιά.

1. Σύμφωνα με τον Παπασταματίου- Μπαμπαλίτη (1965), αλλά και τη σύστοιχη θέση των παλαιών δεσποτικών εικόνων, επίσης στο νότιο παρεκκλήσι του ναού.
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5.2. Η περιοχή του Σουφλίου
κατά τον αγώνα του 1821
Κατά τον αγώνα της παλιγγενεσίας η περιοχή του κάτω ρου του Έβρου δοκιμάζεται
από την τουρκική εκδικητική αγριότητα,
καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αποτελεί τόπο διέλευσης
των τουρκικών στρατευμάτων, με συνέπεια
να μην ευνοούνται οι εξεγέρσεις και οι υπόδουλοι να μένουν εκτεθειμένοι στην εκδικητικότητα των κατακτητών. Παρόλα αυτά,
πολλοί είναι οι Θρακιώτες, Φιλικοί και αγωνιστές που προετοιμάζονται και συμμετέχουν ενεργά στον Αγώνα.2
Το σημαντικότερο πολεμικό γεγονός για
την περιοχή του κεντρικού Έβρου, το οποίο
μας είναι γνωστό από τη λαϊκή αφήγηση,
όπως την έχει διασώσει ο Απ. Ευθυμιάδης, είναι η εξέγερση των κατοίκων των Λαβάρων.
Σύμφωνα με αυτήν, στις 2 Μαΐου 1821 οι
ένοπλοι κάτοικοι του χωριού αιφνιδιάζουν
και εξουδετερώνουν ισχυρή τουρκική στρατιωτική δύναμη στη θέση «Κουρί», 5,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Λαβάρων. Κατά τη
διάρκεια της διήμερης μάχης οι γυναίκες
του χωριού ανεφοδιάζουν τους αγωνιστές
με τρόφιμα και πυρομαχικά.3 Το αφήγημα
έχει συνδεθεί με την ανέγερση του ναού
του Αγίου Αθανασίου το 1834. Η τελευταία,
εντούτοις, αποτελεί μέρος της ευρύτερης
ναοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή
της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου που
ξεκινά το έτος 1834, ως συνέπεια της Συνθήκης της Αδριανούπολης (14 Σεπτεμβρίου
1829) με την οποία εξασφαλιζόταν η ελευθερία του θρησκεύματος για τους υπηκόους
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η μάχη
των Λαβάρων και το λάβαρο - σημαία που οι
εξεγερμένοι σήκωσαν, κυανού χρώματος με
μαύρο σταυρό στη μέση, συνδέεται, επίσης,
με την ονοματοδοσία του οικισμού, καθώς,

σύμφωνα με τις μνήμες των παλαιών κατοίκων, μετά από παρέμβαση των προκρίτων
του χωριού, η Επιτροπή Μετονομασιών έδωσε τιμής ένεκεν το συγκεκριμένο όνομα.
Η αφήγηση είναι, πάνω από όλα, εξαιρετικά σημαντική, καθώς αντανακλά την
ενεργή διάθεση των Ελλήνων κατοίκων των
Λαβάρων, ενός παλαιότατου, βυζαντινού
χωριού του Έβρου με ισχυρότατη ελληνική
συνείδηση να αγωνιστούν για την εθνική
και θρησκευτική τους χειραφέτηση. Επίσης,
προβάλλει μέσα από τη σύνθετη διαδικασία
της διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης,
κάποια πραγματικά γεγονότα, τα οποία προσωπικά θεωρούμε ως πιθανότερο να συνέβησαν κατά την πρώτη ή τη δεύτερη κάθοδο
των Ρώσων, το 1828 - 29 ή το 1877- 78, οπότε
θα συνδέονται με τη δράση του Λαβαριώτη
ήρωα, Βαγγέλη Ματσιάνη.
Κατά την πρώτη φάση της επανάστασης
διακρίνεται ένας Κορνοφωλιώτης, ο Θανάσης Μπελιάς ή Καραμπελιάς. Ο Μπελιάς
μυείται στη Φιλική Εταιρεία γύρω στο 1818
και συνδέεται με Φιλικούς της Θράκης, στην
οποία η εξάπλωση των επαναστατικών ιδεών
ευνοούνταν από την ανάπτυξη των αστικών
ελληνικών κοινοτήτων και την εγγύτητα
της Κωνσταντινούπολης και της Αδριανούπολης. Ο Μπελιάς είχε σχηματίσει αντάρτικο σώμα στη Γκύμπραινα και ήταν ο σημαντικότερος από τους αρχηγούς των μικρών
ομάδων κλεφτών που δρούσαν στην περιοχή του Κεντρικού Έβρου. Μετά την κρίσιμη
σύσκεψη υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στο
Ισμαήλιο της Ρουμανίας, τον Οκτώβριο του
1820, στην οποία αποφασίστηκε η άμεση
έναρξη της επανάστασης από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, οι οπλαρχηγοί της Θράκης ειδοποιήθηκαν να αναχωρήσουν άμεσα
προς τη Μολδοβαχία. Ο Μπελιάς, μαζί με τον
οπλαρχηγό Γιάννη Καραγιάννη, από την περιοχή των Μαλγάρων συγκέντρωσαν ένα ευ-

2. Ευθυμιάδης, Παπαράλλης κ.α. 1973: 62-63. Ευθυμιάδης 2002.
3. Ευθυμιάδης 2002: 180-186. Βακαλόπουλος 2004: 91.
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άριθμο σώμα, περί τους 1500 άνδρες και τον
Δεκέμβριο του 1820 πορεύθηκαν προς τις
Ηγεμονίες, όπου κατατάχθηκαν στον στρατό του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του οποίου ο
Καραμπελιάς έγινε υπασπιστής. Οι Θράκες
αγωνιστές διακρίθηκαν ιδιαίτερα στις μάχες
που ακολούθησαν τη διάβαση του ποταμού
Προύθου και την πραγματική έναρξη της
Επανάστασης, στις 22 Φεβρουαρίου 1821.
Μετά την καταστροφή του Δραγατσανίου
ο Μπελιάς ακολούθησε τον πρίγκιπα μέχρι
τα σύνορα με την Αυστρία. Επιστρέφοντας,
συγκέντρωσε κάποιους πιστούς άνδρες και
ξεκίνησε για τον ελλαδικό χώρο. Μετά από
μία πορεία πλήρη ταλαιπωριών και κακουχιών, όπου αντιμετώπιζε καθημερινά εχθρικά
στρατεύματα και τρομοκρατημένους πληθυσμούς και έχοντας απολέσει τους περισσότερους από τους συντρόφους του φθάνει
στη Ροδόπη, όπου παρεκκλίνει από τον δρόμο του για να επισκεφθεί την πατρίδα του.
Αυτό αποτέλεσε θανάσιμο σφάλμα, καθώς
έπεσε σε ενέδρα τουρκικού στρατού, τραυματίστηκε, αιχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε
σιδηροδέσμιος στην Αδριανούπολη, όπου
απαγχονίστηκε. Η μορφή του ήρωα έγινε
θρύλος και ο θάνατός του δημοτικό τραγούδι, με πολλές παραλλαγές.4
Άλλοι Θράκες συναγωνιστές του Μπελιά
ακολούθησαν διαφορετική πορεία και έφθασαν στη Νότια Ελλάδα, κυρίως μέσω του
λιμανιού της Τεργέστης. Εκεί, εντάχθηκαν
στη λεγόμενη «Θεσσαλο -Μεκεδονο -Θρακική φάλαγγα», που το 1825 τέθηκε υπό την
αρχηγία του στρατηγού Γ. Καραϊσκάκη.5
Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν ο επίσης
καταγόμενος από την Κορνοφωλιά Γιαννακούδης -Καρακατσάνης. Από την Κορνοφωλιά καταγόταν επίσης ο αγωνιστής Δημητράκης Μπατζάκογλου ή Λογοθέτης, που το

1832 παρασημοφορήθηκε από την ελληνική
κυβέρνηση για την εθνική του δράση.
Τον Απρίλιο του 1828 ξεσπά ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει την περιοχή· η παρουσία του μένει
στη λαϊκή μνήμη ως «Πρώτη Ρουσία». Το τέλος του πολέμου σφραγίζεται με τη συνθήκη
της Αδριανουπόλεως, στις 14 Σεπτεμβρίου
του 1829. Η συνθήκη επιβάλλει στην Τουρκία την αναγνώριση της αυτονομίας της
Ελλάδας και της θρησκευτικής ελευθερίας
του υπόδουλου χριστιανικού πληθυσμού. Η
συνθήκη αυτή, μαζί με τους ευρύτερους στόχους των δυτικοευρωπαίων, τις απόπειρες
εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και την ένταση των εθνικών διεκδικήσεων διαμορφώνουν νέους όρους και
συνθήκες ανάπτυξης για τους υπόδουλους
Έλληνες. Μετά το 1830 η Δυτική Ευρώπη εκδηλώνει έντονο το ενδιαφέρον της για την
περιοχή του βιλαετίου της Αδριανούπολης,
προκειμένου να εκμεταλλευθεί τον πλούτο
της, ενώ η Υψηλή Πύλη προσπαθεί να αποδυναμώσει τις εθνικές μειονότητες και να
αντιμετωπίσει τις απόπειρες των δημιουργηθέντων Βαλκανικών κρατών να διεκδικήσουν τμήματα της Ευρωπαϊκής Τουρκίας.6
Οι κώδικες της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες
για τους οικισμούς της περιοχής. Συνεχείς
είναι οι αναφορές στους «Κουρνοφωλιότας» στους οποίους η Μητρόπολη χρωστάει σημαντικά ποσά. ήδη από τα μέσα του
18ου αιώνα, με έμφαση κατά τα τελευταία
15 έτη του αιώνα («και εδανείσθησαν τοις
κουρνοφωλιόταις δι’ ομολογίαις», «670 γρόσια... εδόθησαν τοις Κουρνοφωλιώταις δι’
ομολογίας και έδωσαν ομολογίαν οι Κουρνοφωλιώτες»).7 Η εικόνα επαναλαμβάνεται
στον Κώδηκα Β΄ που συνεχίζει μέχρι το έτος

4. Ευθυμιάδης, Παπαράλλης κ.α. 1973: 65-66. Βακαλόπουλος 1993: 107-109. Ευθυμιάδης 2002: 150-151. Γουρίδης
2006: 47-48.
5. Ευθυμιάδης 2002: 322-323.
6. Βακαλόπουλος 1999: 435.
7. Κώδηξ Α΄: 14, 16, 19, 23, 65, 67, 71, 73, 78, 81.
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1857, αλλά και τις πραγματοποιηθείσες στα
τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα επισκευές και κυρίως στα σχετικά με την
ανέγερση του Αγίου Αθανασίου Διδυμοτείχου, το 1834, όπως αυτές εγγράφονται στον
Κώδηκα Α΄. Εδώ, συχνές είναι οι αναφορές
σε τεχνίτες και προμήθειες υλικών από χωριά της επαρχίας Σουφλίου, οι οποίες προβάλλουν τη στενή σχέση με την πρωτεύουσα του καζά. Εξέχουσα θέση καταλαμβάνει
το Δέρειο: στην «ξυλεία οπού έρχεται από
Δερβενίου», στον Στογιάννον Δερβεντλή
ή τον κυρ-Γκαρίλη που θα φέρει ξύλα από
το Μεγάλο Δερβένι. Ακόμη, διαβάζουμε για
«τους βουλγάρους από μεγάλο δερβένι διά
κολώνας 35», τους ίδιους «διά μικρότερα
ξύλα μέτρα 104», αλλά και το κουρασάνι που
«εστούμπισαν» με κάποιον από το δερβεντλή... Εκτός από αυτούς είναι οι «κουρνοφολιότας» τουλκέριδες, δηλαδή ξυλουργοί,
που προμηθεύουν, μεταξύ άλλων, «καριδένια σανήδια», ενώ επανειλημμένα αναφέρονται και οι «σαλτικιότες» που καλούνται για
διόρθωμα στραβών σανιδιών.8

5.3. Το Σουφλί και η περιοχή του
κατά το δεύτερο τρίτο του 19ου αιώνα
Ήδη από την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα η Υψηλή Πύλη προχωρά στην εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων υπέρ των
υπόδουλων εθνοτήτων, που αντανακλώνται
άμεσα στην ανέγερση από το 1834, εκεί όπου
οι συνθήκες και τα μέσα των κοινοτήτων το
επιτρέπουν, νέων, μνημειωδών, εντυπωσιακών ναών, που αντικαθιστούν τους ταπεινούς παλαιούς και στη μεγάλη τους πλειοψηφία ακολουθούν μία εξελιγμένη μορφή
της ξυλόστεγης τρίκλιτης βασιλικής.
Στον Κώδικα Α΄ της Ιεράς Μητροπόλεως
Διδυμοτείχου συναντάμε δύο καταλόγους

με τους ναούς που ανεγέρθηκαν μετά τη
Συνθήκη της Αδριανουπόλεως, όπου αναφέ
ρονται τα εγκαίνια των κάτωθι ναών της περιοχής Σουφλίου:9
Απρίλιο του 1834, ο Άγιος Δημήτριος στο Καραμπεϊλί (Αμόριο)
6 Δεκεμβρίου 1834, ημέρα εορτής του Αγίου
Νικολάου, ο Άγιος Αθανάσιος στο Σαλτίκι
(Λάβαρα)
Ιούλιο του 1835, ο Προφήτης Ηλιού στο Μικρό Δερβένι (Μικρό Δέρειο)
Σεπτέμβριο του 1835, η Αγία Παρασκευή
στο Κιουπλί,
Σεπτέμβριο του 1837, ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο «Μεγάλο Δερβενί»
(Μεγάλο Δέρειο).
Κατά την περίοδο αυτή κάποιοι περιηγητές και ερευνητές χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο που συνδέει το Αιγαίο Πέλαγος
με την Αδριανούπολη και το εσωτερικό των
Βαλκανίων, αντανακλώντας το αυξημένο
δυτικοευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την περιοχή και εφοδιάζοντάς μας με ενδιαφέρουσες
πληροφορίες.
O Γάλλος γεωλόγος, γεωγράφος και
ιστορικός Ami Bouè, που περνάει από την
περιοχή το 1836, παρότι συμπαθεί ιδιαιτέρως τους Σλάβους, αναγνωρίζει την καθαρή υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στο
βιλαέτι της Αδριανούπολης:10 «Οι Έλληνες
βρίσκονται… πάνω στις όχθες του Έβρου,
κάτω από την Αδριανούπολη και στην ίδια
τη μεγάλη πόλη. Ο πληθυσμός της Ροδόπης
είναι ιδιαιτέρως αραιός και πολύμορφος…
ουσιαστικά ελληνικός στα νότια, ενώ στο μέσον μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν οι αρχαίες μουσουλμανικές αποικίες.»11 Ο Bouè
εσφαλμένα αναφέρει τα Λάβαρα ως μεγάλο
βουλγαρικό χωριό, καθώς, εκτός των άλλων,
τα ονόματα των κατοίκων, όπως μνημονεύ-

8. Κώδηξ Α΄: 2, 16 κ.ε., 49, 71, 258. Κώδηξ Β΄.
9. Κώδηξ Α΄: 126-127.
10. Ψάλτης 1919: 6. Βακαλόπουλος 1999: 499.
11. Ami Bouè 1840: 20, 1851: 163. Μοσχόπουλος 1948-49: 101. 344. Цветкова 1981: 288.
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ονται στην Αγία Τράπεζα του ναού του Αγίου Αθανασίου, την ίδια ακριβώς εποχή είναι
ευκρινώς ελληνικά: Γραμματικός, Λιμονιά,
Καραφύλης, Σιδέρης, Διαληχτή, Καμαργιάνης, Αναστάσης κ.λπ.12 Η περιγραφή έχει ως
εξής: «Το Σαλτίκιοϊ είναι μεγάλο βουλγαρικό
(sic !!!) χωριό, που απλώνεται στους πρόποδες της προέκτασης λοφίσκων, περικυκλωμένο από πολλά δέντρα και όμορφα λιβάδια.
Επειδή βρήκαμε το χάνι κλειστό ανεβήκαμε
στο τμήμα του χωριού που απλώνεται στο
ύψωμα (και φανερώνει πιθανώς πρωιμότερη εγκατάσταση των κατοίκων στις κοντινές πλαγιές) για να ζητήσουμε από τον
σουμπάση13 κατάλυμα. Αλλά και αυτός, επίσης, έλειπε από το σπίτι του. Απελπισμένοι,
βολευτήκαμε σε ένα πολύ καθαρό τσαρντάκι, όταν πληροφορηθήκαμε ότι οι κάτοικοι
του χωριού κοιμόντουσαν έξω από τα σπίτια
τους για να γλυτώσουν από την πανούκλα
και τους πανουκλιασμένους ταξιδιώτες.14
Όταν διαπιστώσαμε ότι κάτω, στο χωριό
ήταν ανοικτός ένας παντοπώλης σπεύσαμε
να στείλουμε έναν από τους υπηρέτες μας.
Αλλά μόλις μας αντιλήφθηκε και αυτός ο
έμπορος έκλεισε το κατάστημά του και πήγε
στους δικούς του, δεν ξέρω πού, κάπου στους
λόφους. Εξαντλημένοι από την κούραση και
τον καύσωνα επιδοθήκαμε σε πλιάτσικο,
επιτιθέμενοι στις αμυγδαλιές, μέχρι που ο
σουμπάσης ευαρεστήθηκε να εμφανιστεί.
Αυτός ο ευγενικός Βούλγαρος μας φέρθηκε
πολύ καλά και μας έφεραν τυρί, ψωμί, κρασί
και ρακί. Ήταν αρκετά αργά όταν ετοιμάστηκε η κοτόσουπα, στην οποία προσθέσαμε
ρύζι από τις προμήθειές μας. Έμειναν μόνο
κάποιες ώρες μέχρι την αναχώρησή μας, την
επόμενη ημέρα, καθώς σε αυτή την άκρη με

κανένα τρόπο δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψει κάποιος με τόσο υψηλό καύσωνα.
Στη συνέχεια, αφού αφήσαμε το Σαλτίκιοϊ, επί μισή ώρα ταξιδεύαμε δίπλα από
υψώματα, ενώ ακολουθήσαμε μικρό κατήφορο, που έρχεται από τα δυτικά και οδηγεί στην ίδια την όχθη του Έβρου.15 Εκεί ο
αμαξιτός δρόμος αποκαλύπτει τον γνεύσιο
που διαμορφώνει μικρά υψώματα, σκεπασμένα με δάση. Σε απόσταση μίας λεύγας
συναντήσαμε το χωριό Σοφλού, εν μέρει ελληνικό, ανάμεσα σε κήπους από αμυγδαλιές,
μουριές και καρυδιές, αλλά και χωράφια με
καπνά, βαμβάκι και κέδρα. Αυτή η κοιλάδα
του Έβρου είναι με μία λέξη ο κήπος των
Ηλυσίων.
Από το σημείο αυτό ως το Φέρεντ (Φέρες) απομακρυνόμαστε από τον Έβρο. Το
πρώτο χωριό μετά το Σοφλού είναι το Καρά
-Μπουνάρ Σου,16 σε απόσταση μισής λεύγας.
Σε απόσταση 1,5 λεύγας παραπέρα βρίσκεται το Τσολμεκτσί.17 Οι σωρεύσεις θρυμματισμένου ηφαιστειακού λίθου καθιστούν αυτό
το τμήμα του δρόμου εντελώς λευκό. Σε
απόσταση μίας λεύγας από το Καρά- Μπουνάρ διασχίζουμε μικρό ποτάμι,18 το οποίο
εκβάλλει στον Έβρο.
Το Τσολμεκτσί είναι ένα μεγάλο τουρκικό χωριό, όπου σμίγουν ο δρόμος από τη Φερέντ και εκείνος από τα Ύψαλα. Εδώ δεν έχει
χάνια, αλλά κάποιος πλούσιος συνηθίζει να
δροσίζει τους ταξιδιώτες. Παρότι η πόρτα
της αυλής του ήταν, ως συνήθως, ανοικτή,
κανείς δεν εμφανίστηκε. Αργότερα, όταν
ο Τάταρός μας τόλμησε να κτυπήσει την
πόρτα του σπιτιού, μία γυναικεία φωνή του
απάντησε ότι έρχονται και, πραγματικά, ένα
παιδί 7 - 8 ετών βγήκε σύντομα και μας είπε

12. Μπρίκας, Τσουρής 1996-97: 257-260.
13. Αστυνόμος.
14. Κατά την περίοδο εκείνη η περιοχή μαστίζεται από βαριές μολυσματικές ασθένειες.
15. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Μικρό Δέρειο, παράλληλα με τον ποταμό της Μάνδρας.
16. Η σημερινή Κορνοφωλιά.
17. Τα σημερινά Λαγυνά. 1 λεύγα ισούται με 4.452 μέτρα στην ξηρά.
18. Το Μαγκάζι.
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ότι ο πατέρας του λείπει, αλλά η μητέρα του
ευχαρίστως θα μας προσφέρει ότι ζητήσουμε. Εγκατασταθήκαμε αμέσως σε ένα αρκετά
καθαρό κιόσκι, που βρισκόταν στη μία άκρη
της αυλής και μόλις είχαμε καπνίσει από ένα
ναργιλέ, όταν το παιδί μας έφερε στον ταβά
αυγά, άσπρο τυρί, χαλβά, φρούτα και ωραίο
νερό. Ένας μικρός παράς για το παιδί ήταν
ο μοναδικός τρόπος να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους άγνωστούς μας σπιτονοικοκύρηδες, που προφανώς, από τη μεριά τους, μας παρατηρούσαν κρυφά».
Ο Auguste Viquesnel, Γάλλος γεωλόγος,
συνοδευόμενος από συνεργάτες περιηγείται τη Θράκη στα 1836 - 38 και εκ νέου στα
1847 - 48. Το πόνημά του, που περιλαμβάνει
τη φυσική και γεωλογική περιγραφή της περιοχής εκδίδεται μόλις το 1868. Ο Viquesnel
θεωρεί, όπως και οι λοιποί δυτικοευρωπαίοι, ότι οι Έλληνες κυριαρχούν στα περισσό
τερα αστικά κέντρα της Θράκης, όπως το
Διδυμότειχο, το Ορτάκιοι ή η Λιτίτσα. Ο συγγραφέας προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για τις αποστάσεις και τα μεγέθη των
οικισμών, τα δίκτυα συγκοινωνιών, την οικονομία και τη γεωλογική σύσταση ή ενίοτε,
τις καλλιέργειες, αλλά πολύ λιγότερες για τα
μνημεία, τις αρχαιότητες και τις εθνολογικές συστάσεις και διαφορές. Έτσι, για παράδειγμα αναφέρει για τη λίθινη γέφυρα με τα
δύο τόξα παρά το τουρκικό χωριό Kouϊounieri (Προβατώνας), τους αμπελώνες στην
Koutouloudja (Κοτρωνιά) και το Buyuk
Dervend (Μεγάλο Δέρειο), ενώ περιγράφει
λεπτομερειακά τους δύο σημαντικότερους
ορεινούς όγκους της περιοχής, τα Moukatè
Iailassi και Tchatal Kaia.19
Για τον Grisebach, που επισκέπτεται την
περιοχή το 1839, η ελληνική γραμμή συμπί-

πτει με τα νότια της οροσειράς της Ροδόπης,
ενώ οι Βούλγαροι, όπως και οι Αλβανοί κατήλθαν κατά τον 18ο αιώνα στα πεδινά της
Θράκης ως πλανόδιοι εργάτες.20
Οι διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και τη σύγκλιση της Οθωμανικής
κεντρικής διοίκησης με τη δυτικοευρωπαϊ
κή πραγματικότητα, γνωστές με τον όρο
«Τανζιμάτ» διαρκούν από το 1839 έως το
1876-77, ενώ πραγματοποιούνται κυρίως
μέσω δύο πράξεων, του Γκιουλχανέ Χάττι Σερίφ (1839) και του Χάττι Χουμαγιούν (1856).
Οι πράξεις αυτές προβλέπουν ισονομία και
ισοπολιτεία όλων των υπηκόων και θεσμοθετούν τη συμμετοχή των χριστιανών μέσω
του θεσμού της εκκλησίας στα διοικητικά
και δικαστικά όργανα των βιλαετίων και
των καζάδων.21 Βεβαίως, σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικά η έκταση και ο χαρακτήρας
που λαμβάνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις,
καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την
ισχύ των τοπικών κοινοτήτων και τις ιδιαίτερες, σε κάθε περιοχή συνθήκες.22 Σε κάθε
περίπτωση, οι πράξεις αυτές επιφέρουν σημαντική βελτίωση στη ζωή των Ελλήνων,
κυρίως των αστικών κέντρων, αλλά και των
κωμοπόλεων με «αστικές» δραστηριότητες
και, σε μικρότερο βαθμό, των αγροτικών οικισμών.23
Σημαντικό φαινόμενο της εποχής, ιδίως
μετά το πέρας του Κριμαϊκού πολέμου, το
1856 είναι η βαθμιαία μετάβαση της μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας στους κατέχοντες
το εμπορικό κεφάλαιο, δηλαδή σε Εβραίους,
Αρμένιους και κυρίως Έλληνες, μέσω της
διαδικασίας του δανεισμού, που οδηγεί στη
χρεοκοπία τους Τούρκους μεγαλοϊδιοκτήτες
που αδυνατούν να προσαρμοστούν στα δε-

19. Viquesnel 1868: 160-164. Βακαλόπουλος 1999: 500-501.
20. Grisebach 1841: 111. Κυριακίδης 1919: 34.
21. Ψάλτης 1919: 6. Köksal 2002: 173.
22. Köksal 2002: 173.
23. Βλ. Viquesnel 1868: 43. Κυριακίδης 1919: 28. Βακαλόπουλος 2004: 99-100.
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δομένα της εποχής.24 Οι χριστιανοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, εκμεταλλευόμενοι
τα ευνοϊκά μέτρα, αλλά και τις διεθνείς συγκυρίες, αναπτύσσονται οικονομικά, ενώ
στρέφονται σε σημαντικό βαθμό στο εμπόριο και τη μεταποίηση. Έτσι, σε κεφαλοχώρια, όπως τα Λάβαρα, το Σουφλί και η Κορνοφωλιά, εύποροι Έλληνες συγκεντρώνουν
στα χέρια τους το κεφάλαιο και μεγάλο μέρος του κτηματικού πλούτου, δημιουργώντας μία αξιοσημείωτη συσσώρευση οικονομικής ισχύος.
Η ανατροπή των οικονομικών σχέσεων
έχει ως αποτέλεσμα ισχυρές μεταβολές στο
πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως, δεν καθίσταται
δυνατόν να ξεριζωθούν αμέσως οι υφιστάμενες δομές, ούτε εξαλείφονται, η καταπιεστική συμπεριφορά των κατακτητών και
η διαφθορά των τοπικών αρχών. Αντιθέτως, η απώλεια της οικονομικής εξουσίας
οξύνει τη δυσφορία και το φανατισμό των
μουσουλμάνων έναντι των άλλων θρησκευτικών ομάδων. Σπασμωδικές αντιδράσεις
εκδηλώνονται, κυρίως με την επανεμφάνιση φαινομένων βίαιου εξισλαμισμού, ενώ
η θρακική ύπαιθρος δέχεται εντονότερη
την αυθαιρεσία των τοπικών αρχών και τη
φορολογική εκμετάλλευση, με τον φόρο επί
της περιουσίας, τον κεφαλικό φόρο και τις
αγγαρείες.25 Επιπλέον, όπως συμβαίνει σε
περιόδους ανωμαλίας, η ληστρική δράση
λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, ιδίως στην
περιοχή του Κεντρικού Έβρου, από την Κεσσάνη μέχρι το Διδυμότειχο, που επιδεινώνεται μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, με τη δράση
άτακτων, πρώην στρατιωτών του τουρκικού
στρατού, κυρίως Κιρκάσιων και «Κιρτζαλήδων», που ληστεύουν κυρίως πλούσιους χριστιανούς και μουσουλμάνους.26 Στα πλαίσια
αυτά αναπτύσσεται από τους χριστιανούς

ένοπλη απείθεια, που έχει πολλές πλευρές,
από την καθαρή ληστρική δράση μέχρι πιο
συνειδητοποιημένες μορφές αντίστασης. Ο
Απόστολος Φωτούδης παραθέτει μία σχετική ιστορία για την Κορνοφωλιά.27 Οι κάτοικοι της περιοχής έφθασαν μέχρι τον βαλή
της Αδριανούπολης για να παραπονεθούν
για το μεγάλο κακό που τους είχε βρει από
τους ληστές. Ο τελευταίος, ανίσχυρος να
αντιδράσει, τους παρέπεμψε στον σουλτάνο,
που γνωρίζοντας τη φήμη του χωριού, ζήτησε, προκειμένου να προμηθεύσει το χωριό
με τα απαραίτητα, όπλα και πολεμοφόδια,
να σταλούν τέσσερις νέοι ως όμηροι. Όταν
αυτοί παραδόθηκαν, ο σουλτάνος έστειλε τα
όπλα. Οι Κορνοφωλιώτες οπλίστηκαν και με
τη βοήθεια και των αγάδων των γειτονικών
τουρκικών χωριών εξολόθρεψαν τους ληστές. Ο σουλτάνος, αντί να απελευθερώσει
τους νέους, τους αποκεφάλισε, αλλά, ταυτοχρόνως, απάλλαξε από όλους τους φόρους
τους κατοίκους του χωριού για τέσσερα
χρόνια. Θεωρούμε ότι η ιστορία αντανακλά
περίπτωση ύστερης αναβίωσης του παλαιού
ειδικού καθεστώτος του δερβενιού, δηλαδή
του αρματολικιού.
Η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων μετά τα μέσα του 19ου αιώνα
έχει σοβαρό αντίκτυπο στον υπόδουλο
ελληνισμό. Στο βιλαέτι της Αδριανούπολης,
με φωτεινή εξαίρεση τον Χαϊρεδδίν πασά,
περί το 1850, τα πράγματα βαίνουν δυσχερώς, με κορύφωση την περίοδο του Ταχήρ
πασά, άπηνούς διώκτη του ελληνισμού.
Άλλο πρόβλημα είναι η επανεμφάνιση μολυσματικών ασθενειών και η αδυναμία συστηματικής αντιμετώπισής τους. Έτσι, τη
δεκαετία του ’60 η περιοχή δοκιμάζεται από
επιδημία πανώλους η οποία θερίζει τους
πληθυσμούς.28

24. Βακαλόπουλος 2004: 101.
25. Βακαλόπουλος 2004: 99.
26. Βακαλόπουλος 1999: 437, 2004: 105-108.
27. Φωτούδης 1981: 108-114. Γουρίδης 2006: 51.
28. Αθανασιάδης. 2000: 98-99.
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Μετά την ανάρρηση στον επισκοπικό
θρόνο του Διδυμοτείχου του Μελετίου Σιφνίου το 1849 και ιδίως επί του διαδόχου του,
Μελετίου Καβάσιλα, μετά το 1860, παρατηρείται άνθηση της παιδείας σε ολόκληρη
την επαρχία. Τότε ιδρύονται νέα και οργανώνονται υφιστάμενα σχολεία, όχι μόνο στις
πόλεις, αλλά και στην ύπαιθρο, κυρίως σε
κεφαλοχώρια, όπως τα Λάβαρα και η Κορνο
φωλιά. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι συστηματική και συνδέεται με αξιομνημόνευτους λογίους και δασκάλους.
Για το έτος 1859 ο Πατριαρχικός Κώδικας δίνει για τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου
63 χωριά και 7.486 στέφανα ή 37.480 ψυχές
ορθόδοξων χριστιανών, από τις 70 -80 χιλιάδες συνολικού πληθυσμού. Η επαρχία έχει
μία πόλη, το Διδυμότειχο και έξι κωμοπόλεις, Σουφλί, Ορτάκιοϊ, Μανδρίτσα, Κορνοφωλέα, Σαλτήκι και Μέγα Δερβέντι, δηλαδή
τέσσερις από τη σημερινή περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται
ότι υπάρχουν μόνο πέντε αλληλοδιδασκαλεία, σε Διδυμότειχο, Ορτάκιοϊ, «Αγκαλάνιον», «Σουφλή» και «εις Κορνοφωλέαν». Το
Ακ- Αλάν είναι το σημερινό χωριό Μπελοπόλιανε, ακμαίο, καθαρά ελληνικό χωριό, 12
χλμ. νοτίως του Ορτάκιοϊ, με παράδοση στη
σηροτροφία, αλλά και βιοτεχνικές, μη αγροτικές δραστηριότητες και έντονη πνευματική κίνηση.29
Μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του
1864, το 1867 η Οθωμανική Αυτοκρατορία
διαιρείται σε βιλαέτια, σαντζάκια (λιβά),
καζάδες και ναχίες. Η Θράκη συνίσταται
από τα βιλαέτια Κωνσταντινούπολης και
Αδριανούπολης, το δεύτερο με πέντε και
αργότερα έξι σαντζάκια, από τα οποία στο
σαντζάκι Αδριανούπολης ανήκει και ο καζάς Διδυμοτείχου, όπου και η περιοχή του
σημερινού Δήμου Σουφλίου. Στα συμβούλια,
τα δικαστικά και διοικητικά όργανα των βι29. Μανάκας 1952. Ζαφειριάδης 1970.
30. Βακαλόπουλος 1999: 436.
31. Βακαλόπουλος 1999: 439-440.
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λαετίων και καζάδων οι εθνότητες εκπροσωπούνται, έστω και υποτυπωδώς. Η εκπροσώπηση των υπόδουλων γίνεται μέσω των
μιλλέτ, δηλαδή των αυτόνομων θρησκευτικών κοινοτήτων, που πλέον διαμορφώνουν
εθνικό χαρακτήρα, οργανώνονται και καθίστανται ιδιαιτέρως αποτελεσματικά, ενώ
συναρτάται με την ανάπτυξη της νέας αστικής τάξης που είναι σχεδόν αποκλειστικά
μη - μουσουλμανική και περιλαμβάνει τους
εμπόρους, τους τεχνίτες - επαγγελματίες, τη
διανόηση και τους βιοτέχνες, που ήταν από
παλαιότερα οργανωμένοι σε εσνάφια. Τα
τελευταία μορφοποιούν την κοινωνική- οικονομική οργάνωση, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην ανέγερση ή συντήρηση
σχολείων, ναών και βιβλιοθηκών, την έκδοση εφημερίδων και λοιπών εντύπων και τη
στήριξη των οικονομικά αδύνατων.30
Η αναγνώριση από την Υψηλή Πύλη της
Εξαρχίας το 1870, που επισημοποιεί την αυτόνομη ύπαρξη της Βουλγαρικής Εκκλησίας
και η δημιουργία βουλγαρικού μιλλέτ προσφέρουν την αφορμή για την έξαρση της
εθνικής, ελληνοβουλγαρικής διαμάχης και
προσδίδουν βαρύνοντα ρόλο στα παλαιά
ισχυρά ελληνικά χωριά, όπως ήταν το Σουφλί, η Κορνοφωλιά και τα Λάβαρα, που βρίσκονταν κοντά σε περιοχές με έντονη βουλγαρική παρουσία, όπως στα ημιορεινά και
ορεινά του Κεντρικού Έβρου. Η κατάσταση
επιδεινώνεται από την ανερμάτιστη ελληνική πολιτική και την ένταση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία που αυξάνεται λόγω του
Κρητικού ζητήματος.31
Κατά την περίοδο αυτή η συλλογική μνήμη δημιουργεί ιστορίες για επώνυμα πρόσωπα που προβάλλουν τις κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες και μεταβολές της εποχής. Έτσι
για την Κορνοφωλιά είναι ο περίφημος παλαιστής Σταμάτης ο «Παινεμένος», που έζησε περίπου στα 1830 με 1854 και σκοτώθη-
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κε με δόλο από τον μουσουλμάνο αντίπαλό
του, τον Αλή-Πεχλιβάνη στο Παντηριώτικο
ποτάμ, το Σάββατο του Λαζάρου.
Το 1859 αρχίζει να εκδίδεται η επίσημη
επετηρίδα των βιλαετίων του κράτους, το
Salnamé, που στηρίζεται κυρίως στις δηλώσεις των κατά τόπους μουχτάρηδων και
πάντως όχι σε ακριβείς στατιστικές32. Εντούτοις, πάντοτε αποτελεί κύρια πηγή πληροφοριών για τα δημογραφικά, οικονομικά και
άλλα δεδομένα, τα σχετικά με το βιλαέτι.
Η ίδια περίοδος σημαίνει, επίσης, την
ορμητική είσοδο των ξένων κεφαλαίων και
των ευρωπαϊκών προϊόντων στα τουρκοκρατούμενα Βαλκάνια. Η περιοχή του σαντζακίου της Αδριανούπολης είναι από τις
πλέον ευνοημένες, ενώ συχνά οι χριστιανοί
της περιοχής, οι οποίοι έχουν επαφές με τους
Δυτικοευρωπαίους, ζητούν τη διαμεσολάβησή τους.33 Τα αστικά κέντρα του βιλαετίου
αναπτύσσονται ως κόμβοι βιοτεχνίας και
εμπορίου των τοπικών προϊόντων, τα οποία
εξάγονται σε μεγάλο βαθμό στη Δύση, κυρίως ρύζι, σιτάρι, μεταξόσποροι, κουκούλια
και αργότερα το μετάξι. Το εσωτερικό εμπόριο οργανώνεται σε νέα βάση. Βαθμιαία και
κυρίως κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70 η
περιοχή της επαρχίας Αδριανούπολης γνωρίζει μία πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη που
ευνοείται από την αναγνώριση των νέων μιλλέτ, Ελλήνων, Βούλγαρων, Μουσουλμάνων,
Εβραίων και Αρμενίων, ενώ βελτιώνονται
τα δίκτυα μεταφορών και αυξάνονται τα δημόσια έργα. Οι περιοχές που ασχολούνται με
τη σηροτροφία και το μετάξι ακμάζουν. Ανάμεσά τους πρωτεύουσα θέση καταλαμβάνει
μετά τη δεκαετία του ’60 το Σουφλί.34
Το μετάξι, μία υφαντική ύλη ζωικής προέλευσης αναπτύσσεται ιδιαιτέρως στον οικισμό αυτό, καθώς οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη

της μουριάς, της οποίας τα φύλλα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτροφή
του μεταξοσκώληκα.35

5.4. Η σηροτροφία και η ανάπτυξη
του Σουφλίου
Ήδη από τη δεκαετία του ’30 του 19ου
αιώνα έμποροι από τη Γαλλία, την Αγγλία
και την Ιταλία αρχίζουν να επισκέπτονται
συχνά τη μεγάλη αγορά της Αδριανούπολης,
αλλά και οικισμούς που με ταχείς ρυθμούς
αναπτύσσονται, όπως το Σοφουλού (σημ.
Σουφλί) και το Μουσταφά Πασά (Σβίλενγκραντ). Κυρίως, όμως, μετά τον Κριμαϊκό
πόλεμο (1853 -1856) και τη συνθήκη των
Παρισίων που ακολουθεί, η καταλυτική είσοδος των δυτικοευρωπαϊκών δυνάμεων
και των οικονομικών τους παραγόντων οδηγούν στην ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικά
στη σηροτροφία και τη μεταξουργία συνθήκες, όπως η ασθένεια των σκωλήκων στις
κύριες παραγωγές χώρες, Ιταλία και Γαλλία,
ο εκσυγχρονισμός του Οθωμανικού κράτους, η διάθεση των κατάλληλων μέσων και
δικτύων μεταφορών, οι χαμηλές τιμές της
αγοράς, κ.λπ. οδηγούν τη σηροτροφία σε
μία πρωτόγνωρη άνθηση, ενώ βαθμιαία αρχίζει η ανάπτυξη της μεταξουργίας, αρχικά
στην Αδριανούπολη και στη συνέχεια σε άλλες πόλεις της περιοχής.
Οι δραστηριότητες της οικονομίας του
μεταξιού και ο πρωτεύων ρόλος του Σουφλίου εδραιώνονται κατά το δεύτερο τρίτο
του 19ου αιώνα. Οι ανακαλύψεις του Παστέρ
κατά τη δεκαετία του ’60 επιλύουν το μεγάλο
πρόβλημα των ασθενειών του μεταξοβόμβυκα, συντελούν στη μετατροπή του μεταξιού
από αριστοκρατικό σε προϊόν μαζικής κατανάλωσης και δίνουν ώθηση στην οικονομία
του μεταξιού όχι μόνο στις Δυτικές χώρες,

32. Ψάλτης 1919: 7. Βαφείδης 1965: 290.
33. Βακαλόπουλος 2004: 99-100, 106-107.
34. Köksal 2002: 176-177.
35. Οικονόμου 73, στο Γκαγκούλια κ.α. 1992.
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αλλά και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και
ειδικά στο βιλαέτι της Αδριανούπολης, σε
σημαντικό βαθμό χάρη στην κρατική πολιτική. Δίδεται φοροαπαλλαγή για τη σηροτροφία, ιδρύονται ινστιτούτα για τη σποροπαραγωγή και σηροτροφία, προσλαμβάνονται
εξειδικευμένοι σύμβουλοι, προκηρύσσονται
διαγωνισμοί σχετικοί με την αποτελεσματικότητα των παραγωγών, δίνονται επιδοτήσεις στους καλλιεργητές μωρεώνων και
θεσπίζονται βραβεία, όχι μόνο χρηματικά
ποσά, αλλά και μικροσκόπια και χρήσιμα για
τη σηροτροφία εργαλεία.36 Η κατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής που ξεκινά το 1872
και ολοκληρώνεται γρήγορα και ιδίως η ανέγερση και λειτουργία του Σιδηροδρομικού
Σταθμού στο Σουφλί συνιστούν τους καταλυτικούς παράγοντες ανάπτυξης του οικισμού.
Η Εταιρεία Ανατολικών Σιδηροδρόμων ενδιαφέρεται ενεργά για την αύξηση της παραγωγής της γης στην περιοχή του βιλαετίου
της Αδριανούπολης, ενισχύοντας τον αγροτικό εξοπλισμό. Νέοι σπόροι από την Προύσα βελτιώνουν καταλυτικά την ποιότητα της
παραγωγής. Οι τιμές πώλησης ανεβαίνουν,
ενώ οι παραγωγοί κερδίζουν και από την
εξαγωγή του σπόρου. Για τους αγροτικούς
πληθυσμούς του Σουφλίου η σηροτροφία
καθίσταται σχεδόν μονόδρομος, σε μεγάλο
βαθμό λόγω των συνεχών πλημμυρών του
Έβρου, που ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες
του 19ου αιώνα αποτελούν συχνότατο φαινόμενο. Έτσι, από τα μέσα του 19ου αιώνα το
Σουφλί ανάγεται σε κέντρο της σηροτροφίας
σε ολόκληρο το βιλαέτι της Αδιρανούπολης.
Αντιθέτως, η Κορνοφωλιά χάνει την πρωτοκαθεδρία που είχε παλαιότερα. Προβολή της
νέας πορείας του οικισμού είναι η κουκουλαγορά, το «χαρέτσι», η οποία χρονολογείται από το 1867 και στέγαζε τις δημοπρασίες
των κουκουλιών. Ήταν μία έκταση ανεπτυγμένη γύρω από έναν ημιυπαίθριο στεγασμέ-

νο χώρο, στα ανατολικά της σιδηροδρομικής
γραμμής, εκεί που σήμερα βρίσκεται η Δημοτική Αγορά. [Φωτ. 84-87]
Παράλληλα με τη σηροτροφία, κατά τον
19ο αιώνα παρουσιάζουν ανάπτυξη και άλλοι κλάδοι της οικονομίας στη νέα πόλη του
Σουφλίου. Ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζουν η
οινοποιία και η αμπελουργία που φέρουν
παράδοση αιώνων και παραπέμπουν άμεσα στη θρακική αρχαιότητα. Έτσι, στα τέλη
του αιώνα η εκμετάλλευση φθάνει τις 20.000
περίπου στρέμματα αμπελώνων στον καζά
του Σουφλίου, Η οινοπαραγωγή ανέρχεται κατά το 1898 στους 2.000 τόνους στον
καζά του Σουφλίου, ενώ μεγάλο μέρος των
σταφυλιών και το 75% περίπου των οίνων
εξάγονται στη Γαλλία, κυρίως στο Μπορντό
(Bordeaux) και τη Μασσαλία (Marseille).
Από την άλλη, ένας μεγάλος αριθμός από
καροποιεία που φθάνουν τα 60 εργαστήρια
και 2 μηχανοκίνητα εργοστάσια στις αρχές
του 20ου αιώνα προμηθεύουν με αραμπάδες (βοϊδάμαξες), ολόκληρη τη Θράκη, ενώ
οι γιαχανάδες (σησαμοτριβεία) είναι δεκάδες στην πόλη και τα γειτονικά χωριά και οι
υδρόμυλοι λειτουργούν επάνω στον Έβρο
και τα ρέματα που καταλήγουν σε αυτόν.
Αναπτύσσεται, λοιπόν, το Σουφλί ως βασικός εμπορικός-βιοτεχνικός-οικονομικός
και κατά συνέπεια κοινωνικός-πολιτιστικός
κόμβος και ως το κύριο αστικό κέντρο επί
της δυτικής όχθης του κάτω ρου του ποταμού Έβρου, αντί της παλαιάς σημαντικής,
γειτονικής πόλης που ήταν το Διδυμότειχο,
το οποίο «άλλοτε επλούτει εκ ης μεταξοτροφίας... αλλ’ από του 1864 κατέπεσεν ολοσχερώς».37 Μία ακμαία αστική τάξη δημιουργείται, με έντονο πλέον εθνικό χαρακτήρα, με
επαγγελματικές συντεχνίες, οικονομικές,
εκπαιδευτικές και εθνικές δραστηριότητες,
ίδρυση υποκαταστημάτων τραπεζών, γραφείων ασφαλιστικών εταιρειών και εγκατά-

36. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1974: 125-126. Ρηγίνος, στο Γκαγκούλια κ.α. 1992. Παπαστρατής 2015: 4.
37. Βαφείδης 1953: 28.
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σταση αντιπροσωπειών εμπορικών οίκων. Ο
πληθυσμός φθάνει τις 440 οικογένειες, για
να ανέλθει γρήγορα, σύμφωνα με τον Γάλλο
A. Synvet κατά το έτος 1877 σε 4.680 Έλληνες
κατοίκους, που συγκροτούν έναν συμπαγή
ελληνικό οικισμό. Για να κατανοήσουμε τα
πληθυσμιακά μεγέθη αρκεί να αναφέρουμε
ότι κατά την ίδια εποχή στην ελεύθερη Ελλάδα η Κόρινθος είχε μόλις 2.619 κατοίκους,
η Λειβαδιά 4.524 και η πρώην πρωτεύουσα,
Ναύπλιο, 4.598 κατοίκους, ενώ το γειτονικό
Διδυμότειχο αριθμούσε 3.972 Έλληνες κατοίκους.
Κρίσεις, όπως η προσωρινή πτώση, κατά
τη δεκαετία μετά το 1858, λόγω της ασθένειας του μεταξοσκώληκα, που πλήττει σπόρο
και παραγωγή, αλλά και εκείνες της δεκαετίας του ’70, λόγω των επιδημιών και του
ρωσοτουρκικού πολέμου, όταν οι μωρεώνες
ερημώνουν, επιφέρουν μόνο προσωρινή
ανάσχεση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και του χριστιανικού στοιχείου.

5.5. Η πλωιμότητα του ποταμού Έβρου38
Η εξασφάλιση της πλωιμότητας του ποταμού Έβρου είχε απασχολήσει ευρέως τους
εκάστοτε κρατούντες, από τους αρχαίους
χρόνους. Είναι γνωστό ότι τα προϊόντα των
ελληνικών μητροπολιτικών πόλεων έφθαναν μέχρι την Αδριανούπολη, αλλά και έως
τη Φιλιππούπολη, κατά τους χειμερινούς μήνες, με διάφορα σκάφη, ενώ τον αντίστροφο δρόμο ακολουθούσαν τα προϊόντα της
θρακικής ενδοχώρας. Από δυτικοευρωπαίους περιηγητές γνωρίζουμε ότι ο ποταμός,
ακόμη και κατά τους 18ο και 19ο αιώνες παρέμενε πλώιμος σε ολόκληρο το μήκος του
κατά τους μήνες αυτούς. Οι κινήσεις επί του
Έβρου πραγματοποιούνταν με «σάλια», βάρκες, φορτηγίδες, με προσωπικό έως 3 άτομα,
αλλά και ιστιοφόρα˙ τα μεγαλύτερα, χωρητικότητας μέχρι 30-35 τόνους έφθαναν έως

την Αδριανούπολη, ενώ τα μικρότερα ανέπλεαν τον ποταμό μέχρι τη Φιλιππούπολη.
Οι μεταφορές εμπορευμάτων από την Αίνο
στο Σουφλί και πιο επάνω αφορούσαν σε
ψάρια, λάδι, σαπούνι, ελιές, αλάτι, πιθάρια
κ.λπ. Αντιστρόφως, τα σκάφη κατέπλεαν τον
ποταμό, βαριά φορτωμένα με ξυλεία, πίσσα,
σιτηρά, κτηνοτροφικά προϊόντα, σίδερο,
ρύζι και ζώα, ενώ στον κάτω ρου του ποταμού φορτώνονταν κάρβουνο, μαλλί, κουκούλια, καπνά, βαμβάκι και δέρματα.
Τα σάλια, επίπεδες μεγάλες σχεδίες κινούνταν αποκλειστικά με τη χρήση ενός
μεγάλου χειροκίνητου κουπιού ή ενός πολύ
ψηλού κονταριού, 7-8 μ., που ονομαζόταν
«σουρίκι» και βυθιζόταν ως τον πυθμένα του
ποταμού. Η μεγάλη δυσκολία ανέκυπτε όταν
κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα, οπότε έπρεπε
να στερεώσουν στο κέντρο της σχεδίας ψηλό
κατάρτι, από το οποίο έδεναν δύο σκοινιά,
που οι άκρες τους έφθαναν στις όχθες, για να
έχουν τη δυνατότητα να σύρονται από εργάτες στις δύο όχθες του ποταμού. Αυτός ο τρόπος μετακίνησης διήρκεσε έως το 1880-1890
περίπου, όταν ο σιδηρόδρομος κυριάρχησε
στην οικονομική, και όχι μόνον, ζωή των κατοίκων της περιοχής. Εκτός αυτών, γίνονταν
τακτικές διαδρομές ανάμεσα στις απέναντι
όχθες, επιπλέον με μικρές βάρκες, έως 10 θέσεων, που κινούνταν επίσης με σουρίκια ή
με κουπιά, αλλά και με μεγαλύτερα καράβια
που φορτώνονταν με άμαξες, δημητριακά,
καρπούζια, πεπόνια, μωρεόφυλλα, αλλά και
μεγάλο αριθμό επιβατών, από 50 έως 100. Τέτοιου είδους κινήσεις ήταν απαραίτητες για
τις μεταφορές προϊόντων, κυρίως από την
ανατολική όχθη του Έβρου, ενώ και οι κοινές εορτές, παζάρια κ.λπ. προσείλκυαν κατοίκους αμφότερων των οχθών. Ξεχώριζε το
κοινοτικό καράβι που το νοίκιαζαν έμποροι
με πλειοδοσία, στη θέση «Σκάλα» Σουφλίου,
κινούνταν και αυτό με τη βοήθεια «σουρικού», και βρισκόταν σε λειτουργία όλες τις

38. Карайововъ 1903: 5. Αθανασιάδης 2000: 100-102. Гуридис 2021.
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εποχές, ιδίως τα Σάββατα που στο Σουφλί γινόταν το «παζάρι». Επίσης, άλλο καράβι έκανε τη διαδρομή προς και από τη θέση «ξ’κ(ι)»,
κοντά στη Μάνδρα.
Ο ετήσιος αριθμός μετακινήσεων και
μεταφορών, κυρίως με σχεδίες εκτιμάτο σε
5-10 χιλιάδες, έτσι που κατά την κατασκευή
της σιδηράς σιδηροδρομικής γέφυρας στο
Κούλελι Μπουργκάς, το σημερινό Πύθιο
είχε ληφθεί πρόνοια για τη διέλευση ιστιοφόρων και σχεδιών.39
Το 1846, στα πλαίσια της ανάπτυξης των
συγκοινωνιών η Υψηλή Πύλη αναθέτει στον
Γάλλο μηχανικό του Οθωμανικού στρατού
Poirel να εκπονήσει μία μελέτη διευθέτησης
και πλωϊμότητας του Έβρου. Ο τελευταίος
διερευνά τα λιμάνια της Αίνου, με τις πιθανές θέσεις ελλιμενισμού και τον ποταμό,
μέχρι το ύψος της Αδριανούπολης. Το 1859
η εταιρεία Κομόντ αναλαμβάνει την «επιδιόρθωση» του ποταμού. Για κάποιους μήνες,
μάλιστα, ατμόπλοιο της εταιρείας αναπλέει
τον Έβρο μέχρι την Αδριανούπολη. «...ημέραν του Πάσχα κατέπλευσεν ενταύθα κατά
πρώτον το του ποταμού Μαρίτζης (Έβρου)
ατμόπλοιον, όπερ μέλλει να ταξιδεύση μεταξύ των δύο τούτων πόλεων...»40. Ο μηχανικός
Βίλεν, το 1859, όπως και ένας Άγγλος μηχανικός, το 1871, επίσης μελετούν τον ποταμό και τα λιμάνια της περιοχής της Αίνου.
Κοινή ιδέα είναι ο καθαρισμός του στόμιου
του Έβρου και η διευθέτηση της κοίτης του.
Ως κύριο λιμάνι θα χρησιμοποιούνταν εκείνο της Αίνου, όπου θα κατέληγε και ο σιδηρόδρομος, ενώ ο ποταμός θα μπορούσε να
είναι πλωτός όλες τις εποχές του χρόνου,
με την προϋπόθεση της διάθεσης μίας ασήμαντης δαπάνης για τον καθαρισμό και την
περιστολή της κοίτης του. Διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν, σχετικά τόσο με το
λιμάνι όσο και με τον ποταμό και, κυρίως, τα
οικονομικά συμφέροντα από την κατασκευή

της σιδηροδρομικής γραμμής, οδηγούν στον
μαρασμό και την εγκατάλειψη της ιδέας. Είναι ο περίφημος βαρώνος Χιρς, ο οποίος έχει
αναλάβει την κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από τον Φεβρουάριο του 1872, που δίνει την εντολή της έναρξης της κατασκευής
λιμανιού στο Δεδέαγατς, οπότε οι επιλογές
τροποποιούνται άρδην. Μαζί παύει βαθμιαία και η χρήση των πλωτών μέσων συγκοινωνίας επί του Έβρου και μετά το 1890 ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
Αμέσως μετά την ενσωμάτωση της Θράκης, το 1920, τίθεται εκ νέου το θέμα της
πλωιμότητας του Έβρου και αναζητείται η
παλαιά συνταχθείσα μελέτη. Εντούτοις, η
εξέλιξη των πραγμάτων και κυρίως η απώλεια της Ανατολικής Θράκης και η μετατροπή του ποταμού σε σύνορο ματαιώνουν οριστικά κάθε περαιτέρω ενέργεια.

5.6. Το Σουφλί και η περιοχή του κατά
το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα
Η Θράκη μετά το 1860 αποτελεί πεδίο
διεκδικήσεων μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων και έκφρασης του εθνικού αλυτρωτισμού των βαλκανικών λαών. Πρώτη κορύφωση είναι η αναγνώριση από την Υψηλή
Πύλη της βουλγαρικής εξαρχίας το 1870. Η
περίοδος που ακολουθεί, μέχρι το 1878 σηματοδοτεί την έκρηξη του λεγόμενου «ανατολικού ζητήματος».
Επί του θέματος της εθνολογικής σύστασης της περιοχής ασχολείται επισταμένα μία
σειρά από γεωγράφους και άλλους λογίους,
γνώστες της χώρας. Το 1877, κρίσιμη χρονιά
έναρξης του ρωσοτουρκικού πολέμου τρεις
δυτικοευρωπαίοι δημοσιεύουν αναλυτικούς
εθνολογικούς χάρτες της Ευρωπαϊκής Τουρκίας.41 Ο χάρτης του Γάλλου καθηγητή Γεω-

39. Αθανασιάδης 2000: 102.
40. Αναφορά προξένου Αδριανουπόλεως Α. Δόσκου, 13/4/1859. Βλ. Αθανασιάδης 2000: 100. Карайововъ 1903: 4.
41. Κυριακίδης 1919.
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γραφίας στο Οθωμανικό Λύκειο Κωνσταντινούπολης, Α. Synvet, «Table ethnographique
de la Turquie d’ Europe» συνοδεύεται από
μία λεπτομερή έκθεση με δημογραφικά
στοιχεία στα οποία αποτυπώνεται η επικράτηση του ελληνικού στοιχείου στη Νότια
Θράκη. Σύμφωνα με τον πίνακα ο ελληνικός
πληθυσμός της σημερινής περιοχής Σουφλίου, στους οικισμούς που υπάγονται στη
Μητρόπολη Διδυμοτείχου, έχει τους κάτωθι
χριστιανούς κατοίκους. Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται 13 βουλγαρικά («βουλγαρό
(φωνα)») χωριά, τα οποία μετά το 1877 αποσπώνται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
αρχικά προσωρινά από το Πατριαρχείο, για
να αποσχισθούν στη συνέχεια οριστικά:42
Κάτοικοι:
Σουφλί 4.680
Κορνοφωλιά 1260
Μάνδρα 2.640
Μανδρίτσα 200. Προφανώς οι αριθμοί
των δύο οικισμών πρέπει να αντιστραφούν
Σαλτίκι 1458
Καρά Μπεγλί 672
Δαδιά 546
Κιουπλή 1770
Καρά Κιλισσέ (Βούλγαροι) 684
Καγιατζίκ (Βούλγαροι) 200
Μπασκιλισσέ (Βούλγαροι) 450
Γιάννουρεν (Βούλγαροι) 1164
Κούτρουτζε (Βούλγαροι) 668
Μικρό Δερβέντι (Βούλγαροι) 378
Μέγα Δερβέντι (Βούλγαροι) 2172
Ο συνολικός πληθυσμός του καζά Διδυμοτείχου, όπου ανήκει και η περιοχή του
Σουφλίου έχει αυξηθεί από τους 37.480 κατοίκους το 1859 στους 46.740 το 1877.
Για τον Άγγλο Stanford, ολόκληρη η
περιοχή έως τον Αίμο παρουσιάζεται με
ελληνική πλειοψηφία. Υπογραμμίζεται η

απουσία σλαβικού στοιχείου νοτίως της Φιλιππουπόλεως, ενώ δηλώνεται ότι το βουλγαρικό στοιχείο συνίσταται από ποιμένες
και αγροτεργάτες, απασχολούμενους στα
τσιφλίκια μεγαλοκτημόνων.43 Για τον Ιταλό
Ε. Bianconi, μηχανικό των σιδηροδρόμων
στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, οι Βούλγαροι εμφανίζουν όψιμα μικρές εγκαταστάσεις σε ελληνικές περιοχές, όπως εκείνες των Φερών
και του Διδυμοτείχου, όπου ασχολούνται με
τη γεωργία. Στην ίδια εκτίμηση περί κυριαρχίας του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή της δυτικής όχθης του κάτω Έβρου και
της Θράκης, καταλήγουν ερευνητές, όπως
ο L. Diesenbach (1880, έκδ. 1890), o Lejean
(1861), ο El. Reclus (1876) και αργότερα ο R.
v. Mach (1899), ο οποίος δημοσιεύει στο περίφημο γερμανικό περιοδικό Pettermann’s
Mitteilungen και ο Amatori-Virgilj (1908).44
Ο Reclus θεωρεί ότι ο χριστιανικός πληθυσμός στα χωριά της Θράκης αποτελείται
σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες, οι οποίοι κατέχουν, εκτός από τις παράκτιες περιοχές και την ενδοχώρα, πλην μεμονωμένων
βουλγαρικών χωριών. Ακόμη και για τον
Βούλγαρο Ischirkoff (1911), επί Τουρκοκρατίας οι Βούλγαροι συναντώνται σπάνια
στις πεδιάδες του Έβρου, αντιθέτως με τα
ορεινά, ενώ μόνον όταν η παρουσία των
Τούρκων εξασθενεί, λόγω των συνεχών πολέμων, αρχίζει η κάθοδός τους και μάλιστα
μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 182829, όταν δημιουργείται ανάγκη για εργάτες
γης. Παρομοίως, ο Σέρβος καθηγητής Τσβίγιτς επιβεβαιώνει ότι ιδιαιτέρως στις περιοχές Διδυμοτείχου και Φερών οι Βούλγαροι
έχουν εγκατασταθεί, εγκαταλείποντας λόγω
της μεγάλης φτώχειας τις πατρίδες τους, διατηρώντας, εντούτοις, τον χαρακτήρα τους,
μία εικόνα που σχηματίζεται ευκρινώς σε
παρέβρια χωριά, όπως ο Τεκκές (Ταύρη)

42. Synvet 1877. Ψάλτης 1919: 120-121. Βαφείδης 1965: 290.
43. Βακαλόπουλος 1999: 501-502. Μοσχόπουλος 1948-49: 103-104.
44. Που μάλιστα υπηρέτησε στο Βουλγαρικό στρατό. Βλ. Ψάλτης 1919: 9. Κυριακίδης 1919: 39-44. Μοσχόπουλος
1948-49: 93. Γεωργαντζής 1993: 165.
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και το Μαχμουρλί (Πέπλος). Η ύστερη αυτή
εγκατάσταση είναι και ο λόγος που δεν συναντάμε σλαβικά τοπωνύμια στην περιοχή.
Στην πραγματικότητα, μόνον ο Αυστριακός
γεωγράφος H. Kiepert, ο οποίος εκδίδει τον
πρώτο του χάρτη στα μέσα του 19ου αιώνα,
αλλά γίνεται ευρύτερα γνωστός κατά στις
επίσημες συζητήσεις με αφορμή τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 -78 εμφανίζει
τους Βουλγάρους να έχουν έντονη παρουσία
μέχρι το Αιγαίο πέλαγος και για το γεγονός
αυτό χρησιμοποιείται κατάλληλα για τους
αλυτρωτικούς στόχους των τελευταίων.45
Η εφημερίδα Courrier d’ Orient δημοσιεύει το 1878 στατιστικά στοιχεία για το
βιλαέτι της Αδριανουπόλεως, από τα οποία
αλιεύουμε συνοπτικά τα εξής για τους οικισμούς της περιοχής:46
Bachklissé (Πρωτοκκλήσι), 105 οικίες και
510 Βούλγαροι κάτοικοι
Crouchevo (Κόρυμβος), 85 οικίες και 380
Βούλγαροι κάτοικοι
Golemo -Dervent (Μεγάλο Δέρειο) 480 οικίες, 220 Μουσουλμάνοι και 2.250 Βούλγαροι κάτοικοι
Malo - Dervent (Μικρό Δέρειο), 256 οικίες,
50 Μουσουλμάνοι και 1150 Βούλγαροι
κάτοικοι
Saltyk- keui (Λάβαρα) 170 οικίες και 780 Έλληνες κάτοικοι
Sofouly (Σουφλί) 1030 οικίες, 1500 Βούλγαροι και 3.500 Έλληνες κάτοικοι (!!!)
Coutloudja (Κοτρωνιά) 150 οικίες, 108 Μουσουλμάνοι και 630 Βούλγαροι κάτοικοι
Karabegly (Αμόριο), 128 οικίες και 610 Βούλγαροι κάτοικοι (!!!)
Kayadjik (Λευκίμμη, Εσφαλμένα) 350 οικίες
και 1500 Βούλγαροι κάτοικοι (!!!)
Mandra (Μάνδρα) 72 οικίες, 250 Βούλγαροι

και 120 Έλληνες κάτοικοι
Yanoren (Γιαννούλη) 180 οικίες και 795
Βούλγαροι κάτοικοι
Hadji- Alik (Κόρυμβος) 85 οικίες και 338
Βούλγαροι κάτοικοι
Syrt -Kara -Klissé (Μαυροκκλήσι) 150 οικίες
και 698 Βούλγαροι κάτοικοι
Kalaydji- Oba (οικισμός επί του Μαγκαζίου,
ανατολικά της Δαδιάς) 18 οικίες
Τέλος, από τους οικισμούς που σχετίζονται δημογραφικά με την περιοχή, στην περιοχή του Ορτάκιοϊ συναντάμε τα: Akalan
160 οικίες και 689 Έλληνες κάτοικους
Mandritza (Μαντρίτσα) με 250 κατοικίες, κατοικούμενες από Αλβανούς
Είναι σαφής και προκλητική η ανακρίβεια και η εσκεμμένη διαστρέβλωση για
πολλούς από τους οικισμούς, κατεξοχήν το
Σουφλί, το Αμόριο και τη Λευκίμμη. Εντούτοις, η πηγή παραμένει πολύτιμη λόγω της
αποτύπωσης των πληθυσμιακών μεγεθών
και εναπόκειται στον ερευνητή να εντοπίσει τις ανακρίβειες.
Κατά την πρώτη φάση του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877 -78 κατακλύζουν την
περιοχή Τούρκοι πρόσφυγες από τη Βουλγαρία.47 Οι Ρώσοι προελαύνουν ταχύτατα
και στις 10/22 Ιανουαρίου 1878 εισέρχονται
στην Αδριανούπολη. Στο Σουφλί εγκαθίσταται απόσπασμα 200 ιππέων, το οποίο ενισχύει εμπράκτως την αντιτουρκική διάθεση του
τοπικού πληθυσμού, κάποτε προχωρώντας
σε ακραίες ενέργειες, όπως εναντίον των
μουσουλμάνων του χωριού Σιδηρώ. Βεβαίως, οι Ρώσοι κατεξοχήν ευνοούν το βουλγαρικό στοιχείο.48
Στις 18 Φεβρουαρίου 1878, στην πολίχνη
του Αγίου Στεφάνου, κοντά στην Κωνσταντινούπολη υπογράφεται η Ρωσοτουρκική

45. Ψάλτης 1919: 9. Κυριακίδης 1919: 38-44. Μοσχόπουλος 1948-49: 93, 101-103. Γεωργαντζής 1993: 165. Βακαλόπουλος 1999: 442, 2004: 155-156.
46. Ethnographie 1919: 23-25.
47. Карайововъ 1903: 20.
48. Βακαλόπουλος 1999: 442.
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ειρήνη, με την οποία δημιουργείται μία μεγάλη Βουλγαρική ηγεμονία, πριγκιπάτο υπό
τον σουλτάνο. Με υποκίνηση των Άγγλων οι
Πομάκοι της Ροδόπης εξεγείρονται και ιδρύουν αυτόνομη δημοκρατία 21 χωριών. Το κίνημα καταπνίγεται γρήγορα με τη συνδρομή των Ρώσων και των ατάκτων του Πέτκο
Βοεβόδα.49
Το Συνέδριο του Βερολίνου, στις 1/8/1878
αναθεωρεί τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου,
ενώ δημιουργεί την ημιαυτόνομη «Ανατολική Ρωμυλία». Με την αποχώρηση των
Ρώσων, το φθινόπωρο του 1878 τεράστιες
μάζες χριστιανών προσφύγων, Βούλγαρων
και Ελλήνων, υπό τον φόβο των Τουρκικών
αντεκδικήσεων φεύγουν προς τη Βουλγαρία και την Ανατολική Ρωμυλία, ενώ, αντιστρόφως, οι μουσουλμάνοι της Ροδόπης και
της νέας Βουλγαρίας συρρέουν προς την
Οθωμανική Θράκη. Οι Έλληνες πρόσφυγες
είναι αρχικά καλοδεχούμενοι στη Βουλγαρία, αλλά βαθμιαία η προσοχή και εύνοια
των αρχών στρέφονται στους συμπατριώτες
τους. Οι παλιννοστούντες Τούρκοι προβαίνουν σε πράξεις τυφλής αντεκδίκησης, ενώ
εξαπλώνεται τύφος. Μέχρι το τέλος του χρόνου η τρομοκρατία των άτακτων Τούρκων,
βασιβουζούκων, Κιρκασίων και άλλων καθιστά την κατάσταση στην περιοχή του κάτω
ρου του Έβρου ανυπόφορη Οι Έλληνες της
περιοχής βρίσκονται σε άκρα απόγνωση και
ζητούν στις 28 Σεπτεμβρίου 1878 προστασία από τον Έλληνα πρόξενο στην Αδριανούπολη, Ν. Γεννάδη, διατρανώνοντας την
ελληνικότητά τους, ενώ απευθύνονται και
στον Ρώσο διοικητή της Αδριανούπολης,
Τοτλέβεν.50 Σε υπόμνημα που είχε προηγηθεί, στις 29 Μαΐου αναφέρεται για το Σουφλί
πληθυσμός 7.500 κατοίκων, αμιγώς ελληνικός, με 1200 οικίες και 1500 οικογένειες, για

την Κορνοφωλιά πληθυσμός 1500 κατοίκων,
με 300 οικίες και 350 οικογένειες και για το
Κιουπλί 3200 κάτοικοι, 400 οικίες και 700 οικογένειες, επίσης, αμιγώς ελληνικές.51
Ταυτοχρόνως, αναπτύσσεται από τους
ντόπιους ένοπλη αντίδραση εναντίον της
ωμής βίας των κατακτητών. Η πιο γνωστή
περίπτωση για την περιοχή είναι εκείνη του
Βαγγέλη Ματσιάνη, που γεννήθηκε γύρω
στο 1845 στα Λάβαρα. Ο Ματσιάνης υπερασπίζοντας την οικογένεια και την περιουσία
του σκότωσε δύο Τούρκους και κατέφυγε
στη Γκύμπραινα, πιθανώς περί το 1872, σύμφωνα με τη λαϊκή μούσα, όπου εντάχθηκε
σε ένοπλη, ανταρτική ομάδα, της οποίας
γρήγορα ανέλαβε την αρχηγία, επεκτείνοντας τη δράση του σε ολόκληρη τη Νότια
Θράκη. Κατά τη ρωσική κατοχή της Θράκης,
το 1877 - 78 ο Ματσιάνης διέλυσε την ομάδα
του, για να την ανασυντάξει και πάλι μετά
την αναχώρηση των Ρώσων και την ανακατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους
και να δρα με μεγαλύτερη ορμή και αποτελεσματικότητα. Η δράση του τρόμαξε τόσο
τους Τούρκους που έστειλαν μυστικό δολοφόνο, που προσποιούμενος τον φυγάδα προσέγγισε τον Ματσιάνη και του αφαίρεσε τη
ζωή. Η αντεκδίκηση των επαναστατών ήταν
απηνής: το κεφάλι του δολοφόνου βρέθηκε
παλουκωμένο μπροστά στην Αστυνομία Διδυμοτείχου. Πολλά είναι τα τραγούδια που
σχετίζονται με τη δράση και τον τραγικό θάνατό του Ματσιάνη.52
Αναφέρουμε ακόμη τον Παναγιώτη Γκάτζιο, κλέφτη τον οποίο περικυκλώνουν και
σκοτώνουν οι Τούρκοι το 1885, μέσα στο
χωριό και μετά παλουκώνουν το κεφάλι του
στην κεντρική πλατεία για παραδειγματισμό.53 Άλλος ήρωας είναι ο Κωνσταντής Ράλλης από τη Δαδιά, που δρα περί το 1890, με

49. Божинов 1981: 8. Βακαλόπουλος 1999: 442.
50. Αθανασιάδης 2000: 7-8. Βακαλόπουλος 2004: 233.
51. Гандевъ 1938: 4-6. Βακαλόπουλος 2004: 157-158, 233. Αθανασιάδης 2000: 66-68.
52. Ευθυμιάδης 2002: 447-459.
53. Φωτούδης 1981: 115-118. Γουρίδης 2006: 55.
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ορμητήριο τη Γκύμπραινα.54
Λίγο μετά τον πόλεμο η περιοχή Σουφλίου ανάγεται σε ξεχωριστό καζά, που υπάγεται στο νεοσύστατο καϊμακλήκι - σαντζάκι
του Δεδέαγατς, με επικράτεια που φθάνει
στα νότια μέχρι το Αρδάνιο και την Ιτέα,
καταλαμβάνοντας τμήματα των πρώην καζάδων Διδυμοτείχου και Mάκρης -Φερών, με
έδρα το Σουφλί ενώ εκτείνεται και στην
ανατολική όχθη του Έβρου.55 Ο οικισμός
γνωρίζει σημαντική πνευματική ακμή. Έτσι,
το 1878 δραστηριοποιείται ο Θεατρικός Όμιλος Σουφλίου, που ανεβάζει στη σκηνή του
Β΄Δημοτικού Σχολείου έργα όπως «Η Μερώπη» και ο «Ιουστινιανός», ενώ γύρω στο
1890 ενεργοποείται η πρώτη μουσική ορχήστρα εγχόρδων και κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα δημιουργείται δεύτερος
όμιλος, όπου καλυμμένο πλην έντονο είναι
το εθνικοαπελευθερωτικό περιεχόμενο των
έργων.56 Μαθητές από το Σουφλί σπουδάζουν στην Αθήνα και τη Φιλιππούπολη. Από
την άλλη, πολλά είναι τα προβλήματα, όπως
η έλλειψη ελληνόφωνων δασκάλων στα
βουλγαρικά χωριά, τα απαρχαιωμένα βιβλία
και η αναγκαστική ενασχόληση των μαθητών με τα χωράφια, τις βοσκές και κυρίως
την εκτροφή των μεταξοσκωλήκων.57
Η μεγάλη μείωση των κρατικών εσόδων
μετά το 1880, αποτέλεσμα του πολέμου, οδηγεί στη βαρύτατη φορολογική επιβάρυνση
των Ελλήνων της Θράκης, όπως στον φόρο
της αμπέλου, ενώ, η διοικητική και οικονομική αποδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
επιτείνει το κλίμα αυθαιρεσίας και αναρχίας. Το 1883- 84 ξεσπά για πρώτη φορά το
«Προνομιακό Ζήτημα», που αφορά στην αμφισβήτηση των πατριαρχικών προνομίων εκ
μέρους της Πύλης και στον κρατικό έλεγχο

στα ελληνικά σχολεία, ακολουθείται από την
παραίτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη
Ιωακείμ Γ΄ και αναζωπυρώνεται το 1890.58
Από το 1883 ενδιαφέρουσα αναφορά
του εκπαιδευτικού Νικολάου Χατζόπουλου
περιλαμβάνει τα νότια χωριά του καζά Σουφλίου. Τα περισσότερα από τα βουλγαρικά
χωριά, όπως το Πισμάνκιοϊ (Πεσσάνη), το
Ουκούφι (Καβησός) και το Δεβέντ(ι) ή ο Τεκές (Ταύρη), που είχε δημιουργηθεί προσφάτως από κατοίκους της Αισύμης, του πλέον
σκληροτράχηλου Βουλγαρικού οικισμού,
παραμένουν ή έχουν επιστρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ κάποια έχουν
περάσει οριστικά στην Εξαρχία. Τονίζεται η
ελληνικότητα της Λευκίμμης (Καβατζήκι), η
εξέχουσα θέση που κατέχει το μικρεμπόριο
του οικισμού στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής, όπως και η επιρροή που ασκεί
στα γειτονικά βουλγαρικά χωριά. Το 1880
ανεγείρεται στο χωριό λίθινη Δημοτική Σχολή.59 Στη Δαδιά ιδρύεται το 1884 Δημοτική
Σχολή και το επόμενο έτος κατασκευάζεται
διδακτήριο με χρήματα της κοινότητας και
προσωπική εργασία των κατοίκων, το οποίο
επεκτείνεται το 1909.

5.7. Η ελληνική παιδεία και η δημογραφική
κατάσταση στην περιοχή του Σουφλίου
Από το 1861 την κεντρική ευθύνη για
τη διάδοση της ελληνικής παιδείας στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως». Παράλληλα, ιδρύονται σύλλογοι,
αδελφότητες, εταιρείες, αναγνωστήρια ή
λέσχες, ενώ αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ενίσχυση

54. Κούκος 1991: 264.
55. Θρακικός ηλεκτρονικός Θησαυρός: λήμμα Σουφλίου καζάς
56. Κούκος, Τσιακίρη 1997: 146.
57. Βαφείδης 1965: 295.
58. Βακαλόπουλος 2004: 231-239.
59. Βαφείδης 1953: 23-25.
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της νεοαναπτυσσόμενης πόλης του Σουφλίου λαμβάνεται επίσης από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως, από το 1872.
Από το 1869 σημαντικός καθίσταται ο ρόλος
του «Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων», ενώ από το 1887 το έργο
του συνεχίζει η «Επιτροπή προς ενίσχυσιν
της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας», η
οποία, εντούτοις, γρήγορα έρχεται σε ρήξη
με τη Μητρόπολη Αδριανουπόλεως και τις
κατά τόπους αρχές.60
Η περιοχή του κεντρικού Έβρου είναι
από τις πλέον νευραλγικές λόγω της ύπαρξης συμπαγών βουλγαρικών πληθυσμών,
κυρίως στα ορεινά. Εδώ τα επείγοντα προβλήματα αφορούν στη διείσδυση του καθολικισμού με τη μορφή της Ουνίας, τη βουλγαρική επιθετικότητα και την αφομοιωτική
πολιτική της Υψηλής Πύλης. Η στήριξη του
ελληνικού κράτους αυξάνεται κατά τη δεκαετία του ’80, αλλά μετά το 1887 μειώνεται
απότομα λόγω της διαμάχης Πατριαρχείου
και Ελλαδικού κράτους ως προς τον έλεγχο
της εκπαίδευσης των αλύτρωτων χωρών.61
Για την πόλη του Σουφλίου η πρώτη λειτουργία σχολείου μπορεί να τοποθετηθεί
χρονικά λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα
και να συνδεθεί με ιδιωτικό οίκημα το οποίο
είχε νοικιαστεί στην περιοχή «Κούτσουρο»,
εκεί όπου σήμερα υψώνεται το Β΄ Δημοτικό
Σχολείο. Το κτίριο κάηκε περίπου το 1870
και λίγα χρόνια μετά, γύρω στο 1877 «εν τη
πόλει ταύτη ιδρύεται στην ίδια θέση ωραία
και μεγάλη λιθόκτιστος σχολή», με χρήματα της κοινότητας και προσωπική εργασία
των κατοίκων. Το σχολείο έχει ως πρώτο διδάσκαλο τον Μόσχο Βασιλείου, που δίδαξε
για περισσότερα από 40 χρόνια. Στη συνέχεια αναγνωρίζεται ως «Αστική Σχολή Αρ-

ρένων», ενώ λειτουργεί έως το 1914. Περί
το 1870 ιδρύεται στην Καρκατσιλιά με πρωτοβουλία των κατοίκων «Δημοτική Σχολή
Αρρένων» ή «Αρρεναγωγείον» σε ιδιόκτητο
κτίριο, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο, στην πλατεία «Σαρπ- Μπουνάρ», ενώ το Παρθεναγωγείο ιδρύεται περί το 1880, αρχικά σε ιδιωτικά κτίρια και στη συνέχεια σε κτίσμα που
ανεγείρεται ως διδακτήριο, που αργότερα
στεγάζει και το Νηπιαγωγείο.62 Τα δύο μόνιμα διδακτήρια φέρουν την επωνυμία «άνω
και κάτω σχολή».63 Οι πόροι για τη λειτουργία και συντήρησή τους αντλούνται από τα
ενοίκια που λαμβάνονται από δύο εργαστήρια, ένα λαχανόκηπο και χωράφια. Σειρά δασκάλων προσφέρει άοκνα τις υπηρεσίες της
ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Στα χωριά,
από την άλλη, τα σχολεία διατηρούνται από
το περίσσευμα των εκκλησιών.64
Από τον Μάρτιο του 1877, λίγο πριν την
έναρξη του ρωσοτουρκικού πολέμου, σε κατάλογο σχολείων Σουφλίου και χωρίων, το
Σουφλί αναφέρεται ως «ελληνική κωμόπολις» με 1200 οικογένειες και 2 αλληλοδιδακτικά σχολεία, το καθένα με συνδιδακτικό
και αλληλοδιδακτικό τμήμα, συνολικά με 3
δασκάλους, 304 μαθητές και 36 μαθήτριες.
Εντούτοις, η κατάσταση είναι τόσο άθλια,
που «διά μικροέξοδα δεν χορηγείται ούτε
παράς» και «εκ της γενικής οικονομικής καχεξίας επαπειλείται η διάλυσις τινός εκ των
σχολείων μας».65 Το Κιουπλί, ελληνικό χωριό
με 300 οικογένειες έχει αλληλοδιδακτική
σχολή με 2 τμήματα, συνδιδακτικό και αλληλοδιδακτικό με 63 μαθητές και 7 μαθήτριες,
ενώ η Κορνοφωλέα, ελληνικό χωριό με 270
οικογένειες έχει αλληλοδιδακτική σχολή
με 2 τμήματα, 37 μαθητές και 3 μαθήτριες.
Αναφέρονται επίσης ως «χωρία βουλγαρι-

60. Βακαλόπουλος 1999: 479-489.
61. Βακαλόπουλος 1999: 479- 482.
62. Ιστ. Σχολ. 149-154.
63. Βαφείδης 1953: 9, 1965: 292.
64. Σεϊτανίδης 1959: 235.
65. Βαφείδης 1965: 290-292.
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κά» ή «βουλγαρό(φωνα)», με γραμματοδιδα
σκαλεία, όπου η διδασκαλία γίνεται με το
αρχαίο σύστημα, στα βουλγαρικά, το Γιάννερι (Γιαννούλη), με 200 οικογένειες και
20 μαθητές, το Καγιατζίκ (Κυριακή) με 180
οικογένειες και 35 μαθητές, το Καρακλήσε
(Μαυροκκλήσι) με 90 οικογένειες και 7 μαθητές και το Πάσκλησε (Πρωτοκκλήσι) με
60 οικογένειες και 10 μαθητές. Τέλος, αναφέρονται ως ελληνικά χωριά άνευ σχολής η
Δαδιά με 130 οικογένειες και η Μάνδρα με
50 οικογένειες.
Πιθανώς λίγο μετά την έναρξη του ρωσοτουρκικού πολέμου αναφέρεται για το
Σουφλί η λειτουργία ενός μικτού σχολείου
με 198 μαθητές, 22 μαθήτριες και 2 διδασκά
λους και ενός αλληλοδιδακτικού. Για τα άλλα
χωριά παραμένουν οι ίδιοι αριθμοί ενώ λειτουργούν γραμματοδιδασκαλεία. Αναφορές
γίνονται για το Μεγάλο και το Μικρό Δερβέντι, με 300 περίπου, πατριαρχικές βουλγαρικές οικογένειες, όπου, όπως και σε αριθμό
ελληνικών χωριών δεν υπάρχουν σχολεία.
Η προσωρινή αυτή παρακμή οφείλεται στις
συνθήκες του πολέμου και τις μετακινήσεις
των πληθυσμών.66
Τα ίδια περίπου στοιχεία δίνει για το
Σουφλί αχρονολόγητο έγγραφο της Βουλής
των Ελλήνων που ο Βαφείδης67 τοποθετεί
λίγο μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο, όπου
αναφέρονται Ελληνική Σχολή με 20 μαθητές,
δύο Δημοτικά με 200 μαθητές, Παρθεναγωγείο με 45 μαθήτριες και Νηπιαγωγείο με 100
μαθητές. Επίσης, δίνονται για τη Μάνδρα 55
οικογένειες και γραμματοδιδασκαλείο με 12
μαθητές, Κορνοφωλέα με 320 οικογένειες
και δημοτικό σχολείο με 40 μαθητές, Δαδιά
με 130 οικογένειες, Δημοτικό με 130 μαθητές και Νηπιαγωγείο με 30 μαθήτριες. Από
τα βουλγαρικά χωριά το Κούτρουντζε (Κοτρωνιά) φέρεται να έχει 40 οικογένειες και

66. Βαφείδης 1965: 292-293.
67. Βαφείδης 1965: 295-296. Αθανασιάδης 2000: 58-59.
68. Βαφείδης 1953: 26-27.
69. Βαφείδης 1953: 21-22.
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γραμματοδιδασκαλείο, το Γιάννουρεν 50 οικογένειες, το Πάσκλησε 51 οικογένειες και
ελληνικό γραμματοδιδασκαλείο, το Καβουτζίκ (Καγιατζίκ, Κυριακή) 60 οικογένειες, το
Μέγα Δερβέντι 300 οικογένειες, βουλγαρικό
γραμματοδιδασκαλείο και ελληνική Σχολή
της Αδελφότητος που όμως διαλύθηκε και
το Μικρό Δερβέντι 100 οικογένειες.
Αναφέρονται, ακόμη, οι ισχυρότεροι και
πλουσιότεροι των χωριών, στο Καράκκλησε
οι Σταμάτης, Τζαμπάσογλου, Τόιτσος Ναλμπάντης, στο Καλάμπεϊλη (Αμόριο) οι Αυγε
ρινός, Θεόδωρος και Ευάγγελος, στο Σαλτήκι οι Βαρσάμης, Δ.Ουζούνογλους, Ηλίας
Τάταρης, Δ. Αραμπατζής, Απόστολος Χαρίτου και Νικόλαος Μίχογλου, στη Μάνδρα ο
Χατζή Τριαντάφυλλος, ο Μόσχος Δεμιρτζής
και ο Δημήτριος και στην «Κορνοφωλέα»
οι Χρ. Αναγνώστης, Αθανασάκης Γιαζιτζής,
Πολυχρόνης και Γιαννάκος.68 Σε άλλο έγγραφο ως εξέχοντα, «φιλογενή» πρόσωπα του
Σουφλίου αναφέρονται οι Χατζή Απόστολος
Δαούλας, Δημ. Χαραμπάρας, Γρηγόριος Παπάζογλους και Σταμάτης Παπαδόπουλος.69
Στον καζά του Ορτάκιοϊ ο μόνος οικισμός με εκπαιδευτική δραστηριότητα εμφανίζεται να είναι η Μανδρίτσα με 500 οικογένειες, Αστική Σχολή με 120 μαθητές και
Νηπιαγωγείο με 60 μαθητές, ενώ δεν αναφέρεται το Ακ-Αλάν, το οποίο κατά την εποχή
παρουσιάζει σημαντική εκπαιδευτική και
πολιτιστική δραστηριότητα και προφανώς
δεν χρηματοδοτείται από την Αδελφότητα.
Σε άλλα δύο έγγραφα που συντάσσονται
αμέσως μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο και
αφορούν στην επαρχία Διδυμοτείχου συναντάμε τους εξής ελληνικούς οικισμούς, οι
περισσότεροι εκ των οποίων με μεταναστεύσαντες και παλιννοστήσαντες κατοίκους και
με χαμηλούς πληθυσμούς, λόγω των ταλαιπωριών του πολέμου: Καραμπεϊλή, χωριό
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με 112 οικογένειες, Σαλτίκιοϊ, κωμόπολη, με
283 οικογένειες, Μάνδρα με 44 οικογένειες,
Σουφλί, πόλις με 980/1200 οικογένειες, 2 ναούς, ένα Ελληνικό και 2 Αλληλοδιδακτικά/
Δημοτικά Σχολεία, Κορνοφωλέα, ελληνική
«κωμόπολις» με 300/340 οικογένειες, σχολείο συλλαβισμού και ανάγνωσης και Μονή
της Υπεραγίας Θεοτόκου, εξαρτώμενη από
την Αθωνική Μονή Ιβήρων, Δαδιά, χωριό με
91/92 οικογένειες, Σχολή συλλαβισμού και
Μονή, επίσης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ως
βουλγαρικά χωριά του καζά Σουφλίου, άνευ
σχολής, των οποίων οι κάτοικοι επίσης μετανάστευσαν και εν μέρει επανήλθαν αναφέρονται τα Κούτρουτζε (Κοτρωνιά), Γιάνναρεν (Γιαννούλη), Πάσκλησε (Πρωτοκκλήσι),
με 75 οικογένειες, Καγιατζίκ (Κυριακή) με
55 οικογένειες, αλλά και 10-15 «οικίας Ουννιτών», που έχουν ιδιαίτερη εκκλησία, Μέγα
Δερβέντ, με 200/380 οικογένειες και Μικρόν
Δερβέντ, με 64/75 οικογένειες. Βουλγάρικα
χωριά του καζά Διδυμοτείχου, σήμερα στον
Δήμο Σουφλίου, τότε άνευ σχολής είναι το
Χατζαλή (Κόρυμβος), με 45 οικογένειες και
το Καράκλησε (Μαυροκκλήσι), με 104 οικογένειες.70
Το 1880, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ και στήριξη ελληνικών κεφαλαίων ιδρύεται η «Εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική Αδελφότης Αγαπάτε
Αλλήλους», η οποία θα διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην εκπαίδευση των Ελλήνων της Θράκης, προς τους οποίους στρέφεται από το 1883. Στο Σουφλί, το Αμόριο, την
Κορνοφωλιά, αλλά και τη Μανδρίτσα και
τη Λιτίτσα, σε περιοχές όπου η βουλγαρική
πνευματική κίνηση είναι έντονη, η Αδελφότητα χρηματοδοτεί και κάποτε συγκροτεί
εκπαιδευτήρια και αποστέλλει δασκάλους.
Το έργο της εντείνεται κατά την τελευταία
δεκαετία του 19ου και τις αρχές του 20ου
αιώνα, με τη σύμπραξη της Ιεράς Μητροπό-

λεως και τη συμβολή των τοπικών κοινοτήτων, μέσω των καλούμενων «Εφοροεπιτροπών», ακόμη και στο Μεγάλο Δερβένι, το
σημαντικότερο από τα βουλγαρικά χωριά.71
Η Ανατολική Επιθεώρηση των Αθηνών
δημοσιεύει το 1884 στοιχεία του προηγούμε
νου έτους, σύμφωνα με τα οποία στην εκκλησιαστική περιφέρεια Διδυμοτείχου ανήκουν
53 χωριά72: Από αυτά στον Καζά Διδυμοτείχου βρίσκονται το Καραμπεγλή (Αμόριο) με
140 οικογένειες και 35 μαθητές, το Σαλτίκιοϊ
(Λάβαρα), με 350 οικογένειες, Δημοτικό Σχολείο με 75 μαθητές και Νηπιαγωγείο με 40
μαθητές, Μάνδρα με 320 οικογένειες και
20 μαθητές (προφανώς εσφαλμένα, καθώς
συγχέεται με τη Μανδρίτσα, που όντως έχει
μεγάλο πληθυσμό). Από τους οικισμούς του
καζά Σουφλίου το ίδιο το Σουφλί έχει 1350
οικογένειες, Αστική Σχολή με 460 μαθητές,
Παρθεναγωγείο με 200 και Νηπιαγωγείο με
100 μαθητές, η Κορνοφωλιά 320 οικογένειες
και 80 μαθητές, η Δαδιά 130 οικογένειες και
50 μαθητές και το Κιο(υ)πλί 400 οικογένειες,
Αστική Σχολή με 150 και Νηπιαγωγείο με 80
μαθητές.
Από στατιστική που έχει συνταχθεί γύρω
στο 1886 φαίνεται ότι λειτουργεί σχολείο
με γραπτή άδεια του σχετικού Υπουργείου
μόνο στο Σαλτήκι, ενώ με προφορική άδεια
λειτουργούν σχολεία στα χωριά Κορνοφωλιά, Δαδιά, Γιάννουρεν, Καγιατζήκ, Μέγα
Δερβέντι, Μικρό Δερβέντι, Σχολεία Αρρένων
και Θηλέων λειτουργούν στο Κιουπλί και τη
Μανδρίτσα, ενώ τρία σχολεία συναντώνται
στο Σουφλί. Το 1887 ανεγείρεται Σχολή Θηλέων στο Σαλτήκι με σχετική άδεια. Η αίτηση των κατοίκων του Σουφλίου, του Μεγάλου Ζαλουφίου, της Κορνοφωλιάς και του
Κιουπλίου να λαμβάνουν απευθείας το υπέρ
των σχολείων ποσό από τον ηγούμενο της
Μονής Δαδιάς, τον Απρίλιο του 1886 απορρίπτεται από την Εφοροδημογεροντία Διδυ-

70. Βαφείδης 1965: 293-294.
71. Βαφείδης 1953: 28, 1965: 297-298. Ιστ. Σχολ.: 21-22. Βακαλόπουλος 1999: 483-485.
72. Ψάλτης 1919: 122-124. Ιστ. Σχολ. 108-109.
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μοτείχου. Τον Οκτώβριο του 1888 επανέρχονται οι πρόκριτοι και έφοροι των σχολείων
Σουφλίου και ζητούν από τον Μητροπολίτη
να τους παραδοθούν τα διπλότυπα γάμων,
τυχηρά, κ.λπ. Σουφλίου και περιχώρων, προ
κειμένου οι οικισμοί αυτοί να αυτονομη
θούν από το Διδυμότειχο, προχωρώντας
στη σύσταση ιδίας δημογεροντίας για την
επίλυση των ζητημάτων, «των συνεγχωρίων
αυτών και των περιχώρων», κάτι που επίσης
«αποκρούστηκε».73

5.8. Το Σουφλί και η περιοχή του
μετά το 1880
Μετά τις βασάνους του πολέμου, η κατάσταση των Ελλήνων του σαντζακίου της
Αδριανούπολης βελτιώνεται ιδιαιτέρως.
Αυτοί κυρίως ζουν στα αστικά κέντρα, τις
παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές,
κατεξοχήν επί των οχθών του Έβρου, ενώ
ασχολούνται, πλην της γεωργοκτηνοτρο
φίας, με το εμπόριο, τον τραπεζικό κλάδο, τα
ελευθέρια επαγγέλματα και τον βιομηχανικό - βιοτεχνικό τομέα, κάτι που τους παρέχει
τη δυνατότητα να κυριαρχούν στο κοινωνικό, οικονομικό και βαθμιαία στο πολιτικό
επίπεδο. Άλλωστε, ήδη από τα τέλη του 18ου
αιώνα κατείχαν τη μεγάλη πλειοψηφία των
παραγόμενων βιοτεχνικών προϊόντων.74
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 του
19ου αιώνα ο καζάς Σοφουλού έχει πληθυσμό 40.735 κατοίκων, από τους οποίους
16.836 Μουσουλμάνοι, 13.810 Έλληνες, όπου
συμπεριλαμβάνονται και οι Βούλγαροι πατριαρχικοί, 6.377 Βούλγαροι εξαρχικοί, ενώ
συναριθμούνται, επίσης, Αθίγγανοι, Αρμένιοι και άλλοι. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται

από βουλγαρικές πηγές για τους μπεκτασήδες ή κιζιλμπάσηδες που είναι ευάριθμοι
στον καζά Σουφλίου και χαρακτηρίζονται
ως πολύ εργατικοί. Αναφέρεται η ύπαρξη
δύο τεκέδων, ενός στο βουνό Γιαϊλιά (τεκές
του Κιζίλ Ντελή) και του άλλου στο Μικρό
Δέρειο (κάτω τεκκές).75
Από τα αγροτικά προϊόντα στην περιοχή
ευδοκιμούν τα σιτηρά, τα καπνά, το βαμβάκι, τα καρπούζια και πεπόνια, τα αμπέλια, τα
οπωροφόρα και τα κηπευτικά. Μεγάλη είναι
η παραγωγή του μελιού, όπως και των υφαντών και καλτσών. Στα δυτικά ορεινά του
Σουφλίου αναπτύσσονται η κτηνοτροφία,
η υφαντική κιλιμιών, η υλοτομία, αλλά και
η λειτουργία μεταλλείων, όπως αντιμονίου,
χαλκού, μολύβδου κ.λπ. στην περιοχή του
Σουφλίου δοκιμαστικά.76
Στα τέλη του 19ου αιώνα τα προβλήματα
ξηρασίας, οι πλημμύρες και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος καταστρέφουν την τοπική οικονομία.77 Παραθέτουμε, στοιχεία που έχουμε
στη διάθεσή μας για τα έτη 1897 και 1898, τα
οποία, εντούτοις, πρέπει να προσαρμοστούν
για να δώσουν την εικόνα της παραγωγής
σε ευνοϊκότερες χρονιές, καθώς η συγκεκριμένη διετία ήταν από τις χειρότερες για τις
παρέβριες περιοχές. Παρατίθενται η παραγωγή σε τόνους για τον καζά του Σουφλίου,
όπου δίνονται τα σημαντικότερα προϊόντα
του και φαίνεται η σχέση με τη συνολική
παραγωγή για το βιλαέτι Αδριανούπολης.
Για να καταστεί εμφανής η πραγματική αναλογία των μεγεθών παρατίθενται οι πληθυσμοί του καζά Σουφλίου και του βιλαετίου
Αδριανουπόλεως που είναι 43.045 κάτοικοι
για τον καζά του Σουφλίου και 997.482 κάτοικοι για το βιλαέτι της Αδριανούπολης
(αναλογία 1/23,17).78

73. Βαφείδης 1953: 23-25.
74. Карайововъ 1903: 21. Παπαθανάση -Μουσιοπούλου 1974: 142.
75. Карайововъ 1903: 20. Стойков 1981: 137.
76. Стойков 1981: 121, 135.
77. Карайововъ 1903: 52.
78. Карайововъ 1903: 7-14, 27-34.
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Σιτάρι σκληρό 102/170 τόνοι, έναντι 2.994,9/
2860,1 του βιλαετίου
Σιτάρι μαλακό 108/180 τόνοι, έναντι 1613,4/
1546,5
Κριθάρι 24/40 τόνοι, έναντι 1896,8/1990,8
Βρώμη 6/10 τόνοι, έναντι 1134,5/778,7
Καλαμπόκι 60/100 τόνοι, έναντι 1285,27/
1086,29
Σίκαλη 70/60 τόνοι, έναντι 714,9/577,6
Αρακάς 4/8 τόνοι, έναντι 14,11/14,7
Κεχρί 10/20 τόνοι, έναντι 121,33/84,9
Βαμβάκι 20/22 τόνοι, έναντι 318,2/347,0
Κρεμμύδια 35/50 τόνοι, έναντι 2204,6/1823,7
Σκόρδα 20/25 τόνοι, έναντι συνολικού
443,1/355,4
Μποστάνια 28/36 χιλιάδες τόνων, έναντι
114,4/127,7 χιλιάδων
Σκούπα 15/100 τόνοι, έναντι 42,1/126,3
Σπόρος καναρινού 15/20 τόνοι, έναντι
4906,4/ 3025,2
Σουσάμι 28/12 τόνοι, έναντι 136,0/43,2
Σταφύλια 176,30 τόνοι, έναντι 803,3
Κουκούλια 42,79 τόνοι, έναντι 510, 6- 258,55
Ανασόν 2/8 τόνοι, έναντι 69,3/64,1
Το παραγόμενο κρασί είναι 1500/2000 τόνοι
σε σύνολο 23.074,84/20.388,39 τόνων στο
βιλαέτι
Συμπερασματικά, η περιοχή Σουφλίου
παρέχει σημαντικό ποσοστό της παραγωγής
του βιλαετίου Αδριανουπόλεως, παρότι το
τελευταίο αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό
από εύφορες αγροτικές εκτάσεις.79

5.9. Τα μεταβυζαντινά θρησκευτικά
μνημεία της περιοχής
Στην περιοχή του Κεντρικού Έβρου, ήδη
από τους Βυζαντινούς χρόνους είχαν αναπτυχθεί σημαντικά θρησκευτικά καθιδρύματα, τα οποία συνεχίζουν τη ζωή τους κατά
την Οθωμανική περίοδο. Οι μονές της Δα-

διάς και της Κορνοφωλιάς, αλλά και κάποιοι
από τους ενοριακούς ναούς αναδεικνύονται
σε πνευματικές επάλξεις των κατακτημένων
Χριστιανών, αρκετά πριν τον 19ο αιώνα.

5.9.1. Ναοί Χώρας Ιεράς Μητροπόλεως
Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως
και Σαμοθράκης
Από τους ναούς που βρίσκονται στα όρια
του Δήμου Σουφλίου, οι νοτιότεροι διαλαμβάνονται από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Στη Λευκίμμη, ο μεγαλοπρεπής ναός
που δεσπόζει επάνω στον ψηλότερο λόφο
του χωριού είναι αφιερωμένος στο Γενέσιον
της Θεοτόκου, σύμφωνα με επιγραφή στο
υπέρθυρο της εισόδου. Ο ναός, κτισμένος
περί το έτος 1902, αναστηλώθηκε το 1928,
μετά από καταστροφική πυρκαγιά που τέθηκε από τους Τούρκους το 1912. Αποτελεί
μία τρίκλιτη, λιθόκτιστη βασιλική, με ισοδομική τοιχοποιία από πελεκητό γκρίζο λίθο
και εντυπωσιακή τοξωτή είσοδο, με έντονα
υπερυψωμένο το κεντρικό κλίτος. [Φωτ. 56]
Ο παλαιός ναός του χωριού, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου είναι μία
τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική των χρόνων
της Τουρκοκρατίας, στην εκτεταμένη παραλλαγή του τύπου με ανοικτή στεγασμένη
στοά, που σήμερα διατηρείται μόνο στο δυτικό τμήμα της, εν είδει εξωνάρθηκα, ενώ αρχικά αναπτυσσόταν και στα νότια, σε σχήμα
γάμμα. Είναι ένα ισόγειο, χαμηλό, ταπεινό
κτίσμα, με εξωτερικές διαστάσεις, πλην της
στοάς, 21.30*10.70 μ. δίχως μόνιμο κωδωνοστάσιο, με μικρά ανοίγματα. Είναι κτισμένο
με ευτελή υλικά δόμησης, αργολιθοδομή
από ντόπια πέτρα, αρχικά με λασποκονίαμα
ως συνδετικό υλικό. Στο ναό διακρίνονται
τουλάχιστον δύο οικοδομικές φάσεις, από
τις αρχές του 18ου αιώνα και το 1835.

79. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης 1965: 168.
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Καφασωτά καμπύλου προφίλ επί του
στηθαίου του ισόγειου γυναικωνίτη και
του υπερώου εμπόδιζαν την οπτική επαφή
των αντίθετων φύλων, κάτι που συνέβαινε
σε όλους τους ναούς της εποχής. Η ξύλινη
οροφή διατηρούσε την ιστορική της μορφή
με μοτίβα διαδεδομένα κατά τον 19ο αιώ
να, όπως ρόμβους, πεντάλφες, κύκλους, ξύλινα «σχοινία» και μεγάλο σκαφοειδή ομφα
λό στο κέντρο του κυρίως ναού. Το τέμπλο
παρουσιάζει μία σπάνια μορφή, με υποχωρημένο το κεντρικό τμήμα, το οποίο προβάλλεται με διπλή, αμοιβαία ανάστροφη
καμπυλότητα. Από τις εικόνες, εκτός από
εκείνες της φάσης του 1835, ξεχωρίζει Αγία
Βαρβάρα, αγιογραφημένη επάνω σε καμπύλη πινακίδα, πιθανώς από το β΄ μισό του
17ου αιώνα και εργαστήριο επαρχιακής
τέχνης του Βόλγα. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις ρωσικές, κύριες δεσποτικές εικόνες από την προηγούμενη φάση του
ναού, τα τέλη του 17ου ή το πρώτο μισό του
18ου αιώνα, τοποθετημένες σε σύστοιχες
με το τέμπλο θέσεις, στον πρόναο. Προσω
πικά θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αποδοθούν σε επαρχιακό, αρχαΐζον παρακλάδι
της σχολής των Φριάζι, καλλιτεχνών του
Ρώσου τσάρου. Ακόμη, αναρτημένες είναι,
θαυμάσια μεταβυζαντινή Ελεούσα, αλλά και
εξαιρετικός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος από
σχολή της βαλκανικής ενδοχώρας και τις
αρχές του 18ου αιώνα. Εξαιρετικά σπάνιο
είναι έκτυπο χαλκογραφίας της Παναγίας
Πορταΐτισσας, από το 1805, το οποίο είχε
τυπωθεί με δαπάνη του Μελετίου Ιβηρίτου
από τον οίκο Γκότλοπ, στη Χάλλη του Μαγδεμβούργου, ένα από τα τρία που γνωρί
ζουμε ότι σώζονται παγκοσμίως με την
παράσταση της Θεοτόκου με το Παιδί στο
κέντρο, στο κάτω μέρος επιγραφή στα ρωσι-

80. Γουρίδης 2000.
81. Γουρίδης 2010: 27-29.
82. Βλ. το αντίστοιχο κεφάλαιο.
83. Κουρτίδης 1938: 32.
84. Βαφείδης 1942: 287. Κουρτίδης 1938: 30-31.
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κά και εκατέρωθεν συνολικά δώδεκα επεισόδια από τον βίο Της.80 [Φωτ. 57, 58, 59]
Στη στέγη του ναού είχε βρεθεί κρυμμένος μεγάλος αριθμός τριπτύχων. Τα τρίπτυχα ήταν λαϊκά έργα, ευρύτατα διαδεδομένα
στην περιοχή της Ροδόπης και τις παρέβριες
περιοχές. Ήταν τοποθετημένα στα εικονοστάσια των σπιτιών των χριστιανών, αλλά
και των κρυπτοχριστιανών Πομάκων, ενώ
χρονολογούνται στην πλειοψηφία τους από
το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και μετά.

5.9.2. Ιστορικές Μονές της περιοχής
Σουφλίου81
Στην ιστορική Μονή του Γενεσίου της
Θεοτόκου της Δαδιάς το παρελθόν έχει
αφήσει έντονα ίχνη, που φθάνουν έως τους
προχριστιανικούς χρόνους.82 Κατά τον Κ.
Κουρτίδη στη βρύση της Μονής ήταν εντοιχισμένη ενεπίγραφη πλάκα που ανέφερε:
«1727/(Τ)Ι ΣΙΝΔΡΟΜΙ/ΤΩΝ ΜΑΙΣΤΟΡΟΝ ΤΣΙ/
ΤΣΙΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 3», δηλώνοντας την ανέγερσή της με τη συνδρομή της συντεχνίας των
τσιφτσίδων, δηλαδή των γεωργών, τεκμη
ριώνοντας με τον τρόπο αυτό την παλαιότητα της μονής.83 Το μονόχωρο καθολικό με
την επίπεδη ξύλινη οροφή, τη δίρριχτη ξυλοστέγη και το νεωτερικό τοξωτό προστώο
ανεγέρθηκε το 1822. Το 1834 κτίστηκε το
βόρειο τμήμα των κελλιών και το 1857 το
νότιο. Σε μικρή εντοιχισμένη πλάκα μνημονευόταν η ανέγερση του καθολικού το 1842
και το καλλιτεχνικότατο τέμπλο του, από
κέδρο της Ροδόπης.84 Το 1863, επί ηγουμένου Προκοπίου έλαβαν χώρα προσθήκες και
επισκευές στο καθολικό, ενώ η τελευταία
ευρεία παρέμβαση έγινε προ πεντηκονταετίας. Από τα κειμήλια ξεχωρίζουν δεσποτικές εικόνες του Παντοκράτορα και της
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Βρεφοκρατούσας από τον 19ο αιώνα, όπως
και φορητές εικόνες Αγίων Δημητρίου και
Γεωργίου δρακοντοκτόνου. Η τελευταία είναι αφιέρωμα κάποιου Χαλήλ Αγά από το
Καρατζά Αλή-κιοϊ, δηλαδή τη Δάφνη Ελαφοχωρίου και το έτος 1858. Πιθανώς η εικόνα
αποτελούσε τάμα λόγω ίασης, συνιστώντας
έτσι ένα ενδιαφέρον δείγμα συγκρητισμού
χριστιανών και ετερόδοξων μουσουλμάνων.
Ο Κ. Κουρτίδης αναφέρει ότι σε βρύση της
Μονής ήταν εντοιχισμένο ανάγλυφο με τον
Θράκα ιππέα, το οποίο αφαιρέθηκε το 1913
από τους Βουλγάρους. [Φωτ. 54-55]
Τη Μονή συναντάμε παλαιότερα ως «τιμωμένη επί τω ονόματι της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου» ή «της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου».
Οι Κώδηκες της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου και συγκεκριμένα οι Εα, Εβ και Εγ,
αποκαλύπτουν πολλά οικονομικά στοιχεία,
έξοδα, ισολογισμούς, επικυρώσεις και άλλα,
από το 1824 μέχρι το 1910 και την ανάθεση
της διαχείρισης της Μονής στον εκ Κορνοφωλέας καταγόμενο Ιωάννη Ιωαννίδη. Το 1938
βρίσκουμε τη Μονή σε κατάσταση διάλυσης
να νοικιάζεται σε ιδιώτες, ως αγρόκτημα, με
600 στρέμματα γης και μωρεόκηπων, όπως
και ιδιόκτητο δάσος, ενώ τα κελλιά δίνονται
σε παραθεριστές.85 Εκατό μέτρα ανατολικά
της Μονής, στις υπώρειες του έναντι κείμενου λόφου χαρίζει το νερό της πηγή, η οποία
είναι γνωστή ως «αγίασμα».86
Πέντε χιλιόμετρα νοτίως του Σουφλίου,
στα δυτικά του οικισμού της Κορνοφωλιάς
βρίσκεται η γυναικεία Μονή της Παναγίας
της Πορταΐτισσας, μετόχι της Ιεράς Αθωνικής Μονής των Ιβήρων. Από το μοναστηριακό συγκρότημα ξεχωρίζουν το εντυπωσιακό νεωτερικό κωδωνοστάσιο, ο πυλώνας,
τα ναΰδρια, ο σύγχρονος, μεγάλος ξενώνας
και, πάνω από όλα, το ιστορικό καθολικό.
Ο ναός είναι ανακτισμένος το 1857 επί του

Διδυμοτειχίτη ηγουμένου Πολυκάρπου, ο
οποίος ήταν «ανήρ εγγράμματος, ευσεβής
και χρηστός, φιλόμουσος και φιλογενής»,
όπως αναφέρεται στην κτητορική επιγραφή
επί του υπέρθυρου της κεντρικής εισόδου
του κυρίως ναού.
Το καθολικό είναι μία λιθόκτιστη, τρίκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική. Οι βαριές καμάρες εδράζονται επί στιβαρών κιόνων και
συνδέονται με ισχυρά λιθόκτιστα τόξα και
ξύλινους ελκυστήρες. Ο εξωνάρθηκας διαμορφώνεται με ογκώδεις πεσσούς που συνδέονται με χαμηλά τόξα, ενώ έχει κλειστεί
προσφάτως με ξύλινο τζαμωτό. Στα βόρεια
διαμορφώνεται κλειστή νεωτερική στοά,
ενώ το υπερώον, όπου ψάλλει ο χορός των
μοναχών, οδηγεί μέσω κλειστού εναερίου
διαδρόμου στον υπερυψωμένο αύλειο χώρο
και από εκεί στα κελιά. Διακριτικά λιθανάγλυφα μοτίβα και εφυαλωμένα μονόχρωμα
πινάκια κοσμούν τις τοιχοποιίες.
Υψηλής ποιότητας εικόνες από τις αρχές
του 19ου αιώνα, αλλά και παλαιότερες βρίσκονται εντός του καθολικού˙ ξεχωρίζει η
δεσποτική εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας, έργο του 18ου αιώνα, ελεύθερο αντίγραφο του θαυματουργού πρωτοτύπου της
Μονής των Ιβήρων.
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο και ο επισκοπικός θρόνος είναι έργα του περίφημου ταλιαδούρου Σταμάτη Μαδυτηνού, που είχε
φιλοτεχνήσει, επίσης, τα τέμπλα των ελληνορθόδοξων ναών του Διδυμοτείχου, του
Αγίου Γεωργίου Σουφλίου και πιθανώς των
Ταξιαρχών Αδριανούπολης. Το κομψό ξυλόγλυπτο κιβώριο της Αγίας Τράπεζας, όπως
και τα παλαιά βημόθυρα μπορούν να χρονολογηθούν στον 18ο αιώνα. Η άνω επιφάνεια
της μονολιθικής τράπεζας φέρει εγχάρακτη
επιγραφή με τα αρχικά των ονομάτων, δωρητών, αφιερωτών κ.λπ., ενώ στο δάπεδο,
μπροστά της, έχει εγκιβωτισθεί η μαρμάρι-

85. Κουρτίδης 1938: 32-34. Ευθυμίου 1955: 146-147.
86. Σταμούλη -Σαραντή 1943: 286.
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νη επιτύμβια πλάκα του ιδρυτή της νεότερης φάσης της μονής, ηγουμένου Αυξεντίου,
που εκοιμήθη το 1771.87 Από τα άγια λείψανα που φυλάσσονται στη μονή ξεχωρίζει
τμήμα του ποδός του ιαματικού Αγίου Χαραλάμπους. Στο νοτιοδυτικό άκρο του κυρίως
ναού μικρή, στεγασμένη κατασκευή φέρει
οπή στο δάπεδο, από όπου αναβλύζει αγίασμα. Τρεις ακόμη πηγές αγιάσματος και ένα
πηγάδι στον αύλειο χώρο προβάλλουν την
ιερότητα του χώρου.
Ο ναός κάηκε τον Νοέμβριο του 1912 από
τους Τούρκους, όταν μαρτύρησε ο ηγούμενος Πορφύριος, ενώ το 1921 διασκευάστηκε ο νάρθηκας σε μικρό πρόχειρο ναΐσκο.
Μετά την εγκατάλειψή τους τόσο το καθολικό όσο και ο διώροφος ξενώνας περιήλθαν
σε άθλια κατάσταση.88 Σήμερα, η γυναικεία
πλέον Μονή έχει αναχθεί σε υποδειγματικό
προσκυνηματικό χώρο, σημείο έλξης χιλιάδων πιστών και προσκυνητών με σύγχρονο
ξενώνα, παραδοσιακά και λατρευτικά προϊόντα που παράγονται από τις μοναχές, αλλά
και ένα θαυμάσια διαμορφωμένο, γαληνευτικό περιβάλλον. [Φωτ. 60-63]

5.9.3. Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου89
Ο ενοριακός ναός του οικισμού της Κορνοφωλιάς, αφιερωμένος στην Κοίμηση της
Θεοτόκου, ανεγέρθηκε το 1858. Πυρπολήθηκε από τους Τούρκους τον Οκτώβριο
του 1912 και ανακαινίστηκε μετά από λίγα
χρόνια, διατηρώντας την αρχική του μορφή. Η εντυπωσιακή λιθόκτιστη, ξυλόστεγη,
τρίκλιτη βασιλική φθάνει σε διαστάσεις
τα 24,0*12,80 μ., ενώ το εύρος του νάρθηκα που περιβάλλει σε σχήμα «πεί» τον κυρίως ναό ανέρχεται στα 19,80 μ. Η στέγη
του μεσαίου κλίτους είναι υπερυψωμένη,
ενώ οι τοιχοποιίες του διατρυπώνται από
87. Μπρίκας -Τσουρής 1996-97: 260-261.
88. Κουρτίδης 1940.
89. Γουρίδης 2010: 29-45.
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παράθυρα, επιτείνοντας την εντύπωση του
ύψους και της μεγαλοπρέπειας. Το σπάνιο
για επαρχιακό ναό, μαζί με εκείνα των ναών
των Λαβάρων και του Άκ- Αλάν, ευρύχωρο
διώροφο υπερώον αντανακλά τη σημασία
του οικισμού κατά τον 19ο αιώνα. Στα νοτιοδυτικά του ναού το στιβαρό τετραώροφο
κωδωνοστάσιο φέρει μεγάλα τοξωτά ανοίγματα στους δύο επάνω ορόφους, από τους
οποίους ο ανώτερος είναι πρόσφατος, ενώ
συνιστά το πλέον εμβληματικό στοιχείο του
οικισμού. [Φωτ. 64]
Παλαιές δεσποτικές εικόνες, αναρτημένες με φροντίδα στους τοίχους του κυρίως
ναού προέρχονται τόσο από τη φάση του
1858 όσο και από τον «αρχαίο» ναό του Αγίου Αθανασίου και τα έτη 1805 και 1815 -16.
Το γεγονός παραπέμπει στις χρονολογίες
ανέγερσης του ενοριακού ναού στο όνομα
του Αγίου, ο οποίος, όπως συνέβαινε στις
πλείστες των περιπτώσεων της εποχής, βρισκόταν στο άκρο του οικισμού, στο κοιμητήριο.
Ο Άγιος Αθανάσιος θεωρείται ακόμη και
σήμερα ο πάτρωνας της Κορνοφωλιάς. Κατά
τον «χειμερινό Αη -Θανάση», στις 18 Ιανουαρίου αναβιώνει το «κουρμπάνι», δηλαδή η
τελετουργική ζωοθυσία, η αφιερωμένη στον
Άγιο. Η θέση του νεωτερικού ναϋδρίου που
αντικατέστησε τον παλαιό ναό, υποδηλώνει
επίσης τον χώρο ανάπτυξης του μικρού οικισμού του 16ου-18ου αιώνα, κατά τι ψηλότερα από το σημερινό.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός
ότι κατά την Τουρκοκρατία η πλειοψηφία
των ενοριακών ναών της περιοχής, από τον
Κεντρικό Έβρο μέχρι τη Στάρα Ζαγόρα ήταν
αφιερωμένη στον Άγιο Αθανάσιο και μάλιστα οι περισσότεροι εόρταζαν στις 2 Μαΐου, ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων
του. Η ημέρα συνδέεται με γεγονότα που
σχετίζονται και με ναούς της περιοχής, αφι-
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ερωμένους, πλην του Αγίου Αθανασίου και
σε άλλους αγίους. Ο Μέγας Αθανάσιος (περίπου 298 -02/05/373 μ.Χ.) καλείται για να
απολογηθεί στη μη αναγνωρισμένη από την
Ορθόδοξη Εκκλησία Οικουμενική Σύνοδο
της Σερδικής (σημ. Σόφια), στα 343 - 44, την
οποία είχε συγκαλέσει ο αρειανός αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β΄. Εκεί, ο Άγιος υπερασπίζεται με σθένος την ορθή πίστη εναντίον
των θέσεων του Αρείου, αλλά και τον εαυτό
του έναντι προσωπικών συκοφαντιών και
διαβολών. Κατά την επιστροφή του διαμένει
για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Θράκη,
σε σπήλαιο περίπου 30 χιλιόμετρα από τη
Βερόη (σημ. Στάρα Ζαγόρα), δίπλα σε πηγή.
Εδώ διδάσκει, θεραπεύει θαυματουργώς
ασθενείς και το 344 μ.Χ. ιδρύει την πρώτη
χριστιανική μονή επί της ευρωπαϊκής ηπείρου, δίπλα στο σημερινό χωριό Ζλάτνα Λιβάντα («Χρυσό Λιβάδι») του Δήμου Τσιρπάν,
όπου σήμερα ακμάζει η Μονή του Αγίου,
που εορτάζει, επίσης, στις 2 Μαΐου.
Οι ναοί του Σουφλίου εκφράζουν την
αυτοπεποίθηση και την ισχύ της ανερχόμενης ελληνικής αστικής τάξης του οικισμού
και προϊδεάζουν για την οικονομική και δημογραφική άνοδο που θα ακολουθήσει.90 Ο
Άγιος Γεώργιος, σύμφωνα με την επιγραφή
επάνω από την κεντρική θύρα που οδηγεί
προς τον κυρίως ναό, ανεγείρεται το 1854,
ενώ από τους παλαιούς λογίους μνημονεύε
ται η ύπαρξη πρωιμότερης φάσης από το
1818, κάτι που επιβεβαιώνεται από τη θέση
των δεσποτικών εικόνων με τη συγκεκριμένη χρονολογία, σε θέσεις σύστοιχες του
τέμπλου, στο νότιο παρεκκλήσι. Έτσι, την
απόδοση στον Άγιο Χριστόφορο πρέπει να
τη θέσουμε σε προηγούμενη φάση του ναού.
Ο ναός, με εξωτερικές διαστάσεις 30,00
μ. (31,50 με την κόγχη)*22,25 μ., είναι ο μεγαλύτερος των μεταβυζαντινών χρόνων
στην ενδοχώρα του Έβρου. Η λιθόκτιστη,

τρίκλιτη βασιλική από ισοδομική υποκίτρινη πέτρα που μεταφέρθηκε από τα λατομεία
των Πετράδων - Πυθίου, ανεγέρθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, από Καλλιπολίτες
τεχνίτες. Το πληθωρικό ξυλόγλυπτο τέμπλο,
φιλοτεχνημένο, σύμφωνα με επιγραφή στο
χρυσεπένδυτο βημόθυρο, όπως και εκείνο της Μονής της Κορνοφωλιάς, από τον
Σταμάτη Μαδυτιανό, το 1861, εκφράζει,
επίσης, την ώριμη περίοδο της δημιουργίας του καλλιτέχνη: «ΧΙΡ ΣΤΑΜΑ/ΤΗΣ ΤΑΛΙ/
ΑΔΟΥΡΟΣ / ΜΑΓΔΥΤΙΑΝΟΣ/ ΕΤΙ 1861». Σε
κάποιες από τις εικόνες αναγράφονται τα
επαγγέλματα των κατοίκων και των συντεχνιών της πόλης, των οποίων αυτές αποτελούσαν αφιερώματα. Ο επισκοπικός, επίσης
ξυλόγλυπτος θρόνος, εδράζεται σε σκαλιστά
ξύλινα λιοντάρια. Ξεχωρίζουν, ακόμη, το
διώροφο μπαρόκ υπερώο, στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται από τα πλάγια κλίτη
και μόνον εδώ, μέσω δύο και όχι μίας, ευρύχωρων κλιμάκων και το οποίο μέχρι το 1935
διαχωριζόταν οπτικά από τον κυρίως ναό με
καφασωτά. Στο ιερό διατηρείται το κυκλικό
σύνθρονο με τον επισκοπικό θρόνο στο μέσον του.91
Το επιβλητικό, εφαπτόμενο στη δυτική
πλευρά του ναού, κωδωνοστάσιο ανεγέρθηκε το 1910 σε άψογο ισοδομικό σύστημα από
πελεκητή πέτρα, που επίσης μεταφέρθηκε
από τους Πετράδες, ενώ ο επάνω όροφος
προστέθηκε το 1952. Η μηχανή του ρολογιού
με τους τεράστιους οδοντωτούς τροχούς και
την αλυσίδα με τα μεγάλα βαρίδια είχε παραγγελθεί από την Ελβετία.92 Ο ναός δέχθηκε πολλές επισκευές, με πλέον εκτεταμένη
εκείνη του έτους 1963, όταν τοποθετήθηκαν
τα πλακίδια που σήμερα αποτελούν μέρος
της ταυτότητας του ναού. Κατά τη βραχεία
περίοδο 1924 - 34, όταν το Σουφλί αποτέλεσε
έδρα μητροπόλεως, ο ναός κατέστη μητροπολιτικός. [Φωτ. 65-67]

90. Συνδίκα- Λαούρδα, Γεωργιάδου-Κούντουρα 2004. Γουρίδης 2010: 33-35.
91. Κούκος 1991: 301.
92. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης 1965: 162-166.
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Η τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Αθανασίου, στην ανώτερη γειτονιά της πόλης, την
Καρκατσιλιά, ανεγέρθηκε στα 1840 - 43, στη
θέση παλαιότερου, μικρότερου ναού. Εδώ
οι περιμετρικοί επιμήκεις, παχείς τοίχοι, με
κεκλιμένη προς τα μέσα την εσωτερική παρειά, φέρουν με ασφάλεια τις ισχυρές εδαφικές ωθήσεις, καθώς το δάπεδο του κυρίως
ναού βρίσκεται αρκετά κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Το γεγονός αυτό παραπέμπει στην προηγούμενη φάση του ναού, του
οποίου οι κύριες δεσποτικές εικόνες είναι
επίσης αναρτημένες στο νότιο παρεκκλήσι.
Το τέμπλο και τα υπόλοιπα ξυλόγλυπτα
μέλη του ναού φιλοτεχνήθηκαν από τον
Στρατή Σταματιάδη, τεχνίτη από την Κεσσά
νη, ανάμεσα στο 1908 και το 1913.93 Κάποιες
από τις ωραίες εικόνες του τέμπλου είναι
αφιερώματα των τοπικών συντεχνιών, από
την περίοδο ανέγερσης του ναού. Εξόχως
ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα του Αγίου
πάτρωνα του ναού, που διακρίνεται για τη
γραμμική της απόδοση, πιθανώς έργο του
αγιογράφου Παναγιώτη.94 Το λιθόκτιστο κωδωνοστάσιο, στη νοτιοανατολική γωνία του
αυλείου χώρου, με ύψος περί τα 15 μ. χρονολογείται κατά το 1882. Ο ναός έχει γνωρίσει
επισκευές από το 1889 μέχρι το 1957. [Φωτ.
69-71, 73]
Στον οικισμό της Κυριακής, στην ημιορεινή ύπαιθρο του Κεντρικού Έβρου η διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο μεταβυζαντινούς ναούς του οικισμού διαγράφει τις
θρησκευτικές αναταράξεις της εποχής του
τρίτου τετάρτου του 19ου αιώνα.
Ο ορθόδοξος πατριαρχικός ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο έχει ανεγερθεί, σύμφωνα με την κτητορική του επιγραφή το 1845. Το κτίσμα, από τους μεγάλους
επαρχιακούς ναούς της εποχής του, είναι

μία τρίκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική, με
εξωτερικές διαστάσεις 23,05*12,05 μ. Η αφιερωματική επιγραφή στο υπέρθυρο της κύριας εισόδου αποκαλύπτει με την αφελή της
ανορθογραφία τη στοργή με την οποία οι
κάτοικοι του χωριού έκτισαν και κόσμησαν
τον ναό τους. [Φωτ. 68]
Λίγο ψηλότερα, η «καθολική» εκκλησία
του χωριού, αφιερωμένη επίσης στον Άγιο
Δημήτριο,95 σήμερα Αγία Κυριακή, ανεγέρθηκε κατά τη δεκαετία του 1860, στα χρόνια
έξαρσης της Ουνίας ανάμεσα στους βουλγαρόφωνους πληθυσμούς της περιοχής, για
να αποτελέσει το κέντρο της κίνησης στην
περιοχή του Κεντρικού Έβρου. Οι Ουνίτες
διαφοροποιούνταν από τους Ορθόδοξους
κυρίως στην αναγνώριση των πρωτείων του
Πάπα και την προσθήκη στο Δόγμα της Πίστεως του filioque, ενώ υποστηρίζονταν από
τους Αυστριακούς και κυρίως τους Γάλλους.
Εντούτοις, κατά τα άλλα, το λατρευτικό τυπικό, την τυπολογία και τη μορφολογία των
ναών τους δεν διέφεραν από τα κατά τους
ελληνορθόδοξους. Η ακμή της Ουνίας παρατηρείται κατά τις δεκαετίες του ’60 και εν μέρει του ’70 του 19ου αιώνα, ενώ με την απόσχιση της Βουλγαρικής Εκκλησίας, το 1870
ουσιαστικά παύει η επίδραση και ο λόγος
ύπαρξής της. Μετά την οριστική αποσκίρτιση των βουλγαρικών χωριών της περιοχής
προς την Εξαρχία κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα η
τοπική Ουνία συνέχισε τη δράση της περιορισμένα, μόνο σε κάποια χωριά, μεταξύ των
οποίων η Κυριακή.96 [Φωτ. 84]
Ο ναός είναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη
δρομική βασιλική, με διαστάσεις μόλις
15,00*10,00 μ. Ξεχωρίζει για το ελλειπτικό
κεντρικό παράθυρο στον ανατολικό τοίχο
και τα ίχνη των χρωματισμών στις εξωτερικές τοιχοποιίες. Μετά την κατάργηση της

93. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης 1965: 169-170.
94. Συνδίκα- Λαούρδα, Γεωργιάδου-Κούντουρα 2004: 129, 143.
95. Милетич 1918: 162-168.
96. Βακαλόπουλος 2004: 234.
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λειτουργίας του ναού καθαιρέθηκαν τα εσωτερικά στοιχεία. Ο ναός, εγκαταλειμμένος
για πολλές δεκαετίες, γνώρισε προσφάτως
τη φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου και των
κατοίκων του οικισμού και αποδόθηκε στην
Αγία Κυριακή.
Στο χωριό Κόρυμβος, το παλαιό Κρούσεβο (ή Κρούσοβο) ή Χατζή Αλή ο ναός
των Ταξιαρχών είναι μία τρίκλιτη δρομική βασιλική, διαστάσεων, πλην της κόγχης
της αψίδας, 16,00*10,30 μ., κτισμένη με τον
τοπικό τραχύ λίθο. Επί των κάποτε επιχρισμένων τοιχοποιιών διατηρούνται ρηχά λιθανάγλυφα μοτίβα. Ξεχωρίζει η πλάκα του
υπέρθυρου της εισόδου, με αντωπούς δράκοντες εκατέρωθεν δικέφαλου αετού, κάτω
από δύο, επίσης αντωπούς δρακοντοκτόνους ιππείς, μορφές σήμερα χρωματισμένες
με κόκκινο, που αναδεικνύουν τη συνέχιση
του πανάρχαιου παγανισμού στις ορθόδοξες
χριστιανικές δοξασίες. Η κτητορική επιγραφή δίνει τη χρονολογία ανέγερσης του ναού,
1859. Εδώ, η Ιερή Τράπεζα φέρει περιμετρικά, σε σειρές, πυκνά χαρακτά κεφαλαία
γράμματα. Πρόκειται για μεταβυζαντινή
παράδοση, με ρίζες πιθανότατα στα Παλαιοχριστιανικά χρόνια, που προβάλλει την
επιθυμία των πιστών, ενοριτών, αφιερωτών
και συνδρομητών να συνδεθούν αιωνίως με
το πλέον ιερό μέρος του ναού, χαράζοντας
ή λαξεύοντας τα αρχικά τους ή, σε σπάνιες περιπτώσεις οικισμών με ανεπτυγμένη
«ημιαστική» οικονομία, όπως τα Λάβαρα
και το Άκ- Αλάν, ολόκληρα τα ονόματα. Το
φαινόμενο συναντάται μόνο στους αγροτικούς οικισμούς του Κεντρικού και Βορείου
Έβρου, τη γειτονική βουλγαρική επαρχία
με τα πολλά ελληνικά χωριά, όπως και την
Κωνσταντινούπολη.97 [Φωτ. 72]
Στο Μαυροκκλήσι ο επιμήκης ναός του
Αγίου Δημητρίου (19,50*9,45 μ.) έχει ανεγερθεί λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα.

Είναι μία δίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, όπου
το ιερό και τα δύο κλίτη αναπτύσσονται έκκεντρα, κάτι που πιθανώς παραπέμπει σε
πρωιμότερη, δισυπόστατη λατρεία. Είσοδος
υπάρχει μόνο από τα νότια. Κατά τη πρώτο
τρίτο του 20ου αιώνα προστέθηκε κλειστό
προστώο στα νότια του ναού, όπως και γραφικό κωδωνοστάσιο, με τη χρονολογία της
ανέγερσης, 1934, σε εντοιχισμένη πλάκα
επάνω από την είσοδό του. Τα γράμματα στη
χαρακτή Αγία Τράπεζα, σε αντιδιαστολή με
τους άλλους ναούς της περιοχής είναι εν μέρει μικρά, στην κυριλλική. [Φωτ. 77-78]
Στο Πρωτοκκλήσι ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου, από τα μέσα του 19ου αιώνα αποτελεί μία κομψή τρίκλιτη ξυλόστεγη
βασιλική, όπου το ύψος υποτάσσεται στην
παλαιοχριστιανική αντίληψη της οριζόντιας διάταξης, με την ιδεατή εφαρμογή του
λόγου ½ ανάμεσα στο πλάτος και το μήκος,
21,00*10,50 μ., δημιουργώντας έτσι μία γραφική αντίθεση με το γειτονικό, ραδινό, τετραώροφο κωδωνοστάσιο. [Φωτ. 76]
Κατηφορίζοντας στα πεδινά, παρέβρια
χωριά ξεχωρίζει ο παλαιός ναός του Αγίου Αθανασίου των Λαβάρων. Είναι μία
μεγάλη τρίκλιτη βασιλική, διαστάσεων
24,60*12,60 μ., κτισμένη το 1834, πρώτο έτος
της ναοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή, μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο και τη
συνθήκη της Ανδριανούπολης τον Σεπτέμβριο του 1829. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
λατρευτικό καθίδρυμα στους αγροτικούς οικισμούς του Κεντρικού και Βορείου Έβρου,
που αντανακλά τη σημασία του οικισμού
κατά την περίοδο της ελληνοθρακικής «αναγέννησης» και προβάλλεται στην παράδοση
για τη νίκη των ντόπιων Ελλήνων εναντίον
των Τούρκων, στις 2 Μαΐου 1821. [Φωτ. 79
έως 83]
Ο νάρθηκας του ναού, όπως και αλλού
στην περιοχή Διδυμοτείχου πιθανότατα έχει
ανακτιστεί κατά την τελευταία δεκαετία του

97. Μπρίκας -Τσουρής 1996-97: 257-263. Γουρίδης 2010: 22-23.
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19ου αιώνα και εκ νέου κατά τα μέσα του
20ου αιώνα, εκτός από το βόρειο τμήμα του,
στο οποίο σώζεται εν μέρει η παλαιά κατασκευή από τσατμά. Η σημαντική απόκλιση
από την κατακόρυφη που αναπτύχθηκε στο
νότιο τμήμα του ναού δημιούργησε σοβαρά
προβλήματα στη νεωτερική οπτοπλινθοδομή και έτσι αυτή αντιστηρίχθηκε με κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος.
Τον ναό χαρακτηρίζει η αυτοπεποίθηση,
με τη μπαρόκ διακοσμητική διάθεση, τις
«πομπηιανού» χαρακτήρα τοιχογραφίες στο
νάρθηκα και τα πρόσωπα αγγέλων που ξεπροβάλλουν στη βάση του άμβωνα και μι
κρογραφημένες, στο τέμπλο, κάτω από τις
μεταγενέστερες επιχρίσεις. Έξοχα καλλιγραφικά, φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα αποκαλύφθηκαν κατά την αποκατάσταση του
ναού, τόσο στις επιφάνειες επί των τοξοστοιχιών όσο και στο τέμπλο, κάτι ασυνήθιστο
για τους ναούς της περιοχής κατά την εποχή. Η Τράπεζα φέρει επιπεδόγλυφη κομψή
επιγραφή τόσο κατά μήκος των ακμών όσο
και κυκλικά, περί το κέντρο, με 61 ολόκληρα
ελληνικά ονόματα, κάποια με βυζαντινές ρίζες, όπως Λασκαρίνα, τα ονόματα δύο γραμματικών και του μαρμαρά Χριστοφόρου,
ενώ στην κτητορική επιγραφή επάνω από τη
δυτική είσοδο αναφέρεται ο «κάλφας» Πασχάλης.98 Εντυπωσιάζουν, ακόμη, η ιδιότυπη
ποιότητα των παλαιών εικόνων που μπορούν να αποδοθούν σε γνωστά εργαστήρια
της εποχής, όπως και τα ιερά σκεύη και βιβλία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει πρωιμότατο Ιερόν Ευαγγέλιον, εκδοθέν στη Βενετία
το 1604 από τον Αντώνιο Πινέλλο. Πίσω από
το ιερό του ναού κάποιες από τις επιτύμβιες
στήλες από το τελευταίο τέταρτο του 19ου

98. Μπρίκας -Τσουρής 1996-97: 257.
99. Γουρίδης 2010: 23.
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αιώνα, αλλά κάποτε και παλαιότερα φέρουν
παραστάσεις των τεθνεώτων με τις ενδυμασίες και τα εργαλεία των επαγγελμάτων ή
λειτουργημάτων που ασκούσαν, στην περίπτωσή μας των ιερέων και των μελών των
οικογενειών τους. Πρόκειται για μία συνήθεια, ιδιαιτέρως εκτεταμένη στα κοιμητήρια
της χώρας της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου,
με υψηλότατη σημασία σε ό,τι αφορά την
κοινωνική και θρησκευτική ιστορία του Κεντρικού και Βορείου Έβρου.99
Η ανέγερση του ναού του Αγίου Δημητρίου το 1967 οδήγησε στην εγκατάλειψη
του παλαιού ναού και επιτάχυνε τη φθορά
του. Η αποκατάσταση του ναού από τον
Δήμο Σουφλίου μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ/ ΠΕΠ ΑΜΘ
έλυσε κατασκευαστικά, δομικά και καλλιτεχνικά θέματα, ενώ ανέδειξε στοιχεία που
αναδεικνύουν την ιστορική σημασία του
ναού και του οικισμού.
Ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Δημητρίου, στο Αμόριο, έχει ανεγερθεί κατά το
έτος 1928. Εντούτοις, με τη θεατρική μορφή
της προσεκτικά ισοδομικής κατασκευής της
πρόσοψής του και την εν γένει μνημειακή
κατασκευή έλκει δικαιολογημένα την προσοχή του επισκέπτη. [Φωτ. 74]
Πολλαπλή αξία, ιστορική, συναισθηματική, καλλιτεχνική και θρησκευτική παρουσιάζουν οι εικόνες που είχαν φέρει μαζί τους
οι ανατολικοθρακιώτες πρόσφυγες από τις
πατρογονικές τους πατρίδες και φυλάσσονται στους ενοριακούς ναούς των νέων οικισμών. Μία τέτοια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα
συλλογή διατηρείται στο υπερώον του ενοριακού ναού της Aγίας Παρασκευής, στα
Λαγυνά. [Φωτ. 75]

6. Η περιοχή Σουφλίου κατά τον 20ο αιώνα

6.1. Δημογραφικά στοιχεία
της περιοχής Σουφλίου
Η έλευση του 20ου αιώνα χαρακτηρίζε
ται από την αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ των εθνοτήτων των Βαλκανίων και
την έξαρση των αλυτρωτικών αγώνων. Το
1897-98, σε σύνολο 43.045 ατόμων του καζά
Σουφλίου υπάρχουν 25.552 μουσουλμάνοι,
12.181 Έλληνες, 5.237 Βούλγαροι εξαρχικοί,
40 καθολικοί, 15 Εβραίοι, 20 Αρμένιοι κ.λπ.1
Το 1898 -99, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Οθωμανικής κυβέρνησης2 ο καζάς
του Σουφλίου περιλαμβάνει τις ναχίες Τεσεκλή (στη συνέχεια Πετεκλή, ήτοι Μπιντικλή,
σημ. Τυχερό), Ντερμπέντ-ι Κεμπίρ (Μεγάλο
Δέρειο), Καζλάρ-ι Μπαλιά (Κανμπερλέρ-ι
Μπαλιά, Άνω Καμπή), Αντά (Εντέκιοϊ), και
την αυτόνομη ναχία των Υψάλων͘ οι δύο
τελευταίες βρίσκονται επί της ανατολικής
όχθης του ποταμού Έβρου, ενώ στον καζά
Διδυμοτείχου ανήκουν, μεταξύ των άλλων,
οι ναχίες του Καράκλησε και του Σαλτίκ που

σήμερα βρίσκονται εντός της επικρατείας
του Δήμου Σουφλίου. Στον Σαλναμέ του
έτους Εγίρας 1320 (1902 - 3), προστίθεται
νέα ναχία, εκείνη του Πισμάν (Πεσσάνης).
Τότε, η έδρα, Σουφλί αναφέρεται με 4 χωριά, και οι ναχίες Ύψαλα με 12, Πισμάν με
6, Πετεκλή με 20, Αντά με 9, Κανμπερλέρ-ι
Μπαλιά (Άνω Καμπή) με 27 και το Ντερμπέντ-ι Μπεκίρ με 20 χωριά.3 Επιπλέον, η
ναχία Σαλτίκι (Λάβαρα) περιλαμβάνει 6 χωριά και το Καράκλησε (Μαυροκλήσι) 12. Η
ναχία του Ιμπρίκ-Τεπέ στον καζά του Ουζούν Κιοπρού (Μακρά Γέφυρα), επί της ανατολικής όχθης του Έβρου απαρτίζεται από
9 χωριά˙ από εδώ, μαζί με το Σουλτάνκιοϊ,
μετά την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης
θα προέλθει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Τυχερού και άλλων προσφυγικών οικισμών. Για τον καζά του Σουφλίου
αναφέρεται η ύπαρξη δύο πόλεων, Σουφλίου
και Κιουπλίου, όπως και 65 μουσουλμανικά
χωριά, 9 ελληνικά, 8 βουλγαρικά (Εξαρχικά)
και 4 μικτά, βουλγαρομουσουλμανικά. Απο-

1. Карайововъ 1903: 9. Γεραγάς 1926: 91. Стойков 1981: 137.
2. Το Σαλναμέ Αδριανούπολης (Επετηρίδα) του έτους Εγίρας 1316 (1898-99).
3. Стойков 1981: 113, 136, 122-23. Карайововъ 1903: 15.
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γραφή της ίδιας χρονιάς που δημοσιεύεται
στο Bulletin d’ Orient το 1906, δίνει συνολικά για τον καζά του Σουφλίου 7.371 Έλληνες κατοίκους, 10.670 Τούρκους, 11.358
Βουλγάρους, 350 Αρμένιους και 230 Εβραίους. Συνολικά για τη Δυτική Θράκη αναφέρονται 87.000 Έλληνες (36,7 % του πληθυσμού), 35.000 Βούλγαροι (14,7%), 111.000
Μουσουλμάνοι (46,8%) και 4.000 διάφοροι
(1,8%). Το 1908 και το 1909 η κατάσταση
μεταβάλλεται μόνο ως προς τον αριθμό των
χωριών, οπότε αναφέρονται: Ύψαλα με 14
χωριά, Πισμάν με 7, Πετεκλή με 23, Αντά με
12, Καν(τ)μπερλέρ-ι Μπαλιά με 28 και Ντερμπέντ-ι Μπεκίρ με 22 χωριά.4
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο οικισμός
του Σουφλίου εμφανίζεται να έχει έναν σχεδόν αμιγή ελληνόφωνο ορθόδοξο πληθυσμό,
1200 ελληνικές οικογένειες και περί τις 20
τουρκικές, κυρίως διοικητικών υπαλλήλων,
που κατοικούν στο βόρειο άκρο της μετέπειτα οδού Βασιλέως Γεωργίου Β΄, επί της
οποίας τότε αρχίζει να διαμορφώνεται το
αστικό εμπορικό κέντρο και συγκεντρώνονται οι δημόσιες και οι κοινόχρηστες λειτουργίες.5 Λίγο μετά αναφέρεται η ύπαρξη
δύο πόλεων στην περιοχή, του Διδυμοτείχου με 1200 και του Σουφλίου με 1500 ελληνικές οικογένειες. Στα ίδια έγγραφα μνημονεύονται ως σημαντικές κωμοπόλεις η
Μανδρίτσα με 480 οικογένειες ορθόδοξων
ομογενών, «λαλούντων και αλβανικόν τι διαλεκτικόν ιδίωμα», το Κιουπλί, με 500 και η
Κορνοφωλιά, με 300 οικογένειες, ενώ οι λοιπές 46 κώμες και μικρά χωριά του καζά Σουφλίου έχουν αθροιστικά 5.470 οικογένειες.6
Το 1910, δύο χρόνια πριν την έκρηξη του
Α΄ Βαλκανικού Πολέμου η πόλη του Σουφλίου εμφανίζεται με πληθυσμό 8.000 Ελλήνων

4. Πάλλης 1925: 17. Стойков 1981: 113, 122-125, 138.
5. Γκαγκούλια 1992: 113.
6. Εκκλησιαστική Αλήθεια 1907: 194. Ψάλτης 1919: 126-127.
7. Μοσχόπουλος 1948-49: 88. Ιγγλέσης 1986: 102-109.
8. Βακαλόπουλος 2004: 235.

94

και 100 Τούρκων, κυρίως δημόσιων υπαλλήλων. Η καθαρά αστική διάρθρωση και η
πρώιμη ακμή του οικισμού αποτυπώνονται
στον Επαγγελματικό Οδηγό του 1910, όπου
το Σουφλί αναφέρεται με πληθυσμό 12.000
κατοίκων, «καταγινόμενοι προ πάντων εις
την καλλιέργειαν της μωρέας, του καπνού
και της σταφυλής», ενώ το 1912 αναφέρονται 25 επαγγελματίες ασχολούμενοι με τα
ελευθέρια επαγγέλματα, όπως τραπεζίτες,
έμποροι κ.λπ., όλοι τους Έλληνες. Την εποχή
αυτή το Σουφλί παράγει το μισό της συνολικής ποσότητας κουκουλιών του σαντζακίου
Αδριανουπόλεως, ενώ λειτουργούν από δύο
μεταξουργεία στην Αδριανούπολη, το Διδυμότειχο και το Σουφλί, στο τελευταίο εκείνα
των Αζαριά- Πάπο και Ceriano Fratelli. Κάθε
Σάββατο γίνεται το παζάρι, όπου προσέρχονται άνθρωποι από περίπου 80 χωριά της περιοχής, ενώ η ενιαύσια τριήμερη πανήγυρη
λαμβάνει χώραν κατά την εορτή του Αγίου
Χριστοφόρου, στις 9 Μαΐου. Λειτουργούν
δύο ναοί, ένα τζαμί στα βόρεια του σημερινού Δημαρχείου, το οποίο κάηκε από τους
Βουλγάρους το 1912, τρία ελληνικά σχολεία,
από τα οποία το ένα Παρθεναγωγείο, όπως
και ένα τουρκικό.7 [Φωτ. 89]

6.2. Ο Θρακικός αγώνας
Ο τραγικός για την Ελλάδα πόλεμος του
1897 αποτελεί την αφετηρία των γεγονότων
που θα ακολουθήσουν τις επόμενες δεκαετίες.8 Από το 1903, χρονιά της βουλγαρικής
εξέγερσης του Ηλι-ντέν, η αντιπαλότητα μεταφέρεται και στη Θράκη, παρότι δεν φθάνει
την ένταση που είχε στη Μακεδονία, λόγω
της καθαρής υπεροχής στην πρώτη του ελ-

6. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

ληνικού στοιχείου.9 Το ίδιο έτος τα τέσσερα
σημαντικότερα βουλγαρικά χωριά, τα Καγιατζήκ (Κυριακή), Πάσκλησε (Πρωτοκλήσι), Καράκλησε (Μαυροκλήσι) και Δερβένι
(Μεγάλο Δέρειο) προσχωρούν οριστικά στην
Εξαρχία, ενώ ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα αναφέρεται η λειτουργία έξι βουλγαρικών σχολείων στον καζά Σουφλίου.10
Το 1906 η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς οι εθνοτικές συγκρούσεις κορυφώνο
νται και τη Νότια Θράκη κατακλύζουν Έλληνες πρόσφυγες, διωγμένοι από τις προαιώνιες εστίες τους, στην Ανατολική Ρωμυλία.
Είναι, ταυτοχρόνως, η περίοδος που αφυπνίζεται το εθνικό κέντρο, η Αθήνα, ενισχύοντας την «Ελληνικήν παιδείαν» των υποδούλων, αρχικά με μέσα μηδαμινά σε σύγκριση
με εκείνα που παρέχουν άλλες Βαλκανικές
δυνάμεις στους αλύτρωτους ομοεθνείς τους.
Παράλληλα, η εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφότης «Αγαπάτε Αλλήλους» και άλλοι εθνικοί φορείς εντείνουν το έργο τους, ενώ οι κάτοικοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Έτσι,
το 1905 ιδρύεται στο Σουφλί αγαθοεργό σωματείο «Φιλόπτωχος και Φιλόμουσος Αδελφότης», ενώ το 1909 δραστηριοποιείται στην
Κορνοφωλιά «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος»
με πρωτοβουλία των δασκάλων και πολύπλευρη πνευματική και πατριωτική δράση.11
Το 1907 η ελληνική κυβέρνηση ενεργο
ποιεί το Θρακικό μέτωπο, στέλνοντας μία
πλειάδα πρακτόρων, κατεξοχήν αξιωματι
κών, με σκοπό την ενθάρρυνση και τον
συντονισμό του ελληνικού στοιχείου. Ο
υπολοχαγός Πεζικού Στυλιανός Γονατάς
προσφέρει σημαντικότατο έργο από την
Αδριανούπολη, στο Προξενείο της οποίας
φαίνεται ότι υπηρετεί ως γραφεύς Στέργιος
Γρηγορίου από τον Μάρτιο του 1907, συλ-

λέγοντας ένα πλουσιότατο υλικό από τις
περιοδείες του, ενώ στο Υποπροξενείο του
Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) τοποθετείται
ο υπολοχαγός Πυροβολικού Περικλής
Βλάσσης (Βάθης). [Φωτ. 90] Τον Δεκέμβριο
του 1907 το Εθνικό κέντρο κάνει δεκτό το
Πρόγραμμα που ο Γονατάς είχε εκπονήσει.
Έτσι, οπότε την άνοιξη του επόμενου έτους
συγκεντρώνεται στο Δεδέαγατς μικρή ομάδα, η οποία συστήνει την πρώτη ενεργή μυστική επαναστατική οργάνωση στη Δυτική
Θράκη με τη μορφή «Κανονισμού» Εθνικής
Εργασίας, την εντυπωσιακή επωνυμία «Πανελλήνιος Οργάνωσις» και κύριους στόχους
την αφύπνιση του εθνικού αισθήματος και
την αντιμετώπιση των Βουλγάρων, ενώ αποφασίζει τη δημιουργία Επιτροπών πόλεων»
στις σημαντικότερες πόλεις της Θράκης.12 Ο
«Κανονισμός» τίθεται αμέσως σε εφαρμογή
στη Θράκη, με προτεραιότητα την περιοχή
του κάτω ρου του Έβρου. Στο Σουφλί συστήνεται επιτροπή με συντονιστή τον υπολοχαγό Οικονομικού Γαβριήλ Προκοπέα, από τη
Δυτική Μάνη, που εργάζεται ως υπάλληλος
εταιρείας, υπό το ψευδώνυμο Πετρής. Στην
επιτροπή μετέχουν οι γιατροί Αθανάσιος
Μπρίκας και Παντελής Λεφάκης, ενώ γραμματέας είναι ο Γεώργιος Μπρίκας, αργότερα
δήμαρχος, βουλευτής και γερουσιαστής. Η
αφύπνιση των εκπαιδευτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών φορέων του ελληνικού στοιχείου και κυρίως η συμμετοχή του απλού
λαού πραγματώνεται μέσα από την ίδρυση
συλλόγων στα αστικά και ημιαστικά κέντρα,
την ένορκη μύηση, τον οικονομικό αποκλεισμό του βουλγαρικού εμπορίου και τον
εξοπλισμό των πληθυσμών με τη μεταφορά
όπλων, ήδη από το φθινόπωρο του 1907,
μέσω του λιμανιού της Μάκρης.13

9. Παπαθανάση -Μουσιοπούλου 1991: 20. Γενικό Επιτελείο Στρατού/ ΔΙΣ 1998: 295.
10. Карайововъ 1903: 139-143. Βακαλόπουλος 2004: 237.
11. Εκκλησιαστική Αλήθεια 1907: 194. Ιστ. Σχολ.: 150.
12. Κουκκίδης 1958: 195.
13. Γoνατάς 1956: 193. Σεϊτανίδης 1959: 236-38. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 41. Βακαλόπουλος 1993: 252-257.
Γενικό Επιτελείο Στρατού/ ΔΙΣ 1998: 295-296.
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Η δραστηριότητα συνεχίζεται αμείωτη
μέχρι το καλοκαίρι του 1908, όταν ο Γονατάς
επιστρέφει για οικογενειακούς λόγους στην
Αθήνα. Στα καθήκοντά του αναπληρώνεται
από τον λοχαγό του Μηχανικού Σπηλιάδη14,
Την ίδια εποχή οι Έλληνες της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας υποδέχονται με αγαλλίαση
την επανάσταση των Νεότουρκων, την ανακήρυξη του Συντάγματος και τις υποσχέσεις
για ισοπολιτεία, δικαιοσύνη και ελευθερία.
Στις 17 Ιουλίου 1908 ο εκ των ηγετών των
Νεότουρκων, λοχαγός Ρουσάν Μπέης, συνο
δευόμενος από τον μητροπολίτη Αίνου και
επιφανείς Έλληνες επισκέπτεται το Σουφλί,
όπου ενημερώνει για την απονομή του Συ
ντάγματος, εν μέσω «ακρατήτου ενθουσια
σμού».15 Πολύ σύντομα οι ελπίδες αποδεικνύονται απατηλές. Η προκλητική παρέμβα
ση των Νεότουρκων στις εκλογές του Οκτωβρίου του ιδίου έτους στοχεύει στην ακύρωση της αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης των χριστιανικών πληθυσμών. Έτσι, στο
Σουφλί οι εκλογές αναβάλλονται, προκειμένου ο υποψήφιος, Σεφκέτ μπέης να αντικατασταθεί με τον ευνοούμενο του καθεστώ
τος, φρούραρχο Φερών, Σουλεϊμάν μπέη.
Τον Αύγουστο του ιδίου έτους συγκροτείται στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών επιτροπή έμπειρων στελεχών, προερχόμενων από τις υπόδουλες χώρες, που
βασίζεται στην οργάνωση του Μακεδονικού
κομιτάτου. Η επιτροπή αποφασίζει τη συνέχιση του αλυτρωτικού αγώνα και καταρτίζει
τον κεντρικό οργανισμό της «Πανελληνίου
Οργανώσεως», που στοχεύει στον συντονισμό του εθνικού στοιχείου για την προάσπιση των συμφερόντων του αλύτρωτου ελληνισμού, συνιστάμενη από τέσσερα τμήματα,
το Θρακικό, το Ηπειρωτικό, το Μακεδονικό

και το Ασιατικό, που συμπεριλαμβάνει τις
Νήσους. Τη διοίκηση της Οργάνωσης αναλαμβάνει ο συνταγματάρχης Παναγιώτης
Δαγκλής, με τον Γονατά επικεφαλής του Θρα
κικού Τομέα.16 Μέσω του θαλάσσιου δρόμου
Σκοπέλου-Μάκρης συνεχίζουν οι παράνομες
εισαγωγές όπλων, κυρίως με διασκευασμένο
μικρό τορπιλοβόλο υπό τον ανθυποπλοίαρχο Ι. Δεμέστιχα. Μόνο στο Σουφλί διανέμονται περισσότεροι από 300 γκράδες.17
Στη συνέχεια τα πράγματα εκτραχύνονται, με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
της Βουλγαρίας, τα σχετικά με την Ένωση
γεγονότα στην Κρήτη, την αντεπανάσταση
της Κωνσταντινούπολης, την εκθρόνιση του
σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ και τη δράση της
Πανισλαμικής Οργάνωσης, με την σκλήρυνση των μέτρων εναντίον των χριστιανών.18
Τον Ιούλιο του 1909, μετά τη σφοδρή τουρκική αντίδραση η κυβέρνηση Δ. Ράλλη αποφασίζει τη διάλυση της Οργανώσεως και την
εγκατάλειψη του εθνικού αγώνα. Οι Ελληνοθράκες αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα
και οργανώνουν αντάρτικα σώματα, όπως
στη Γκύμπραινα.
Η ένταση αυξάνεται μετά τη διάσταση
Πατριαρχείου-Υψηλής Πύλης, τον Ιούλιο του
1910, λόγω της εκ νέου επιβολής του «εκκλησιαστικού νόμου», που παρείχε το δικαίωμα
στο κράτος να παρεμβαίνει στα εσωτερικά
ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων. Την
ίδια εποχή, οι Νεότουρκοι μεταφέρουν στη
Νότια Θράκη Τούρκους πρόσφυγες από τη
Βόρεια Θράκη και τη Βοσνία. Από τον Απρίλιο του 1911 προχωρά ο αποκλεισμός του
ελληνικού εμπορίου σε ολόκληρη την Οθωμανική επικράτεια. Στις 28 Αυγούστου 1911,
οι Έλληνες πραγματοποιούν στην Αδριανού-

14. Κουκκίδης 1958: 195. Γενικό Επιτελείο Στρατού/ΔΙΣ 1998: 340.
15. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 52-53.
16. Γονατάς 1956. Γενικό Επιτελείο Στρατού/ ΔΙΣ 1998: 333-334.
17. Κουκκίδης 1958: 195. Σεϊτανίδης 1959: 236-238. Γενικό Επιτελείο Στρατού/ ΔΙΣ 1998: 340
18. Γονατάς 1956: 222-224. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 1991:48-50. Γενικό Επιτελείο Στρατού/ ΔΙΣ 1998:
340-341.
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πολη γενική συνέλευση των εκπροσώπων
των κοινοτήτων του βιλαετίου, μεταξύ των
οποίων και των καζάδων Σουφλίου και Διδυμοτείχου, όπου διακηρύσσεται η απόφαση
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της
ισονομίας και ισοπολιτείας και την αντίδραση στην πανταχόθεν εντεινόμενη βία.19
Η κήρυξη του ιταλοτουρκικού πολέμου,
τον Σεπτέμβριο του 1911 και ο Νόμος «Περί
στρατεύσεως των Χριστιανών» οδηγούν
αναγκαστικά πολλούς Οθωμανούς Έλληνες
στις τάξεις του τουρκικού στρατού, όπου
υφίστανται τις εξοντωτικές συνθήκες των
ταγμάτων εργασίας, ενώ άλλοι λιποτακτούν,
κυρίως προς τη γειτονική Βουλγαρία. Τον
Φεβρουάριο του 1912 το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταγγέλλει το πλήθος των εκλογικών παρανομιών που είχαν διαπιστωθεί
κατά τις διεξαχθείσες εκλογές, με ειδική
αναφορά στις επαρχίες Πισμάνκιοϊ και Δερβενίου. Ακολουθεί η προσέγγιση Ελλήνων
και Βουλγάρων, η οποία επισημοποιείται
τον Μάιο του 1912.20
Την τόσο ταραγμένη αυτή εποχή το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινούπολης οργανώνει μία σημαντική αποστολή
στην περιοχή από την Αίνο έως το Διδυμότειχο για να μελετήσει τον αρχαιολογικό της
πλούτο. Το Ινστιτούτο, με ζωή από το 1894
μέχρι το 1914, απασχολεί επιστήμονες σλαβικών χωρών, παράγοντας ένα αξιόλογο έργο,
ενώ συγχρόνως προωθεί συγκεκριμένα συμφέροντα των χωρών που συμμετέχουν.

6.3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
Α΄ Βαλκανικός πόλεμος.21 Το Μαυροβούνιο κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον της
Τουρκίας στις 25/9-8/10 1912, για να ακολουθήσουν η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία στις 4/17 Οκτωβρίου. Το αντάρτικο στη

Γκύμπραινα έχει φουντώσει, με συμμετοχή
πατριωτών από το Σουφλί, τη Δαδιά και την
Κορνοφωλιά, σε μεγάλο βαθμό λιποτακτών
του Τουρκικού στρατού, υπό την καθοδήγηση Βούλγαρων αξιωματικών, των καπετάν
Νικόλα και του καπετάν-βοεβόδα Σλαβόφ.
Η Βουλγαρική βιβλιογραφία συμπληρώνει,
παρουσιάζοντας από τη δική της πλευρά τις
πληροφορίες για τη συμμετέχουσα αντάρτικη «τσέτα» του Ρούσε Σλαβόφ, που είχε σχηματισθεί κυρίως από στρατιώτες του 32ου
Τάγματος της Στάρα Ζαγόρα και δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου, με τη
συμμετοχή περίπου 80 Σουφλιωτών. Η ομάδα ανατινάζει τη γέφυρα του Μαγκαζίου,
μετά από μάχη με το τουρκικό απόσπασμα
φύλαξης και στη συνέχεια τη γέφυρα της
Μάνδρας. Οι Τούρκοι αντιδρούν άμεσα και
φυλακίζουν τους Σουφλιώτες προκρίτους. Η
προέλαση του Βουλγαρικού στρατού τρομοκρατεί τους Τούρκους, που εγκαταλείπουν
το Σουφλί και τα παρέβρια χωριά και περνούν στο Εντέκοϊ, στην ανατολική όχθη του
ποταμού Έβρου. Οι αντάρτες του μικτού ελληνοβουλγαρικού σώματος υπό τον βοεβόδα Σλαβόφ μπαίνουν στο Σουφλί στις 19 Σεπτεμβρίου, όπου τους υποδέχεται ο τοπικός
πληθυσμός με τέλεση δοξολογίας από τον
μητροπολίτη Αίνου. Τον εμπνευσμένο και
συγκινητικό λόγο ακολουθούν εορτές και
γενική ευωχία.22
Στο ελεύθερο Σουφλί ορίζεται τριμελής Διοικούσα Επιτροπή και συγκροτείται
φρουρά, ενώ ζητείται η επίσπευση της έλευσης του βουλγαρικού στρατού. Οι αντάρτες
σπεύδουν να αντιμετωπίσουν ισχυρή δύναμη τουρκικού στρατού, που έρχεται από
το Δεδέαγατς, αποτελούμενη από 900 άνδρες. Μετά από δύο πολύωρες μάχες, η μία
στο Οκούφ/Λυκόφη και η άλλη στο Μαγκάζι, κοντά στο Καράμπουναρ/ Κορνοφωλιά,

19. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 64.
20. Εκκλησιαστική Αλήθεια ΛΒ 1912: 89-92. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 67-70. Γεωργαντζής 1993: 24.
21. Οικονόμου 77 στο Γκαγκούλια κ.α. 1992.
22. Милетич 1918: 141-142. Σεϊτανίδης 1959: 238-39.
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στις 10 Οκτωβρίου οι χριστιανοί ηττώνται
και εγκαταλείπουν την Κορνοφωλιά και το
Σουφλί, υποχωρώντας στους αμπελώνες,
στα δυτικά του οικισμού, όπου δίνεται η
τελευταία άνιση μάχη με τη βοήθεια άλλων
40 Σουφλιωτών. Οι Τούρκοι προχωρούν σε
εμπρησμούς της ερημωμένης Κορνοφωλιάς
και του Καθολικού της Μονής Πορταΐτισσας,
όπου σφαγιάζουν τον ηγούμενο Πορφύριο.
Εντούτοις, δεν συνεχίζουν προς το Σουφλί,
αλλά επιστρέφουν στο Δεδέαγατς.23
Στις 18 Οκτωβρίου η Β΄ Βουλγαρική
Στρατιά υπό το στρατηγό Ιβανόφ επιτίθεται
στην περιοχή του Μουσταφά- Πασά (Σβίλενγκραντ) και ταχύτατα καταλαμβάνει την
περιοχή δυτικά του ποταμού Έβρου. Παράλληλα, άλλα βουλγαρικά στρατεύματα προχωρούν από το Κίρτζαλι προς την Αλεξανδρούπολη.
Το Σουφλί καταλαμβάνεται από τους
ομοδόξους και συμμάχους Βουλγάρους, οι
οποίο κατά τον Παπασταματίου αποτελούνταν από σώμα 300 ιππέων και 2.000 εθελοντών, ενώ κατά τον Μίλετιτς αποτελούσαν ταξιαρχία ιππικού με επικεφαλής τον
συνταγματάρχη Tanev, συνοδευόμενη από
τους αντάρτες του Σλαβόφ. Η υποδοχή που
τους επιφυλάσσεται είναι ένθερμη, με δοξολογία και επίσημη παράδοση των κλειδιών
της πόλης.24
Τουρκική μεραρχία υπό τον Μεχμέτ Γιαβέρ πασά, ερχόμενη από δυτικά, αποτυγχάνει να διαβεί τον ποταμό Έβρο και να διαφύγει προς την Ανατολική Θράκη και έτσι
κινείται βορείως, προς την Αδριανούπολη.
Ολόκληρη η δύναμη, αποτελούμενη από 332
αξιωματικούς, 8.409 στρατιώτες και ισχυρό
πυροβολικό αναγκάζεται να παραδοθεί στις

9 Νοεμβρίου στη διασταύρωση του Αρδανίου, όταν περικυκλώνεται από τις συγκλίνουσες βουλγαρικές μονάδες, που ενισχύονται με άτακτες δυνάμεις Βούλγαρων και
Ελλήνων, κυρίως Σουφλιωτών.25 Με το γεγονός αυτό συνδέονται θρύλοι για την τύχη
του αμύθητου θησαυρού που έφεραν μαζί
τους οι Τούρκοι.
Μετά τη σύλληψη του Γιαβέρ Πασά οι
Έλληνες του Σουφλίου και των χωριών του
ξεσπούν κατά των Τούρκων και προχωρούν
σε ακραίες πράξεις αντεκδίκησης τόσο στο
Οκούφ (σημερινή Λυκόφη), όσο, και κυρίως,
στο κείμενο επί της ανατολικής όχθης του
ποταμού Έβρου Εντέκιοϊ, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί Τούρκοι πρόσφυγες από τα
έναντι κείμενα χωριά.26
Πέρα από μεμονωμένα επεισόδια, η βουλγαρική κατοχή δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη
μέχρι την άνοιξη του 1913, όταν αρχίζουν
οι προστριβές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγα
ρίας.27 Με τη ρήξη που εκδηλώνεται στο Συνέδριο του Λονδίνου28 και κυρίως αμέσως
μετά την αιφνίδια επίθεση των Βουλγάρων
εναντίον Ελλήνων και Σέρβων στις 16 Ιου
νίου 1913, που σήμανε και την έναρξη του Β΄
Βαλκανικού Πολέμου, η κατάσταση για τους
Έλληνες του καζά του Σουφλίου επιδεινώνεται, με επιβολές προστίμων, κατασχέσεις
κτιρίων, απειλές και περιορισμούς της ελευθερίας.29 Ελληνικά σχολεία μετατρέπονται
σε καταλύματα για τον βουλγαρικό στρατό,
ενώ η ύπαιθρος υφίσταται εντονότερα τις
αυθαιρεσίες. Οι Σουφλιώτες που αρνούνται
να παραδώσουν τα όπλα τους, αλλά και τον
υποτιθέμενο χρυσό που κατέχουν αντιμετωπίζουν τη φυλάκιση, ενώ περισσότερα από
12 άτομα εκτοπίζονται στο εσωτερικό της

23. Милетич 1918: 142-143. Σεϊτανίδης 1959: 239-242.
24. Милетич 1918: 143. Παπασταματίου: 1971: 156.
25. Παπασταματίου: 1971: 156. Γεωργαντζής 1993: 29. Милетич 1918: 143.
26. Милетич 1918: 143. Σεϊτανίδης 1959: 247.
27. Милетич 1918: 143.
28. Συνθήκη της 17.05.1913.
29. Γεωργαντζής 1993: 75. Κούκος 1995: 6-8.
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Βουλγαρίας, μεταξύ των οποίων ο ιατρός
Αθαν. Μπρίκας, ο αρχιερατικός επίτροπος
Γερβάσιος και άλλοι ιερωμένοι.30
Στα μέσα Ιουνίου οι Βούλγαροι για να
εκδικηθούν τον τραυματισμό από άγνωστο
του σκοπού του φυλακίου της γέφυρας του
Μαγκαζίου συλλαμβάνουν περί τους 65 ντόπιους, προύχοντες και αντάρτες από τα χωριά Κορνοφωλιά, Δαδιά και Λευκίμμη. Αφού
παραδίδονται, κατά απαίτηση των Βουλγάρων όλα τα όπλα των Ελλήνων ανταρτών
και προσφέρονται λύτρα, ελευθερώνονται οι
περισσότεροι. Παραμένουν υπό φρούρηση
εννέα πατριώτες, πέντε Δαδιώτες, δύο από
τη Λευκίμμη και δύο από την Κορνοφωλιά.
Οι κρατούμενοι υποχρεώνονται να ανοίξουν
βαθύ λάκκο στην άμμο, 50 μέτρα ανατολικά της σιδηροδρομικής γέφυρας και εκεί
λογχίζονται και θάβονται ζωντανοί στις 16
Ιουνίου 1913. Το 1972 ο Σύλλογος Κορνοφωλιωτών «Σταμάτιος Παπάς» εγκαινίασε λιτό
μνημείο σε ύψωμα κοντά στο σημείο της
σφαγής, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε κοντά στην οδική γέφυρα της εθνικής οδού.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι Τούρκοι, επωφελούμενοι από τη δυσχερή θέση
στην οποία έχει περιέλθει η Βουλγαρία
αντεπιτίθενται, καταλαμβάνουν την Αδρια
νούπολη, εισβάλλουν στη Δυτική Θράκη και
προελαύνουν ανενόχλητοι προς τα νότια,
δηώνοντας τη χώρα, ενώ στις 13-14 Ιουλίου
1913 ανακαταλαμβάνουν το Διδυμότειχο και
το Σουφλί, όπου είχε σχηματισθεί πολιτοφυλακή από περίπου 400 άτομα υπό τον Κων/
νο Κουρτίδη, με υπαρχηγό τον Ελευθ. Γκιρτζή.31 Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δυνάμεις Ελλήνων πεζοναυτών αποβιβάζονται
και καταλαμβάνουν την Αλεξανδρούπολη.
Δύο αγήματα με μυδραλλιοβόλα και πολυβόλα, υπό τον αντιπλοίαρχο Κωνσταντίνο

Τυπάλδο και τον υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο
Μελά προελαύνουν προς τα βόρεια, όπου
και συναντώνται την 14η Ιουλίου με τους
Τούρκους, στη γέφυρα του Καμηλοποτάμου,
έξω από την Κορνοφωλιά, Ο ήρωας ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης συναντιέται στο
χωριό με τους προκρίτους του Σουφλίου και
τους συμβουλεύει να συνταχθούν ενεργά με
την αναμενόμενη προς ανακήρυξη αυτονομία, ενώ προτείνει ως πρόεδρο του τμήματος Σουφλίου τον Κωνσταντίνο Κουρτίδη.
Κατά την ανακωχή που ακολουθεί, στις 18
Ιουλίου 1913 ο Καμηλοπόταμος ορίζεται ως
το σύνορο Ελλάδας -Τουρκίας.32
Οι Σουφλιώτες βρίσκονται σε μεγάλο
κίνδυνο μετά το πραξικόπημα του Εντέ -κιοϊ,
όταν εισβάλλει Τούρκος στρατηγός με μεγάλο στρατό. Οι τοπικοί λόγιοι μνημονεύουν
ότι επιτροπή εκ προυχόντων που απέστειλε
η πόλη επιδεικνύει τα παράσημα που είχε
εγχειρίσει στους κατοίκους της ο σουλτάνος
Αβδούλ Χαμίτ, όταν αυτοί είχαν σώσει τους
κατοίκους των τουρκικών χωριών Χάντζια
και Τσιακιρτζή, που είχαν κινδυνεύσει σοβαρά από τις πλημμύρες του Έβρου, εγχείρημα που τελικά σώζει την πόλη.33
Στο Σουφλί συγκεντρώνονται πολλοί
Βουλγάροι πρόσφυγες από την ύπαιθρο που
φιλοξενούνται στο σπίτι του Κ. Κουρτίδη
που ταυτοχρόνως είναι το κέντρο της Εθνικής επιτροπής, αλλά και σε κουκουλόσπιτα
φυλασσόμενα από Τούρκους και Έλληνες ή
κρύβονται σε σπίτια Ελλήνων.34

6.4. Η «Δημοκρατία της Κομοτηνής»
Αμέσως μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου/ 10
Αυγούστου 1913), με την οποία η ελληνική
κατοχή της Δυτικής Θράκης όφειλε να αρθεί

30. Σεϊτανίδης 1959: 248. Παπαθανάση -Μουσιοπούλου 1991: 4, 84-85. Γεωργαντζής 1993: 82-83.
31. Милетич 1918: 133. Ημερολόγιον 1931: 56-57. Κούκος 1995: 6-8.
32. Милетич 1918: 144. Ημερολόγιον 1931: 57. Μουσιοπούλου 1982: 45. Γεωργαντζής 1993: 90, 98-99.
33. Σεϊτανίδης 1959: 250. Παπασταματίου 1971: 155.
34. Милетич 1918: 145.
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έως τις 11 Αυγούστου,35 ενώ η περιοχή, πλην
των περιοχών Διδυμοτείχου και Κάραγατς
εκχωρούνταν στη Βουλγαρία,36 οι Έλληνες
και οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι του κεντρικού Έβρου εγκαταλείπουν πανικόβλητοι
τους οικισμούς τους και σπεύδουν προς το
λιμάνι του Δεδέαγατς ή διαβαίνουν τον ποταμό Έβρο. Η δυναμική αντίδραση Ελλήνων
και Μουσουλμάνων κορυφώνεται με τη δημιουργία της θνησιγενούς Δημοκρατίας της
«Γκιουμουλτζίνας» (Κομοτηνής), τα όρια της
οποίας φθάνουν από τον Νέστο έως το Σουφλί. Η απόπειρα αυτή υποκινείται καταρχήν
από Τούρκους, αλλά υποστηρίζεται από το
σύνολο των Ελληνοθρακών. Έτσι, αποστέλλονται στην Κομοτηνή αντιπρόσωποι από
ολόκληρη την περιοχή που κηρύσσουν την
αυτονομία στις 8 Αυγούστου 1913 και σχηματίζουν προσωρινή κυβέρνηση κατά το
δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, η οποία προχωρά στην οργάνωση πολιτοφυλακής και
διοικητικών υπηρεσιών. Καταρτίζεται εθνική αντιπροσωπεία από 25 άτομα, 16μελή
διοικούσα επιτροπή και τρεις «διευθύνσεις», στρατιωτική, δικαστική και οικονομική. Ακολουθεί η συνεννόηση με την Υψηλή
πύλη και τον οικουμενικό Πατριάρχη και η
σύνταξη του Καταστατικού Χάρτη της Αυτονομίας με τη στήριξη της Γαλλίας και παρά
την αντίθεση Άγγλων και Αυστριακών.37 Η
«προσωρινή κυβέρνηση» προχωρά στη δημοσίευση «Υπομνήματος» στις 30 Αυγούστου. Επικεφαλής των τοπικών επιτροπών
ορίζονται, ο μουσουλμάνος καθηγητής Σαλήκ Χότζα στην Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή)
και Έλληνες στο Δεδέαγατς και το Σουφλί,
στο τελευταίο ο εξέχων πατριώτης και ιατροφιλόσοφος Κωνσταντίνος Κουρτίδης.

35. Γεραγάς 1925: 12. Κούκος 1995: 8.
36. Κούκος 1995: 6.
37. Γεραγάς 1925: 49. Βακαλόπουλος 1993: 280-281.
38. Ημερολόγιον 1931: 58. Βακαλόπουλος 1993: 181-182.
39. Γεραγάς 1925: 13, 48.
40. Γεωργαντζής 1993: 121-125.
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Ο Κουρτίδης οργανώνει υποδειγματικά το
κρατικό μόρφωμα του οποίου προΐσταται.
Διορίζει επικεφαλής υπηρεσιών, τους Α.
Βαλτζιόγλου ως ειρηνοδίκη, τον Ε. Μόκαλη στην αστυφυλακή και τον Ε. Αργυριάδη
στην πολιτοφυλακή, εξασφαλίζει καθολική
τάξη και ασφάλεια, επιβάλλει φορολογία
δεκάτης και τελωνειακούς δασμούς, εκδίδει
διαβατήρια και γραμματόσημα, ενώ παρέχει
κανονικούς μισθούς στους υπαλλήλους.38
Οι Βούλγαροι, φοβούμενοι την Τουρκική ένοπλη επέμβαση, δεν εισέρχονται στην
περιοχή, ενώ αποχωρούν και από τα σημεία
που είχαν καταλάβει, καθώς επιπλέον πιέζονται από την εξέγερση των Πομάκων κατοίκων της κοιλάδας του Άρδα, αλλά και Τούρκων που δημιουργούν άτακτα σώματα.39 Οι
τρεις μητροπολίτες της Δυτικής Θράκης,
μεταξύ των οποίων και ο Διδυμοτείχου Φιλάρετος συνέρχονται στην Κωνσταντινούπολη και αποστέλλουν τον Τραπεζούντος
Χρύσανθο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, που επισκέπτεται τον Ελ. Βενιζέλο, ο
οποίος, εντούτοις, αρνείται κατηγορηματικά να συνδράμει, παρά την αρχική ενθάρρυνση της ελληνικής πλευράς, εκπεφρασμένη κυρίως από τον ναύαρχο Κουντουριώτη.
Πράγματι, η Ελληνική κυβέρνηση, πιστή
στους όρους της συνθήκης του Βουκουρεστίου δεν δέχεται την πρόταση για στρατιωτική κατάληψη της Θράκης, αντιθέτως με
την Τουρκία η οποία ανεπισήμως συνδράμει
στρατιωτικά και οικονομικά.40
Τα ελληνικά στρατεύματα αποχωρούν
από τη Δυτική Θράκη πλην Δεδέαγατς στις
9/22 Αυγούστου, ενώ ο Τούρκος στρατηγός
Εμβέρ Μπέη στέλνει ανεπίσημα αντάρτικες
ομάδες, περί τους 1800 Τούρκους στρατιω-
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τικούς και πολίτες, μεταμφιεσμένους σε χωρικούς.41 Οι δυνάμεις των Τούρκων οι οποίοι
ως κράτος δεν δεσμεύονται από τη συνθήκη
του Βουκουρεστίου, προελαύνουν προς την
Κομοτηνή και το Κίρτζαλι, προκαλώντας
τρόμο και ρεύματα προσφύγων στους Βουλγάρους χριστιανούς.42 Στις 18/31 Αυγούστου
καταλαμβάνεται η Κομοτηνή και την επομένη η Ξάνθη.43 Στις 14 Σεπτεμβρίου οι εξεγερθέντες εισέρχονται στο Δεδέαγατς, από όπου
μόλις έχει αποσυρθεί ο τακτικός ελληνικός
στρατός, ο οποίος κρατούσε το λιμάνι.44
Αίφνης, οι Τούρκοι ανακρούουν πρύμναν, πιεζόμενοι από τη διεθνή κοινότητα45
και κυρίως επενδύοντας σε νέες συμμαχίες
και προχωρούν σε μυστική συμμαχία με τους
Βουλγάρους, που καταλήγει σε υπογραφή
συνθήκης μαζί τους. Οι αυτονομιστές απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις και διακόπτουν κάθε σχέση με την κυβέρνηση της
Κωνσταντινούπολης, ενώ προβαίνουν στην
κατάργηση της «Προσωρινής Κυβερνήσεως» και την ανακήρυξη «ανεξάρτητης κυβερνήσεως της Δυτικής Θράκης», με έδρα
την Κομοτηνή και πρωθυπουργεύοντα τον
Σουλεϊμάν Ασκερή.46 Παρά το όψιμο ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους, που συνάπτει
πολιτικές σχέσεις με την προσωρινή κυβέρνηση και αναγνωρίζει ως σύνορο τον ποταμό Νέστο, δεν καθίσταται δυνατή η ανατροπή των ήδη επελθουσών συνθηκών, από τη
διαμόρφωση των οποίων αυτό απείχε.
Στις κρίσιμες ημέρες του 1913, αλλά και
κατά τα έτη που ακολουθούν ξεχωρίζει η
μορφή του Κωνσταντίνου Κουρτίδη, ιατρού, πολιτικού, λαογράφου και ιστοριο

γράφου.47 Ο Κουρτίδης γεννήθηκε στην
Αδριανούπολη το 1870. Φοίτησε στη Φιλοσοφική και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε νεαρή ηλικία
διορίσθηκε σχολάρχης στο Σουφλί όπου και
δημιούργησε την οικογένεια του. Παρουσία
σε πολυσχιδή εθνικοπατριωτική και πνευματική δραστηριότητα, υφιστάμενος πολλές
βασάνους. Χρημάτισε Πρόεδρος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Θράκης, βουλευτής,
γερουσιαστής και Υπουργός Γενικός Διοικητής Θράκης. Ως προς το πνευματικό του
έργο ο Κουρτίδης στράφηκε αρχικά στη Λαογραφία και το χρονογράφημα. Παρουσίασε εξαιρετικό ιστορικό έργο για τη Θράκη.
Δυστυχώς, ο δεύτερος τόμος της «Ιστορίας
της Θράκης» καταστράφηκε. Μετείχε ενεργά στους πνευματικούς και απελευθερωτικούς αγώνες της Θράκης. Πέθανε φτωχός,
τον Νοέμβριο του 1944. Κατόπιν επιθυμίας
του αναπαύεται στο κοιμητήριο της Κορνοφωλιάς.48 [Φωτ. 91]
Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης,
που υπογράφεται στις 16/29 Σεπτεμβρίου
1913, αποδίδεται στους Βουλγάρους ολόκληρη η Δυτική Θράκη νοτίως του ποταμού της
Μάνδρας, που ορίζεται ως σύνορο Τουρκίας -Βουλγαρίας, ενώ η τελευταία λαμβάνει,
επιπλέον, τμήμα της Ανατολικής Θράκης και
την περιοχή του Ορτάκιοϊ.49
Ο πανικός επικρατεί πριν την έλευση
των Βουλγάρων, οδηγώντας σε γενική φυγή
τόσο τους Έλληνες όσο και τους μουσουλμάνους κατοίκους του Σουφλίου και των γειτονικών οικισμών. Οι Βούλγαροι, υπό τον συν/
χη Πέταρ Πασκόφ εισέρχονται στο Σουφλί

41. Γεραγάς 1925: 49. Παπαθανάση -Μουσιοπούλου 1982: 59. Γεωργαντζής 1993: 119-121.
42. Γεραγάς 1925: 49. Μοσχόπουλος 1948-49: 77.
43. Γεωργαντζής 1993: 121.
44. Γεραγάς 1925: 13. Γεωργαντζής 1993: 121.
45. Γεωργαντζής 1993: 128.
46. Γεωργαντζής 1993: 130-131
47. Παπαχριστοδούλου 1944-45, 1947-48: 171-175.
48. Κούκος 1991: 279.
49. Μοσχόπουλος 1948-49: 77-78. Γεωργαντζής 1993: 133-137.
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λίγο πριν από την εορτή του Αγίου Δημητρίου.50 [Φωτ. 88]
Η εξαετία 1913 -1919 της βουλγαρικής
κατοχής αποτελεί μία από τις θλιβερότερες
για τον θρακικό ελληνισμό. Στο Σουφλί διώκονται οι επικεφαλής της εκκλησίας και της
εκπαίδευσης, ενώ κατάσχονται τα κοινοτικά
και εκκλησιαστικά ακίνητα. Οι κάτοικοι πιέζονται για την εκμάθηση της βουλγαρικής
γλώσσας και τη λήψη της βουλγαρικής υπηκοότητας, ενώ εντείνονται περιορισμοί και
κρατήσεις. Γρήγορα το προσφυγικό ρεύμα
προς Καβάλα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές του ελληνικού κράτους διογκώνεται.
Από τα ελληνικά χωριά του Ορτάκιοϊ περί
τις 480 οικογένειες Μανδριτσιωτών αναχωρούν για τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα
και μόνο 40 οικογένειες μένουν στο χωριό,
ενώ οι Ακαλανιώτες μέσω του Σουφλίου διασκορπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Στο Σουφλί ήδη στις αρχές του 1914 έχουν μείνει
μόνο 300 οικογένειες Ελλήνων.51
Στη βουλγαρική εφημερίδα Бѣломорски
Глась («Φωνή του Αιγαίου») που εκδίδεται
στο Δεδέαγατς / Αλεξανδρούπολη το 1914,
μέχρι την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αποτυπώνεται η δυσμενής εξέλιξη των
πραγμάτων για τους Έλληνες Σουφλιώτες.
Τον Απρίλιο του 1914 τα κουκουλόσπιτα
του Σουφλίου που είχαν κατασχεθεί από τον
Βουλγαρικό στρατό για τη διαμονή του αποδεσμεύονται προσωρινά για να μπορέσει ο
πληθυσμός να εκθρέψει κουκούλια. Αρχικά
στην εφημερίδα διαφημίζονται Έλληνες και
Αρμένιοι επαγγελματίες της πόλης, όπως το
κατάστημα αποικιακών- παντοπωλείο των
αδελφών Καλέση, ο εξαγωγέας κρασιών Δημήτριος Μπασάκου, ο εισαγωγέας κρασιών
Νικόλαος Γλύστρας και ο έμπορος Γκαραμπέτ Καμασιάν˙ όλοι τους βαθμιαία αντικαθίστανται από Βουλγάρους και μέχρι τον

Ιούνιο έχουν εξαφανιστεί. Τα πράγματα
στην αρχή είναι σχετικά χαλαρά και έτσι,
π.χ. έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει από
τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της «Εθνικής Εταιρείας» Ιωάννης Μπρίκας, παρά την
αντίδραση των εθνικοφρόνων Βουλγάρων.
Οι Βούλγαροι λειτουργούν και ενισχύουν
αναγνωστήρια σε χωριά όπως το Μικρό Δέ
ρειο και η Κυριακή. Εντούτοις, ακόμη και
τον Μάιο αναγνωρίζεται ότι η επαρχία Σουφλίου κατοικείται «αποκλειστικά από Γραικομάνους». Η ζωοπανήγυρη του Αγίου Χριστοφόρου ετοιμάζεται για τις 9-11 Μαΐου,
παρά την οικονομική παράλυση στην οποία
έχει περιέλθει η περιοχή, οπότε στο τέλος
αναβάλλεται επ’ αόριστον. Η διαφθορά κυριαρχεί στην πόλη˙ οι ίδιοι οι Βούλγαροι διαμαρτύρονται για τον δήμαρχο Ντ. Μπατσβά
ροβ που εγκαθιστά έναντι ενοικίου ομοεθνείς του από την Αδριανούπολη σε πλουσιόσπιτα που ήδη έχει κατασχέσει, ενώ
εγκαταλείπει τους Μικρασιάτες πρόσφυγες
στο δρόμο, στο Σουφλί και στο Μπιντικλί. Διαμάχες ξεσπούν μεταξύ ντόπιων Βουλγάρων
και επήλυδων που έρχονται από την Παλαιά
Βουλγαρία, ενώ η εκμετάλλευση των Ελλήνων, με την καταλήστευσή τους και τις κατασχέσεις δίχως αποδείξεις είναι τέτοια που
και οι ίδιοι οι Βούλγαροι αγανακτούν.52
Μετά την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου και, ιδίως μετά την παραχώρηση
της «περιοχής του Διδυμοτείχου» στη Βουλγαρία, στις 6 Σεπτεμβρίου 1915, ως αντάλλαγμα για την έξοδό της στον πόλεμο, η κατάσταση εκτραχύνεται με το κλείσιμο των
ελληνικών σχολείων και την υποχρέωση εκμάθησης της Βουλγαρικής γλώσσας. Βουλγαρικά σχολεία ιδρύονται σε ελληνικά χωριά
και τα ελληνικά σχολεία παύουν να λειτουργούν για να στεγαστούν βουλγαρικά. Οι ιερείς υποχρεώνονται να τελούν τις ιερουργί-

50. Ημερολόγιον 1931: 58.
51. Ευθυμίου 1958: 308-309. Σεϊτανίδης 1959: 252. Παπασταματίου- Μπαμπαλίτης 1965: 182-187. Γεωργαντζής 1993:
140-141.
52. Φύλλα 19.4.1914, 27.04.1914, 03.05.1914, 10.05.1914, 18.05.1914, 31.05.1914, 8.06.2014, 22.6.1914, 6.7.1914.
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ες στα βουλγαρικά, ενώ εντείνεται το μέτρο
των επιτάξεων εμπορευμάτων, της δήμευσης περιουσιών και της προμήθειας ειδών
άνευ πληρωμής, μόνο με άχρηστες αποδείξεις.53 Οι Βούλγαροι προχωρούν επίσης σε
αρχαιολογικές και λοιπές επιστημονικές
αποστολές στα κατεχόμενα εδάφη, εν μέσω
πολέμων, ενώ ταυτοχρόνως, δίνουν εντολή
για την «μετακίνηση» στη Βουλγαρία, στη
Σόφια και αλλού, των σημαντικών κινητών
μνημείων, σύμφωνα και με παραδοχή του
ακαδημαϊκού και μεταγενέστερου πρωθυπουργού Μπογκντάν Φίλοφ.54
Στα πλαίσια αυτής της ανυπόφορης κατάστασης οι περισσότεροι από τους εναπομείναντες Έλληνες αναγκάζονται να αποχωρήσουν. Στο Σουφλί μένουν πλέον μόνον οι
ηλικιωμένοι. Συνολικά, περί τους 120.000
Έλληνες της Δυτικής Θράκης εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες, ενώ κάποιοι εκτοπίζονται στη Βουλγαρία.55 Κατά
τον Α. Α. Πάλλη μόνο περί τους 17.000 Έλληνες από τους 87.000 που την κατοικούσαν
το 1912 έχουν μείνει στη Δυτική Θράκη το
1915.56 Παράλληλα, εντείνεται ο εποικισμός
με Βουλγάρους που έρχονται από τη Μακεδονία, τη Δοβρουτσά, την Ανατολική Θράκη,
τη Μικρά Ασία, αλλά και με εμπόρους και
υπαλλήλους από την παλαιά Βουλγαρία.57
Η κατάσταση επιδεινώνεται κατά τα τελευταία έτη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
ιδίως στους οικισμούς της υπαίθρου. Στα
Λάβαρα λαμβάνει χώρα επεισόδιο που έχει
σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την επαρχία. Τον Ιούλιο του 1917 αποκαλύπτεται
επιστολή, που είχε χαλκευθεί, κατά την ελληνική βιβλιογραφία, από τον υποδιοικητή
Διδυμοτείχου, Κολάρωφ και τον δήμαρχο

της πόλης, Σαμαντζίεφ, παρότι κατά την
άποψή μας πιθανώς ήταν γνήσια, ώστε να
φαίνεται ότι προέρχεται από Έλληνες της
Ανατολικής Μακεδονίας, με την οποία προτρέπονταν οι κάτοικοι της περιοχής να
επαναστατήσουν κατά των Βουλγάρων. Η
επιστολή είχε τοποθετηθεί επί της Ιεράς
Τραπέζης του ναού του Αγίου Αθανασίου,
ενώ στο προαύλιο είχε καταχωθεί αγγείο με
δυναμίτιδα. Η «αποκάλυψη» των στοιχείων
οδηγεί στην εσπευσμένη κλήση στρατού και
αστυνομικού σώματος από την Κομοτηνή,
την έρευνα στη Μητρόπολη, τους ναούς,
τα ελληνικά σχολεία και τις πλούσιες οικογένειες της περιφέρειας. Στα τέλη Ιουλίου
- αρχές Αυγούστου περισσότεροι από 150
πρόκριτοι, διδάσκαλοι και ιερείς της περιοχής φυλακίζονται στην Εβραϊκή Σχολή Διδυμοτείχου. Από τις κακουχίες και τους ξυλοδαρμούς αποβιώνουν ή μένουν ανάπηροι ο
δήμαρχος Σαλτικίου, Νικόλαος και οι εφημέριοι του χωριού Παπα- Παναγιώτης και του
Αμορίου, Στέφανος.58
Στις 21 Αυγούστου ο Μητροπολίτης
Διδυμοτείχου Φιλάρετος εκτοπίζεται στη
Μονή Καπίνοβο, παρά το Βελίκο Τύρνοβο
της Βουλγαρίας. Η κατάσταση εκτραχύνεται
από το φθινόπωρο. Στις 25 Μαρτίου 1918
καταφθάνει στην περιοχή ο πρώην Σκοπίων
Θεοδόσιος, ο οποίος αποφυλακίζει τους ιερείς και ανοίγει τους ναούς, αφού λάβει την
ενυπόγραφή βεβαίωσή τους ότι θα τελούν
τις ιεροπραξίες στα βουλγαρικά και θα τον
μνημονεύουν ως αρχιερέα. Οι κάτοικοι υποχρεώνονται να δηλώσουν εγγράφως ότι δεν
είναι Έλληνες, αλλά παλαιόθεν Βούλγαροι
ως προς την καταγωγή, ενώ η στρατολογία
των Ελλήνων καθίσταται υποχρεωτική.59

53. Γεραγάς 1925: 12. Ευθυμίου 1958: 294-301. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 58. Γεωργαντζής 1993: 146-147.
54. Филоф 1993: 9.
55. Σεϊτανίδης 1959: 252-254. Γεωργαντζής 1993: 154-156.
56. Πάλλης 1925: 21.
57. Γεραγάς 1925: 73. Σεϊτανίδης 1959: 254.
58. Βαφείδης 1978: 24-26. Γεωργαντζής 1993: 148-149.
59. Βαφείδης 1978: 25-26. Γεωργαντζής 1993: 149.

103

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΓΟΥΡΙΔΗΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια των πολέμων παρατηρείται κάθετη πτώση στην αγροτική παραγωγή και την έκταση των καλλιεργειών. Από
τα 17.570 στρέμματα αμπελιών στην περιφέρεια Σουφλίου και 9.017 σε εκείνη του Διδυμοτείχου, προπολεμικά, λόγω του πολέμου,
αλλά και της προηγηθείσας φυλλοξήρας, το
1921 έχουν απομείνει μόλις 3.585 στρέμματα
στο Διδυμότειχο και 1500 στο Σουφλί, ενώ οι
λοιπές αγροτικές καλλιέργειες πέφτουν από
τα 4.500 στα 2.500 στρέμματα.60
Ο Παγκόσμιος Πόλεμος λήγει γα τη
Βουλγαρία με την ανακωχή που η χώρα
υπογράφει στη Θεσσαλονίκη, στις 17/29 Σεπτεμβρίου 1918, με την οποία υποχωρεί στα
σύνορα της Συνθήκης του Βουκουρεστίου,
αποστρατεύει το στρατό της, πλην τριών
Μεραρχιών, παραδίδει το στρατιωτικό υλικό
και εκχωρεί στις Συμμαχικές Δυνάμεις το δικαίωμα διόδου και κατάληψης στρατηγικών
σημείων της χώρας, ενώ διατηρεί ελάχιστες
πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις στη Δυτική Θράκη. Ομάδα υπό τον συνταγματάρχη
Κ. Μαζαράκη-Αινιάν μεταβαίνει στη Σόφια,
προκειμένου να ρυθμίσει τα ζητήματα της
ανεύρεσης και επαναπατρισμού των Ελλήνων ομήρων και των αρπαγεισών ελληνικών
περιουσιών˙ η υπ’ αυτόν ομάδα επιτελεί ένα
εξαιρετικά σημαντικό έργο, περιερχόμενη
ολόκληρη τη Βουλγαρία.61
Η Ανακωχή ή Συνθήκη του Μούδρου συνάπτεται στις 17/30 Οκτωβρίου 1918 μεταξύ
των Συμμαχικών Δυνάμεων της “Αντάντ”,
αφενός, και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου. Με την ανακωχή συμφωνείται η κατάπαυση των εχθροπραξιών και
η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναλαμβάνει
την παροχή δυνατότητας στους Συμμάχους

της κατάληψης, για λόγους ασφαλείας, των
στρατηγικών σημείων που εκείνες θα προέκριναν εντός του εδάφους της. Στις αρχές
Οκτωβρίου ο Άγγλος στρατηγός Milne, διοικητής των συμμαχικών στρατευμάτων προέλασης προς την Κωνσταντινούπολη κατανέμει το μέτωπο της Θράκης: η 22η Βρετανική
Μεραρχία καταλαμβάνει την περιοχή από το
Θρακικό Πέλαγος έως και το Σουφλί, ενώ η
122η Γαλλική, από το Σουφλί έως το Αχούρμπεη (Σμόλυαν), γεγονός που επιβεβαιώνει
την κομβική θέση της πόλης στη θρακική
ενδοχώρα.62 Στο ίδιο το Σουφλί εγκαθίσταται Γαλλική μονάδα, αποτελούμενη από Γάλλους και Μαροκινούς, υπό τον ταγματάρχη
Boulansier.63

6.5. Η Διασυμμαχική διοίκηση
Η Δυτική Θράκη συνιστά πεδίο έντονου
διπλωματικού ανταγωνισμού, όπως και αλληλο συγκρουόμενων και συχνά μεταβαλλόμενων διεκδικήσεων των Μεγάλων Δυνάμεων.64 Στην περιοχή υφίστανται τρεις
εθνότητες, οι οποίες μόλις έχουν εξέλθει από
διαδοχικούς σκληρούς πολέμους και αγωνίζονται λυσσαλέα για την επικράτηση. Ενώ
οι Βούλγαροι προσπαθούν να αποφύγουν
την εκκένωση της περιοχής και να ματαιώσουν την παραχώρησή της στην Ελλάδα, το
μεγάλο στοίχημα για την ελληνική πλευρά
είναι η απόδειξη της ελληνικότητάς της, καθώς τα δημογραφικά στοιχεία έχουν μεταβληθεί με βίαιο τρόπο κατά τα προηγούμενα
έτη και το ελληνικό στοιχείο αποτελεί πλέον
μειοψηφία.65 Διττός στόχος, λοιπόν, καθίσταται, αφενός η παλιννόστηση των εξόριστων

60. Βακαλόπουλος 1999: 297-298.
61. Αρχηγείον Στρατού-ΔΙΣ 1969: 2, 11, 18-19. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1972-73: 94. Μαζαράκης - Αινιάν 1987:
146-147. Γεωργαντζής 1993: 167. Κούκος 1995: 10.
62. Αρχηγείον Στρατού-ΔΙΣ 1969: 5. Βακαλόπουλος 1999: 114.
63. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης 1965: 188.
64. Βακαλόπουλος 1999: 119.
65. Μαζαράκης - Αινιάν 1987: 146. Βλ. και Βακαλόπουλος 1999: 330.
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συμπατριωτών, που είχαν εγκατασταθεί σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας και, αφετέρου, ο
προσεταιρισμός της μουσουλμανικής μειο
νότητας, με την απομόνωση και τον εξοστρακισμό των Βουλγάρων.66
Σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε Θεσσαλο
νίκη και Αθήνα, το φθινόπωρο του 1918,
ζητείται να διασφαλιστεί ο ελληνισμός της
Θράκης. Από την πλευρά τους οι Βούλγαροι
σε δικές τους διαδηλώσεις εκφράζονται κατά
των αποφάσεων που τους στερούν τη Θράκη.
Έτσι, τον Οκτώβριο του 1919 διαδηλώνουν
στο Σουφλί περίπου 20.000 Βούλγαροι.67 Η
κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά για τους Έλληνες, καθώς οι μουσουλμάνοι της Θράκης
στην πλειοψηφία τους επιθυμούν εμπράκτως
την ελληνική αρχή, αντιθέτως με την τακτική
του Νεοτουρκικού Θρακικού Κομιτάτου που
επιδιώκει την αυτονομία της Δυτικής Θράκης.68 Μεγάλη επίδραση στη Διάσκεψη των
Παρισίων έχει υπόμνημα, από της 31/12/1918,
οκτώ μουσουλμάνων Δυτικοθρακών βουλευτών της Βουλγαρικής εθνοσυνέλευσης υπό
τον Ισμαήλ Χακκή Μπέη, βουλευτή Καβάλας
προς τον d’ Esperay, με το οποίο ζητείται η
κατάληψη της Δυτικής Θράκης από τους Συμμάχους, ει δυνατόν με τη συμμετοχή του ελληνικού στρατού. Ταυτοχρόνως, ο Ελ. Βενιζέλος υποβάλλει γραπτό Υπόμνημα προς τη
Διάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού, με το οποίο
ζητείται η Δυτική και η Ανατολική Θράκη να
αποτελέσουν τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας και η Κωνσταντινούπολη να συνιστά
διεθνές κράτος. Το Υπόμνημα συναντά αρχικά την θετική γνώμη των μελών, παρότι γρήγορα μεταστρέφονται οι περισσότεροι, με
πρώτους τους Αμερικανούς, που στηρίζουν

τις βουλγαρικές επιδιώξεις.69 Εν τω μεταξύ,
ήδη από τον Απρίλιο του 1919 ετοιμάζεται
η κατάληψη της Θράκης από τον ελληνικό
στρατό, παρότι επανειλημμένα αναβάλλεται, κυρίως λόγω της κατάληψης της Σμύρνης, που μεταβάλλει αρνητικά την τουρκική
στάση, όπως και της ασταθούς πολιτικής των
Συμμάχων.70 Παρόλα αυτά, η αρμόδια επιτροπή ελληνικών υποθέσεων εισηγείται, ήδη
από τον Μάιο του 1919 την παραχώρηση της
Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα, ενώ η σύγκλιση Ελλάδας-Ιταλίας με τη μυστική συμφωνία
Βενιζέλου-Titoni της 27ης Ιουλίου 1919 επιταχύνει τις εξελίξεις. Στις 19 Αυγούστου, η
Επιτροπή Οριοθέτησης προτείνει την τελική
όδευση των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας,
που εντέλει συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη του Νεϊγύ.71
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1919 ο αρχιστράτη
γος των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ανατολή, Φρανς Ντ’ Εσπεραί διατάσσει την
εκκένωση της Δυτικής Θράκης από τις Βουλγαρικές αρχές και την κατάληψή της από
τους Συμμάχους, η οποία λαμβάνει χώρα
ανάμεσα στις 2 και 7 Οκτωβρίου.72 Με τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης του Παρισιού,
στις 20/10/1919 η Δυτική Θράκη λαμβάνει
προσωρινά τη μορφή αυτόνομου διασυμμα
χικού κράτους με την επωνυμία Thrace Interallie (Διασυμμαχική Θράκη), που διατελεί
υπό στρατιωτικό νόμο, με εφαρμογή του
Γαλλικού δικαίου, πλην των θρησκευτικών
θεμάτων και του οποίου τη στρατιωτική και
πολιτική διοίκηση ασκεί, με απόλυτη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, ο Γάλλος
στρατηγός Charpy, ως αρμοστής, αντιπρόσωπος του Ντ Εσπεραί.73

66. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1975. Βαμβακάς 1986: 23.
67. Σύμφωνα με Βουλγαρικές πηγές: Трифонов 1981: 198.
68. Βακαλόπουλος 1999: 119.
69. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1972-73: 347-348, 1991: 99. Μαζαράκης - Αινιάν 1987: 147. Γεωργαντζής 1993:
168-172. Βακαλόπουλος 1999: 116-117.
70. Αρχηγείον Στρατού-ΔΙΣ 1969: 10.
71. Γεωργαντζής 1993: 180-189.
72. Μαζαράκης - Αινιάν 1987: 148. Κούκος 1995: 9. Dalègre 2016.
73. Γεραγάς 1925: 59-61. Αρχηγείον Στρατού- ΔΙΣ 1969: 13-14. Μαζαράκης - Αινιάν 1987: 148. Γεωργαντζής 1993:
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Σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης
ειρήνης του Neuilly (14/27 Νοεμβρίου 1919),
η Βουλγαρία παραιτείται από τα δικαιώματά της στη Δυτική Θράκη, την οποία εκχωρεί στις “Προέχουσες και Συνησπισμένες
Δυνάμεις”, έως την οριστική ρύθμιση του
ζητήματος. Άλλα άρθρα καθορίζουν τα σύνορα της Βουλγαρίας, τις αποζημιώσεις και
επανορθώσεις, όπως την απόδοση αρπαγέντων ή κατασχεθέντων αντικειμένων από τα
εδάφη της Ελλάδας, Ρουμανίας και Σερβίας,
αλλά και την υποχρέωση εξασφάλισης της
οικονομικής εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο.74 Στα πλαίσια αυτά η 9η Μεραρχία του
ελληνικού στρατού καταλαμβάνει την Ξάνθη, ενώ ιταλικές, βρετανικές και γαλλικές
δυνάμεις από τις αποικίες καταλαμβάνουν
τα σπουδαιότερα κέντρα της Ροδόπης και
του Έβρου, ενώ παραμένουν, αφοπλισμένη
βουλγαρική μεραρχία και δυνάμεις ασφαλείας.75 Στο Σουφλί εγκαθίσταται τάγμα Αλγερινών τυφεκιοφόρων και διμοιρία σπαχήδων, ενώ στο Μπιντικλί (σημερινό Τυχερό)
απόσπασμα Αλγερινών του 17ου Γαλλικού
Συντάγματος.76
Δίπλα στον Charpy τη Διοίκηση ασκούν,
εκτός από τους προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών, τα απαρτιζόμενα από αξιωματικούς Πολιτικό και Στρατιωτικό Γραφείο
και, από τις αρχές του 1920, το προσωρινό,
έως τις εκλογές που θα ακολουθούσαν άμεσα, Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 15 μέλη κοινοτήτων -εθνοτή
των, όπου Έλληνες και Τούρκοι έχουν την
πλειοψηφία, ενώ πρόεδρος εκλέγεται ο
Αδριανουπολίτης Εμμανουήλ Δουλάς.77 Ήδη
από τις 29 Σεπτεμβρίου 1919, ο Βενιζέλος
έχει αποστείλει ως διαπιστευμένο της ελλη-

νικής κυβέρνησης τον έμπειρο πολιτικό Χαρίσιο Βαμβακά, παλαιό βουλευτή Κοζάνης
στην Οθωμανική Βουλή, αντιπρόσωπο της
Ελλάδας στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης του
Παρισιού σε θέματα Θράκης και αλύτρωτου
Ελληνισμού και αργότερα Γερουσιαστή και
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ο Βαμβακάς γρήγορα κερδίζει τη φιλία και την εκτίμηση του
φιλέλληνα d’ Esperay, αλλά και του δύστροπου Charpy.78 Διάταγμα του d’ Esperay που
δημοσιεύεται την 1η Δεκεμβρίου καθορίζει
το σύστημα διακυβέρνησης της Διασυμμαχικής Θράκης.79 Σύμφωνα με αυτό, η Δυτική
Θράκη διαιρείται σε δύο, αρχικά και τρία
στη συνέχεια τμήματα- κύκλους, της Ξάνθης, της Γκιουμουλτζίνας (Κομοτηνής) και
του Κάραγατς, με προϊσταμένους στρατιωτικούς διοικητές. Στον κύκλο του Κάραγατς,
στον οποίο ανήκει το Σουφλί, προΐσταται ο
Γάλλος συνταγματάρχης Roudeney. Οι κύκλοι διαιρούνται σε έξι, συνολικά, περιφέρειες -υποδιοικήσεις (districts), στις έδρες
των οποίων εγκαθίσταται Ειρηνοδικείο και
τοποθετούνται πολιτικοί Διοικητές - Νομάρχες. Στρατιωτικός διοικητής στο Σουφλί είναι ο ταγματάρχης Berger και πολιτικός διοικητής ο Ναζίμ Μπέης με βοηθό διοικητή
τον Σπυριδωνίδη, καθώς η πλειοψηφία των
κατοίκων της υποδιοίκησης είναι τουρκικής
καταγωγής.
Η παλιννόστηση των Ελλήνων ξεκινά επισήμως τον Οκτώβριο του 1919 και
προχωρά με ταχείς ρυθμούς, ενώ ειδικές
επιτροπές συστήνονται υπό Γάλλους αξιωματικούς, μεταξύ άλλων στο Σουφλί και
το Διδυμότειχο, για την επιστροφή των περιουσιών Ελλήνων και Τούρκων που είχαν

237-240. Dalègre 2016.
74. Разбойников 1940: 8-9. Αρχηγείον Στρατού- ΔΙΣ 1969: 19-20.
75. Κούκος 1995: 9.
76. Разбойников 1940: 8-9. Αρχηγείον Στρατού- ΔΙΣ 1969: 19-20. Μαζαράκης - Αινιάν 1987: 148. Dalègre 2016.
77. Γεραγάς 1925: 63, 80.
78. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1975. Κούκος 1995: 9.
79. Γεραγάς 1925: 59-60. Βαμβακάς 1986: 33. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 95. Κούκος 1995: 10.
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εγκαταλείψει τη Θράκη μετά τη συνθήκη
του Βουκουρεστίου.80 Για την περιοχή Σουφλίου ο επαναπατρισμός πραγματοποιείται
είτε σιδηροδρομικώς είτε από τη θάλασσα,
μέσω του λιμανιού του Δεδέαγατς.81 Συχνά
οι επαναπατριζόμενοι συναντούν εγκατεστημένους επήλυδες Βουλγάρους, με αποτέλεσμα οι προστριβές και τα επεισόδια να
συνιστούν καθημερινότητα. Στη Λευκίμμη
οι εγκατεστημένοι Βούλγαροι κατεδαφίζουν
περί τις 300 ελληνικές οικίες, προκειμένου
να μην τις παραδώσουν στους Έλληνες, ενώ
τη μεγαλύτερη αντίσταση, σύμφωνα με τις
γαλλικές πηγές βρίσκουν οι παλιννοστούντες στην Κορνοφωλιά.82 Εκτός των γηγενών που επιστρέφουν, στην περιοχή εγκαθίστανται και Έλληνες που έχουν έρθει από
τη Βουλγαρία, τον Καύκασο και τη Θεοδοσία
της Κριμαίας, όπως και από τη Μικρά Ασία
και τις ακτές του Ευξείνου Πόντου.83 Οι παλαιοί γηγενείς Βουλγαρικοί πληθυσμοί προσθέτουν στη δυσχέρεια της διαχείρισης, ενώ
οι επήλυδες αρχίζουν να αναχωρούν από
τον Οκτώβριο του 1919, μαζί με τον βουλγαρικό στρατό.84 Από την άλλη, πολλοί Έλληνοθράκες δεν επιστρέφουν, καθώς έχουν
αποκατασταθεί εντός των ορίων του ελληνικού κράτους και φοβούνται μία νέα μελλοντική επώδυνη έξοδο.85
Σύμφωνα με το προαναφερθέν Υπόμνημα του Βενιζέλου, στον καζά Διδυμοτείχου
διαβιούν 22.080 Έλληνες, 6.315 Τούρκοι,
1460 Βούλγαροι, 150 Αρμένιοι και 1110 Ισραηλίτες, σε ένα σύνολο 31.115 ατόμων και
στον καζά Σουφλίου 17.880 Έλληνες, 32.140

Τούρκοι, 5.380 Βούλγαροι, 30 Αρμένιοι, 20
Ισραηλίτες και 100 λοιπών εθνοτήτων, σε
ένα σύνολο 55.550 ατόμων.86 Στην απογραφή
που ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 1920 εν
μέσω μεγάλων δυσχερειών, στην υποδιοίκηση Σουφλίου καταγράφονται 2.770 Τούρκοι,
10.998 Βούλγαροι,87 7.435 Έλληνες και 47
άλλοι, σε ένα σύνολο 21.250 ατόμων Στην
υποδιοίκηση Διδυμοτείχου, στην οποία ανή
κουν πολλοί οικισμοί που σήμερα βρίσκο
νται εντός των ορίων του Δήμου Σουφλίου
καταμετρούνται 1274 Τούρκοι, 4.956 Βούλγαροι, 18.856 Έλληνες, 878 Ισραηλίτες, 157
Αρμένιοι και 192 λοιποί, σε ένα σύνολο
26.313 κατοίκων, ενώ για το ίδιο το Σουφλί
ο Αλτίνωφ, Γενικός Γραμματέας Διεύθυνσης
Οικονομικών, δίνει 1730 Έλληνες και 1096
Βουλγάρους. Τα αποτελέσματα αυτά της
απογραφής είναι ελαφρά διαφοροποιημένα από εκείνα που δίνουν η ελληνική και η
βουλγαρική πλευρά.88
Στις αρχές του 1920 ο ελληνικός πληθυσμός έχει αυξηθεί σημαντικά και η διοίκηση
έχει εξελληνισθεί σε μεγάλο βαθμό, μέσα σε
λίγους μήνες.89 Από τον Ιανουάριο λειτουργούν νοσοκομεία και ιατρεία με Έλληνες
ιατρούς, όπως στο Σουφλί, μοιράζονται τεράστιες ποσότητες μεταξόσπορου και εργαλείων, ενώ ιδρύονται Τράπεζες.90 Ήδη, καθώς
διακρίνεται η τελική ευνοϊκή για την Ελλάδα απόδοση λύσης, οι αντιδράσεις των Βουλγάρων αυξάνονται, συχνά υπό τη σιωπηρή
ανοχή της γαλλικής διοίκησης και τη συνερ
γασία της πλειοψηφίας των κατώτερων,
λεβαντίνων κυρίως, Γάλλων αξιωματικών,

80. Трифонов 1981: 202. Κούκος 1995: 10-11.
81. Γεραγάς 1925: 75. Βαμβακάς 1986: 33.
82. Dalègre 2016.
83. Γεραγάς 1925: 76, 95-96. Трифонов 1981: 200. Βαμβακάς 1986: 21. Κούκος 1995: 10.
84. Γεραγάς 1925: 74.
85. Γεραγάς 1925: 75.
86. Γεραγάς 1925: 92. Βακαλόπουλος 1999: 120-121.
87. Προφανώς οι Πομάκοι του ορεινού όγκου καταγράφηκαν ως Βούλγαροι.
88. Γεραγάς 1925: 64,82, 84-85. Dalègre 2016.
89. Γεραγάς 1925: 80. Αρχηγείον Στρατού- ΔΙΣ 1969: 17-18.
90. Милетич 1918: 146. Κούκος 1995: 10-11, 2006: 6.
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αλλά και των Αμερικανών και παρά την σταθερή υπέρ της Ελλάδας θέση των Κλεμανσώ
και Ντ’ Εσπεραί. Τμήμα των μουσουλμάνων
της Δυτικής Θράκης συμμερίζεται το αίτημα
της αυτονομίας υπό Γαλλική διοίκηση, ενώ
μόνον οι Άγγλοι υπό τον Λόυντ Τζόρτζ στηρίζουν επίσης τα ελληνικά αιτήματα. Η συμμαχία μεταξύ των Τούρκων του Κομιτάτου και
των Βουλγάρων ξεκινά τον Δεκέμβριο του
1919, ενώ η ιδέα της αυτονομίας προβάλλεται ιδιαιτέρως κατά τους μήνες που ακολουθούν, με την οργάνωση κοινών συγκεντρώσεων σε πόλεις όπως το Διδυμότειχο και το
Σουφλί, όπου διανέμονται όπλα. Στο Σουφλί
η Βουλγαρική προπαγάνδα είναι έντονη υπό
τον διευθυντή επισιτισμού, Γκεοργκίεφ και
τον Γάλλο υπασπιστή του Berger, λοχαγό Βαλάς.91 Ο ίδιος ο Berger παραβάλλει σε έκθεσή
του τους Έλληνες Σουφλιώτες ως τζίτζικες
και τους Βουλγάρους ως μέρμηγκες.92
Με διαταγή του ταγματάρχη Berger,
από την 1η Απριλίου 1920 δημιουργούνται
στην περιοχή οι Δήμοι Σουφλίου, Κιουπλίου,
Καρα(ζ)βουνάρ (Κορνοφωλιάς) και Καβατζίκ (Λευκίμμης), ενώ Έλληνες διορίζονται
στα αξιώματα των δημάρχων. Ο νέος Δήμος
Κιουπλίου έχει 2.074 κατοίκους, όλους Έλληνες, ο Δήμος Σουφλίου 6.016 Έλληνες, 950
Βουλγάρους, 44 Τούρκους, 33 Αρμενίους
και 2 Ιταλούς, ο Δήμος Καβατζίκ 1356 Έλληνες, 1555 Βουλγάρους και 6 Τούρκους και ο
Δήμος Καραβουνάρ 1560 Έλληνες και 1074
Βουλγάρους.93
Η απόφαση για την επικύρωση της Δυτικής και Ανατολικής Θράκης στην Ελλάδα
λαμβάνεται στη συνδιάσκεψη του Σαν Ρέμο,
που συνεχίζει το Συνέδριο Ειρήνης του Παρισιού επί του Τουρκικού Ζητήματος, στις
10 Απριλίου 1920.94 Η κατάληψη της Θράκης

θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη θα φθάσει μέχρι τον ποταμό Έβρο, για να
ακολουθήσει η Ανατολική Θράκη, ενώ τα
ελληνικά στρατεύματα θα προωθηθούν ως
εντολοδόχοι των συμμάχων μέχρι την Τσατάλτζα της Ανατολικής Θράκης.

6.6. Η ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης
και η απελευθέρωση του Σουφλίου95
Η μεταβίβαση της γαλλικής στην ελληνική διοίκηση πραγματοποιείται κατά το διάστημα από την 11η έως την 28η Μαΐου 1920
(με το παλαιό ημερολόγιο), ξεκινώντας από
την Κομοτηνή. Η διαταγή για την κατάληψη
της Δυτικής Θράκης εκδίδεται στις 6 Μαΐου,
με τελική εντολή δράσης για την 14η του
μηνός. Η σχετική εντολή δίνεται στο Σώμα
Στρατού Εθνικής Αμύνης υπό τον αντιστράτηγο Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη, που βρισκόταν σε εφεδρεία στην περιοχή Σερρών - Σιδηροκάστρου και το οποίο τον Ιούνιο του
ιδίου έτους μετονομάζεται σε Στρατιά Θράκης. Η αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων αποφασίζεται να γίνει αμέσως μετά
την εγκατάσταση των ελληνικών, ώστε να
αποτραπεί η δράση άτακτων στοιχείων.
Τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας υπό τον υποστράτηγο Λεοναρδόπουλο αναλαμβάνουν
την κατάληψη και φρούρηση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Φερετζίκ (Φέρες)
μέχρι το Κουλελί Μπουργκάς (Πύθιο), κάτι
που ολοκληρώνεται μέχρι το πρωί της 15ης
Μαΐου. Στρατεύματα, προωθούμενα σιδηροδρομικώς από την Ξάνθη ακολουθούν τα
αποσυρόμενα γαλλικά με διαφορά 2 ωρών,
ενώ οι Έλληνες καταλαμβάνουν και φυλάσσουν τα κρίσιμα σημεία για την αποφυγή

91. Γεραγάς 1925: 22, 77-83. Αρχηγείον Στρατού- ΔΙΣ 1969: 11, 19. Трифонов 1981: 202. Βαμβακάς 1986: 25, 30.
Μαζαράκης - Αινιάν 1987: 146. Γεωργαντζής 1993: 166, 236. Κούκος 1995: 7-10.
92. Κούκος 2006: 11.
93. Γεραγάς 1925: 77, 82-83.
94. Разбойников 1940: 11-12.
95. Γεραγάς 1925: 16. Αρχηγείον Στρατού-ΔΙΣ 1969: 20-29. Βαμβακάς 1986: 36. Μαζαράκης-Αινιάν 1987: 148-149.
Κούκος 2006: 12-18.
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δυσάρεστων εκπλήξεων. Στη συνέχεια, η
φύλαξη της σιδηροδρομικής γραμμής από
το Δεδέαγατς μέχρι το Διδυμότειχο ανατίθεται στη Μεραρχία Ξάνθης που αντικαθιστά
τα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας που προηγούνται. Παράλληλα, μετά την κατάληψη του
Δεδέαγατς ισχυρά τμήματα της Μεραρχίας υπό τον υποστράτηγο Κων/νο Μαζαράκη- Αινιάν αρχίζουν την προώθηση για την
κατάληψη των πόλεων της ενδοχώρας του
Έβρου, ενώ, ταυτοχρόνως, μονάδες της Μεραρχίας Σερρών προωθούνται οδικώς προς
τον Έβρο.
Σύμφωνα με το φύλλο της «Μακεδονίας»
της 20ης Μαΐου, με ανταπόκριση της 14ης
του μηνός, στο Σουφλί επικρατεί ενθουσιασμός͘ ο κόσμος δεν πηγαίνει στη δουλειά
του, καθώς πληροφορείται ότι ο ελληνικός
στρατός ήδη αποβιβάστηκε στο Δεδέαγατς
και αναμένεται έως το βράδυ στην πόλη. Οι
αγρότες επιστρέφουν από τα χωράφια με
στολισμένα τσαπιά και αμάξια, ενώ οι σηροτρόφοι έχουν εγκαταλείψει την εκτροφή
των κουκουλιών. Τα σπίτια στολίζονται όλα
με δάφνες, μυρτιές και άνθη, ενώ είναι τεράστιος και ανεξήγητος ως προς την προέλευσή του ο αριθμός των ελληνικών σημαιών που πλημμυρίζουν την πόλη. Οι κάτοικοι
προσέρχονται υπό βροχή στον χώρο του
Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ η επιτροπή
της διακόσμησης εργάζεται πυρετωδώς, με
επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο, Πασχάλη
Μανάβη και τους Λεωνίδα Μπρίκα και Δημήτριο Σακελλαρίδη. Μόλις οι ετοιμασίες ολοκληρώνονται ο Δήμαρχος, Γεώργιος Μπρίκας αναχωρεί προς το Μπίντικλι και το Φερετζίκ για να προϋπαντήσει τον ελληνικό
στρατό. [Φωτ. 92]
Περισσότεροι από χίλιοι μαθητές και μαθήτριες με μικρές σημαίες και γαλανόλευκες
ταινίες οργανώνονται από τον διευθυντή
της Σχολής κ. Τυρόπουλο. Βούλγαροι άτακτοι, που ήταν συγκεντρωμένοι στον ορει-

νό όγκο του Σουφλίου, έτοιμοι να εισβάλουν
στην πόλη διασκορπίζονται από τις ενέργειες αποσπάσματος υπό τον ανθυπολοχαγό
Λαγουδιμιτζάκη. Στο φύλλο της επόμενης
ημέρας ο ανταποκριτής Δημήτριος Μπρίκας συνεχίζει τη διήγηση. Το πλήθος που
περίμενε από τις 3 το μεσημέρι λαμβάνει το
άγγελμα της άφιξης από τον υπάλληλο της
Περιθάλψεως, Γεώργιο Καραγεώργο. Γύρω
στις 11 μ.μ. ακούγεται το σφύριγμα της αμαξοστοιχίας, με το πλήθος να δονείται και να
σείεται από τις ζητωκραυγές.
Οι πρόσκοποι υποδέχονται τον στρατό
με τον ύμνο του Βενιζέλου. Τμήμα του στρατού της αμαξοστοιχίας κατέρχεται στο Σουφλί, όπου ο επικεφαλής ταγματάρχης συνιστά ψυχραιμία και αποχή από εκδηλώσεις,
ενώ το τραίνο φεύγει γρήγορα για να προλάβει δυσάρεστες εξελίξεις. Το προσωπικό
της αμαξοστοιχίας φιλοδωρείται με ποσό
που συγκεντρώθηκε από πρόχειρο έρανο.
Σημαντικότατο επεισόδιο, αλλά εντελώς
άγνωστο, το οποίο διαμορφώνει την κατάσταση καταλυτικά υπέρ των Ελλήνων, είναι
η εσκεμμένη καθυστέρηση στον σταθμό
Σουφλίου της αμαξοστοιχίας που προηγούνταν και μετέφερε Γαλλικά στρατεύματα,
από τον σταθμάρχη Φώτιο Αξωνίδη και τον
ανώνυμο μηχανικό του σταθμού, με διάφορες προφάσεις, έως ότου προσπεραστεί από
την αμαξοστοιχία με τα ελληνικά στρατεύματα, προκειμένου να αποφευχθεί η ανατίναξη των γεφυρών της Μάνδρας και του
Κούλελι Μπουργκάς, κάτι που θα ανέτρεπε
τον ελληνικό σχεδιασμό, πιθανώς με καταστροφικά αποτελέσματα. Οι δύο ήρωες για
την πράξη τους αυτή απολύονται από την
Εταιρεία Γαλλικών Σιδηροδρόμων, αλλά με
την παρέμβαση του Χαρίσιου Βαμβακά προσλαμβάνονται από τον ΣΕΚ.96
Η άλλη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, το
«Φως», η οποία είχε στείλει στο Σουφλί για
ανταπόκριση τον ίδιο τον διευθυντή της,

96. Βαμβακάς 1986: 38-39.
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Θ. Χατζηγώγο μας πληροφορεί για την επίσημη υποδοχή του ελληνικού στρατού, την
επομένη. Το πρωί της 15ης Μαΐου η «πόλις
ενεφανίσθη πλέουσα εις το γαλανόλευκον»,
αναμένοντας το καταφθάνον τμήμα του Ελληνικού στρατού. Αψίδες είχαν στηθεί στις
κεντρικές οδούς, στολισμένες με σημαίες
και δάφνες. Όλα τα κτίρια, οικίες και καταστήματα είχαν σημαιοστολισθεί στο Σουφλί,
το «οποίον λόγω της ηρωικότητος των κατοίκων έχει διά την Θράκην οίαν σημασίαν
είχε το Σούλι διά την Ήπειρον».
Από της 8ης πρωινής αρχίζουν να συρρέουν στη νότια είσοδο της πόλης ο ιερός κλήρος και τα σχολεία, με επικεφαλής ομάδα
προσκόπων, ενώ οι κωδωνοκρουσίες είναι
συνεχείς και χαρμόσυνες. Φθάνουν ο Δήμαρχος, Γεώργιος Μπρίκας, ο Διοικητής, ιατρός
Κων/νος Κουρτίδης και οι πρόκριτοι της πόλεως, ο διοικητής της αστυνομίας με τους
λοιπούς αξιωματικούς της χωροφυλακής, ο
στρατιωτικός διευθυντής, κος Ψιάρης, ο οικονομικός διευθυντής, κος Μπαλής και όλοι
οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι. Επικεφαλής της υποδοχής είναι ο ανθ/γός κ. Δημοκωστούλας.
Γύρω στις 10 π.μ. «ήχοι σαλπίγγων προαναγγέλλουν την άφιξη του συντάγματος».
Πρόκειται για το Α΄ Σύνταγμα της Μεραρχίας Σερρών, με επικεφαλής, έφιππο τον συνταγματάρχη Αθ. Μάρκου, ακολουθούμενο
από το επιτελείο του. Η μονάδα, συνοδευόμενη από το Σ1 Χειρουργείο είχε αναχωρήσει από την Ξάνθη στις 13:00 και είχε φθάσει οδικώς στο Σουφλί στις 23:00 της 14ης
Μαΐου, έξω από το οποίο και στρατοπέδευσε, αναλαμβάνοντας τον τομέα προκάλυψης
από το ύψωμα Παπαζλίκ, στα δυτικά μέχρι
τον Ερυθροπόταμο, στα ανατολικά.
«Είναι αδύνατον να περιγραφή ο ενθουσιασμός και οι εκδηλώσεις...». Ο Δήμαρχος προσφωνεί τον διοικητή, τον οποίο οι
νέοι της πόλης στεφανώνουν, ενώ κάτοικοι

97. Κων/νος Κουρτίδης 1920.
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ραίνουν με άνθη τους στρατιώτες. Μία κορασίδα απαγγέλλει συγκινητικό ποίημα.
Ακολούθως όλοι μεταβαίνουν στον ναό του
Αγίου Γεωργίου, όπου ψάλλεται δοξολογία.
Λόγους εκφωνούν ο Δήμαρχος και ο αρχιμανδρίτης Σουφλίου, ενώ απαντά ο σ/χης
Ν. Γαρδίκας, διοικητής του 15ου Συντάγματος της Μεραρχίας Ξάνθης. Στη συνέχεια οι
επίσημοι μεταβαίνουν στη λέσχη, όπου προσφέρονται αναψυκτικά, ενώ ο Κ. Κουρτίδης
εκφωνεί ενθουσιώδη λόγο, ο οποίος δημοσιεύεται στο φύλλο του Φωτός της 31 Μαΐου
1920: «Χαίρε, Θράκη ελευθέρα! Κόψατε από
τον ιερόν της Άλτιος περίβολον τον κλάδον
της ιεράς ελαίας διά να στεφανώσωμεν τον
Πανελλήνιον Ολυμπιονίκην...». 97 Η τελετή
λήγει στις 2 μ.μ. ενώ τη νύχτα διεξάγεται λαμπαδηφορία. Τα γεγονότα απαθανατίζονται
για τον κινηματογράφο από τον αντιπρόσωπο του κιν/φου ΠΑΤΕ κ. Ζοζέφ. Επί τη καταλήψει της Θράκης ο Δήμαρχος αποστέλλει
στον Ελευθέριο Βενιζέλο τηλεγράφημα: «Η
ακρόπολις της Θράκης Σουφλί επί της αποδόσεως της Θράκης εις την μητέρα Ελλάδα
πανηγυρίζουσα... ευγνωμονεί τον Υπέροχον
Αρχηγόν της φυλής».
Μέχρι της 22ης Μαΐου έχουν εγκατασταθεί στο Σουφλί το 15ο Σύνταγμα Πεζικού και
ο Λόχος Μηχανικού της Μεραρχίας Ξάνθης,
που έχει αναλάβει την προκάλυψη επί του
Έβρου μέχρι το Διδυμότειχο, όπως και το
1ο Σύνταγμα της Μεραρχίας Σερρών, που
έχει επιφορτισθεί με την προκάλυψη των
προς Βουλγαρία συνόρων, μέχρι τον ποταμό
Έβρο και το οποίο την 11η Ιουνίου μεταφέρεται στο Διδυμότειχο.
Στις αρχές Ιουλίου η Μεραρχία Ξάνθης
λαμβάνει εντολή για τη διάβαση του Έβρου
και την προέλαση στην Ανατολική Θράκη.
Το Στρατηγείο της Μεραρχίας εγκαθίσταται
στο Σουφλί. Η ζεύξη του ποταμού καθορίζεται στη θέση Δερβέν Καράμπουναρ, όπου
η Μεραρχία συγκεντρώνει τα τμήματά της,
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όπως και στη Μονή Δαδιάς. Στις 9 Ιουλίου
εγκαθίσταται ο συρμός με τη γεφυροσκευή
και τον λόχο γεφυροποιών, ενώ αρχίζει η
προπαρασκευή από το Πυροβολικό. Εν τω
μεταξύ, η κατάληψη της Ανατολικής Θράκης είχε αρχίσει την 6η-7η Ιουλίου από τη
θάλασσα, με την απόβαση δυνάμεων στην
Ηράκλεια και τη Ραιδεστό, υπό την αγγλική
στήριξη. Στις 10 Ιουλίου 1920 και ώρα 22:30
ξεκινούν οι επιχειρήσεις επί του Έβρου με
τη διάβαση του 1ου τάγματος με πλωτά
μέσα, ενώ κατά τα μεσάνυκτα αρχίζει η ζεύξη του ποταμού, που περατώνεται στις 3
π.μ., για να αρχίσει η διάβαση των σωμάτων
και σχηματισμών και η προέλαση στην Ανατολική Θράκη με πρώτο στόχο την εξουδετέρωση του αυτονομιστικού κινήματος του
συνταγματάρχη Τζαφέρ Ταγιάρ. Ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στις 12 Ιουλίου στην
Αδριανούπολη και την 14η στις Σαράντα
Εκκλησίες, ενώ ο Ταγιάρ, ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την Κωνσταντινούπολη
και είχε διακηρύξει την αυτονομία της Θράκης ως προτεκτοράτου των Μεγάλων Δυνάμεων συλλαμβάνεται.98
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ελληνικός
στρατός εισέρχεται στη Δυτική Θράκη ως
εντολοδόχος της συμμαχικής διοίκησης, σε
μία “εξ ονόματος των Συμμάχων κατάληψιν και διοίκησιν”. Τυπικά η Δυτική Θράκη
υφίσταται έως την 28η Ιουλίου 1920 και την
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών ως
“Διασυμμαχικό κράτος”, όπου επιβάλλονται
φόροι και δασμοί στις οικονομικές σχέσεις
με την Ελλάδα. Τότε ακολουθεί η διοικητική
ενσωμάτωση στον ελληνικό κορμό.
Στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920 υπογράφεται η Συνθήκη Ειρήνης των Σεβρών
με την Τουρκία, με την οποία ολόκληρη η
Θράκη μέχρι την Τσατάλτζα, προάστιο της

Κωνσταντινούπολης κατοχυρώνεται στην
Ελλάδα ως οργανικό τμήμα της ελληνικής
επικράτειας, ενώ επίσης αναγνωρίζεται από
την Τουρκία η κυριαρχία της Ελλάδας στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και παραχωρείται για να διοικηθεί η ήδη καταληφθείσα
από τον Ελληνικό στρατό περιοχή της Σμύρνης, μέχρι της οριστικής διευθέτησης του
ζητήματος. Η «Συνθήκη περί Θράκης» υπογράφεται την ίδια ημέρα με τη Συνθήκη των
Σεβρών. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1920 συγκροτείται η Γενική Διοίκησις Θράκης με Γενικό
Διοικητή Ανατολικής και Δυτικής Θράκης,
αρχικά Ύπατο Αρμοστή επί στρατιωτικά κατεχόμενης χώρας, τον Αντώνιο Σακτούρη,
ενώ με το Νόμο 2492/10.09.1920 ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος η έως τότε στρατιωτικά κατεχόμενη Ανατολική και Δυτική
Θράκη, μαζί με τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
Η διοίκηση της Θράκης ρυθμίζεται προσωρινά κατά τις διατάξεις του Νόμου ΔΡΛΔ΄/
1913 «Περί διοικήσεως των στρατιωτικώς
κατεχομένων χωρών», μέχρι την προσαρμογή της Διοίκησης στα κατά την Ελλάδα, με
επιμέρους διατάγματα. Ο Νόμος ενεργείται
μέσω του Γενικού Διοικητού, που ασκεί όλη
την διοικητική εξουσία πλην των στρατιωτικών, με τη βοήθεια 16 Γραμματειών - Διευθύνσεων.99
Η Θράκη διαιρείται σε έξι νομούς, Αδριανουπόλεως, Καλλιπόλεως, Ραιδεστού, Σαράντα Εκκλησιών, Έβρου και Ροδόπης.100 Ο
νομός Έβρου απαρτίζεται από τις υποδιοικήσεις Αλεξανδρουπόλεως, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Κυψέλων και Αίνου, όπου το Σουφλί διατηρεί τη διοικητική μορφή που είχε
μέχρι το 1912.101 Η πόλη ορίζεται ως έδρα
Δήμου και της ομώνυμης επαρχίας, ενώ περιλαμβάνει 68 οικισμούς, ευρισκόμενους
ένθεν και εκείθεν του ποταμού Έβρου, φθά-

98. Μαζαράκης - Αινιάν Ι.Κ. 1987: 153.
99. Γεραγάς 1925: 62-63. 114-116. Μαζαράκης - Αινιάν 1987: 158. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1991: 91. Κούκος
1995: 8, 13. Βακαλόπουλος 1999: 23.
100. Μαζαράκης -Αινιάν 1987: 159. Γεραγάς 1925: 20.
101. Γεραγάς 1925: 58.
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νοντας από τη Χλόη, σήμερα στο νομό Ροδόπης, έως το Αρδάνιο, ενώ έχει πληθυσμό
24.681 κατοίκους. Το ίδιο το Σουφλί εμφανίζεται με πληθυσμό 6.502 κατοίκων.
Οι εναπομείναντες Βούλγαροι από τα
χωριά των περιοχών Σουφλίου και Διδυμοτείχου, και ιδίως εκείνοι των παρέβριων
οικισμών εγκαταλείπουν την περιοχή, ήδη
από το Μάιο του 1920, με κάθε μέσο, κυρίως
με σιδηρόδρομο, αλλά και με άμαξες, ακόμη
και πεζή, κατευθυνόμενοι προς τις περιοχές
Ορτάκιοϊ (Ιβάιλοβγκραντ) και Μουσταφά
Πασά (Σβίλενγκραντ).102 Οι κάτοικοι άλλων
βουλγαρικών χωριών, με σημαντικότερο
το Μεγάλο Δερβένι αποφασίζουν να παραμείνουν στους χώρους τους και να αντισταθούν.103 Πράγματι, στα «καθαρά» εθνικώς
χωριά, Ελληνικά και Βουλγαρικά, παρατηρούνται τα περισσότερα περιστατικά άσκησης ψυχολογικής και σωματικής βίας. Οι Έλληνες προχωρούν στην εξουδετέρωση των
αντιδρώντων στοιχείων και την αφομοίωση
στην ελληνική πραγματικότητα, ιδίως κατά
τα έτη 1923 και 1924, ενώ το ίδιο συμβαίνει
και αντίστροφα, στη Βουλγαρία, εναντίον
των Ελλήνων.104
Μέχρι και την υπογραφή της συνθήκης
της Λωζάνης οι Βούλγαροι συνεχίζουν να
έχουν αξιώσεις περί αυτονομίας ή ανεξαρτησίας της Δυτικής Θράκης ή περί Βουλγαρικού διαδρόμου δυτικά του Έβρου, κάτι
που οι Συμμαχικές Δυνάμεις αρνούνται και
να συζητήσουν, πλην των Αμερικανών, που
σθεναρά υποστηρίζουν τις βουλγαρικές διεκδικήσεις. Κατά τη Βουλγαρική βιβλιογραφία λαμβάνουν χώρα περιορισμένες ένοπλες συγκρούσεις με βουλγαρικά σώματα
στο Γονικό και στο Μεγάλο Δέρειο το θέρος

102. Разбойников 1940: 31. Трифонов 1981: 204.
103. Трифонов 1981: 205-206.
104. Разбойников 1940: 32. Трифонов 1981: 206-209.
105. Трифонов 1988: 61-72.
106. Трифонов 1981: 211, 1988: 78.
107. Γεραγάς 1925: 116-119.
108. Βακαλόπουλος 1999: 312.
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του 1920, αλλά και αργότερα.105
Τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 1920 η Ελλάδα αιτείται από την Επιτροπή Οριοθέτησης
να της αποδοθεί η πόλη του Ορτάκιοϊ (σημερινό Ιβάιλοβγκραντ), με τα οκτώ γειτονικά
ελληνικά χωριά, αλλά το αίτημα απορρίπτεται. Την 1η Μαρτίου 1921 Έλληνες και Τούρκοι πρόσφυγες από την κοιλάδα του Άρδα
συγκεντρώνονται σε μεγάλο συλλαλητήριο
διαμαρτυρίας στην Κομοτηνή και αποστέλλουν στις πρεσβείες των Μεγάλων Δυνάμεων στην Αθήνα και στον Τύπο Υπόμνημα,
με το οποίο ζητούν την ενσωμάτωση των
περιοχών τους στην Ελλάδα, με την απειλή
εξέγερσης, κάτι που επίσης δεν οδηγεί σε
αποτέλεσμα.106

6.7. Η Θράκη τμήμα του ελληνικού κράτους
Το γιγάντιο έργο της αποκατάστασης
της τάξης, της επανόρθωσης των ζημιών, της
οργάνωσης της περιοχής και της ομαλής λειτουργίας της διοίκησης αρχίζει αμέσως με
την Ενσωμάτωση. Ξεκινά η λειτουργία Διευθύνσεων, Γνωμοδοτικών Συμβουλίων σε
κάθε τομέα, Ταμείων, Εφορειών, Τραπεζών
κ.λπ. Επίσης, η πόλη ήδη από το 1921 έχει Ειρηνοδικείο, Υπομοιραρχία και Δασαρχείο.107
Για την ανάπτυξη του δασικού πλούτου
που είχε υποστεί θεαματική συρρίκνωση
λόγω των πολέμων ιδρύεται το 1921 ο Οργανισμός Δασικής Υπηρεσίας που περιλαμβάνει 12 δασαρχεία, από τα οποία εκείνο του
Σουφλίου είναι το μόνο στην ενδοχώρα.108
Για τις νέες τοπωνυμίες πραγματοποιήθηκε επί ένα έτος συστηματική εργασία
με τη μορφή της κατεπείγουσας πολιτικής
απόφασης και στόχο την «αποκατάσταση
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της ιστορικής ακρίβειας», όπου ζητήθηκαν
έγγραφα, αρχεία, χάρτες και παραδόσεις.
Αφού συγκεντρώθηκε το υλικό συγκροτήθηκε επιτροπή υπό τον Γεώργιο Λαμπουσιάδη,
καθηγητή στα Εκπαιδευτήρια Αδριανουπόλεως και τους Δ. Καραχάλιο, δημοσιογράφο,
διευθυντή του Γραφείου Τύπου Θράκης και
τον Κ. Γεραγά, Διευθυντή Εσωτερικών Γενικής Διοικήσεως, η οποία προχώρησε στην
τελική επεξεργασία των στοιχείων και γνωμοδότησε για τη μετονομασία όλων των συνοικισμών της Θράκης.109
Μέσα στο 1921 στην περιφέρεια Σουφλίου ανεγείρονται ή επισκευάζονται πάνω από
1000 κτίσματα. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται
για τη μωρεοκαλλιέργεια, τη σηροτροφία
και τη μεταξουργία, την κτηνοτροφίαν, αλλά
και την εισαγωγή ρόδων για την ανάπτυξη
βιομηχανίας ροδελαίου. Η ετήσια απόδοση
κουκουλιών από 1.450.000 κιλά το 1910,
1.892.000 κιλά το 1911 συνολικά για το βιλα
έτι Αδριανούπολης και 650.000 κιλά το 1910
για το Σουφλί και 850.000 κιλά το 1911, είχε
πέσει στα 110.000 κιλά το 1917, για να ανεβεί
στα 595.000 το 1921 εκ των οποίων τα
320.000 στο Σουφλί και τα 140.000 στο γειτονικό Διδυμότειχο, με σημαντική άνοδο
στη συνέχεια και αμέσως μετά στα 1.280.000
κιλά.110
Παρέχονται καλλιεργητικά δάνεια στους
άπορους προσφυγικούς χριστιανικούς και
μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Μεταξύ
Απριλίου και Δεκεμβρίου του 1921, μόνο
στον Νομό Έβρου ιδρύονται 44 γεωργικοί
συνεταιρισμοί˙ τα Λάβαρα παρουσιάζουν
το δεύτερο μεγαλύτερο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο σε όλη τη Θράκη με 13.000 δραχμές.111 Επίσης, η Διοίκηση Θράκης προχωρά
εκ νέου σε σχέδια διευθέτησης του ποταμού

Έβρου, προκειμένου να καταστεί πλωτός
μέσω εξαγοράς της παλαιάς μελέτης, σχέδιο που δυστυχώς δεν υλοποιείται μετά την
απώλεια της Ανατολικής Θράκης.112 Στους
Δήμους αρχίζει μετά το 1921 το έργο της
ανάπτυξης με σχέδια πόλης, ηλεκτροφωτισμούς, υδραγωγεία κ.λπ, το οποίο διακόπτεται προσωρινά με τη Μικρασιατική καταστροφή. Από το 1925 αναφέρεται η αναμονή
του ηλεκτροφωτισμού για το Σουφλί, που
τελικά πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 1928, με τριφασικό εναλλασσόμενο
ρεύμα.113 Σε ό,τι αφορά την οργάνωση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η Ελλάδα αρχικά
ακολούθησε το Βουλγαρικό σύστημα, με
αστικούς και αγροτικούς δήμους, όπως είχε
τροποποιηθεί από τη διασυμμαχική διοίκηση το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω από
της 1ης Ιανουαρίου 1921, με τη δημιουργία
Δήμων και Κοινοτήτων, ακολουθώντας τη
νομοθεσία της παλαιάς Ελλάδας, ενώ βαθμιαία προβλέφθηκε η εκπροσώπηση των μειονοτήτων και εθνοτήτων.114
Στο Σουφλί δραστηριοποιείται μεγάλος
αριθμός συλλόγων και συνδέσμων, αλλά και
12 συνολικά ασφάλειες, υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης, 3 «δικολάβοι» και 3 γ
 ιατροί.
Τα ατμοκίνητα μεταξουργεία είναι τρία,
εκείνο του Βοχάρ Πάπο το εργοστάσιο των
Ceriano Freres (στη συνέχεια αδελφών Τζίβρε) και η μονάδα του Αθανασίου Μόκαλη,
ενώ ακόμη λειτουργούν 5 μεταξοσποροποιεία, 2 εργοστάσια οινοπνευμάτων, 6 σησαμελαιοτριβεία, 3 φαρμακεία και 2 ξενοδοχεία,
η «Θράκη» και το «Βυζάντιον». Σε αυτά θα
πρέπει να προσθέσουμε, λίγο πριν το 1922,
τη λειτουργία τεσσάρων ατμοκίνητων αλευρόμυλων, αλλά και ένα πλήθος άλλων εργαστηρίων και καταστημάτων, που εξυπηρε-

109. Γεραγάς 1925: 134-136.
110. Ταξιδιωτικός Οδηγός του 1921. Παπαθανάση- Μουσιοπούλου 1974: 126. Βακαλόπουλος 1999: 290-99.
111. Βακαλόπουλος 1999: 298-299, 308-310.
112. Γεραγάς 1925: 8.
113. Γεραγάς 1925: 129-131. Καραβίδας 1998: 11.
114. Γεραγάς 1925: 127-128.
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τούσαν σημαντικό αριθμό οικισμών, καθώς
το Σουφλί ήταν το οικονομικό και εμπορικό
κέντρο μίας μεγάλης περιοχής που εκτεινόταν και πέραν του Έβρου. Τα τρία μικτά
σχολεία έχουν συνολικά 1355 μαθητές και
μαθήτριες.115
Το έργο της Πολιτικής Διοίκησης Θράκης παρότι μεγαλόπνοο και με δεδομένη τη
διάθεση των πολιτών και των υπαλλήλων,
προχώρησε με αργούς ρυθμούς, λόγω διαρ
θρωτικών αδυναμιών, γραφειοκρατίας, έλ
λειψης εμπειρίας, εξωτερικών περισπασμών,
της συναντώμενης κατάστασης καταστροφής και κυρίως της συνεχιζόμενης πολεμικής προσπάθειας.116

6.8. Η απώλεια της Ανατολικής Θράκης
Η πολιτική ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920 αποτέλεσε σημείο
μεταστροφής της κατάστασης και ειδικότερα των διαθέσεων των «Συμμάχων» έναντι
της Ελλάδας. Οι Τούρκοι, από την πλευρά
τους δεν έπαψαν να αμφισβητούν την εδαφική απόδοση της Ανατολικής Θράκης.117 Ενώ,
λοιπόν, οι Βρετανοί συνέχιζαν να στηρίζουν
τις ελληνικές διεκδικήσεις, Ιταλοί και Γάλλοι
επιθυμούσαν να εκχωρήσουν τη χώρα στους
Τούρκους, η απώλεια της οποίας για την Ελλάδα αποτέλεσε το τίμημα των πολιτικών
ανατροπών, αλλά και της έλλειψης διορατικότητας και τόλμης.118 Όντως, στην πραγματικότητα, στρατιωτικά θα ήταν αδύνατον να
υποχρεωθεί ο ελληνικός στρατός σε μία ακόμη υποχώρηση, καθώς θα έπρεπε ο εξαντλημένος κεμαλικός στρατός να κατανικήσει
πρώτα τα αγγλικά στρατεύματα στα Στενά
για να περάσει στην ευρωπαϊκή χερσόνησο,
τη στιγμή που ο ελληνικός στόλος έλεγχε

τη θάλασσα και στη συνέχεια να επιβληθεί
του ξεκούραστου, ενισχυμένου ελληνικού
στρατού πριν μπει ο χειμώνας του 1922 / 23.
Η εγκατάλειψη, ουσιαστικά δίχως αγώνα της
Ανατολικής Θράκης αποτέλεσε μία αχρείαστη πράξη υποχώρησης και, διπλωματική
νίκη του Κεμάλ Αταρτούκ, ο οποίος στη συνέχεια έφθασε μέχρι του σημείου να θέσει
θέμα ενσωμάτωσης των επαρχιών του Κάραγατς και του Διδυμοτείχου.
Έτσι, μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου των Μουδανιών, στα τέλη Σεπτεμβρίου
1922, ο ελληνικός στρατός διατάχθηκε να
εκκενώσει άμεσα, από της 1ης / 14ης Οκτωβρίου την Ανατολική Θράκη και να αποσυρθεί στα δυτικά του ποταμού Έβρου. Μαζί,
ένα τεράστιο ρεύμα προσφύγων, περισσότεροι από 250.000 Ελληνοθράκες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές
οικίες, παίρνοντας μαζί τους ότι ήταν δυνατόν να μεταφερθεί άμεσα και χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που ήταν διαθέσιμο, από
ξηρά και θάλασσα. Στην πορεία προς τη δυτική όχθη του ποταμού Έβρου οι αραμπάδες
δημιουργούσαν μία «πένθιμη πορεία» μήκους δεκάδων χιλιομέτρων. Μέχρι της 16ης
Οκτωβρίου σχεδόν όλοι οι Έλληνες και οι
λοιποί πρόσφυγες είχαν εγκαταλείψει την
Ανατολική Θράκη.119 Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι, όπως ο διάσημος συγγραφέας
και δημοσιογράφος Ernest Hemingway διεκτραγωδούν τη χαοτική φυγή, με τις ατέλειωτες πορείες προσφύγων, σε συνθήκες
απελπισίας και τρόμου, όπου πολλοί πέθαναν στο δρόμο από ασιτία, επιδημίες και
επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανθρώ
πινη τραγωδία της Θράκης».120 Η κατάσταση
είχε επιδεινωθεί από το γεγονός ότι μέχρι
την απομάκρυνση ολόκληρου του ελληνι-

115. Ταξιδιωτικός Οδηγός του 1921.
116. Γεραγάς 1925: 121-125. Трифонов 1988: 79. Βακαλόπουλος 1999: 313.
117. Βακαλόπουλος 1999: 22-23, 329.
118. Γεραγάς 1925: 146, 159. Βακαλόπουλος 1999: 22-27, 329, 336-337.
119. Γεραγάς 1925: 161-166. Βακαλόπουλος 1999: 394, 399.
120. Βακαλόπουλος 1999: 395-397, 399-402. Μαλκίδης 2021: 38-39.
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κού στρατού οι σιδηρόδρομοι χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από αυτόν και δεν δέχονταν πρόσφυγες.121
Το νέο εδαφικό καθεστώς επικυρώνεται
με τη Συνθήκη της Λωζάνης, ενώ έχει προηγηθεί η Σύμβαση περί ανταλλαγής των
ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, της
30/01/1923, με την οποία επιβάλλεται η αμοιβαία ανταλλαγή των πληθυσμών, πλην των
Ελλήνων των εγκατεστημένων στην Κωνσταντινούπολη πριν από την 30/10/1918,
των Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης
και των Μωαμεθανών Αλβανών.122
Στις αρχές του 1923 στη Δυτική Θράκη
δρουν αδύναμα Βουλγαρικά και Τουρκικά
ανταρτικά σώματα που ελέγχονται από το
βουλγαροτουρκικό κομιτάτο ΒΤΡΟ που έχει
τη βάση του στο Μομτσίλγκραντ.123 Σημαντικό τμήμα του εναπομείναντος βουλγαρικού πληθυσμού της περιοχής εξορίζεται
για κάποιο διάστημα στα νησιά του Αιγαίου,
στην Κρήτη και τη Θεσσαλία, ενώ εντείνεται η φυγή προς τη Βουλγαρία.124 Συνολικά,
κατά την περίοδο 1920- 24 εγκαθίστανται
στη Δυτική Θράκη περί τους 125.000 Έλλη
νες, από τους οποίους 116.000 έρχονται
από την Τουρκία, 5.000 από τον Καύκασο
και τη Βουλγαρία και ακόμη 4.000 Αρμένιοι
και Κιρκάσιοι, οπότε οι Έλληνες συνολικά
ανέρχονται στους 189.000, ενώ αναχωρούν
για τη Βουλγαρία περί τους 12.500 για να
μείνουν το 1925 στην ελληνική Θράκη περί
τους 23.000 Βουλγάρους.125
Τον Ιούνιο του 1923 η Γενική Διοίκησης Θράκης δίνει για το Σουφλί πληθυσμό
11.414 κατοίκων, 6.502 γηγενών και 4.912

προσφύγων. Στην Υποδιοίκηση Σουφλίου
έχουν εγκατασταθεί 14.211 πρόσφυγες σε
ένα συνολικό πληθυσμό 32.299 κατοίκων,
ενώ στην Υποδιοίκηση Διδυμοτείχου υπάρχουν 9.649 πρόσφυγες σε σύνολο 34.621
εγγεγραμμένων ατόμων.126 Οι περισσότεροι
από εκείνους που εγκαθίστανται στις περιοχές του Σουφλίου και του Τυχερού προέρχονται από τις έναντι κείμενες περιοχές και
επιλέγουν παλαιούς παρέβριους οικισμούς
με την ελπίδα της σύντομης επανόδου στην
πατρίδα. Το 1928 το ποσοστό των εξ Ανατολικής Θράκης προσφύγων στον Έβρο φθάνει το 39% του ολικού πληθυσμού.127
Κατά την περίοδο 1924 - 26 πραγματοποιείται ελληνοβουλγαρική ανταλλαγή
πληθυσμών έπειτα από τη Συνθήκη για την
προστασία των εθνικών μειονοτήτων που
υπογράφεται στη Γενεύη στις 29 Σεπτεμβρίου 1924 από τους υπουργούς Εξωτερικών
των δύο χωρών Καλφόφ και Πολίτη. Το 1926
εγκαταλείπουν την περιοχή οι τελευταίοι
από τους Βουλγάρους που επιθυμούν να μετοικήσουν στη Βουλγαρία, ενώ οι εναπομείναντες αφομοιώνονται με τους Έλληνες. Η
Βουλγαρία δεν δέχεται ότι η Δυτική Θράκη
έχει περιέλθει νόμιμα στην Ελλάδα και κινείται προς την κατεύθυνση αυτή νομικά,μέχρι
την υπογραφή του Συμφώνου Καφαντάρη
-Μολώφ, τον Δεκέμβριο του 1927.128

Η αποκατάσταση των προσφύγων
Το σημαντικό πρόβλημα για την Ελληνική Διοίκηση είναι η αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων. Έτσι, συστήνεται η Επι-

121. Γεραγάς 1925: 161. Μαλκίδης 2012: 40.
122. Η «Σύμβασις περί ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών» υπογράφεται στις 30/1/1923 και
έχει ισχύ από την 31/3/1924. Οι ακριβείς προσδιορισμοί για τους εκατέρωθεν παραμένοντες πληθυσμούς ήταν:
Έλληνες ορθόδοξοι (Τούρκοι υπήκοοι) και μουσουλμάνοι (Έλληνες υπήκοοι).
123. Трифонов 1981: 212, 1988: 60, 71.
124. Трифонов 1981: 213-217, 1988: 77, 118 κ.ε.
125. Πάλλης 1925: 18.
126. Γεωργαντζής 1998: Παράρτημα.
127. Μαλκίδης 2012: 40.
128. Πάλλης 1925: 3. Трифонов 1981: 217-220, 1988: 131-132. Μαλκίδης 2012: 40-41.
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τροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ),
που αρχικά ιδρύεται ως Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, με έργο τον επισιτισμό, τον
εποικισμό, την παροχή γαιών και λοιπών
πόρων, ζώων, εργαλείων, τεχνικής βοήθειας,
κυρίως ως προς την οικοδόμηση νέων οικιών και τη χορήγηση δανείων. Στο θέμα των
περιουσιών η επαναστατική κυβέρνηση
Πλαστήρα απαλλοτριώνει όλα τα μεγάλα
κτήματα, δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά, ενώ η Υπηρεσία Εποικισμού κατάσχει
όλα τα βουλγαρικά αγροκτήματα.129
Οι Μεγάλες Δυνάμεις δείχνουν κατανόηση στην προσπάθεια της Ελλάδας για ομαλή εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων,
παρότι, ταυτοχρόνως παρεμβαίνουν εμμέσως. Αγγλικό κοινωφελές ίδρυμα προχωρά
στην ενίσχυση βουλγαρικών πληθυσμών στο
Δέρειο και αλλού, ενώ αναπτύσσεται διεθνής κίνηση βοήθειας και αποκατάστασης
των προσφύγων, κυρίως από αμερικανικούς
οργανισμούς, όπως η American Near East
Relief υπό τον H. Morgenthau. Ταυτοχρόνως, από το 1924 εντείνεται η βοήθεια της
ελληνικής κυβέρνησης προς τους Βουλγάρους που επιστρέφουν από την εξορία.130

6.7. Το Σουφλί και η περιοχή του
κατά τον μεσοπόλεμο131
Η εκπαίδευση: Με το Ν. 3179/1924
«Περί προσωπικού των σχολείων Θράκης»
(ΦΕΚ 186/1924) αναγνωρίζονται τα σχολεία
ως δημόσια, ανεγείρονται νέα διδακτήρια
ή επισκευάζονται παλαιές κατασκευές και
ενισχύονται με διδακτικό προσωπικό και με
υλικοτεχνικό εξοπλισμό.132
Στο Σουφλί το 1908, με ερανική εισφορά και προσωπική εργασία των κατοίκων
ανεγείρεται στην οδό Αδριανουπόλεως το

129. Μαλκίδης 2012: 36-44.
130. Трифонов 1981: 218-219. Μαλκίδης 2012: 41.
131. Πατέλης 2000. Φυλλαρίδης 2009.
132. Ιστ. Σχολ.: 13.
133. Ιστ. Σχολ.: 149-156.
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διδακτήριο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου, το
οποίο έως το 1919 - 1920 λειτουργεί ως Παρθεναγωγείο. Είναι ένα στιβαρό, νεοκλασικίζον διώροφο κτίριο με έντονα υποχωρημένη υπερυψωμένη είσοδο. Το Β΄ Δημοτικό
Σχολείο στεγάστηκε από το 1919 στο παλαιό
διδακτήριο της «Αστικής Σχολής Αρρένων»,
στην θέση “Κούτσουρο”, αλλά σύντομα κρίθηκε ακατάλληλο και το 1928 ανεγέρθηκε
στη θέση του το σημερινό επιβλητικό διδακτήριο, ένα διώροφο πλατυμέτωπο κτίριο
με τριμερές υπόγειο. Το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο είχε ανεγερθεί κατά τα τέλη του 19ου
αιώνα στην Καρκατσιλιά, για να στεγάσει το
Παρθεναγωγείο και τη «Δημοτική Σχολή Αρρένων». Το 1924 προστέθηκε και δεύτερος
όροφος, για να λειτουργήσει έως το 1948,
όταν το κτίριο αποτεφρώθηκε. Το Δ΄ Δημοτι
κό Σχολείο ιδρύθηκε το 1923 στο βόρειο
τμήμα του οικισμού, στη Μαντρούδα, επί
της οδού Αδριανουπόλεως, για να στεγάσει
τους προσφυγόπαιδες, σε διώροφο κτίριο
που ενοικίαζε ο γιατρός Λεφάκης έναντι
συμβολικού ενοικίου, έως το 1935 που εξαγοράστηκε από τον Δήμο Σουφλίου.133
Η Ιερά Μητρόπολις Σουφλίου δημιουργείται κατά το έτος 1924, με έδρα την ομώνυμη πόλη και μητροπολιτικό ναό εκείνον
του Αγίου Γεωργίου. Πράγματι, η Μικρασιατική καταστροφή, η απώλεια της Ανατολικής Θράκης και τα τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα οδηγούν νομοτελειακά στην
ευρεία αναδιανομή των ελληνορθόδοξων
πληθυσμών, την αναδιάρθρωση του εκκλησιαστικού χάρτη και τη δημιουργία 21 μητροπόλεων «Νέων Χωρών», που το 1928
ενώνονται διοικητικά με τις Μητροπόλεις
της Παλαιάς Ελλάδας. Αυτή η τελευταία
εξέλιξη οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι
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πολλοί μητροπολίτες έχασαν τους θρόνους
τους, οπότε δημιουργούνται νέες, προσωποπαγείς θνησιγενείς μητροπόλεις, όπως η
Μητρόπολις Ορεστιάδος που ποιμαίνεται
από τον πρώην Αδριανουπόλεως, Πολύκαρπο, για να ενσωματωθεί το 1931 στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου.134 Η Μητρόπολις Σουφλίου προσαρτά όλους τους οικισμούς της
τότε επαρχίας Σουφλίου, από το Αρδάνιο,
Κήπους και Πόρο έως την Κυριακή και το
Μικρό Δέρειο, ενώ όταν η Μητρόπολις Ορεστιάδος ενσωματώνεται σε εκείνη του Διδυμοτείχου, παραχωρούνται προσωρινά στη
Μητρόπολη Σουφλίου με Συνοδική απόφαση τα χωριά Μάνδρα, Λάβαρα, Κισσάριο,
Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Μαυροκκλήσι και
Κόρυμβος, προκειμένου να αποφευχθεί η
γιγάντωση της ενιαίας πλέον Μητροπόλεως
Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος.135
Μητροπολίτης τοποθετείται στο Σουφλί
ο από Παραμυθίας και Φιλιατών Νεόφυτος
Γκοτζαμάνης ή Γκοτζαμανίδης μέχρι τις
20.11.1926, όταν καταλαμβάνει τον θρόνο
ο από Ικαρίας παυθείς Ιωακείμ Καβύρης. Ο
Σουφλίου επευφημείται ως Υπέρτιμος και
Έξαρχος Ροδόπης. Τα γραφεία της Μητροπόλεως βρίσκονται επί της συμβολής των
οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγίου Γεωργίου, ενώ
οι Μητροπολίτες διαμένουν σε οικία επί της
συμβολής των οδών Λέκκα και Βύρωνος. Η
Μητρόπολις στο μικρό διάστημα του βίου
της επιδεικνύει σημαντικό φιλανθρωπικό
και κοινωφελές έργο. Μπορούμε χαρακτηριστικά να σημειώσουμε τις ενέργειες ανέγερσης γηροκομείου, τα θεμέλια του οποίου
σώζονταν κοντά στο ναΰδριο του Προφήτη
Ηλία.136 [Φωτ. 93]
Όταν ο Ιωακείμ καταλαμβάνει το θρόνο
Αλεξανδρουπόλεως, από τις 8 Ιουνίου 1934,

καταργείται με Συνοδική απόφαση η Ιερά
Μητρόπολις Σουφλίου και οι ενορίες της
υπάγονται στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου
και Ορεστιάδος, εκτός από τους ευρισκόμενους νοτίως του Λυκόφωτος που περιέρχονται στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως.137
Διοίκηση -πολιτική. Κατά τον μεσοπόλεμο και χάρη στη σφριγηλή οικονομία του
μεταξιού το Σουφλί αναδεικνύεται επίσης σε
πολιτικό κέντρο της ενδοχώρας του Έβρου.
Στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου, την
πλατεία 25ης Μαρτίου, το 1930 διαμορφώνεται επί Δημάρχου Νεόφυτου Παπαναστασίου εξώστης, η «Πνύκα», κατά το αρχαίο
αθηναϊκό πρότυπο, ένα δημόσιο βήμα, όπου
επί του κιγκλιδώματος του στηθαίου αναγράφεται: «ΠΝΥΞ ΣΟΥΦΛΙΟΥ/1930/ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ; Από το βήμα της Πνύκας
εκφωνούν λόγους οι Ελ. Βενιζέλος, Ν. Πλαστήρας, Γ. Παπανδρέου και πολλοί άλλοι.138
Στο Σουφλί, κέντρο των κοινωνικών αγώνων, οργανώνονται το 1933 και το 1936
απεργίες, στις οποίες το γυναικείο φύλο
αποτελεί την εμπροσθοφυλακή. Κυρίαρχη
μορφή στον πολιτικό, αλλά και πνευματικό
βίο της πόλης αποτελεί ο Νεόφυτος Παπαναστασίου. [Φωτ. 94]
Ο Νεόφυτος Παπαναστασίου, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Σταμάτιος Καπουσούζης γεννήθηκε στο Σουφλί το 1882
και πέθανε το 1970. Ακολουθεί γυμνασιακές
σπουδές στην Αδριανούπολη και σπουδάζει
Θεολογία στην Αθήνα και τη Γερμανία, όπου
συνεχίζει με Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία.
Ως αρχιμανδρίτης παρουσιάζει ένα πλούσιο
θρησκευτικό και εθνικό έργο, με συμμετοχή
στους εθνικούς αγώνες.139 Αφού παραιτείται
του ιερατικού σχήματος εκλέγεται Δήμαρχος
Σουφλίου κατά την περίοδο 1929- 32, όπου

134. Πατέλης 2002: 5, 8-9.
135. Πατέλης 2002: 6, 12-13.
136. Πατέλης 2002: 5-6.
137. Πατέλης 2002: 5-6.
138. Κούκος 1991: 300.
139. Κούκος 1991: 300.
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αφήνει λαμπρή παρακαταθήκη με έργα υποδομών, όπως αποστραγγιστικά, υδρευτικά
έργα και τα δημόσια σφαγεία, όπως και σε
έργα κοινωφελή, υγείας και πολιτισμού.140
[Φωτ. 95]
Οικονομία: Η απώλεια της Ανατολικής
Θράκης επιφέρει ισχυρό κτύπημα στο Σουφλί, καθώς χάνει τα δύο τρίτα των κτημάτων του, που βρίσκονταν στα ανατολικά
του Έβρου και ήταν τα πλουσιότερα.141 Επιπλέον, η ορεινή περιφέρεια εγκαταλείπεται, πριν επανοικισθεί με νέους εποίκους,
ενώ ολόκληρη η περιοχή μετατρέπεται σε
παραμεθόριο.142 Ταυτοχρόνως, εντούτοις,
οι δραστηριότητες της σηροτροφίας και
της μεταξουργίας, οι οποίες είχαν διακοπεί
κατά τους προηγηθέντες συνεχείς πολέμους
συνεχίζουν με νέα ορμή.
Έτσι, μετά την απώλεια των εύφορων
εδαφών επί της ανατολικής όχθης του Έβρου
ποταμού το Σουφλί περιορίζεται στην οικονομία του μεταξιού και δίνει μεγάλο βάρος,
πλην της σηροτροφίας, στη μεταξοπαραγωγή, η οποία περνάει σε βιομηχανική, μαζική
κλίμακα. Εφαρμόζονται διασταυρώσεις εισαγόμενων ευρωπαϊκών και κινέζικων φυλών και δημιουργούνται υβρίδια, ενώ λειτουργούν τρία και στη συνέχεια τέσσερα
εργοστάσια παραγωγής μετάξης. 143
Παρουσιάζει ενδιαφέρον η κατανομή
του ενεργού οικονομικά πληθυσμού του
Σουφλίου το 1928, όπου από τα 7.750 άτομα
και τις περίπου 1700 οικογένειες που έχει η
πόλη, στη γεωργία απασχολείται το 29,26%,
στην κτηνοτροφία το 32,45% και στη βιομηχανία το 23,88 % ήτοι 780 άτομα, εκ των
οποίων 533 εργατικό προσωπικό και τα 80
εργοδότες.144

140. Φυλλαρίδης 2012.
141. Σεϊτανίδης 1959: 254.
142. Παπαστρατής 2015: 5.
143. Οικονόμου 75, στο Γκαγκούλια 1992.
144. Οικονόμου 63, στο Γκαγκούλια 1992.
145. Καραβίδας 1998: 6-7.
146. Καραβίδας 1998: 6-8.
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Κατά το ίδιο έτος η επαγγελματική κατανομή είχε ως εξής: 37 μεγαλέμποροι και
μεγαλοβιομήχανοι, 55 έμποροι και εύποροι
επαγγελματίες, 173 αυτάρκεις επαγγελματίες, αστο - γεωργοί, σηροτρόφοι και αμπελουργοί 200, γεωργοί με ένα ζευγάρι 710,
αγροτοεργάτες ακτήμονες και χήρες 500, 25
κτηνοτρόφοι και 465 λοιπές οικογένειες.145
Το ίδιο έτος αναφέρεται για την πόλη η
λειτουργία 458 επιχειρήσεων, αριθμός υπερβολικός για το τότε μέγεθος του Σουφλίου
και της επαρχίας του, καθώς αντιστοιχούσε
στην προ του κλεισίματος της αγοράς της
Ανατολικής Θράκης κατάσταση. Οι επαγγελματίες κατανέμονταν ως εξής: 14 αρτοποιοί,
3 εργολάβοι, 2 δικηγόροι, 2 δικολάβοι, 4 ιατροί, 1 οδοντίατρος, 50 καφεπώλες, 8 κουλουροποιοί, 10 κουρείς,1 κεραμοποιός, 33
καροποιοί, 25 σιδηρουργοί, 13 λαχανοπώλες, 11 μυλωνάδες, 8 ξυλουργοί, 3 ξενοδόχοι,
1 πανδοχέας, 61 παντοπώλες, 9 πλανόδιοι,
19 ράφτες, 11 υφασματοπώλες, 2 φαρμακοποιοί, 2 ωρολογοποιοί, 30 υποδηματοποιοί,
1 φωτογράφος, 1 χημικός κ.λπ.146
Η παλαιά τέχνη της καροποιίας γνωρίζει μεγάλη ακμή. Οι βοϊδάμαξες ήταν φημισμένες για τη στερεότητά τους σε ολόκληρη τη Θράκη και είχαν φθάσει παλαιότερα
να λειτουργούν στο Σουφλί 60 καροποιεία,
ανάλογος αριθμός σιδηρουργείων και 2 μηχανοκίνητες μονάδες, που εξασφάλιζαν το
εισόδημα σε περίπου 200 οικογένειες. Η
καροποιία άνθισε εκ νέου κατά το διάστημα που ήταν ανοικτή η αγορά με την Τουρκία, στην ανατολική όχθη του Έβρου. Τότε,
μόνο κατά το έτος 1925 είχαν πουληθεί στην
τουρκική αγορά 400 - 500 κάρα. Με τον αποκλεισμό της τελευταίας έπεσε κατακόρυφα
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η ζήτηση και ο κλάδος γνώρισε παρακμή.
Οι μύλοι, ανεμόμυλοι, ιπποκίνητοι μύλοι και αργότερα και οι «φάβρικες», δηλαδή
οι μηχανοκίνητοι μύλοι άλεθαν το σιτάρι, το
καλαμπόκι και όλα τα δημητριακά για αλεύρι, σκέτο σιτάρι, ανακατεμένο με καλαμπόκι
και σίκαλη, για ιδία χρήση, αλλά και χοντρό
αλεύρι («γιαρμάδες») για τα ζώα, με αλεστικό δικαίωμα κατά συνθήκη το 10%. Αλευρόμυλοι ήταν οι ποταμόμυλοι, οι «Μαρτσόμυλοι», επί της Μαρίτσας, του Έβρου ποταμού,
που χρησιμοποιούσαν την ισχύ του νερού
και είχαν ανεγερθεί κατά μήκος της δυτικής
όχθης. Οι μαρτσόμυλοι ήταν με μία ή με δύο
πέτρες με ντουλάπια, ενώ συνοδεύονταν
από ειδικά τεχνικά έργα για τη διευθέτηση
της ροής του ποταμού. Στους μύλους του
Σουφλίου αλέθονταν τα γεννήματα, όχι μόνο
από τον οικισμό, αλλά και προπολεμικά από
την Κεσσάνη, το Κιουπλή, τη Μακρά Γέφυρα, το Ντογαντζί (Δοκάριο) και τα μικρότερα
χωριά της περιοχής. Εκτός αυτών υπήρχαν
και οι χειροκίνητοι μύλοι, οι «χερόμυλοι»,
των οποίων το μέγεθος και η χρήση ήταν
περιορισμένα και οι ιπποκίνητοι μικρότεροι
μύλοι, κυρίως για την ικανοποίηση αναγκών
περιορισμένου μεγέθους. Πολλοί υδρόμυλοι
αναπτύσσονταν και επάνω στα ρέματα και
τους παραποτάμους του Έβρου. Οι ρεματόμυλοι του Σουφλίου βρίσκονταν κατά μήκος
του Κίοϊ-ντερέ, του «ρέματος του οικισμού»,
επί του οποίου σύμφωνα με παλαιές αφηγήσεις υπήρχαν επτά υδρόμυλοι, ενώ από
ένας μύλος αναφέρεται για το Μαγκάζι και
το Τρανό Ρέμα. Οι μύλοι στο Κιόι ντερέ ήταν
κτισμένοι κλιμακηδόν και διέθεταν απλούστατο μηχανισμό. Υδρόμυλος, με οριζόντια
φτερωτή υπήρχε κατά το μεσοπόλεμο και
στη Λύρα, λειτουργώντας από Σουφλιώτη. Οι
«ρεματόμυλοι» λειτουργούσαν περίπου έως
τα τέλη Μαΐου, οπότε τα ρέματα στέρευαν,

αντιθέτως με εκείνους επί του Έβρου, που
λειτουργούσαν ολόκληρο το χρόνο.147
Ο πρώτος μηχανοκίνητος μύλος έφθασε
στο Σουφλί στις αρχές του 20ου αιώνα από
κάποιον Αλκιβιάδη, για να καταστραφεί από
τους Βούλγαρους στα 1914 και να περάσει
διαδοχικά στα χέρια του Δ. Φούσκα και της
οικογένειας Γκαργκάνα, ενώ κατά τη Γερμανική Κατοχή λειτουργούσε ως ατμοκίνητος,
ελλείψει καυσίμων. Στο Σουφλί, επίσης, κτίστηκε ανεμόμυλος, αλλά δεν λειτούργησε,
καθώς δεν ευνόησε ο αέρας.148
Εκτός αυτών υπήρχαν 12 γιαχανάδες (ση
σαμοτριβεία), 2 μηχανοκίνητοι και 10 ιπποκίνητοι, ένα μεγάλος κυλινδρόμυλος αυτός
του Νικολάου Γκαργκάνα και ένα χυτήριο,
ενώ είχε ξεκινήσει η δοκιμαστική εκμετάλλευση μεταλλείων χρωμίου στα ορεινά.149
Σηροτροφία και μεταξουργία: Η όλη
διαδικασία της παραγωγής του μεταξιού χωρίζεται σε δύο φάσεις, την αγροτική-σηροτροφική με την καλλιέργεια της μουριάς και
την εκτροφή μεταξοσκωλήκων στις πέντε
ηλικίες τους, από την εκκόλαψη του σπόρου
ως το ξεκλάδωμα και τη μετατροπή του κουκουλιού σε νήμα και σε ύφασμα που συνιστά
την οικιακή ή, κυρίως, τη βιοτεχνική - βιομηχανική φάση του κύκλου του μεταξιού.
Κύριο σημείο της σηροτροφικής δραστη
ριότητας ήταν τo «Χαρέτσι» από την αραβική λέξη χααρέτς που σήμαινε την τελική
φάση της αγοραπωλησίας των κουκουλιών.150 Ο χώρος αναπτυσσόταν δυτικά του
Γυμνασίου, φθάνοντας μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και καταλάμβανε μία έκταση
εμβαδού περί τα 7 στρέμματα, πρόχειρα
στεγασμένη, όπου προέβαλλε η πλάστιγγα
του Δήμου. Η κύρια κουκουλαγορά χρονολογείται από το 1860 -70, ενώ έφθασε στο
ζενίθ της το 1910 - 12, όταν η πωλούμενη
ποσότητα στο Σουφλί κάλυπτε το μισό της

147. Παπασταματίου 1971: 182-185, 189-191.
148. Παπασταματίου 1971: 194.
149. Καραβίδας 1998: 10-11. Παπαστρατής 2015: 10.
150. Παπασταματίου 1971: 169. Γκαγκούλια 1992: 107.
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παραγόμενης ποσότητας σε ολόκληρο το βιλαέτι της Αδριανούπολης.
Η εκβιομηχάνιση της παραγωγής μεταξιού έρχεται ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ιδρύονται δύο μεγάλα εργοστάσια
στην πόλη.
Πρώτο ανεγείρεται το 1904 το Μεταξουργείο Αζαριά- Πάπο, στο βόρειο άκρο
της πόλης του Σουφλίου. Η οικογένεια των
αδελφών Αζαριά είχε μεταξουργείο στην
Αδριανούπολη από το 1865, ενώ είχε προηγηθεί το 1903 στο Σουφλί το μεταξουργείο
της οικογένειας Νεροάι Πάππο. Η τελευταία,
με ρωμανιώτικη καταγωγή ήταν ιστορική
οικογένεια της περιοχής.151 Κατά τον Θρ.
Παπαστρατή είναι άγνωστο εάν πρόκειται
για τα ίδια πρόσωπα ή συγγενείς. Πάντως,
και τα δύο επώνυμα είναι κοινά σε Θράκη
και Κωνσταντινούπολη και έχουν Βυζαντινή προέλευση. Το μεταξουργείο, με 80 χειροκίνητες λεκάνες, απασχολούσε 150 άτομα
περίπου και είναι το μόνο που λειτουργεί το
1911, με τον τουρκοϊταλικό πόλεμο.152 Από
το συγκρότημα μέχρι προσφάτως σωζόταν
ένα από τα κτίρια διοίκησης, το οποίο προ
ετών κατεδαφίστηκε. [Φωτ. 98]
Το Βιομηχανικό Συγκρότημα των αδελφών Τζίβρε, ένα κόσμημα για την Θράκη,
αποτελεί μοναδικό του είδους σύνολο. Καταλαμβάνει ένα χώρο περί τα 8.500 τ.μ., ενώ
αποτελούνταν από 14 κτίσματα. Τα περισσότερα από αυτά διατηρούνται σε καλή κατάσταση, όπως η στιβαρή αποθήκη-στεγνωτήριο / ξηραντήριο κουκουλιών, με τεράστια
«κρεβάτια» που αναπτύσσονται συνεχόμενα καθ’ ύψος σε τρεις ορόφους, και πιθανώς
κάποτε χρησίμευσαν και για την εκτροφή
των σκωλήκων, ο φούρνος απόπνιξης κουκουλιών, το αναπηνιστήριο -μεταξουργείο,
που είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια,
το υφαντουργείο - κλωστήριο και η ύψους

151. Παπασταματίου 1971. Καραβίδας 1998: 16.
152. Παπαστρατής 2015: 4. σημ. 5
153. Κούκος 1991: 299. Παπαστρατής 2015: 5.
154. Καραβίδας 1998: 5, 10.
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28,70 μέτρων καμινάδα, με τη χαρακτηριστική κομψή στέψη, «σήμα» των Ιταλών
κατασκευαστών, ενώ δεν διατηρείται το βαφείο με τις ξύλινες λεκάνες. Το συγκρότημα
ανεγέρθηκε το έτος 1909 από τον εμπορικό
οίκο του Milano “Ceriano Fratelli” (“Αδελφοί Certono”) και εξαγοράστηκε το 1920
από τους αδελφούς Μποχώρ και Ελιέζερ Τζίβρε, Εβραίους εμπόρους κουκουλιών από το
Διδυμότειχο, οι οποίοι και το επεξέτειναν,
προσθέτοντας άλλες 54 ανέμες στις αρχικές
62.153 Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές, οι εργάτριες απασχολούνταν
10 ώρες ημερησίως, πλην του Σαββάτου που
ήταν οκτώ, συνολικά περί τις 280 ημέρες
ετησίως, με μεροκάματο για τις γυναίκες
18 -35 δραχμές, ενώ για τους άνδρες έφθανε τις 40 - 50. Οι ανθυγιεινοί όροι εργασίας
και οι άσχημες συνθήκες ζωής οδηγούσαν
σε υψηλά ποσοστά φυματίωσης, ιδίως μεταξύ των εργατριών, που στην πλειοψηφία
τους, που είχαν ηλικίες μεταξύ των 11 και 16
ετών. Μόλις η εργάτρια αρραβωνιαζόταν ή
παντρευόταν έπαυε να εργάζεται, δίχως καν
να μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμπειρία
της στην οικιακή βιοτεχνία.154
Οι αδελφοί Τζίβρε ανήκαν στον μικρό
αριθμό οικογενειών του Διδυμοτείχου που είχαν ανέλθει σε υψηλότερα οικονομικά στρώματα, ασχολούμενοι με το εξαγωγικό εμπόριο κουκουλιών και μεταξιού ολόκληρης της
περιφέρειας. Η πολυάριθμη οικογένεια είχε
βαθιές ρίζες στη Θράκη, καταγόμενη από
την Αδριανούπολη και είχε εγκατασταθεί
στο Διδυμότειχο στις αρχές του 19ου αιώνα.
Αποτελούνταν από τη μάζα των βιοπαλαιστών και λίγους εύπορους που έλεγχαν τη
διοίκηση της πόλης. Από την οικογένεια προερχόταν ο πρόεδρος της μεγάλης κοινότητας
του Διδυμοτείχου, ενώ η πατριά έφθασε να
έχει τουλάχιστον 150 άτομα με το επώνυμο
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Τζίβρε, οι περισσότεροι των οποίων δεν γύρισαν από τα στρατόπεδα της Πολωνίας.155
Οι Εβραίοι του Σουφλίου ήταν ολιγάριθμοι, περί τους 40 το 1940, χαμηλού οικονομι
κού επιπέδου στην πλειοψηφία τους. Δεν
είχαν σταθερή κοινότητα και ήταν εξαρτώμενοι από εκείνη του Διδυμοτείχου. Όπως είναι αναμενόμενο, κυριαρχούσε η οικογένεια
Τζίβρε, η οποία στην πλειοψηφία της ακολουθούσε τις ακραίες σιωνιστικές ιδέες.156
Εκτός των δύο μεγάλων εργοστασίων,
λειτουργούσε το μικρότερο Μεταξουργείο
των Παν. Χατζησάββα που καταγόταν από
την Προύσσα, του Γλύστρα το οποίο ανεγέρθηκε το 1924 και ήταν γνωστό ως το «φαμπρικούδι», ενώ το Μεταξουργείο του Απ.
Τσιακίρη ιδρύθηκε το 1932.
Το μεταξουργείο των αδελφών Τζίβρε και
υιών το 1928-30 εμφανιζόταν με 94 ανέμες,
ενώ αυτοί ενοικίαζαν ήδη το εργοστάσιο των
Αζαριά και Πάππο με 85 ανέμες και ουσιαστικά κατείχαν το μεταξουργείο του Χατζησάββα με 28 ανέμες,157 ελέγχοντας έτσι ολόκληρη την οικονομία του μεταξιού στο Σουφλί.
Τα εργοστάσια απασχολούσαν περί τις
470 εργάτριες έως 20 ετών, 430 από το Σουφλί και 40 από την Κορνοφωλιά και επιπλέον 3 επιστάτες, 3 τεχνίτες και 30 εργάτες. 158
Ήδη το 1927 οι αδελφοί Τζίβρε λειτουργούν
υφαντουργείο με 8+8 ιστούς-ατράκτους, ενώ
στη συνέχεια προστίθενται άλλοι οκτώ, βαφείο και σιδηρωτήριο.159 Τα μεταξωτά υφάσματα πωλούνται στις αγορές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου κλπ, τις οποίες καλύπτουν
σε μεγάλο βαθμό. Το μετάξι αποστέλλεται
ακόμη σε Λυών, Μιλάνο, ενώ τα κουκούλια αγοράζονται από τις περιφέρειες Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Έδεσσας, αλλά και

τη Βουλγαρία.160 Το 1933 η μετατροπή της
Ομόρρυθμης σε Ανώνυμη Εταιρεία Ευτέρπη
προκαλεί αναταραχή και την αντίδραση του
Δήμου Σουφλίου που κατηγορεί τους Τζίβρε
για απόπειρα αντικατάστασης της ντόπιας
παραγωγής κουκουλιών με εισαγόμενα.161
Στην πόλη και μάλιστα ξεκινώντας από
το εργοστάσιο Τζίβρε κηρύσσεται απεργία,
στις 22 Μαρτίου 1933, με μισθολογικά και
εργασιακά αιτήματα, που διαρκεί 4 ημέρες
δίχως επιτυχία. Ακολουθεί μεγάλη, δεκαήμερη απεργία τον Ιούλιο του 1936, με ενεργή
συμμετοχή των εργατριών και των σηροτρόφων, Σουφλίου και επαρχίας, η οποία παραλύει τη διοίκηση της πόλης. Κύριο αίτημα της
απεργίας είναι το «100 ή θάνατος», δηλαδή
η αύξηση της τιμής του κουκουλιού στις 100
δραχμές, ενώ οι εργάτριες ζητούν αύξηση μισθού, νερό και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τα αιτήματα εν μέρει γίνονται αποδεκτά,
εντούτοις προσωρινά, γιατί γρήγορα η μεταξική δικτατορία αίρει τις παραχωρήσεις.162
Εκτός του μεταξιού, το Σουφλί ήταν,
αλλά και παραμένει γνωστό με τα παραδοσιακά προϊόντα του, τα βασισμένα στο κρέας,
όπως τα λουκάνικα, ο καβουρμάς, η μπάμπω
κ.α., καθώς και με το υψηλής ποιότητας κρασί και τσίπουρο (ρακή). Η αρχαιότατη παράδοση της αμπελουργίας και οινοποιίας
στο Σουφλί συνέχισε κατά τους Νέους Χρόνους. Κατά την περίοδο που ακολούθησε
την παρακμή της σηροτροφίας, από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα οι κάτοικοι
της πόλης επιδόθηκαν εκ νέου στην εντατι
κή καλλιέργεια των αμπελιών και οπωροφό
ρων δένδρων σε παλαιά, εγκαταλειμμένα
αγροτεμάχια, καλλιεργώντας παλιές και εξελίσσοντας νέες ποικιλίες.

155. Καραβίδας 1998: 28-29. Παπαστρατής 2001: 27-30, 2015: 4-5.
156. Καμπανέλλης 1998: 7. Καραβίδας 1998: 36. Παπαστρατής 2001: 21, 36, 2015: 4.
157. Παπαστρατής 2015: 9, 5.
158. Καραβίδας 1998: 9-10.
159. Παπαστρατής 2015: 5.
160. Φυλλαρίδης 2002: 29.
161. Παπαστρατής 2015: 5. Ρηγίνος 40 στο Γκαγκούλια κ.α. 1992.
162. Κούκος 1991: 298. Παπαστρατής 2015: 5.
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Η κύρια πανήγυρις του Σουφλίου γινόταν κάθε χρόνο από τις 9 Μαΐου προς τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου, του πάτρωνα
της πόλης και προστάτη των περατάρηδων
και παλαιά διαρκούσε 8 ημέρες. Στην εμποροπανήγυρη προσέρχονταν επισκέπτες και
εκθέτες από την Ελλάδα, την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, στη συνέχεια την Τουρκία
και άλλα βαλκανικά κράτη, ενώ λάμβαναν
χώρα παλαιστικοί και ιππικοί αγώνες και δίνονταν παραστάσεις από θιάσους, ταχυδακτυλουργούς, φακίρηδες, ακόμη και τσίρκα
με ζώα. Σε κάποια περίοδο ανέχειας οι γέροντες, αντί εισιτηρίου προσέφεραν γάτες και
σκύλους ως τροφή των θηρίων, οπότε για
ένα διάστημα είχαν εξαφανιστεί τα κατοικίδια από το Σουφλί. Ο Άγιος θα είχε το ναό
του στη θέση επί της οποίας το 1818 ανεγέρθηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου ή λίγο
δυτικότερα. Αργότερα, η ζωοπανήγυρις γινόταν κατά την εορτή του Αγίου Δημητρίου
στον κάμπο, λίγο πίσω από το ανάχωμα, κοντά στα παλαιά σφαγεία, διαρκούσε δε τρεις
ημέρες.163 Σημαντική ήταν και η πανήγυρις
του Αγίου Αθανασίου, στις 18 Ιανουαρίου,
στην πλατεία «Σαρπ-μπουνάρ» (Πυκνό Δάσος).
Οι υποδομές της πόλης: Το 1928 εγκαταστάθηκε η ηλεκτροπαραγωγός μηχανή
από τον εργολάβο Δρούγα, ενώ η ΔΕΗ αγόρασε την ηλεκτρική επιχείρηση το1957.164
Το 1929-30 στο Σουφλί, ως έδρα της ομώνυμης Υποδιοικήσεως έδρευαν οι εξής αρχές και υπηρεσίες: Επαρχείο-Υποδιοίκηση,
Χωροφυλακή, Ειρηνοδικείο, Οικονομική
Εφορεία, Δημόσιο Ταμείο, Δασαρχείο, Επιμελητεία Σηροτροφίας, έδρα παραμεθόριου
λόχου, Διεύθυνση Μονοπωλείου, υποκαταστήματα Εθνικής Τραπέζης και Τραπέζης
της Ελλάδος.165

163. Παπασταματίου 1971: 154, 177. Ιστ. Σχολ.: 153-154.
164. Παπασταματίου 1971: 157-158.
165. Καραβίδας 1998: 10-11. Παπαστρατής 2015: 5.
166. Βλ.Πατέλης 2000: 111 κ.ε.
167. Παπασταματίου 1971: 154.
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Ο πνευματικός βίος
Το Σουφλί παρουσίαζε, ιδίως από την
απελευθέρωση του 1920 και μετά, έναν
πολυσχιδή πνευματικό βίο, με πλήθος δραστηριοτήτων, ενεργών συλλόγων και σωματείων, με μεγάλο αριθμό διακρίσεων σε ολόκληρο το φάσμα του πνεύματος και με μία
εξίσου σημαντική παρουσία στις τέχνες και
τον αθλητισμό.166
Η μουσική. Προφορικές πληροφορίες
επισημαίνουν ότι ήδη περί το 1900 είχε οργανωθεί μπάντα με 60 όργανα που είχαν
παραγγελθεί ειδικά στη Γερμανία και είχαν
πληρωθεί από εύπορους Σουφλιώτες ή από
τις Σχολικές Εφορίες. Πρώτος αρχιμουσικός ήταν ο Αντώνιος Επταμηνίδης από τη
Ραιδεστό, τον οποίο διαδέχθηκε ο Δημήτριος Παπαλαμπούδης. Εντούτοις, πριν από
αυτόν αναφέρεται ορχήστρα εγχόρδων με
αρχιμουσικό παλαιοελλαδίτη, από τα μέλη
της οποίας ξεπήδησε ο πυρήνας της «Μουσικής». Η πρώτη ενεργή περίοδος της μπάντας ήταν από το 1908 έως το 1912, ενώ
δραστηριοποιήθηκε εκ νέου το 1924-25 με
αρχιμουσικούς τον καθηγητή Γυμνασίου
Βραχάμη και τον βαρελοποιό Χρ. Γκαϊφύλλια, με βοηθούς του τελευταίου τους Γιώργο
Τσιτσιπάπα και Κώστα Βογιατζή. Ο δεύτερος
έγινε αρχιμουσικός στα 1958-63 και ήταν ο
πρωτεργάτης της τεράστιας διάκρισης της
μαντολινάτας Σουφλίου “Τα Παιδιά”, το
1963, η οποία προσκλήθηκε στη Νέα Υόρκη
και περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες για
κάποιους μήνες. Στη συνέχεια τη σκυτάλη
πήραν, το 1968 ο δημοτικός υπάλληλος Αριστείδης Χριστοφόρου και ακολούθησε ο Παναγιώτης Δεμερτζής.167
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6.8. Το Σουφλί και η περιοχή του
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
τον Εμφύλιο Πόλεμο
Ο ελληνοιταλικός πόλεμος βρίσκει την
πόλη του Σουφλίου σε κατάσταση εθνικής
ανάτασης. Με την κατάρρευση του μετώπου, τον Απρίλιο του 1941, οι αρχές, στρατός, αστυνομία και μέρος των εκπαιδευτικών διαβαίνουν τον Έβρο, ενώ ο διοικητής
της Ταξιαρχίας Έβρου, υποστράτηγος Ιωάννης Ζήσης, μετά από τριήμερη γενναία
άμυνα στο οχυρό του Νυμφαίου, μην μπορώντας να υπομείνει την παράδοση των
στρατευμάτων του στους Τούρκους, αυτοκτονεί μόλις η Ταξιαρχία περνά στο έδαφος
της γείτονος.168 Στο Σουφλί ο δήμαρχος Πασχάλης Νάνος συγκροτεί πολιτοφυλακή και
επιτροπή που αναλαμβάνει τη διοίκηση της
πόλης. Στις 11 Απριλίου εισέρχονται στην
πόλη οι Γερμανικές δυνάμεις, προς μεγάλη
ανακούφιση των πολιτών που φοβόταν την
κάθοδο των Βουλγάρων. Επικεφαλής είναι ο
ταγματάρχης Ρώυτερ, που εξουσιοδοτεί τον
δήμαρχο με την αστυνόμευση της πόλης.
Στρατιωτικός διοικητής του νομού Έβρου
με έδρα το Διδυμότειχο και φρουρά κατοχής, υπηρεσία κατασκοπείας - αντικατασκοπείας, στρατοδικείο, φυλακές και κέντρο
ανεφοδιασμού τοποθετείται ο ταγματάρχης Φον Κλάιστ με υποδιοικητή το λοχαγό
Μπόλεμπαχ, που διοικούν με ηπιότητα.169
Στην πρώτη περίοδο κατοχής διατηρούνται
ισχνές δυνάμεις, περί τα 180-200 άτομα σε
ολόκληρο τον Νομό.
Στις αρχές Ιουνίου 1941 η Επιτροπή Σουφλίου αποστέλλει στην Αθήνα τον δάσκαλο
Δημ. Σεϊτανίδη για να ενημερώσει την κατοχική κυβέρνηση για την κατάσταση στον
Έβρο και να ζητήσει διοικητή, υπαλλήλους,

χρήματα και διασύνδεση με το εθνικό κέντρο.170 Η Ελεύθερη ή λεγόμενη «Ουδέτερη
Ζώνη», όπως ορίζεται από τους κατακτητές
φθάνει από τον Μαΐστρο ως τον Άρδα, ενώ
στα δυτικά ορεινά, όπως και στα βόρεια του
Νομού κάποια χωριά καταλαμβάνονται από
τους Βουλγάρους.
Η ελληνική κυβέρνηση με το νομοθετικό διάταγμα 176/1941 «Περί Εκτάκτου
αρμοδιότητος του Νομάρχου Έβρου» διορίζει Νομάρχη τον Λευκαδίτη Ιωάννη Φραγκούλη, διαπρεπή παιδαγωγό και θεολόγο,
πρώην γενικό επιθεωρητή στοιχειώδους
εκπαιδεύσεως Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Το Διδυμότειχο ορίζεται ως έδρα
του νομού της αποκομμένης διοίκησης του
ελληνικού κράτους με αυτοτέλεια και δική
του αστυνομία και δικαιοσύνη, ενώ εκχωρούνται στον νομάρχη απόλυτα δικαιώματα
αρμοστή.171
Η θητεία του Φραγκούλη ξεκινάει στις
29 Ιουνίου 1941, όταν φθάνει στο Διδυμότειχο μέσω Θεσσαλονίκης, με χρήματα και
υγειονομικό υλικό, συνοδευόμενος από
νέους στην πλειοψηφία τους υπαλλήλους.
Η διοίκηση οργανώνεται σε σύντομο διάστημα, κυριολεκτικά εκ του μηδενός, με
βάση τους μόνιμους υπαλλήλους της τέως
Επαρχίας Διδυμοτείχου, ενώ διορίζονται οι
διαθέσιμοι απόφοιτοι Γυμνασίου. Για την
επάνδρωση της Χωροφυλακής χρησιμοποιούνται ως στελέχη ντόπιοι έφεδροι αξιωματικοί και κατώτερα όργανα της υπηρεσίας,
μέχρι να αποστείλει η Κυβέρνηση των Αθηνών δύναμη μόνιμων Αστυνομικών. Στο
Σουφλί ιδρύεται αστυνομική Υποδιοίκηση.
Με ανάλογο πνεύμα επανδρώνονται και
οι υπόλοιπες υπηρεσίες, δημιουργείται το
Ταμείο Προνοίας, ενώ λειτουργούν οι τράπεζες.172 Ιδιαίτερη μέριμνα επιδεικνύεται

168. Ζ.Ι. 1941-42.
169. Σεϊτανίδης 1959: 256-257.
170. Σεϊτανίδης 1959: 258.
171. Ψυλλίδης 1999: 14-16.
172. Σεϊτανίδης 1959: 260-261. Ψυλλίδης 1999: 18-22. Ανάμεσά τους είναι και ο Μανόλης Ανδρόνικος, ο οποίος
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για την εκπαίδευση, της οποίας προϊστάμενος ορίζεται ο εκπαιδευτικός Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, ενώ ως επιθεωρητές χρησιμοποιούνται παλαίμαχοι διδάσκαλοι. Απόφοιτοι Γυμνασίου διορίζονται ως δάσκαλοι,
ενώ παλαιοί δάσκαλοι τοποθετούνται ως
καθηγητές στα Γυμνάσια του Νομού, σε Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Σουφλί και Φέρες,
ενώ οργανώνονται ακόμη και παιδαγωγικά
συνέδρια.173 Τα σχολεία του νομού λειτουργούν κανονικά με πρωτοβουλία των δασκάλων το θέρος του 1941 και στη συνέχεια
μέχρι το 1943, κάτι μοναδικό σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Η αξιοθαύμαστη οργάνωση της
Διοίκησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον
προσωρινό επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων, Σουφλιώτη διδάσκαλο Δημήτριο Σεϊτανίδη.174 [Φωτ. 96]
Για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων και την ανάπτυξη του εμπορίου ιδρύεται η Κοινοπραξία Γεωργικών Ενώσεων
(ΚΕΣΕ). Η γεωργική παραγωγή είναι σημαντική, ενώ επίσης το εμπόριο ανθεί. Ο νομός
είναι συγκριτικά εύρωστος και αυτάρκης
και προμηθεύει τη λιμοκτονούσα Αθήνα με
αγροτικά προϊόντα. Από την πρωτεύουσα
η περιοχή λαμβάνει φαρμακευτικό υλικό,
ενώ αργότερα αποστέλλονται με σχετικά κανονικούς ρυθμούς οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι
περισσότεροι από τους οποίους, εντούτοις,
στοχεύουν στη φυγή τους, μέσω Τουρκίας
στη Μέση Ανατολή, παρά το μεγάλο κίνδυνο σύλληψης ή και θανάτου. Σημαντικό επίτευγμα της διοίκησης είναι, επίσης, η αποκατάσταση των χιλιάδων προσφύγων που
ήδη από τον πρώτο χρόνο της κατοχής φθάνουν από τη βουλγαροκρατούμενη Θράκη,
όπως και η διαχείριση της δημόσιας υγείας.
Μετά τη μυστηριώδη δολοφονία του
Φραγκούλη, το βράδυ της Μεγάλης Πέ-

μπτης, 2 προς 3 Απριλίου 1942, προσωρινός
νομάρχης διορίζεται ο δικηγόρος Ν. Χαστόγλου και στη συνέχεια ο Σταύρος Ευταξίας.
Ο γερμανομαθής πολιτικός, παρά το μεγαλοαστικό στυλ και τη ροπή προς τη «γλυκιά
ζωή», συνεχίζει το έργο του προκατόχου του,
ενώ συνεργάζεται με την Εθνική Αντίσταση,
κολακεύοντας ταυτοχρόνως τις αρχές. Επί
της θητείας του αρχίζουν να λειτουργούν
οι επαρχίες του Νομού. Το Σουφλί ταράζει η
δολοφονία του δημάρχου Πασχάλη Νάνου,
στις αρχές Αυγούστου 1942 έξω από το κατάστημά του, στην πλατεία Ελευθερίας, που
παλαιά έφερε το όνομά του, γνωστότερη ως
πλατεία Γελαδαρά.175
Το 1943 τα πράγματα σκληραίνουν. Αρχές Μαΐου συγκεντρώνονται οι Εβραίοι της
πόλης, εκτός από κάποιους που διαφεύγουν,
που ακολουθούν τη μοίρα των Ισραηλιτών
του Διδυμοτείχου, στο οποίο αρχικά μεταφέρονται, για να ακολουθήσει η εκτόπιση
μέσω σιδηροδρόμου, υπό άθλιες συνθήκες
στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στο
στρατόπεδο του θανάτου, στο Άουσβιτς Β΄Μπιρκενάου. Στις αρχές Αυγούστου συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Δεμερτζής και ο ηγούμενος της Μονής
Πορταΐτισσας, Χρυσόστομος, ως συνεργαζόμενοι με τους αντάρτες. Δικάζονται και φυλακίζονται στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς
της Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένουν
έως την απελευθέρωση.176
Τον Ιούλιο του 1943 ξεσπά επιδημία ευλογιάς που προέρχεται από την Τουρκία,
για να ταλανίσει το Νομό για ένα περίπου
χρόνο. Ο πληθυσμός υποβάλλεται σε εμβολιασμό και τίθεται σε διεθνή καραντίνα,
ενώ χωρίζεται στα δύο, με σύνορο το ρέμα
του Κιόι-ντερέ, έξω από το Σουφλί, όπου και
εγκαθίσταται λοιμοκαθαρτήριο. Τα επίσημα

αργότερα θα διαφύγει μέσω Τουρκίας στη Μέση Ανατολή.
173. Κούκος -Τσιακίρη 1997: 59-60.
174. Ψυλλίδης 1999: 18-21.
175. Ψυλλίδης 1999: 21-23.
176. Σεϊτανίδης 1959: 262. Παπαστρατής 2001: 61-62.
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κρούσματα φθάνουν τα 1250 και οι θάνατοι
τους 282.177
Το αντάρτικο κίνημα του βουνού υπό τον
ΕΑΜ έχει ξεκινήσει δειλά από το φθινόπωρο
του 1941 και τίθεται de -facto υπό την αρχηγία του «Άρης» και επιβάλλεται ως αρχηγός
μέχρι τις αρχές του 1943, οπότε συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και εκτελείται.
Τον Απρίλιο του ιδίου έτους παρουσιάζεται
ο Οδυσσέας ως απεσταλμένος του ΚΚΕ στην
οργάνωση Σουφλίου για να αναλάβει την
αρχηγία. Το καλοκαίρι γίνονται ζυμώσεις
μεταξύ του ΕΑΜ και δημοκρατικών Βενιζελογενών αστών, που είχαν την «έδρα» τους
στο αστικό Σουφλί, υπό την κρυφή ηγεσία
του Νομάρχη Ευταξία και την καθοδήγηση
του Ελληνικού Προξενείου Αδριανούπολης, με στόχο την προσχώρηση στο ΕΑΜ. Η
προσπάθεια δεν τελεσφορεί και στα μέσα
Αυγούστου ο Ευταξίας διαφεύγει στην Αδριανούπολη, ενώ γίνονται πολλές συλλήψεις.
Ο νέος Νομάρχης, Γεώργιος Φλωρίδης διαχειρίζεται με σύνεση τη δυσχερή κατάσταση. Το δράμα κορυφώνεται με την αναίτια
σύλληψη και εκτέλεση από τους αντάρτες,
με εντολή του Οδυσσέα, του ταγματάρχη εν
αποστρατεία Γεωργίου Σταθάτου, ενός λαμπρού δημοκράτη αξιωματικού, στις 23 Δεκεμβρίου 1943.178
Εν τω μεταξύ, μία σημαντική αλλαγή
επέρχεται με την έλευση του Ελληνοαμερικανού Αλέκου Γεωργιάδη, μέσω του οποίου,
από τα μέσα Οκτωβρίου 1943 ξεκινά η συνεργασία του τοπικού ΕΛΑΣ με τους Αμερικανούς, που τερματίζει την Αγγλική επιρροή.
Ο ΕΛΑΣ υπό τη νέα ηγεσία του Αθηνόδωρου
δικάζει και εκτελεί τον Οδυσσέα, ενώ από
τις αρχές Μαρτίου 1944 το Αντάρτικο του
Έβρου υπάγεται στο Συμμαχικό Αρχηγείο
της Μέσης Ανατολής, Κλιμάκιο Αμερικανών
αξιωματικών εγκαθίσταται στο στρατηγείο

των ανταρτών στη Γκύμπραινα και αρχίζει
να καταφθάνει η στρατιωτική αμερικανική
βοήθεια κυρίως από αέρος.179
Η ανάπτυξη της αντίστασης συντείνει
στη σκλήρυνση της κατοχικής διοίκησης.
Έτσι, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής στο
Σουφλί ήταν εγκατεστημένοι μόνο ένα επιλοχίας ως φρούραρχος και ένας στρατιώτης,
οι δύο «Βίλλυ», που είχαν γίνει φίλοι με τους
κατοίκους, την άνοιξη του 1944 εγκαθίσταται στην πόλη ολόκληρο τάγμα, ερχόμενο
από τις Ανατολικές χώρες, ισχύος 323 ανδρών, που σε μεγάλο ποσοστό απαρτίζεται
από άνδρες των SS, ενώ οι Γερμανοί αρχίζουν τις εξορμήσεις στην ύπαιθρο, σε πλήρη
διάταξη μάχης. Στο Σουφλί ανοίγουν φυλακές και ακολουθούν συλλήψεις και ανακρίσεις. Στις 30 Ιουνίου 1944 εκτελούνται στο
κέντρο του Σουφλίου επτά Έλληνες πατριώτες.180

Η απελευθέρωση του Σουφλίου
και ο εμφύλιος
Τον Αύγουστο του 1944 η κατάσταση
μεταβάλλεται δραματικά στον Νομό Έβρου,
καθώς οι αντάρτες απελευθερώνουν τα
αστικά κέντρα, πρώτα, πριν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στη μάχη του Σουφλίου χρησιμοποιούνται τα βαριά πολυβόλα από τρία
τανκς σιδηροδρομικής γραμμής, που είχαν
καταληφθεί κοντά στο Κισσάριο. Η σιδηροδρομική φρουρά της γέφυρας του Μαγκαζίου παραδίδεται μετά από διαπραγματεύσεις. Και εδώ, όπως έγινε και στις Φέρες,
προηγείται απόπειρα ειρηνικής κατάληψης
της πόλης με πορεία του πληθυσμού, κωδωνοκρουσίες και προσέγγιση των Γερμανών, που αποτυγχάνει, καθώς οι τελευταίοι διαθέτουν ισχυρή δύναμη φανατικών

177. Ψυλλίδης 1999: 44.
178. Ψυλλίδης 1999: 28, 37-41, 45.
179. Ψυλλίδης 1999: 41-51, 92.
180. Σεϊτανίδης 1959: 1059: 262. Ψυλλίδης 1999: 46-48, 95.
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ανδρών των SS. Οι Γερμανοί καίνε σπίτια
και οχυρώνονται στους στρατώνες και τον
σιδηροδρομικό σταθμό, όπου και αποκρούουν τις επιθέσεις των ανταρτών, υπό τους
Λάμπρο και Μεσηνέζη, ενώ οι Φέρες και το
Διδυμότειχο ήδη έχουν περάσει σε ελληνικά
χέρια.181 Ισχυρές ενισχύσεις από τη Βουλγαροκρατούμενη Αλεξανδρούπολη καταφθάνουν στην περιοχή. Οι αντάρτες που έχουν
καταλάβει τους λόφους γύρω από το Μαγκάζι δεν μπορούν να αναχαιτίσουν τους
Γερμανούς. Οι Σουφλιώτες εγκαταλείπουν
την πόλη και τρέπονται προς τα ορεινά. Οι
Γερμανοί ανατινάσσουν τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό με το αποθηκευμένο υλικό, όπως και
εκείνο που διατηρούσαν στους Στρατώνες
και αποχωρούν, ενώ κατά την αναχώρησή
τους προκαλούν σημαντικές καταστροφές
στην ύπαιθρο.182
Η είσοδος των ανταρτών στην πόλη σηματοδοτεί την έναρξη της σύντομης περιόδου της Εαμοκρατίας, Τον Απρίλιο του 1945
εισέρχεται στο Σουφλί ο Εθνικός Στρατός.183
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής καταφεύγουν
στην πόλη, ενώ οι αντάρτες του ΔΣΕ έχουν
την έδρα τους στο Μικρό Δέρειο. Η μεγάλη
επίθεση εναντίον του Σουφλίου λαμβάνει
χώρα στις 6 -7 Δεκεμβρίου του 1947, ενώ
την πόλη υπερασπίζονται αποτελεσματικά
μονάδες Στρατού, Χωροφυλακής και ΜΑΥ
με επικεφαλής τον ταξίαρχο Αθ. Φροντιστή,
μετέπειτα αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η τελευταία επίθεση κατά της πόλης πραγματοποιείται στις 26 Ιανουαρίου 1948.184 Ο
εμφύλιος αφήνει βαθιές πληγές στον Έβρο,
βαθύτερες, μαζί με τη Δυτική Μακεδονία
από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας, που θα
αργήσουν να κλείσουν.

6.9. Το μεταπολεμικό Σουφλί
και η περιοχή του
Κατά τη γερμανική κατοχή, αλλά και
τον εμφύλιο πόλεμο που ακολουθεί, διακόπτονται στο Σουφλί οι περισσότερες από τις
παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ εκείνες
που σχετίζονται με το μετάξι και την άμπελο
γνωρίζουν σημαντική ύφεση. Και στη συνέχεια, όμως, μετά το τέλος του εμφυλίου η εμφάνιση του συνθετικού μεταξιού, η πτώση
των τιμών, και οι αναδασμοί που μειώνουν
δραματικά την έκταση των μωρεώνων οδηγούν την περιοχή σε δημογραφική συρρίκνωση και οικονομική παρακμή, κάτι που
αντανακλάται, επίσης, στην πολιτιστική και
κοινωνική πτώση, ενώ οι νέοι μεταναστεύουν. Έτσι, ενώ το 1940 ο πραγματικός πληθυσμός του Σουφλίου είναι 8.127 κάτοικοι,
το 2011 έχει κατέλθει στους 3.781 ήτοι ένα
ποσοστό μείωσης 53,48%.
Σήμερα στο Σουφλί συνεχίζει ανανεωμένη η παράδοση στο μετάξι με το πλήθος των
καταστημάτων και μικρών επιχειρήσεων, τις
προσπάθειες του Δήμου και του ιδιωτικού
τομέα για την τόνωση της οικονομίας αυτής,
που κορυφώνεται με την οργάνωση της γιορτής του μεταξιού, κάθε χρόνο, τον Ιούνιο. Η
μοναδικότητα του Σουφλίου αναγνωρίστηκε
παγκοσμίως τον Δεκέμβριο του 2021 με την
ένταξή του στα «Καλύτερα Χωριά Τουρισμού» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, μετά από διαγωνισμό του Οργανισμού.
Ακόμη, στα μουσεία του μεταξιού, αλλά και
τις υπόλοιπες συλλογές, μουσεία και αποκαταστημένα κτίρια και σύνολα ο επισκέπτης
μπορεί να προσεγγίσει τη διαδικασία της
παραδοσιακής αυτής οικονομίας και τον σχετιζόμενο κατά παράδοση και σύγχρονο πολιτισμό. Το μετάξι, μαζί με τις άλλες κατά παράδοσιν, αλλά σήμερα επίσης ανεπτυγμένες

181. Σεϊτανίδης 1959: 262-263. Τερζούδης, Βλάχος 1985. Ψυλλίδης 1999: 61-63, 78-82.
182. Σεϊτανίδης 1959: 263-264. Ψυλλίδης 1999: 61-63, 88.
183. Σεϊτανίδης 1959: 264-265.
184. Σεϊτανίδης 1959: 266-268. Ιστ. Σχολ.: 135. Κούκος, Τσιακίρη 1997: 60.
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δραστηριότητες και τα παραγόμενα προϊόντα, όπως τα αλλαντικά, τα τυροκομικά προϊόντα και κυρίως την αμπελουργία και την
οινοποιία προσφέρουν μία απάντηση στις
συναντώμενες και επερχόμενες προκλήσεις.
Σε ό,τι αφορά την αμπελουργία και την
οινοποιία από τη δεκαετία του ’60 μεγάλες
εκτάσεις, ιδίως στο Κιόι - Ντερέ, βορείως του
οικισμού, αλλά και στους χαμηλούς λόφους
δυτικά της πόλης και αλλού είχαν καλυφθεί
με αμπελώνες, με ποικιλίες, όπως «ροζακί» ή το «χαφούζ- αλή», που εξάγονταν στο
εξωτερικό, ενώ προσφάτως επανήλθαν παλαιές ποικιλίες, όπως ο καρναχαλάς και το

μαβρούδι, δικούς του αμπελώνες ο Σύλλογος των Φίλων της Αμπέλου και του Οίνου
ο Στάφυλος.185
Η “Γιορτή του Τσίπουρου” που πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά το μήνα Νοέμβριο
με σειρά δρωμένων, σεμιναρίων, επισκέψεων κ.λπ., όπως και οι γιορτές του τρύγου και
του Αγίου Τρύφωνα, του οποίου το ναΰδριο
ανήγειρε επίσης ο Σύλλογος Στάφυλος, μαζί
με τις υπόλοιπες δραστηριότητες και εορτασμούς που λαμβάνουν χώρα στο Σουφλί, το
Τυχερό, τη Δαδιά και αλλού συμπληρώνουν
την εικόνα των προορισμών που προτείνει η
περιοχή Σουφλίου. [Φωτ. 122-127]

185. Παπασταματίου 1971: 171.
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7. Η αρχιτεκτονική του μεταξιού
και η αρχιτεκτονική στο Σουφλί

7.1 Η χωροταξία του οικισμού
του Σουφλίου
Το Σουφλί είναι κτισμένο, σύμφωνα με
τους ντόπιους λογίους, στην πλαγιά του δίκορφου λόφου του Προφήτη Ηλία ή Αη-λιά.1
[Φωτ. 97] Το πιθανότερο, εντούτοις, όπως
μνημονεύεται σε προηγούμενο κεφάλαιο,
είναι ότι ο αρχικός πυρήνας του μεταβυζαντινού οικισμού αναπτυσσόταν γύρω από
τη θέση Καβάκι, δίπλα από το σημερινό Β΄
Δημοτικό Σχολείο, όπου θα υπήρχε μπεκτασικός τεκκές και επί της νοητής γραμμής
που συνέδεε τον πυρήνα αυτόν με τον λουτρώνα, επί της οδού Αδριανουπόλεως.
Ο παλαιός οικισμός οργανωνόταν γύρω
από ένα κύριο εμπορικό και πολιτισμικό
κέντρο, αλλά και δευτερεύοντα κέντρα, κυρίως μικρές πλατείες, από όπου ξεκινούσαν
ακτινωτά συστήματα δρόμων που διευκόλυναν την οικονομική δραστηριότητα και
την κοινωνική όσμωση. Ως προς τις πυκνότητες σε έναν έντονα δομημένο οικισμό,

1. Σεϊτανίδης 1959: 233. Πατέλης 2000: Πρόλογος.
2. Γκαγκούλια 1992: 111-113.
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όπως ήταν το Σουφλί, υπερείχε ο κτισμένος
σε σχέση με τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο.2
Σύμφωνα με τον Παπασταματίου-Μπαμπαλίτη, τον Μ. Πατέλη, αλλά και τον Κανονισμό της πόλης που εγκρίθηκε το 1911,
με την επέκταση και ανάπτυξή του το Σουφλί χωρίστηκε σε τέσσερις συνοικίες, των
οποίων τα ονόματα είχαν ληφθεί από συγκεκριμένα πρόσωπα. Η συνοικία Σεχ (ή
Σεϊχ) δεν θα ήταν η γειτονιά των Τούρκων
υπαλλήλων στα βόρεια, καθώς μάλιστα στον
Κανονισμό της πόλης, το 1911 αναφέρεται
ως χριστιανική συνοικία ενοριτών, υπό τον
αρχιερατικό επίτροπο, αλλά όπως θέτει ο
Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης, στα νοτιοανατολικά, εκείνη περί την αρχική ετερόδοξη εγκατάσταση, στη θέση Καβάκι, κάτι στο
οποίο συνηγορεί και η ονομασία της, καθώς
σεχ, σεΐχης είναι ο επικεφαλής ετερόδοξου
τάγματος ή καθιδρύματος. Η συνοικία Μαργαζή ήταν η περιοχή της Καρ(α)κατσελιάς
ή Καρκατσέλ-μαχαλέ, στο υψηλά ευρισκόμε-
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νο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, που αναπτύχθηκε γύρω από τον ναό του Αγίου Αθανασίου, η συνοικία των Ελλήνων επήλυδων
που έρχονται από την Ήπειρο, στα τέλη του
18ου αιώνα.3 Η Αποστόλ ή Αποστόλου είναι
η περιοχή της Καμπιάς, στα χαμηλότερα,
βορειοανατολικά, όπου ο οικισμός αναπτύχθηκε γύρω από το ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ η Γ(ι)ενή, δηλαδή τη Νέα Συνοικία, θα πρέπει να ταυτιστεί με τη θέση της
εγκατάστασης των πρώτων μετοικησάντων
κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, που
ουσιαστικά συνέπηξαν τον οικισμό, αφού
τότε ο οικισμός ονομάστηκε νέος, όνομα με
το οποίο τον βρίσκουμε το 1627 και μπορεί να τεθεί στα νότια, πιθανώς νοτιοδυτικά, όπως θέτει επίσης ο Παπασταματίου
-Μπαμπαλίτης.4 Βαθμιαία, με την προς τα
πεδινά επέκταση του οικισμού, που σχετίζεται με την ανάπτυξη της οικονομίας του
μεταξιού, το Σουφλί διαμορφώνεται με την
ανάπτυξη δύο συνοικιών, της Καμπιάς και
της Καρκατσελιάς, που οριοθετούνται μεταξύ τους από το Μεσοχώρι, την πλατεία στο
«μέσο».5 Η ένταση ανάμεσα στις δύο περιοχές ήταν συνεχής. Ο διαχωρισμός αντανακλούσε τη διαφοροποίηση προέλευσης των
κατοίκων του οικισμού και σε μεγάλο βαθμό
την εποχή έλευσής τους από την ίδια χώρα,
την Ήπειρο και, σε ένα βαθμό τα «πρωτεία»
του ένδοξου παρελθόντος. Οι Καρκατσέληδες θεωρούνταν ζωηροί, ευέξαπτοι, γλεντζέδες, ορεσίβιοι και οι συχνοί πετροπόλεμοι
και τσακωμοί τους με τους «Καμπιώτες»
ανάγκαζαν την τουρκική αστυνομία να παρεμβαίνει.6

Μέχρι το 1850-70 η πλατεία Μεσοχωρίου αποτελούσε το κεντρικότερο σημείο του
χωριού.7 Άλλα εστιακά σημεία του οικισμού
ήταν η πλατεία Γελαδαρά (πρώην πλατεία
Νάνου, σήμερα Ελευθερίας), όπου οι κτηνοτρόφοι συγκέντρωναν τις αγελάδες για να
οδηγηθούν στη βοσκή και η πλατεία Νίκης
ή Σαρπ- μπουνάρ («Δυνατή Βρύση»), στην
Καρκατσιλιά, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο,
όπου γίνονταν τα γλέντια και οι γιορτές
κατά τις αργίες, με κορύφωση τις εορτές
του Αγίου Αθανασίου.8 Στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου, την πλατεία της 25ης
Μαρτίου, το 1930, διαμορφώνεται επί Δημάρχου Νεόφυτου Παπαναστασίου εξώστης,
η «Πνύκα», κατά το αρχαίο αθηναϊκό πρότυπο, ένα δημόσιο βήμα, όπου επί του κιγκλιδώματος του στηθαίου αναγράφεται «ΠΝΥΞ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ/1930/ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ;
Από το βήμα της Πνύκας εκφωνούν λόγους
οι Ελ. Βενιζέλος, Ν. Πλαστήρας, Γ. Παπανδρέου και πολλοί άλλοι.9 Η πλατεία «το
Καντάρι» αντανακλ, στα νότια, κοντά στον
Σιδηροδρομικό Σταθμό αντανακλά με το
όνομά τη χρήση για το ζύγισμα των κουκουλιών, ενώ ακόμη μπορούν αναφερθούν οι
πλατείες της Μαντούδας και του Καβακιού.
Εκτός αυτών, υπάρχουν θέσεις, όπως η
«Μούρσα», κοντά στο Κίοι-ντερέ, με ερείπια
παλαιών σπιτιών και με όνομα που υπάρχει
ως προσηγορικό ή τοπωνύμιο σε Ήπειρο
και Δυτική Μακεδονία και σημαίνει «τέλμα,
λούτσα» κ.λπ., για τα νερά της βροχής, ενώ
πολλές ήταν και οι πηγές και οι κρήνες -«τσεσμέδες», που προσδιόριζαν και την ανάπτυξη των γειτονιών.10

3. Κανονισμός 1911: 12. Σεϊτανίδης 1959: 233-235. Παπασταματίου- Μπαμπαλίτης 1965: 146. Πατέλης 2000: 14.
4. Παπασταματίου 1971: 176.
5. Σεϊτανίδης 1959: 236.
6. Ιστ. Σχολ. 142.
7. Παπαναστασίου- Μπαμπαλίτης 1965: 147. Ιστ. Σχολ. 128-9. Κυρανούδης 1994: 125.
8. Σεϊτανίδης 1959: 236.
9. Κούκος 1991: 300.
10. Κυρανούδης 1994: 124.
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7.2. Η «αρχιτεκτονική του μεταξιού»
στο Σουφλί11
Η σηροτροφία και η μεταξοπαραγωγή
άνθιζαν στην περιοχή ήδη από τη Βυζαντινή περίοδο. Μετά από παρακμή κάποιων
αιώνων που ακολουθεί την κατάληψη των
Βαλκανίων από τους Οθωμανούς Τούρκους,
ιδίως από το τέλος του 16ου αιώνα παρατηρείται στη Θράκη, σε περιοχές όπως τα
Γανοχώρια και ο καζάς Διδυμοτείχου επιστροφή της σηροτροφίας. Με την εκσυγχρονισμό που επιχειρείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την κατάλυση των παλαιών
ισλαμικών θεσμών, το 1826, η οικονομία του
μεταξιού αρχίζει να συγκεντρώνεται στο
Σουφλί, το οποίο αναπτύσσεται και ταχύτατα μετατρέπει την αγροτική του δομή σε
αστική. Στη διαδικασία αυτή του μετασχηματισμού η σηροτροφία, παρά το γεγονός
ότι είναι μία συμπληρωματική, εποχιακή
απασχόληση, εντούτοις καθορίζει με μοναδικό τρόπο τη χωροταξία, την αρχιτεκτονική και την οικοδομική του οικισμού του
Σουφλίου και ολόκληρης της περιοχής του.
Εν γένει στους οικισμούς που ασχολούνται με τη σηροτροφία η εγκατοίκηση συνδυάζεται με τους χώρους εκτροφής του μεταξοσκώληκα. Ειδικά στο Σουφλί, η τυποποίηση
της κατασκευής και οι τυπολογικές και μορφολογικές ιδιαιτερότητες, οι αναγκαίες για
την προσαρμογή σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τους όρους της
συγκεκριμένης δραστηριότητας, αλλά και
εκφράζουν διεθνείς επιρροές και εκλεκτικές
συγγένειες συνθέτουν εκείνο που καλείται
«σουφλιώτικο» αρχιτεκτονικό τοπίο.
Η πρώιμη, προ των μέσων του 19ου αιώνα αρχιτεκτονική του οικισμού δεν μας
είναι ικανοποιητικά γνωστή, καθώς ελάχιστα διατηρούνται. Οι οικίες είναι ισόγειες,
λιθόκτιστες στις πλείστες των περιπτώσεων, κάποτε με ενδιάμεσες πλίνθινες ζώνες

ή πλινθόκτιστες, από κιρπίτσι (ωμή πλίνθο)
και λασποκονίαμα ως συνδετικό υλικό, όπου
ξυλοδεσιές περιτρέχουν την περιμετρική
τοιχοποιία. Είναι συνήθως επιμήκεις, απλές
ορθογώνιες σε κάτοψη, κάποτε με εισέχοντες υπερυψωμένους κτιστούς εξώστες,
κυριαρχούμενες εσωτερικά από ένα μεγάλο ενιαίο χώρο, με ορατή τη στέγη. Όπου
υπάρχει όροφος, αυτός συνιστά «τσατμά»,
δηλαδή ξύλινο σκελετό, που συμπληρώνεται με ελαφρύ υλικό, συνήθως ωμή πλίνθο,
που δεν χρησιμεύει μόνο ως πλήρωση, αλλά
επίσης φέρει τις θλιπτικές καταπονήσεις και
απορροφά τη σεισμική ενέργεια, με τη ρηγμάτωσή του.
Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, με την
υπέρβαση της μικρής οικοτεχνικής κλίμακας, την κάθετη αύξηση της σηροτροφικής
παραγωγής και την οριζόντιά της εξάπλωση αρχίζουν να δημιουργούνται τα μεγάλα,
διώροφα ή και τριώροφα, «εργοστασιακού»
χαρακτήρα κουκουλόσπιτα, τα «μπιτζικλίκια», τα οποία στεγάζουν τη σηροτροφική
δραστηριότητα, ενώ η δομή και η αρχιτεκτο
νική τους δέχονται την επιρροή της σύγχρο
νης με την εποχή βιομηχανίας, με «μοντέρνα» υλικά και κατασκευή. Πρόκειται για
μεγάλα, ορθογώνια συνήθως κτίρια, με
κύρια χαρακτηριστικά την οπτόπλινθο, τη
χρήση ασβεστοκονιάματος ή ασβεστο-τσιμεντοκονιάματος ως συνδετικού υλικού και
την ορατή, ανεπίχριστη επιφάνεια ή τη χρήση της κίτρινης ώχρας στις ορατές όψεις.
Εκεί όπου η κάτοψη αποκλίνει από το ορθογωνικό σχήμα, αυτό συνήθως οφείλεται σε
ιδιοκτησιακούς περιορισμούς. Τα επώνυμα
στοιχεία των κτιρίων φανερώνουν την είσοδο στη νέα εποχή, αλλά και τη σχεδίαση από
αρχιτέκτονα. Έτσι, στη μορφή επιβάλλονται
στοιχεία δανεισμένα από τον «βιομηχανικό νεοκλασικισμό», όπως τα οργανωμένα
συμμετρικά ανοίγματα με προβαλλόμενα
περίθυρα, τα προεξέχοντα γείσα σε κάθε

11. Κίζης 1990: 26-27, 66-79. Γκαγκούλια 1992. Γουρίδης 20092.
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επίπεδο δαπέδου και οι αναμνηστικές, μαρμάρινες ή από πωρόλιθο επιγραφές με τη
χρονολογία ανέγερσης. Ο μεγάλος χώρος
του ορόφου προορίζεται για την εκτροφή
των μεταξοσκωλήκων, ενώ η καθαυτό διαμονή περιορίζεται σε ένα ή δύο γωνιακά
δωμάτια, ενίοτε δε εξοβελίζεται παντελώς
κατά την εποχή της εκτροφής. Οι στέγες
πάντοτε είναι αταβάνωτες, ενώ ξύλινα υποστυλώματα, χωρίζουν το χώρο και φέρουν
πυκνές σειρές δοκών για την εξυπηρέτηση
του στησίματος των κρεβατιών των μεταξοσκωλήκων. Το ισόγειο συνήθως εξυπηρετεί
τις βοηθητικές αγροτικές ασχολίες, ενώ άλλοτε χρησιμοποιείται για την εκτροφή του
σκώληκα ή, συχνότερα, για την αποθήκευση
των μορεόφυλλων. Οι είσοδοι των κτιρίων
είναι μεγάλες, προκειμένου να προσφέρουν
τη δυνατότητα εισόδου κάρου για φόρτωση,
ενώ συχνά έχουν κατοικία από τη μία πλευρά και χώρο αποθήκης, διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων από την άλλη. [Φωτ. 99,
100]
Μοναδικό παράδειγμα της μεταβολής
με την είσοδο των νέων στοιχείων, με τη
συνύπαρξη του παλαιού με το νέο είναι το
αρχοντικό Κουρτίδη, το σημερινό Μουσείο
Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος της
Τραπέζης Πειραιώς. Εδώ, δίπλα στο παλαιό
κτίσμα, πιθανώς των αρχών του 19ου αιώνα,
με τα σαχνισιά, τις μεγάλες ξύλινες προθήκες του ισογείου, το χαγιάτι και τον τσατμά
του ορόφου κτίζεται το 1883 το νεότερο
κτίριο, με ορατή συμμετρική φέρουσα οπτοπλινθοδομή, τοξωτά προβαλλόμενα υπέρθυρα και επίχριση των ορατών πλευρών με
έντονη κίτρινη ώχρα. Το ισόγειο αφιερώνεται στη σηροτροφία, ενώ ο όροφος παραμένει κατοικία, όπου επιβιώνουν αρχαϊκά
στοιχεία, όπως μουσάντρες και εσωτερικά
παράθυρα – τα ίδια που συναντάμε και στο
παλαιό κτίριο του ΚΑΠΗ-Εφορείας. [Φωτ.
101, 102]
Χαρακτηριστικό για τη νέα εποχή είναι
το κουκουλόσπιτο Καλέση, σήμερα δημοτικό ξενοδοχείο, του οποίου οι δύο άνω όρο-

φοι ήταν πλήρεις κρεβατιών για μεταξοσκώληκες. Ενδιαφέρουσα είναι η στιβαρή
οργάνωση του κελύφους, με τη διαδοχή της
λιθοδομής του ισογείου με την υπερμπατική οπτοπλινθοδομή του πρώτου ορόφου και
την μπατική του δευτέρου, του τελευταίου
με αισθητά μειωμένο πλάτος, ο οποίος εδράζεται επί των εσωτερικών κιονοστοιχιών του
υποκάτω ορόφου. Εντυπωσιάζουν, ακόμη, η
ομαλή ρυθμολογία των ανοιγμάτων και τα
διακριτικά νεοκλασικίζοντα στοιχεία, όπως
η διαμόρφωση των γωνιών με λαξευμένους
λίθους και η εξωτερική προβολή των επιπέδων των δαπέδων. [Φωτ. 105]
Στο τριώροφο αρχοντικό Μπρίκα ο εκλεκτικισμός κυριαρχεί ως μορφή, με την εξειδικευμένη κατασκευή και την επιτηδευμένα
ακανόνιστη κάτοψη, ενώ συνδυάζεται με
την εργοστασιακή ανάπτυξη των οπτοπλινθοδομών και των επηρεασμένων από το
νεοκλασικισμό, αυστηρών περιθύρων των
ανοιγμάτων και των γείσων με τις γωνίες
τις τονισμένες με πλινθόκτιστες οδοντώσεις, τα τριπλά υπέρθυρα, τη «νεοκλασικά»
εδρασμένη κατασκευή επάνω στη λιθόκτιστη βάση και τον προβαλλόμενο, τριώροφο
καμπύλο εξώστη, με το ξύλινο αέτωμα που
φέρεται από ελαφρά τοξωτή βάση. Έτσι, το
αρχοντικό συνδυάζει με μοναδικό, αν και
κάπως αμήχανο τρόπο τον εργοστασιακό χαρακτήρα με εκείνον της «δυτικής προαστιακής βίλας». [Φωτ. 110, 111]
Η μορφή και η αισθητική των κουκουλόσπιτων αντανακλάται στα επαγγελματικά
κτίρια της πόλης, κυρίως τα ευρισκόμενα
επί της κεντρικής οδού, της σημερινής Βασιλέως Γεωργίου Β΄, διώροφα κτίσματα, τα
οποία στεγάζουν στο ισόγειο εμπορικό κατάστημα και στον όροφο κατοικία ή αποθήκη. [Φωτ. 113, 115, 117] Χαρακτηριστικό είναι το κτίριο Σακελλαρίδη στην οδό
Αδριανουπόλεως, με βαφείο στο ισόγειο και
αποθήκη στον όροφο, όπου ξεχωρίζουν οι
διακοσμητικές ψευδοπαραστάδες, τα λίθινα
χαμηλωμένα τόξα του ισογείου, ο πλινθό131
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κτιστος όροφος με τα λίθινα περίθυρα, η
ανάγλυφη ξύλινη δαντέλα του γείσου και η
εντοιχισμένη πλάκα, που φέρει χρονολογία
1917. [Φωτ. 116]
Ξεχωριστό είναι το παλαιό καφενείο
-κουρείο Παπάζογλου, από τα τέλη του 19ου
αιώνα, που είχε στεγάσει τη γαλλική Εμπορική Ένωση και, στη συνέχεια, τη Διασυμμαχική Αρχή, το 1919-1920, ενώ κατά την περίοδο της Εαμοκρατίας αποτέλεσε αρχηγείο του
ΕΛΑΣ. Το κτίσμα αυτό με το σαχνισί του και
την κομψή ξύλινη επένδυση του ορόφου διαφοροποιείται σημαντικά από τα άλλα κτίρια
της περιόδου στο Σουφλί, ενώ και η θέση του
στη συνοικία της Καρκατσιλιάς το τοποθετεί
εκτός της ομάδας των άλλων επαγγελματικών κατασκευών της εποχής. [Φωτ. 118]
Ξεχωριστές μονάδες αποτελούν οι δύο
μεταβυζαντινοί ναοί της πόλης, στους οποίους αναφερόμαστε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι αφιερωμένοι στους Αγίους
Αθανάσιο και Γεώργιο και είναι αμφότεροι
τρίκλιτες ξυλόστεγες βασιλικές με θαυμάσια κωδωνοστάσια, εξαιρετικά ξυλόγλυπτα
τέμπλα και ιερές εικόνες.
Με την αρχιτεκτονική του μεταξιού συνδέονται τα δημόσια, κυρίως εκπαιδευτικά
κτίρια της πόλης, τα οποία περισσότερο
αντανακλούν την ακμή της οικονομίας του
μεταξιού, από το 1870-1880, παρά την ίδια
την αρχιτεκτονική του. Συνεχίζουν και σήμερα να ξεχωρίζουν στη γενική σιλουέτα της
πόλης το νεοκλασικίζον παλαιό Α΄ Δημοτικό
Σχολείο, από τις αρχές το 20ου αιώνα (1908),
το αυστηρό και λιτό Β΄ Δημοτικό Σχολείο,
από τον μεσοπόλεμο (1928), το «Χημείο» και
το παλαιό Γαλλικό Τελωνείο και Γυμνάσιο,
σήμερα Δημοτική Βιβλιοθήκη. [Φωτ. 103104, 112, 114]
Το νεοκλασικίζον κτίριο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου είναι ένα ξεχωριστό
εκπαιδευτικό κτίσμα με τοξωτά υπέρθυρα,
προβαλλόμενα περίθυρα και γείσα, λαξευτή
λιθοδομή στις γωνίες και βαθιά, εισέχουσα
τοξωτή είσοδο. Το Πνευματικό Κέντρο, αρχικά Γαλλικό Τελωνείο, στη συνέχεια Γυ132

μνάσιο και σήμερα Δημοτική Βιβλιοθήκη
κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ή, το
πιθανότερο, περί το 1906. Χαρακτηρίζεται
από την έντονη εκλεκτικιστική διάθεση, την
εναργή προβολή του κεντρικού τμήματος
προς τα εμπρός και την αρχική ύπαρξη επιμήκους, έντονα «μπαρόκ» σοφίτας στο μεσαίο τμήμα, που σήμερα δεν σώζεται, με μία
γενική, υπερβολική πλαστική διάθεση, που
εκφράζεται με τους τρεις βαρείς εξώστες
της πρόσοψης και το στηθαίο του δώματος,
τη διαχείριση των τοίχων με την πολλαπλή
εφαρμογή των νεοκλασικών διδαγμάτων,
ιδίως δε την πλούσια χρήση διακοσμητικών,
«αρχαϊκών» έως μπαρόκ μοτίβων, όπως τα
βαριά καμπύλα φουρούζια, τα «ανθοδοχεία» στο στηθαίο, το θύρωμα με το τοξωτό υπέρθυρο που στηρίζεται σε δύο βαρείς,
«τοσκανικούς» κίονες, οι κλείδες πάνω από
τα ανοίγματα, αλλά και ο συνδυασμός καμπύλων και ευθύγραμμων στοιχείων στην
πρόσοψη και η απομίμηση ισόδομης τοιχοδομίας.
Από τα βιομηχανικά κτίρια και σύνολα
ξεχωρίζει το συγκρότημα των αδελφών Τζίβρε, το οποίο αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Καταλαμβάνει ένα χώρο περί τα 8.500 τ.μ., ενώ
αποτελούνταν από 14 κτίσματα. Τα περισσότερα από αυτά διατηρούνται σε καλή κατάσταση, όπως η στιβαρή αποθήκη -στεγνωτήριο -ξηραντήριο κουκουλιών με τεράστια
«κρεβάτια» που αναπτύσσονται συνεχόμενα καθ’ ύψος σε τρεις ορόφους, και πιθανώς
κάποτε χρησίμευσαν και για την εκτροφή
των μεταξοσκωλήκων, οι φούρνοι απόπνιξης των κουκουλιών, το αναπηνιστήριο-μεταξουργείο, που είναι το μεγαλύτερο στα
Βαλκάνια, το υφαντουργείο-κλωστήριο, τα
βοηθητικά κτίρια διαμονής, σίτισης, το μηχανουργείο κ.α., όπως και η ύψους 28,70 μέτρων καμινάδα με τη χαρακτηριστική κομψή
στέψη, «σήμα» των Ιταλών κατασκευαστών,
ενώ δεν σώζεται το βαφείο με τις ξύλινες λεκάνες. [Φωτ. 106 έως 108]
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Η σημαντική αρχιτεκτονική παράδοση
του Σουφλίου αντανακλάται στην εγγραφή
στον Επαγγελματικό Οδηγό του 1910 έξι
«αρχιτεκτόνων» με έδρα την πόλη.12
Ο οικισμός διατηρεί ακόμη και σήμερα
δίχως σημαντικές αλλοιώσεις την παραδοσιακή του φυσιογνωμία στο δυτικό, κεντρικό
και βόρειο τμήμα του, παρά τη σοβαρή παρέμβαση που έχει δεχθεί κατά τα τελευταία
χρόνια, κυρίως στις όψεις των μονάδων και
των συνόλων του. Κύρια χαρακτηριστικά
του παραμένουν η πυκνή δόμηση, οι στενοί
δρόμοι, οι μεγάλες κλίσεις, τα αδιέξοδα, εν
μέρει οι εσωτερικές αυλές και τα άλλα χαρακτηριστικά του τόπου. Τα στοιχεία αυτά,
μαζί με τις πλατείες, γωνίες, φυγές, ροές,
και πάνω από όλα τα ίδια τα κτίρια ως μονάδες και ως ενότητες συνόλων συνθέτουν
το «σουφλιώτικο» τοπίο, του προσδίδουν
τη μοναδικότητά του και βεβαίως ιστορικά
σχετίζονται και συνδιαμορφώνονται με άμεσο τρόπο με τις δραστηριότητες της οικονομίας του μεταξιού.

7.3. Η «αρχιτεκτονική του μεταξιού»
στους αγροτικούς οικισμούς του Σουφλίου
Η σηροτροφία ήταν εκ παραδόσεως δια
δεδομένη στα χωριά της περιοχής Σουφλίου,
η δε ανάπτυξή της επηρέασε την αρχιτεκτονική τους σε σημαντικό βαθμό, ιδίως σε
γειτονικούς οικισμούς, όπως είναι η Κορνοφωλιά, τα Λάβαρα και το Πρωτοκκλήσι. Το
κουκουλόσπιτο Λαζούδη στην Κορνοφωλιά,
ένα μικρό διώροφο κτίσμα, στο οποίο ο όροφος ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στη
σηροτροφία αγοράστηκε από το Δήμο Σουφλίου και αποκαταστάθηκε ως Πολιτιστικό
Κέντρο μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
Leader+. [Φωτ. 121]
Στη Δαδιά επικρατεί η τοπική αρχιτεκτο
νική το λίθου˙ συχνά όμως η κύρια όψη γί
νεται από οπτοπλινθοδομή, όπως στο κτίριο
Πρόικα, με πρόσοψη από την οικεία στους
οικισμούς της περιοχής οπτοπλινθοδομή
και στιβαρή διώροφη λιθοδομή στις άλλες
όψεις. Το κτίριο επίσης αποκαταστάθηκε
από τον Δήμο ως Κέντρο Φυσικού και Αν
θρωπογενούς Περιβάλλοντος. [Φωτ. 119]

12. Ιγγλέσης 1986.
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8. Οι οικισμοί της περιοχής του Δήμου Σουφλίου1

8.1. Εισαγωγή/Γενικά στοιχεία
Η κατοικία.2 Στους αγροτικούς οικισμούς της περιοχής Σουφλίου ξεχώριζαν
δύο κύριοι τύποι κατοικιών, οι απλούστερες,
ισόγειες χαμηλές, φτωχικές οικίες και οι μεγαλύτερες, διώροφες. Οι παλαιές, μικρότερες ήταν ορθογωνικές, αρχικά δίχως ανοίγματα, μόνο με οπή στην κορυφή της στέγης
για να φεύγει ο καπνός και στη συνέχεια με
μικρά παράθυρα, κυρίως στην πλατυμέτωπη πρόσοψη. Οι οικίες αυτές είχαν κάποτε
κεντρικό διάδρομο και δύο-τρία δωμάτια,
από τα οποία το ένα χρησίμευε για διαμονή,
κουζίνα κ.λπ., ενώ τα άλλα ήταν η αποθήκη,
το κελάρι και ο στάβλος των ζώων. Συχνά,
ιδίως στις πλατυμέτωπες οικίες, μπροστά
από το κτίσμα υπήρχε χαγιάτι.
Οι διώροφες κατοικίες ήταν πιο εξελιγμένες, έχοντας στον κάτω όροφο μπροστά
σάλα και μεγάλο καθιστικό και πίσω αποθήκη και στάβλο, ενώ στον επάνω υπήρχαν,

η μεγάλη σάλα, που χρησίμευε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σηροτροφίας
και τα εκατέρωθεν δωμάτια. Τα υλικά κατασκευής ήταν πέτρα, ωμή πλίνθος (κιρπίτς)
λάσπη και κεραμοσκέπαστη ξυλοστέγη.
Αντιθέτως με την τυπολογία, η κατασκευή
ήταν εκείνη που διαφοροποιούνταν με την
απόσταση από τον Έβρο, όπως για παράδειγμα με την αποκλειστική σχεδόν χρήση
σχιστόλιθου στα μουσουλμανικά χωριά του
ορεινού όγκου και της οπτοπλίνθου στους
παρέβριους οκισμούς που ασχολούνταν με
τη σηροτροφία, από το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα.
Λίγα ήταν τα κτίσματα εκτός οικίας. Ξεχώριζαν ο πλινθόκτιστος ή λιθόκτιστος κεραμοσκέπαστος φούρνος, το αποχωρητήριο
και ενίοτε η πηγή του νερού. Κάποτε, κυρίως σε μεταγενέστερους χρόνους και άλλοι
βοηθητικοί χώροι κτιζόταν έξω, αυτόνομοι
από την κυρίως οικία, όπως ο στάβλος και η
αποθήκη. Η αυλή περιφρασσόταν συνήθως

1. The Reader View of Wikipedia. https://greece.terrabook.com/el/evros/page/
2. Μέγας 1939. Λαογραφικά Μαυροκκλησίου 1970: 220-221. Λαογραφικά Δαδιάς 1967: 166. Λαογραφικά Λαβάρων
1968: 110. Λαογραφικά Λύρας 1968: 185-186. Μουτσόπουλος 1976.
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με μάντρα που δημιουργούνταν από πλέγματα με κλαδιά.
Ως έπιπλα της οικίας χρησιμοποιούνταν
ξύλινοι καναπέδες, «σουφράδες» ή «σοφάδες», ξύλινα σεντούκια ή μουσάντρες και
πήλινα ή ξύλινα σκεύη. Αρχικά δεν υπήρχαν
κρεβάτια και οι ένοικοι κοιμόταν στο δάπεδο, επάνω σε ψάθες ή αργότερα σε πρωτόγονα παπλώματα. Η αστικοποίηση των κύριων
οικισμών επί του ποταμού Έβρου οδήγησε
στην είσοδο νέων στοιχείων, όπως τζαμωτών, καθισμάτων, κρεβατιών κ.λπ..

Τα σπίτια του «Εποικισμού»
Πολλά από τα χωριά της περιοχής Σουφλίου μετά την απώλεια της Ανατολικής
Θράκης και τις μετακινήσεις και ανταλλαγές
πληθυσμών μεταξύ του 1920 και του 1926
επανοικίσθηκαν, εν μέρει ή καθ’ολοκληρίαν από πρόσφυγες. Εκεί, αρχικά σε μεγάλο
βαθμό χρησιμοποιήθηκαν τα υφιστάμένα
κτίρια των Τούρκων ή των Βουλγάρων, κυρίως απλές πλατυμέτωπες κατοικίες από
ωμή πλίνθο, πιο ανθεκτικές,λιθόκτιστες, τα
σάτς(ζ)ια ή και διώροφες, κυρίως βουλγαρικές, όπως στην Κυριακή και το Μαυροκκλήσι. Μέσα στη δεκαετία του ’20 και κυρίως
μετά το 1928 άρχισαν να ανεγείρονται τα
σπίτια «του εποικισμού» που κατέλαβαν το
μεγαλύτερο μέρος των προσφυγικών οικισμών και αποτέλεσαν τη μόνη στεγαστική
επιλογή για δεκαετίες, με τη συνδρομή των
μαστόρων που έστελνε «ο Βενιζέλος» και
τα βασικά υλικά που προσέφερε το κράτος
μέσω των βιβλιαρίων εποικισμού. Τα σπίτια ήταν πλατυμέτωπα, με υποχωρημένο,
ελαφρά υπερυψωμένο εξώστη, που κάποτε
έφερε ελαφρά καμπύλο υπέρθυρο από σκυρόδεμα. Οι οικίες αυτές κατασκευάζονταν
εξωτερικά κυρίως με πέτρα, ενώ το υπόλοιπο και μάλιστα οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν με

ωμή πλίνθο. Αποτελούνταν από δύο μέρη,
το μπροστινό, κυρίως σπίτι με δύο δωμάτια
και δύο παράθυρα στο καθένα, στη μέση διάδρομο που οδηγούσε στο πίσω μέρος, όπου
βρισκόταν το κελάρι με το στάβλο, ενώ
υπήρχαν και κάποιες βοηθητικές κατασκευές στον αύλειο χώρο. [Φωτ. 140]

Ο κατά παράδοσιν, λαϊκός πολιτισμός
Ο χώρος του Κεντρικού Έβρου παρουσιάζει μία εξαιρετικά πλούσια και ποικιλόμορφη πολιτισμική, λαϊκή παράδοση. Ο
κατά παράδοσιν υλικός και πνευματικός
λαϊκός βίος εντυπωσιάζει σε όλες του τις
εκφάνσεις. Ο ρουχισμός, ο υφασμένος στον
αργαλειό συμπληρώνεται με τα εντυπωσιακά ασημοζούναρα και τα λοιπά κοσμήματα
για τις γυναίκες. Ως προς τη γαστρονομία: η
γευστικότατη τοπική παράδοση εμπλουτίζεται από την εντυπωσιακή συνεισφορά ποικίλων πολιτισμικών ομάδων όπως οι Μουσουλμάνοι, οι Αρβανίτες, οι Σαρακατσάνοι,
οι Ανατολικορωμυλιώτες και οι παλιννοστήσαντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση,
Η μουσική της Θράκης αποτελεί μία ευθεία συνέχεια των διονυσιακών και ορφικών δρόμων προς την έκφραση και τον εκστατικό οίστρο, με τη χρήση της γκάιντας,
του ζουρνά, της φλογέρας, της καβάλλας,
του νταουλιού και της λύρας, ενώ στον χορό
είναι τεράστια η παράδοση και η ποικιλία
της Θράκης και ειδικά της περιοχής του
Σουφλίου: ζουναράδικος, συρτός, καλαματιανός, γρήγορος συρτός, συγκαθιστός και
πολλοί άλλοι.3 Όλος ο κατά παράδοσιν πνευματικός βίος, οι διαβατήριες ή τελετές μετάβασης, όπως γέννηση, βάπτιση, αρραβώνας,
γάμος, κηδεία κ.α, αλλά και το λαϊκό εορτολόγιο και τα έθιμα-δρώμενα παραπέμπουν
συχνότατα στο παγανιστικό παρελθόν. Οι
θρησκευτικές γιορτές και οι πανηγύρεις που

3. Λαογραφικά Λαβάρων 1968: 118. Λαογραφικά Λύρας 1968: 186. Λαογραφικά Μαυροκκλησίου 1970: 221.
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οργανώνονται σε κάθε οικισμό της περιοχής
προσελκύουν και σήμερα χιλιάδες πιστούς
και επισκέπτες από ολόκληρη τη Θράκη και
κορυφώνονται με την πολύωρη ευωχία, συνδέοντας το μυστικιστικό στοιχείο με το ευχετηριακό περιεχόμενο και τη λαϊκή ανάγκη
για ευωχία και μία σύντομη, βίαιη απελευθέρωση από την καθημερινότητα.

8.2. Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας
Ορφέα4
Τα Λάβαρα [Φωτ. 146] αποτελούν έναν
από τους παλαιότερους και σημαντικότερους οικισμούς επί της δυτικής όχθης του
κάτω ρου του ποταμού Έβρου. Η ποικιλία, η
πυκνότητα και έκταση των εγκαταστάσεων
των ιστορικών χρόνων δηλώνει τη διαχρονική σημασία του. Επί του αγροτικού δρόμου που ανηφορίζει από το χωριό προς τα
δυτικά, στα παλιά ξωκλήσια και τους υδρόμυλους διαγράφονται ίχνη μεγάλων κτισμάτων˙ εδώ η παράδοση μιλά για αρχαίους
τάφους με σκελετούς γιγαντιαίου μεγέθους.
Σε περιοχή κοντά στο ρέμα δύο δεξαμενές
νερού, γνωστές με το όνομα Βιστέρνα, από
το λατινικό Bis sterna συνιστούν άλλη μία
ένδειξη της αρχαιότητας του χώρου και μάλιστα της ύπαρξης οικισμού των Βυζαντινών χρόνων, που θα είχε πολιούχο Άγιο τον
Νικόλαο, όπως συνάγουμε από συνδυασμό
στοιχείων.5
Τα Λάβαρα συναντάμε στα αρχεία της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε πρώιμη πε
ρίοδο, ήδη από την εποχή του Βαγιαζήτ Β΄
(1481-1512) ως βακουφικό χωριό, στο οποίο
συναντάμε και δραστηριότητα γερακάρηδων (ντογαντζήδων), που απαλλασσόταν από
φόρους, με το γνωστό στη συνέχεια όνομα,
Σαλτίκ(λου) ή Σαλτίκ-κιοϊ.6 Ο οικισμός μπορεί, επίσης, να συνδεθεί με την ανάπτυξη του

μπεκτασικού τάγματος και τον μεγάλο μπεκτασή Άγιο Σαρί Σαλτίκ, που ταυτίζεται με
τον Άγιο Νικόλαο.7 Κατά μία άλλη, αξιόλογη
υπόθεση, που προέρχεται από το τουρκικό
“sal”, το όνομα του οικισμού παραπέμπει στο
«σάλι», τη σχεδία και σχετίζεται με τη δυνατότητα ελλιμένισης των σκαφών που πραγματοποιούσαν τα δρομολόγια κατά μήκος ή
εγκάρσια στον ρου του Έβρου ή, περισσότερο, την ύπαρξη εγκαταστάσεων ναυπήγησης
και επιδιόρθωσης σκαφών στο χωριό. Τέλος,
σύμφωνα με τρίτη άποψη που θεωρούμε ότι
πρέπει να απορριφθεί, το όνομα προέρχεται
από το «σαλ» με την έννοια του ελεύθερος.
Τον οικισμό Σαλτάκ / Σαλτίκ συναντάμε στη
συνέχεια συχνά, όπως το 1627 και το 1635 με
πληθυσμούς φορολογήσιμων χριστιανικών
νοικοκυριών τα 50 και 40 φορολογούμενων
χανέ (νοικοκυριών) αντιστοίχως.
Το Σαλτίκιοϊ, όπως και τους άλλους παρέβριους οικισμούς, Αμόριο, Κισσάριο,
Μάνδρα, Σουφλί και Κορνοφωλιά αναφέρει
ο Εβλιγιά Τσελεμπή το 1667 ως συνιστάμενους από μουσουλμάνους και χριστιανούς
και απαλλασσόμενους κεφαλικού φόρου καθώς ήταν κεφαλοχώρια ή, μάλλον, βακουφικά χωριά.
Τα Λάβαρα μετατρέπονται με την πάροδο του χρόνου σε καθαρά χριστιανικό
χωριό, ενώ η παρουσία τους στα γεγονότα
της περιοχής που ποίμαινε η Μητρόπολις
Διδυμοτείχου είναι συνεχής και αυξανόμενη, ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, όπως
προβάλλεται στο μέγεθος και τη συχνότητα
των εισφορών της τοπικής κοινότητας ή την
εμπλοκή σε κοινωνικά θέματα.
Σε έγγραφο της 17 Ρετζέπ του 1253
(1837-38), επί του σουλτάνου Μαχμούντ Β΄,
ορίζεται ότι 40 κάτοικοι του χωριού Σαλτήκι
θα περιποιούνται 153 άλογα των σουλτανικών στάβλων, ενώ επιπλέον θα κατασκευ-

4. Димитров, Грозданова, Андреев 1986.
5. Κούκος 1991: 322-323.
6. Gökbilgin 1952: 70,413. Димитров, Грозданова, Андреев 1986: 315-317, 371-373. Özgül 2010: 306-307.
7. Βλ.Κεφάλαιο 4.4.
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άζουν μάνδρες και υπόστεγα, θα θερίζουν
τα χόρτα, θα μεταφέρουν και θα αγοράζουν
χόρτα και άχυρα και έναντι αυτών των υπηρεσιών θα απαλλάσσονται από στρατιωτική
θητεία, φόρο κατανάλωσης και τέλη αγοραπωλησίας. Το ειδικό αυτό καθεστώς υπάρχει
από παλιότερα, όπως επιβεβαιώνεται από
έγγραφο του 1137 έτους Εγίρας, του σουλτάνου Αχμέντ Γ΄ (21 Σαμπάν/ 1724-25), κάτι
που πιθανώς οδηγεί ακόμη πρωιμότερα. Με
το γεγονός αυτό σχετίζεται παλαιά παράδοση περί έλευσης των πρώτων κατοίκων από
τη Μάνη της Πελοποννήσου, στους οποίους
είχε ανατεθεί η περιποίηση των αλόγων του
Σουλτανικού Στάβλου και προφανώς αντανακλά την έλευση από τον νότιο ελλαδικό
χώρο, κατά το δεύτερο μισό του 16ου και εκ
νέου στα τέλη του 18ου αιώνα, Ελλήνων που
ενδυνάμωσαν κυρίως παρέβρια χωριά του
κεντρικού Έβρου, όπως ήταν το Σουφλί, η
Κορνοφωλιά και η Δαδιά.8
Τα Λάβαρα ανάγονται κατά τον 19ο αιώνα σε έναν οικισμό με αξιοσημείωτη οικονομική δραστηριότητα, ένα ημιαστικό κέντρο
με «επαγγελματικές» δραστηριότητες, κάτι
που προβάλλεται και στον μεγάλο αριθμό
των μύλων του. Επίσης, ο οικισμός ήταν κατά
παράδοσιν παραποτάμιος σταθμός εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης εμπορευμάτων,
αλλά και της κατασκευής και επιδιόρθωσης
των σαλιών από ντόπια συνεργεία.9 Τα αγαθά φορτώνονταν σε καραβάνια από καμήλες
σε ειδικό χώρο, το «Ντεβέ Κονάκ», που είχε
διατηρηθεί στη μνήμη των παλαιότερων.10
Τα σάλια ήταν φαρδιές σχεδίες με επίπεδες καρίνες. Στα Λάβαρα αγκυροβολούσαν
σε μέρος όπου σήμερα βρίσκεται η σιδηροδρομική γραμμή, όπου βρέθηκαν και δέστρες. Χρησίμευαν για τη μεταφορά προϊόντων και ανθρώπων εγκάρσια στον Έβρο,

αλλά και κατά μήκος του ποταμού, από την
Αίνο έως την Αδριανούπολη και κατά τους
χειμερινούς μήνες έως τη Φιλιππούπολη και
αντιστρόφως.
Μέχρι πριν κάποια χρόνια σώζονταν
έξω από τα Λάβαρα, στο ρέμα που κατεβαίνει από το βουνό, διασχίζοντας το χωριό, τα
ερείπια τριών υδρόμυλων. Ακόμη, και σήμερα διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση,
παρότι δεν λειτουργεί, ο μύλος των Χρήστου
και Σταμάτη Ταμία, ο οποίος είχε ανεγερθεί,
σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 1902.11
Η διάρθρωση των υδρόμυλων είχε σε σειρά ως εξής: υπήρχε η μεγάλη «φτερωτή», το
«ντουλάπι», ο μεγάλος κατακόρυφος τροχός
με τα συνεχόμενα κουβαδάκια στην περιφέρειά του έδινε κίνηση, μέσω χοντρού, οριζοντίου, εγκάρσιου άξονα, της «μάνας», σε μικρότερο οδοντωτό τροχό, το «τσιάρκι» που
γύριζε χοντρό ξύλο, το «φανάρι», πακτωμένο στην άνω περιστρεφόμενη μυλόπετρα.
Στο κέντρο της τελευταίας υπήρχε οπή, από
την οποία έπεφτε το γέννημα, σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι κ.λπ. από το «κοφίνι» που είχε
σχήμα ανεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας.
Το γέννημα αλέθονταν ανάμεσα στις δύο
πέτρες, την ακίνητη, κάτω και την περιστρεφόμενη επάνω. Την πτώση του γεννήματος
υποβοηθούσε ειδική οριζόντια βέργα, ο «διάβολος» ή «τσικιλ-ντάκ». Στα αλεστικά δικαιώματα ίσχυε η «δεκάτη», δηλαδή η αμοιβή
στο 10% επί του παραγόμενου προϊόντος.12
Στο ύψωμα Στρούγκα, στα βορειοδυτικά
του χωριού λειτουργούσαν τουλάχιστον εννέα ανεμόμυλοι έως το 1923, ενώ ένας-δύο
από αυτούς τέθηκαν εκ νέου για λίγο σε λειτουργία κατά τη γερμανική κατοχή. Οι ανεμόμυλοι ήταν κυλινδρικοί, με διάμετρο ως
5 μέτρα και ύψος 4-8 μέτρα, ενώ απέληγαν
σε λίθινη ή ξύλινη στέγη. Η φτερωτή αποτε-

8. Ιστ. Σχολ. 112-118.
9. Κούκος 1991: 318-319.
10. Κούκος 1991: 319.
11. Παπασταματίου 1971: 186.
12. Παπασταματίου 1971: 186-187.
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λούνταν από 12 ξύλινες ακτίνες, τα «παρμάκια», που είχαν στερεωμένα πανιά.13
Ο πληθυσμός του χωριού ανέρχεται
κατά τον Synvet, το 1877, στα 1458 άτομα.
Η εκπαιδευτική ιστορία του χωριού αρχίζει
από πολύ παλιά, καθώς ήδη το 1884 το Σαλτίκιοϊ εμφανίζεται να έχει 350 οικογένειες,
Δημοτικό Σχολείο με 75 μαθητές και Νηπιαγωγείο με 40 μαθητές. Το 1886 μόνο στα
Λάβαρα, σε ολόκληρο τον καζά Διδυμοτείχου λειτουργεί σχολείο με γραπτή άδεια του
σχετικού Υπουργείου, ενώ το 1887 ανεγείρεται Σχολή Θηλέων. Σύμφωνα με την παράδοση, που συμπληρώνει τις προαναφερθείσες
πληροφορίες, το πρώτο διδακτήριο κτίζεται
στην κεντρική πλατεία του χωριού, ενώ το
1877 ανεγείρεται δίπλα του το Παρθεναγωγείο. Τα σχολεία κλείνουν κατά τη βουλγαρική κατοχή, το 1915-19, ενώ επαναρχίζει η
λειτουργία τους μετά την Ενσωμάτωση, το
1920. Το νέο, μεγαλοπρεπές διδακτήριο που
ξεχωρίζει σε ολόκληρο το χωριό ανεγείρεται κατά την περίοδο 1926-28, ενώ στεγάζει
τους μαθητές από την εκπαιδευτική περίοδο
1927-1928. [Φωτ. 120]
Η κοινότητα Λαβάρων ιδρύεται με το
Δ. 30.07.1924 (ΦΕΚ Α 177/1924) και αρχικά
συμπεριλαμβάνει τους οικισμούς Αμορίου,
Κισσαρίου, Μάνδρας, Αγριάνης, Πρωτοκκλησίου και Νέων Ψαθάδων, οι οποίοι μετά
από λίγο (1927) αποσπώνται, ενώ από το
1928 αποτελεί κοινότητα μαζί με το Κισσάριο. Το 1999 τα Λάβαρα καθίστανται η έδρα
του καποδιστριακού Δήμου Ορφέα, ο οποίος
καταργείται στα τέλη του έτους 2010. Από
της 1/1/2011 ο οικισμός ανήκει μαζί με ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Ορφέα στον
καλλικρατικό Δήμο Σουφλίου.
Στον ιστορικό ναό του Αγίου Αθανασίου,
κτισμένο το 1834,14 φυλάσσονται οι μνήμες
του χωριού, που κορυφώνονται με την εξέ-

13. Παπασταματίου 1971: 188, 193-94.
14. Βλ. Κεφάλαιο 5.9.2.
15. Παπάζογλου 1969. Λαογραφικά Λαβάρων 1968: 118.
16. Ιστ. Σχολ. 108-109.
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γερση των κατοίκων εναντίον των Τούρκων
και τη νικηφόρα μάχη στο Κουρί, στις 2 Μαΐου του 1821. Ο νέος ναός του Αγίου Δημητρίου, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 του
20ου αιώνα εντυπωσιάζει με τη μεγαλοπρέπεια και το τολμηρό ανάπτυγμα των όγκων
του, ενώ το ναΰδρια της Ζωοδόχου Πηγής, το
παλαιό, ταπεινό κτίσμα από το 1926 και το
νεωτερικό, προβαλλόμενο θαρραλέα, καθώς
ο επισκέπτης ανηφορίζει προς τα δυτικά, δίπλα στους παλαιούς μύλους, υπογραμμίζουν
τη διαχρονική ιερότητα του στοιχείου του
νερού. [Φωτ. 128]
Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα έθιμα
του χωριού, ξεχωρίζουν όμως τα «ρουγκάτσια», που ήταν οι ομάδες των ανδρών του
χωριού που γύριζαν τη νύχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα σπίτια, παλαιότερα μεταμφιεσμένοι, τραγουδώντας
τα κάλαντα, με τη μορφή ευχετηριακών,
συμβουλευτικών ή σατιρικών τραγουδιών
που ήταν διαφορετικά σε κάθε αποδέκτη
και απλώνονταν σε μία εντυπωσιακή γκάμα,
περιλαμβάνοντας κάθε γεγονός, πρόσωπο ή
αντικείμενο που προσείλκυε την προσοχή ή
κρινόταν άξιο σχολιασμού και κυρίως τον
αποδέκτη του άσματος.15
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού, μαζί με εκείνον του Κισσαρίου ανερχόταν στους 1074
κατοίκους.
Το Αμόριο.16 Το χωριό είναι κτισμένο σε
χαμηλό πλάτωμα, ενώ περιβάλλεται από λοφίσκους, στις πλαγιές των οποίων σώζονται
ίχνη παλαιότατων κατασκευών. Βορείως του
χωριού, στη θέση «Του Μπάρμπα η βρύση»
σώζονταν τα ερείπια οικισμού των αρχαίων
χρόνων, αλλά και ιερού, πιθανώς αφιερωμένου στη θεά Βενδίδα-Αρτέμιδα, ειδώλιο
της οποίας είχε βρεθεί στη θέση και σήμε-
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ρα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Καβάλας, όπως και μεταλλικό ειδώλιο του
Δία που εκτινάσσει κεραυνό.17
Κατά την Οθωμανοκρατία το χωριό καλούνταν Καράμπεηλι ή Καράμπεγλι. Με το
όνομα αυτό ο οικισμός αναφέρεται ήδη από
τον 16ο αιώνα και στη συνέχεια, το 1626-27
και το 1634-35 ως χωριό με 25 φορολογούμενα χριστιανικά νοικοκυριά και το 1667
από τον Εβλιγιά Τσελεμπή στην πορεία του
νοτίως του Διδυμοτείχου, ανάμεσα στους
μικτούς οικισμούς που απαλλάσσονταν κάποιων φόρων. Το ακόμη παλαιότερο όνομα
του χωριού ήταν Εστσελή, ενώ το συναντάμε και ως Εσεκτσί και Εσκουντσί, ενώ κατά
τον Τούρκο ερευνητή Özgül πρέπει να ταυτιστεί με το χωριό Cilve ή Kara Cilve ή Calık.18
Στο καθαρά ελληνικό χωριό Αμόριο συναντάμε, κατά το έτος 1877 672 κατοίκους
ενώ για το έτος 1878 δίνονται 128 οικίες και
για το 1884 πληθυσμός 140 οικογενειών και
λειτουργία σχολείου με 35 μαθητές.
Ο ενοριακός ναός του Αγίου Δημητρίου
ανεγέρθηκε κατά το έτος 1834, πρώτο έτος
της ναοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή, μετά τις ελευθερίες που είχαν δοθεί
στους χριστιανούς μέσω της Συνθήκης της
Αδριανούπολης (14/9/1829). Ήταν ο πρώτος
από τους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου που είχε κτιστεί κατά το έτος
αυτό, για να ακολουθήσουν οι ναοί του Διδυμοτείχου, των Λαβάρων και άλλοι. Εκτός
αυτών, κοντά στο χωριό υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και στα ορεινά, σε
απόσταση περί τα 5 χιλιόμετρα, το μονύδριο
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Επάνω σε
ρέμα που διασχίζει το χωριό λειτουργούσαν
περί τους 10 υδρομύλους, από τους οποίους
οι τρεις διατηρούνταν σε λειτουργία μέχρι
πριν κάποιες δεκαετίες.

Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 422 κατοίκους.
Το Κισσάριο.19 Το χωριό αναφέρεται για
πρώτη φορά από τον περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή ανάμεσα στα παρέβρια κεφαλοχώρια
τα οποία φοροαπαλλάσσονται. Το όνομα με
το οποίο μνημονεύεται, Χισαρτζήκ, που σημαίνει μικρό φρούριο, οφείλεται στην ύπαρξη παλαιοχριστιανικής οχύρωσης σε μικρή
απόσταση, του κάστρου του «Αγιάσματος»,
μία υπόμνηση της πλούσιου παρελθόντος
ολόκληρης της περιοχής.20
Ο χώρος που σήμερα καταλαμβάνεται
από τον οικισμό αποτελούσε μέχρι το 1922
ιδιοκτησία κάποιου Τούρκου αγά, σύμφωνα με την παράδοση. Στον ειδυλλιακό τόπο
που περιβάλλεται από χαμηλούς λοφίσκους
εγκαταστάθηκαν μετά την εκκένωση της
Ανατολικής Θράκης πρόσφυγες από το έναντι κείμενο, μεγάλο χωριό Ψαθάδες, ενώ άλλοι πρόσφυγες από το χωριό αυτό ίδρυσαν
τους Νέους Ψαθάδες, νοτίως του Διδυμοτείχου και άλλοι μετέβησαν σε ημιορεινούς
οικισμούς της περιοχής. Ως σχολείο για περίπου μία εικοσαετία χρησίμευσε παλαιά
τουρκική οικία, ενώ στη συνέχεια αυτό μετεγκαταστάθηκε σε άλλο, υφιστάμενο οίκημα. Το 1954 κτίστηκε το διδακτήριο που
στέγαζε μέχρι πριν από λίγα χρόνια τους μαθητές του χωριού. Ο ναός των Αγίων Πέτρου
και Παύλου ανεγέρθηκε λίγο μετά τη δημιουργία του χωριού, ενώ κατά την εορτή των
πολιούχων του οικισμού λαμβάνει χώρα μεγάλη πανήγυρις.
Η Μάνδρα.21 Το χωριό είναι πολύ παλιό
και κατά την Τουρκοκρατία αναφέρεται ως
Mandra, αλλά και ως «Mandıra» ή «Mandıra

17. Κούκος 1991: 323.
18. Gökbilgin 1952: 266-269. Димитров, Грозданова, Андреев 1986: 315-317, 371-373. Özgül 2010: 300-301.
19. Ιστ. Σχολ. 110-112.
20. Κούκος 1991: 323.
21. Ιστ. Σχολ. 183-185.
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Κükürtlü» («μάντρα με θειάφι»), ήδη από
τα χρόνια του σουλτάνου Μουράτ Γ΄(15461595), ενώ είναι άγνωστο εάν η θέση ταυτίζεται με το Söğütlü Dere ή Salih Viranı. Το
τελευταίο συναντάται σε ιδιαίτερα πρώιμη
περίοδο, καθώς αναφέρεται ότι ήδη επί του
σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄ του Κεραυνού (13891402) απαλλασσόταν από κάποιους φόρους.
Θεωρούμε ως πιθανό ότι το χωριό αυτό
βρισκόταν σε μικρή απόσταση δυτικά και
νότια του σημερινού οικισμού.22 Στη συνέχεια η Μάνδρα αναφέρεται, το 1667 από τον
Εβλιγιά Τσελεμπή, στην πορεία του νοτίως
του Διδυμοτείχου, ανάμεσα στους μικτούς
παρέβριους οικισμούς που απαλλάσσονταν
φόρων. Το παλαιό ελληνικό όνομα, Μάνδρα,
που διατηρείται και κατά την Οθωμανοκρατία, πιθανώς παραπέμπει σε ύπαρξη εγκατάστασης κατά τους βυζαντινούς χρόνους,
καθώς και σε ιδιαίτερη κτηνοτροφική δραστηριότητα.23
Το χωριό κατέχει μία κρίσιμη θέση, καθώς βρίσκεται επάνω στη συμβολή του ομώνυμου ποταμού με τον Έβρο, στο σημείο που
ο τελευταίος στρέφει προς τα ανατολικά. Δίπλα του, επί του «Μαντρά-τσάϊ», του ποταμού της Μάνδρας, υπήρχε η σημαντικότατη
για τις μετακινήσεις από το Θρακικό πέλαγος στην ενδοχώρα των Βαλκανίων γέφυρα
του Σουλεϊμάν, με δέκα λιθόκτιστα βάθρα.24
Σειρά τοπωνυμίων σχετίζεται με την ιστορία
του χωριού, όπως «Κιούπια», από τα πιθάρια
με αγαθά που αντανακλούσαν την οικονομική ευμάρεια του οικισμού, «Καμηλόστρατα»,
που θα ήταν ο δρόμος που θα ακολουθούσαν
τα καραβάνια προς το εσωτερικό της Ροδόπης με τα προϊόντα που θα ξεφόρτωναν στο
λιμάνι επί του Έβρου, του οποίου ίχνη σώζονταν δίπλα στο χωριό, αλλά και «Χάνι»,
που αντιστοιχεί σε υποδομή απαραίτητη για
την εξυπηρέτηση ταξιδιωτών και ζώων. Σύμφωνα με την παράδοση το χωριό προέκυψε
22. Gökbilgin 1952: 486. Özgül 2010: 304-305.
23. Κούκος 1991: 318.
24. Ayverdi 1982: 287.
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από τη συνένωση οικισμών που βρίσκονταν
στην ευρύτερη περιοχή, ενώ άλλαξε θέση
τρεις φορές, πιθανώς λόγω συχνών λεηλασιών από τους Τούρκους, παρότι πιο εύλογο
μοιάζει το αίτιο της μολυσματικής ασθένειας, όπως είναι γενικά αποδεκτό ότι θα είχε
συμβεί επίσης σε άλλους οικισμούς, όπως η
Κορνοφωλιά και η Λευκίμμη.
Μετά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο ο ποταμός της Μάνδρας ορίζεται ως το σύνορο
Τουρκίας-Βουλγαρίας με τη συνθήκη της
Κωνσταντινούπολης, που υπογράφεται στις
16/29 Σεπτεμβρίου 1913, όταν η νοτίως αυτού Θράκη αποδίδεται στους Βουλγάρους,
κάτι που ισχύει για δύο χρόνια, όταν και η
περιοχή του Διδυμοτείχου, επίσης, παραχωρείται στους Βουλγάρους
Οι κάτοικοι του χωριού είναι ντόπιοι,
εκτός από κάποιες οικογένειες που ήρθαν ως
πρόσφυγες το 1922 από την Ανατολική Θράκη. Ο Synvet δίνει για το 1877 πληθυσμό 200
κατοίκων, ενώ για τον επόμενο χρόνο δίνονται 72 οικίες και 370 κάτοικοι, που δείχνει
αριθμός πλησιέστερα στην αλήθεια. Παρά
το μικρό μέγεθος του οικισμού, σχολείο λειτουργούσε τουλάχιστον από το 1880, όταν
αναφέρεται το χωριό ως έχον 55 οικογένειες
και γραμματοδιδασκαλείο με 12 μαθητές. Αρχικά ως σχολείο χρησιμοποιούνταν κάποιο
κοινοτικό κτίριο, μέχρι λίγο πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους, όταν κατεδαφίστηκε
και στη θέση του ανεγέρθηκε διδακτήριο με
προσωπική εργασία και έξοδα των κατοίκων.
Το τελευταίο κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει μόνο από το 1920, με την απελευθέρωση
της Θράκης. Το 1958 ανεγέρθηκε νέο κτίριο,
το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα, παρότι
εδώ και πολλά χρόνια είναι κλειστό.
Πίσω από το ιερό του σημερινού ενοριακού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης σώζεται η Αγία Τράπεζα, από τον
προηγούμενο ενοριακό, μεταβυζαντινό ναό
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του χωριού, η οποία διατηρεί περιμετρικά
ανεπτυγμένα πυκνά χαρακτά γράμματα, τα
αρχικά των πιστών, κτητόρων, αφιερωτών,
ενοριτών και συνδρομητών. [Φωτ. 129]
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν
στους 150 κατοίκους.
Η Αγριάνη25 είναι μουσουλμανικό χωριό που βρίσκεται βορείως του ποταμού της
Μάντρας (Μάντρα-τσάι). Παρουσιάζει αρχαιότατη ιστορία, όπως διακρίνεται και στις
προϊστορικές βραχογραφίες που έχουν αποκαλυφθεί στα νότια και νοτιοανατολικά του
χωριού και νοτίως του ποταμού της Μάνδρας. Συναντάμε το χωριό ήδη το 1635 ως
βακουφικό οικισμό με όνομα Αχριάν Πουνάρ και πληθυσμό 28 νοικοκυριών. Το όνομα του οικισμού, που διατηρήθηκε καθ’ όλη
την Τουρκοκρατία, σημαίνει «η Πηγή των
Αγριάνων», κάτι που παραπέμπει στη φερώνυμη αρχαία θρακική φυλή, οι πολεμιστές
της οποίας είχαν ακολουθήσει τον Μεγάλο
Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στην Ασία.
Το 1924 η Αγριάνη αναγνωρίστηκε επίσημα ως οικισμός που προσαρτήθηκε στην
τότε κοινότητα Λαβάρων. Σήμερα μαζί με το
Πρωτοκκλήσι αποτελούν την τοπική κοινότητα Πρωτοκκλησίου. Στο χωριό λειτουργούν μουσουλμανικό Τέμενος και ο ελληνορθόδοξος ναός της Αγίας Παρασκευής.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 532 κατοίκους.
Το Πρωτοκκλήσι.26 [Φωτ. 145] Το χωριό
απλώνεται αμφιθεατρικά στις πλαγιές του
ημιορεινού όγκου που τρέχει παράλληλα
με τον Ερυθροπόταμο, αλλά και τον ποταμό
της Μάνδρας, στα νότιά του. Το συναντάμε
ήδη πριν το 1530, ως ιδιοκτησία του Hâlimi

Çelebi και στη συνέχεια, το 1634-35, ως βακουφικό χωριό με πληθυσμό 27 οικογενειών.27 Οι κάτοικοι του χωριού κατά τους προηγούμενους αιώνες ήταν Βούλγαροι, ενώ ο
πληθυσμός του ανερχόταν στους 450 κατοίκους το 1877 και τους 510, με 105 οικίες το
επόμενο έτος, ενώ λειτουργούσε γραμματοδιδασκαλείο με λίγους μαθητές.
Το 1920-1922 έφυγαν οι Βούλγαροι κάτοικοι και εγκαταστάθηκαν Έλληνες, πρόσφυγες από το Άκ-Αλάν, το σημερινό Μπελοπόλιανε και σε μικρότερο βαθμό τη Μανδρίτσα, αμφότερους οικισμούς της Ανατολικής
Ρωμυλίας επί των συνόρων με την Ελλάδα,
που σήμερα ανήκουν στον Βουλγαρικό Δήμο
Ivaylovgrad.28 Με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κάτοικοι του
οικισμού ανέπτυξαν σχέσεις με τους σημερινούς κατοίκους των ιδιαίτερων πατρίδων
τους, με κάποιους από τους οποίους μάλιστα
είναι συγγενείς.
Τα τυχαία ευρήματα γύρω από το χωριό
οδηγούν στην προϊστορία. Στη θέση “Καβάκια”, ανατολικά του χωριού, υπάρχουν
ερείπια παλαιάς εκκλησίας και τοίχος με
πλίνθους βυζαντινών χρόνων. Βορειότερα,
στη θέση Μοναστήρι βρέθηκαν υδραγωγείο
και θεμέλια ναού. Ανάμεσα στα δύο, στη
θέση «παλεκκλήσια» υπήρχαν πολλοί δομικοί λίθοι και κεραμική, που φανέρωναν την
ύπαρξη κτίσματος, πιθανώς ελλειπτικού σε
κάτοψη, συνδεόμενου με παλαιά παράδοση.
Σύμφωνα με αυτήν ο Ορφέας, ο Θράκας θεός
της μουσικής βασίλευε στο σημερινό χωριό
Γονικό. Η σύζυγός του, Ευρυδίκη, εγκατέλειψε έξαφνα τη συζυγική εστία και εγκαταστάθηκε στο Πρωτοκκλήσι, όπου την αναζήτησε και τη βρήκε ο σύζυγος, στο δάσος δίπλα
στον οικισμό. Η αιτιολογία της Ευρυδίκης
ήταν ότι την απήγαγε ο θεός του Άδη, Πλούτωνας. Μετά την επιστροφή της συζύγου ο

25. Ιστ. Σχολ. 198-200. Κούκος 1991: 309.
26. Ιστ. Σχολ. 174-175.
27. Gökbilgin 1952: 489. Димитров, Грозданова, Андреев 1986: 315-317, 371-373. Özgül 2010: 296-297.
28. Λαογραφικά Πρωτοκκλησίου 1971: 239. Καρακατσάνης 1992-94: 425.

141

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΓΟΥΡΙΔΗΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Ορφέας ανήγειρε ναό, τον οποίο και αφιέρωσε στον μεγάλο χθόνιο θεό. Οι Βυζαντινοί
μετέτρεψαν τον ναό σε χριστιανικό. Από την
ύπαρξη του πρώτου αυτού ναού στον κόσμο
έλαβε το όνομά του ο οικισμός.29 Το 1915-19
οι Βούλγαροι, κατά τη διάρκεια της κατοχής
της Δυτικής Θράκης, αφαίρεσαν τους κίονες
και τα υπόλοιπα μαρμάρινα μέλη του ναού
και τα μετέφεραν στη Βουλγαρία.
Κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου
το χωριό πλήρωσε βαρύ φόρο σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ κατά τη δεκαετία του ̕ 60
η μετανάστευση, κυρίως προς τη Γερμανία
έπληξε τον οικισμό, όπως και ολόκληρο τον
Έβρο. Εντούτοις, κατά τις επόμενες δεκαετίες, το Πρωτοκκλήσι γνώρισε αξιοσημείωτη
οικονομική ανάπτυξη λόγω των αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, καπνών, σηροτροφίας, δημητριακών και ζωοκομικών
προϊόντων. Από την δεκαετία του ’90 και
μετά, εντούτοις, επήλθε έντονη οικονομική
και δημογραφική πτώση, η οποία συνεχίζει
αμείωτη μέχρι σήμερα.
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, το 192025 χρησιμοποιούνταν ως σχολείο παλαιά
κατοικία. Τότε κτίστηκε νέο εκπαιδευτήριο,
μέχρι το 1953 που ανεγέρθηκε εντυπωσιακό διδακτήριο σε τύπο διθέσιου σχολείου με
δύο ημιυπόγεια που δεσπόζει και σήμερα,
δίπλα στον παλαιό ναό.
Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου, που αφιερώθηκε στον Άγιο από τον
φερώνυμο ναό του 1838 του Άκ-Αλάν, προσφάτως έχει ανακαινισθεί και φωταγωγηθεί.
Ο ναός και το χωριό εορτάζουν στις 18 Ιανουαρίου, κατά τον χειμερινό Αη-Θανάση. Μετά
το τέλος της θείας λειτουργίας στον χώρο
του πολιτιστικού συλλόγου, γίνεται παραδοσιακό γλέντι για όλους τους κατοίκους.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν
στους 248 κατοίκους.

Ο Μπέης.30 Την Καθαρά Δευτέρα, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος αναβιώνει ένα
πανάρχαιο δρώμενο, το οποίο έχει σαφείς
παγανιστικές καταβολές και συνδέεται άμεσα με τα διονυσιακά οργιαστικά δρώμενα,
καθώς αναπαριστά τον βίο και τα πάθη του
θεού. Την ημέρα αυτή ή σε άλλους οικισμούς
τη Δευτέρα της Κρεωφάγου, πριν την Κυριακή της Απόκρεω, στα χωριά με πρόσφυγες
από την Ανατολική Ρωμυλία, αλλά και σε
άλλους οικισμούς του Βορείου Έβρου πραγματοποιούνταν το έθιμο, γνωστό ως του
«Μπέη» ή «Κιοπέκ μπέη», του «Μπέη του
Σκύλων», ενώ σε κάποια βορειότερα μέρη,
όπως την Αδριανούπολη, το δρώμενο ήταν
γνωστό ως «Σκυλουδηυτέρα».
Τη νύχτα της παραμονής ανάβουν φωτιές και πηδούν από επάνω, ενώ ακολουθεί κυκλικός χορός. Την ημέρα του εθίμου
στολίζουν αμάξι, που το σέρνουν τέσσερις
μεταμφιεσμένοι νέοι, όπου μέσα κάθεται ο
Μπέης, μία αρχοντική φιγούρα, φορώντας
στο Μαυροκκλήσι καλάθι με κρεμασμένα
κρεμμύδια και σκόρδα ή αλλού κέρατα αντί
για στέμμα. Η ακολουθία του που στην αρχαιότητα ήταν οι Σειληνοί και οι Σάτυροι
αποτελείται από τον Αράπη, τον Κριτή, τους
Καλόγερους, την Καντίνα (ή την Κατσιβέλα
ή τη Μπάμπω) με τις καντίνες (τις νύφες),
τους οργανοπαίκτες και σε νεότερους χρόνους τον γιατρό, τον τσιαούση και άλλους,
ενώ τα ονόματα και οι ρόλοι ποικίλουν ανά
περιοχή και εποχή. Ο Μπέης με τον Κριτή και τους βοηθούς του γυρνά τα μαγαζιά
και μοιράζει ευχές και σπόρους, επιβάλλει
πρόστιμα ή συγκεντρώνει φόρους, φαγητά,
κρασί, μαντήλια, χρήματα και ότι άλλο ότι
ευαρεστούνται οι νοικοκύρηδες. Παλαιότερα, σε οικισμούς όπως στην Αδριανούπολη,
άνδρες με ρόπαλα και με το πρόσωπο μαυρισμένο με καπνιά περιέτρεχαν τις οδούς
κυνηγώντας σκυλιά και αναζητώντας κρασί,

29. Λαογραφικά Πρωτοκκλησίου 1971: 239-240. Καρακατσάνης 1992-94: 425, 432.
30. Ζαφειριάδης 1970. Λαογραφικά Πρωτοκκλησίου 1971: 250. Ζεχερλής 1977. Κούκος 1991: 310. Μαχαιροπούλου
2006.
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με φωνασκίες, ύβρεις, χλευασμούς, ηθικές
παρεκτροπές. Στο τέλος της ημέρας, στην
κεντρική πλατεία του χωριού ο Μπέης ζεύει
δύο παλληκάρια ή τους αράπηδες στο ζυγό
και οργώνει τη γη, ρίχνοντας τον σπόρο του
σιταριού και δίνει τις ευχές για ευκαρπία,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το ζευγάρι αράπη και καντίνας παλεύει, αναπαράγοντας
την ερωτική συνεύρεση Ιασίωνα και Δήμητρας, γονέων του Πλούτου σε μία μαγική
επιδίωξη της ευφορίας και ευγονίας κατά
τη χρονιά που ακολουθούσε. Ακολουθεί η
εκλογή του Μπέη για τον επόμενο χρόνο
και ολονύκτιο γλέντι, ενώ παλαιότερα προηγούνταν ο τελετουργικός θάνατος με πυρπόληση ή πνιγμό, όπως στο Διδυμότειχο, του
Μπέη και η ανάστασή του. Σε κάποια μέρη
ακολουθούσαν αθλητικοί αγώνες, πήδημα,
λιθάρι δρόμος και πάλη.31 Το δρώμενο επιδιώκει την αναγέννηση της φύσης για να
είναι γόνιμη κατά τη χρονιά που έρχεται,
οπότε κεντρική θέση καταλαμβάνει η συμβολική γενετήσια πράξη ανάμεσα στον μπέη
και την καντίνα, ενώ ο σκύλος, εκεί όπου
διασώζεται η «εμπλοκή» του, συνεχίζει την
πανάρχαια θρακική τοτεμική αντίληψη του
αρχηγού ως λύκου, ζώου-τοτέμ, μέσα από το
οποίο σχηματοποιείται η αντίληψη του θανάτου και της ανάστασης του μπέη.32
Το Μαυροκκλήσι.33 [Φωτ. 144] Το χωριό
είναι ημιορεινό, κτισμένο στη ράχη οροπεδίου, σε υψόμετρο 220 μέτρων. Κατά την παράδοση η παλαιά ονομασία του ήταν «Κιρ’
κλή’», που σημαίνει ξωκκλήσι μέσα στο δάσος. Εντούτοις, το βέβαιο είναι ότι κατά τους
Οθωμανικούς Χρόνους και ήδη από τον 14ο
αιώνα ο οικισμός καλούνταν «Καρά-κλησε»,
οπότε μετά την απελευθέρωση η πιστή μετάφραση του παλαιού ονόματος έδωσε το όνομα Μαυροκκλήσι.34 Ο οικισμός ήταν από την

πρώιμη Οθωμανοκρατία εξαιρετικά σημαντικός, καθώς πιθανώς ήδη από την περίοδο
κατάκτησης της Θράκης, λίγο μετά τα μέσα
του 14ου αιώνα αποτελούσε έδρα σαντζακίου, σημαντικής επαρχίας ενώ κατά τον 19ο
αιώνα το βρίσκουμε ως έδρα ναχίας (επαρχίας), υπαγόμενης στον καζά Διδυμοτείχου.
Στα 1626-27 και 1634-35 το Μαυροκκλήσι
αναφέρεται ως οικισμός δίπλα στο Χατζή-Αλή Βιράν, τον σημερινό Κόρυμβο, με πληθυσμό 30-35 νοικοκυριών.
Τον 19ο αιώνα βρίσκουμε το χωριό να
κατοικείται από Βουλγάρους, οι οποίοι το
1877 φθάνουν τους 684 κατοίκους. Αμέσως
τον επόμενο χρόνο, το καλούμενο κατά την
περίοδο εκείνη «Syrt-Kara-Klissé» φαίνεται
να έχει 150 οικίες και 698 κατοίκους, ενώ
κατά διαστήματα λειτουργούσε γραμματο
διδασκαλείο με μικρό αριθμό μαθητών.
[Φωτ. 136]
Από το 1920 και σε μεγαλύτερη έκταση
κατά τα χρόνια που ακολούθησαν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονταν από δύο χωριά της Ανατολικής Θράκης, το Κατίχαλη και το Καράιλι, και κυρίως
από την Ανατολική Ρωμυλία, τη Μανδρίτσα
και το Άκ-Αλάν. Ακόμη και μέχρι προσφάτως οι κάτοικοι διαφοροποιούνταν ως προς
τη συμπεριφορά ανάλογα με την καταγωγή
τους, ενώ όσοι έχουν μείνει στο χωριό ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Στο Μαυροκκλήσι, όπως συνέβη σε πολλούς οικισμούς μετά την εγκατάσταση των
προσφύγων ως σχολείο αρχικά χρησιμοποιήθηκε παλαιά κατοικία, ενώ η ανέγερση του
διδακτηρίου ξεκίνησε το 1929 και ολοκληρώθηκε το 1936, με δύο αίθουσες διδασκαλίας. Το κτίριο πυρπολήθηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο και επισκευάστηκε εκτεταμένα
το 1951. Το νέο σχολείο ανεγέρθηκε κατά

31. Λαογραφικά Μαυροκκλησίου 1970: 228-9. Ζεχερλής 1977. Κουρτίδης 1938-39.
32. Фол 1986: 43-44.
33. Λαογραφικά Μαυροκκλησίου 1970. Ιστ. Σχολ. 176-178.
34. Λαογραφικά Μαυροκκλησίου 1970: 219.
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την επόμενη δεκαετία και από μακρού δεν
λειτουργεί.
Στο χωριό ξεχωρίζει ο παλαιός ναός του
Αγίου Δημητρίου, μία μεταβυζαντινή δίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική του 19ου αιώνα, για
την οποία η τοπική παράδοση θεωρεί ότι
ανεγέρθηκε περί το 1600, αντανακλώντας
μία πρωιμότερη φάση του ναού, η ύπαρξη
του οποίου διαγράφεται στο γεγονός της
ύπαρξης δύο και όχι τριών κλιτών στον σημερινό ναό, οπότε είναι πιθανή και διπλή
λατρεία κατά το παρελθόν. Ο ενοριακός
ναός που σήμερα είναι ενεργός είναι εκείνος του Προφήτη Ηλία.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν
στους 109 κατοίκους.
Οι δύο γειτονικοί οικισμοί, Πρωτοκκλήσι και Μαυροκκλήσι αποτελούνται στον μεγαλύτερο βαθμό τους από πρόσφυγες που
προέρχονται από δύο μεγάλα χωριά της
Ανατολικής Ρωμυλίας, τη Μανδρίτσα και το
Άκ-Αλάν.
Η Μανδρίτσα ήταν μεγάλο χωριό, του
οποίου οι κάτοικοι ήταν αλβανόφωνοι Έλληνες, με έντονο τον εθνικό τους χαρακτήρα.
Οι κάτοικοι θεωρούσαν ότι οι πρόγονοι τους
εγκαταστάθηκαν στη θέση πριν από την
Άλωση (1453), ερχόμενοι από το Βυθκούκι
(Μπιθ(ι)κούκι) της περιοχής της Κορυτσάς,
του πνευματικού και οικονομικού κέντρου
του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού. Εντούτοις, φαίνεται ότι η σημαντικότερη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε κατά το β΄ μισό
του 16ου αιώνα, όπως συνέβη και στο Σουφλί και σε άλλους οικισμούς της περιοχής,
συνιστώντας σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα
της κρατικής πολιτικής για τη δημογραφική
τόνωση περιοχών της Θράκης, αλλά και για
την απασχόληση των ηπειρωτών τεχνιτών

35. Γουρίδης 2010: 104-105.
36. Ευθυμίου 1955: 173.
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της πέτρας στα μεγάλα δημόσια, σουλτανικά
έργα που κατασκευάζονταν κατά την εποχή
στην περιοχή.
Η Μανδρίτσα ήταν μία σημαντική κωμόπολη, της οποίας ο πληθυσμός είχε φθάσει
τους 3.000 κατοίκους, με 600 οικίες και ο
οποίος συντηρούσε Αστική Σχολή, Παρθεναγωγείο και Νηπιαγωγείο. Δύο ιστορικοί ναοί
διατηρούνται και σήμερα. Ο ναός της Αγίας
Κυριακής από το 1816, βρίσκεται στο άκρο
του οικισμού, στο παλαιό νεκροταφείο, όπου
διατηρούνται ελληνόγλωσσες επιτύμβιες
στήλες που φανερώνουν τον πλούτο και την
ελληνικότητα των Μανδριτσιωτών, ενώ ο
ναός του Αγίου Δημητρίου, από το 1835 δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού.35
Στο οικισμό υπήρχε ακόμη Μετόχιο της Ιεράς
Αγιορείτικης Μονής της Μεγίστης Λαύρας.36
Κατά τους βαλκανικούς πολέμους και
ιδίως μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου
τα πράγματα έγιναν ανυπόφορα για τους
Έλληνες των περιοχών που βρέθηκαν υπό τη
βουλγαρική κατοχή. Εξαναγκασμένες από
τους Βουλγάρους να φύγουν, 480 οικογένειες της Μανδρίτσας, πλην 40 που έμειναν
πίσω, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, στις
13 Οκτωβρίου 1913 και κατέφυγαν στην περιοχή Διδυμοτείχου, όπου εγκαταστάθηκαν
από την τουρκική κυβέρνηση σε οικισμούς
της περιοχής του Ερυθροποτάμου. Εκεί οι
πρόσφυγες έμειναν 6 μήνες. Διωγμένοι και
πάλι, στη συνέχεια, λόγω της έντασης στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι Μανδριτσιώτες
αναχώρησαν για την Ελλάδα σε δύο ρεύματα. Οι μισοί σχεδόν εγκαταστάθηκαν, μέσω
Θεσσαλονίκης, σε χωριά της Μακεδονίας, τις
Μάνδρες Κιλκίς, το Σέδες, τη Σουρωτή και το
Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης, ενώ οι άλλοι μισοί μεταφέρθηκαν μέσω θάλασσας και εγκαταστάθηκαν στη Μουσθένη Καβάλας, για να
διωχθούν και από εκεί κατά τη βουλγαρική
κατοχή του 1913-19. Όταν η Ελλάδα κατέλα-

8. ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΊ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΟΥΦΛΊΟΥ

βε τη Δυτική Θράκη, τον Μάιο του 1920, οι
περισσότεροι Μανδριτσιώτες επέστρεψαν
στο Διδυμότειχο και κυρίως τα χωριά Μαυροκκλήσι, Πρωτοκκλήσι και Θούριο, με την
ελπίδα επανάκαμψης στις εστίες τους, όταν
τα σύνορα της Ελλάδος θα επεκτείνονταν
και η Μανδρίτσα θα περιέρχονταν στο ελληνικό έδαφος. Όταν οι ελπίδες διαψεύσθηκαν, παρέμειναν στους τόπους προσωρινής
εγκατάστασής τους, εκτός από κάποιους που
αναχώρησαν εκ νέου για τη Μακεδονία.
Το Άκ-Αλάν37 με σημερινό όνομα Μπελοπόλιανε βρίσκεται στη Βουλγαρία, 12 χλμ.
νοτίως του Ορτάκιοϊ (Ιβαΐλοβγκραντ), και
ανήκει στον ομώνυμο Δήμο. Ήδη από τις
αρχές του 16ου αιώνα ήταν ένας ακμαίος
οικισμός, σημαντικού μεγέθους, 110 φορολογούμενων οικογενειών. Αποτέλεσε ένα
καθαρά ελληνικό χωριό, με παράδοση στη
σηροτροφία και με γεωργικές, αλλά και βιοτεχνικές, «εσναφικές», μη αγροτικές δραστηριότητες και κυρίως τη βαφική, με 25
βαφεία που εξυπηρετούσαν την ευρύτερη
επαρχία, κάτι που αντανακλώνταν στη χωροταξική του ανάπτυξη, αλλά και την έντονη πνευματική κίνηση, με επτατάξια Αστική
Σχολή, Βιβλιοθήκη και Σύλλογο Αναγνωστηρίου η «Πρόοδος». Το χωριό, όπως και η γειτονική Μανδρίτσα, ανήκαν εκκλησιαστικά
στην Ιερά Μητρόπολη Λιτίτσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο μεγάλος, κομψός καμαροσκεπής ναός,
με διώροφο υπερώο, κτισμένος το 1938, τιμάται και σήμερα στο όνομα του Αγίου Αθανασίου και εορτάζει στις 2 Μαΐου, ημέρα
Ανακομιδής των λειψάνων του αγίου.
Μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους το
χωριό κατοικούνταν αποκλειστικά από Έλληνες, περί τις 250 οικογένειες, με ίσο περίπου αριθμό, διώροφων κατεξοχήν οικιών.
Τον Οκτώβριο του 1912 κατελήφθη από τους

Βουλγάρους, ενώ με την κήρυξη του Β΄ Βαλκανικού πολέμου τα πράγματα εκτραχύνθηκαν. Τον Μάρτιο του 1914, κάποιοι κάτοικοι
που είχαν φύγει στο γειτονικό τουρκοκρατούμενο Αλεποχώρι και αποπειράθηκαν να
επιστρέψουν στο βουλγαροκρατούμενο χωριό τους συνελήφθησαν από τους Τούρκους
και οι 15 από αυτούς σφαγιάστηκαν. Στο
τέλος Μαΐου 1914 όλος σχεδόν ο ελληνικός
πληθυσμός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
τον οικισμό και στη θέση του εγκαταστάθηκαν Βούλγαροι πρόσφυγες από τη Μικρά
Ασία. Οι Ακαλανιώτες οδηγήθηκαν εξαθλιωμένοι στο Σουφλί και από εκεί με το τρένο
έφθασαν στην ελεύθερη Ελλάδα, όπου και
εγκαταστάθηκαν για λίγο ή πολύ στη Σκόπελο, την Εύβοια, τη Στερεά Ελλάδα, το Κιλκίς και αλλού. Πολλοί επέστρεψαν το 1920
στον Έβρο και εγκαταστάθηκαν στα χωριά
Πρωτοκκλήσι, Μαυροκκλήσι, Μικρό Δέρειο
και Κυανή Διδυμοτείχου, αρχικά προσωρινά, ελπίζοντας στην ταχεία επιστροφή στις
πατρογονικές εστίες και στο τέλος οριστικά,
ενώ άλλοι πήγαν στην Αλεξανδρούπολη ή
τις μεγάλες ελληνικές πόλεις.
Η Κυριακή38 είναι ένας αραιοκατοικημένος οικισμός, που απλώνεται σε μία γραφικότατη, παρόχθια κατάφυτη περιοχή, ενώ
μέσω αυτού διέρχεται η επαρχιακή οδός
Μάνδρας -Μικρού Δερείου που ενώνει το
Σουφλί με τα χωριά του ορεινού όγκου της
Ροδόπης. Τον συναντάμε ήδη κατά τις αρχές
του 16ου αιώνα, το 1519 και στη συνέχεια
στις αρχές του 17ου αιώνα ως βακουφικό
χωριό με πληθυσμό 44 εστιών.39
Στον οικισμό μέχρι τη δεκαετία του ’20
του 20ου αιώνα κατοικούσαν Βούλγαροι,
περί τις 60-70 οικογένειες, ανάμεσα στους
οποίους 15-30 οικογένειες Ουνιτών, ενώ
αναφέρεται περί το 1880 ύπαρξη γραμματοδιδασκαλείου με 35 μαθητές. Οι περισσότε-

37. Gökbilgin 1952: 318. Μανάκας 1952. Ζαφειριάδης 1970. Γουρίδης 2010: 103-104. Özgül 2010: 296-297.
38. Стойков 1981: 138. Ιστ. Σχολ. 179-181.
39. Димитров, Грозданова, Андреев 1986: 371-373. Özgül 2010: 302-303.
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ροι κάτοικοι μετά το 1920 αναχώρησαν για
τη Βουλγαρία. Τον ίδιο χρόνο εγκαταστάθηκαν περί τις 30-40 οικογένειες από τον
Καύκασο, ενώ μετά από δύο έτη προστέθηκαν άλλες τόσες οικογένειες από τα χωριά
Κεντεκλή και Μασταρλί της Ανατολικής
Ρωμυλίας, για να ακολουθήσουν 45-50 προσφυγικές οικογένειες από τους Ψαθάδες της
Ανατολικής Θράκης. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στα εγκαταλειμμένα σπίτια, ενώ
ως σχολείο χρησίμευσε μετά την επισκευή
του το παλαιό βουλγαρικό διδακτήριο, το
οποίο κατεδαφίστηκε το 1951. Τότε ανεγέρθηκε νέο μικρό σχολείο, στο οποίο προστέθηκε αίθουσα διδασκαλίας το 1968. Το
όνομα Κυριακή είναι άγνωστο γιατί δόθηκε
στον οικισμό από την Επιτροπή Μετονομασιών, το 1921. Οι κατά παράδοση καλλιέργειες είναι καπνά, κτηνοτροφία, υλοτομία,
σηροτροφία. [Φωτ. 135 ]
Στο χωριό υπάρχουν δύο παλαιές, μεταβυζαντινές εκκλησίες, που και οι δύο τιμούνταν στο όνομα του Αγίου Δημητρίου. Η εκκλησία του 1845 εξακολουθεί και σήμερα να
λειτουργεί ως ο ενοριακός ναός του χωριού,
ενώ ο «καθολικός» ναός των Ουνιτών για
έναν αιώνα δεν λειτουργούσε, έως ότου, με
τη φροντίδα των πιστών του χωριού και της
Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, αποκαταστάθηκε, προς
τιμήν της Αγίας Κυριακής.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 109 κατοίκους.
Ο εποικισμός των ορεινών χωριών
του Κεντρικού Έβρου.40 Οι ταλαιπωρίες
και η αφαίμαξη από το ανθρώπινο δυναμικό
της περιοχής Σουφλίου κατά τις πολεμικές
συγκρούσεις της δεκαετίας του ’40 του 20ου
αιώνα κατέστησαν τους ορεινούς και ημι-

ορεινούς οικισμούς σχεδόν ακατοίκητους.
Έτσι, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
’50 προγραμματίζεται σε κρατικό, κεντρικό
επίπεδο ο εκ νέου εποικισμός της περιοχής,
που υλοποιείται στο τέλος της δεκαετίας, με
οικογένειες ακτημόνων, προερχόμενες από
φτωχά χωριά των επαρχιών Διδυμοτείχου
και Ορεστιάδας και ιδίως από οικισμούς της
περιοχής του Ερυθροποτάμου. Οι έποικοι
αυτοί έγιναν ευρύτερα γνωστοί ως «σινανάηδες», από τη μεγάλη μουσική επιτυχία της
εποχής. Τότε το κράτος έκτισε σπίτια, μοίρασε κλήρους, ζώα, εργαλεία κλπ. Οι κατοικίες
ακολουθούσαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία
ένα απλό ορθογωνικό σχέδιο σε κάτοψη και
αποτελούνταν από δύο δωμάτια με έναν διαμπερή διάδρομο στη μέση. Πίσω από την
οικία κατασκευαζόταν οι βοηθητικοί χώροι,
ο στάβλος, η αποθήκη, ο φούρνος και το
αποχωρητήριο.41
Ο Κόρυμβος.42 Ο οικισμός κείται επί κορυφών γηλόφων που χωρίζουν την περιοχή
του Δερείου και του ποταμού της Μάνδρας
από εκείνους της περιοχής του κάτω ρου του
Ερυθροποτάμου. Τον συναντάμε ήδη κατά
τον 16ο αιώνα με το όνομα Χατζί Αλί Βιρανί,
όπως και ως Χοτζά-Αλί Κιοϊ ή Χατζαλλί.43 Το
όνομα αυτό, Χατζη-Αλή, πιθανώς οφειλόταν
σε κάποιον πλούσιο Μουσουλμάνο, έναν εκ
των πρώτων τιμαριούχων του χωριού. Το
χωριό βρίσκουμε το 1626-27 και το 1634-35
με πληθυσμό φορολογούμενων χριστιανικών νοικοκυριών 18 και 14 αντιστοίχως. Το
βουλγαρικό όνομα του οικισμού που δόθηκε
μεταγενέστερα, πιθανώς στο δεύτερο μισό
του 18ου αιώνα, μαζί με τους νέους εκ βορρά κατοίκους του και ήταν Κρούσεβο, δηλαδή Αχλαδοχώρι ή Κρούσοβο. Κατά τον 19ο
αιώνα ο Κόρυμβος ήταν ένα βουλγαρο-τουρκικό χωριό, με πληθυσμό 85 οικιών και 380

40. Ιστ. Σχολ.: 168, 170.
41. Ιστ. Σχολ.: 165. Φυλλαρίδης Θ. 1967. Λαογραφικά Μικρού Δερείου 1968: 110.
42. Ιστ. χολ. 181-183.
43. Özgül 2010: 300-301.
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κατοίκων το 1878. Η ελληνική ονοματοθεσία του, Κόρυμβος, η οποία δόθηκε το 1921
από την Επιτροπή Μετονομασιών, δηλώνει
το ύψωμα ή την κορυφή.
Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών,
την περίοδο 1920-26 οι νέοι, Έλληνες κάτοικοι ήρθαν από την περιοχή των Μαλγάρων
της Ανατολικής Θράκης. Από το πρώτο έτος
εγκατάστασης ξεκίνησε και η λειτουργία
σχολείου σε πρόχειρο ιδιόκτητο κτίσμα με
πρόσληψη ντόπιου εγγράμματου, κάτι που
συνεχίστηκε για κάποια χρόνια, ενώ διδακτήριο ανεγέρθηκε μόλις το 1955, το οποίο
επεκτάθηκε το 1961. Το 1960-61, με τον εποικισμό των παραμεθόριων περιοχών ο Κόρυμβος ενισχύθηκε με πληθυσμό από χωριά της
επαρχίας Διδυμοτείχου, τα Δοξιπάρα, Δόξα,
Μάνη Ποιμενικό, Μεταξάδες και Ασημένιο.
Οι κάτοικοι κατά παράδοσιν ασχολούνταν
με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη σηροτροφία και τα καπνά, κάτι που σε σημαντικό
βαθμό συνεχίζεται έως σήμερα. [Φωτ. 132]
Στο χωριό ξεχωρίζει ο παλαιός ιστορικός ναός των Ταξιαρχών, από το 1859 με την
Ιερά Τράπεζα, η οποία φέρει περιμετρικά σε
σειρές πυκνά χαρακτά κεφαλαία γράμματα.
Αυτή η συνήθεια συνιστά μία μεταβυζαντινή παράδοση, με ρίζες πιθανότατα στα Παλαιοχριστιανικά χρόνια, που προβάλλει την
επιθυμία των πιστών, ενοριτών, αφιερωτών
και συνδρομητών να συνδεθούν αιωνίως με
το πλέον ιερό μέρος του ναού, χαράζοντας
ή λαξεύοντας τα αρχικά τους. Ακόμη, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει λίθινη πλάκα επί του υπερθύρου της εισόδου, η οποία
συνοδεύει την κτητορική επιγραφή με
αντωπούς δράκοντες εκατέρωθεν δικέφαλου αετού, κάτω από δύο επίσης αντωπούς
δρακοντοκτόνους ιππείς, μορφές που θυμίζουν τον Άγιο Γεώργιο, αλλά και τον Θράκα
Ιππέα, σήμερα χρωματισμένες με κόκκινο,
που αναδεικνύουν τη συνέχιση του πανάρ-

χαιου παγανισμού στις ορθόδοξες χριστιανικές δοξασίες. Ο νέος εντυπωσιακός ενοριακός ναός τιμάται επίσης στο όνομα των
Παμμεγίστων ιεραρχών.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν
στους 203 κατοίκους.
Μικρό και Μεγάλο Δέρειο. Πρόκειται για δύο χωριά με παράλληλη και πολυκύμαντη ιστορική πορεία, που ξεκινά ήδη
από τις αρχές του 15ου αιώνα. Συνδέθηκαν
από την αρχή της ζωής τους με τον τεκκέ
του Κιζίλ Ντελή, κατοικούμενα εν μέρει ή
καθ’ολοκληρίαν από χριστιανούς, οι οποίοι
φύλασσαν τις στενωπούς της περιοχής και
φρόντιζαν για τη λειτουργία των ετερόδοξων, μπεκτασικών καθιδρυμάτων, ενώ, αρκετά αργότερα, από δεύτερο μισό του 18ου
αιώνα εγκαταστάθηκαν επί βουλγαρικούς
πληθυσμούς. Οι μεταγενέστερες αναφορές
είναι πολλές στους κώδικες της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου και αφορούν κυρίως σε
δοσοληψίες των κατοίκων των οικισμών με
τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου.44
Το Μεγάλο Δέρειο.45 [Φωτ. 137] Το χωριό από παλιά ήταν μεγάλο σε μέγεθος.
Το συναντάμε ήδη κατά τον 15ο αιώνα ως
Büyük Viranı ή άλλως Χατζή Βιρανί (Haci
Virani) και ήταν ένα από τα χωριά που στήριζαν τον τεκκέ του Κιζίλ Ντελή.46 Το 1877
εμφανίζεται να έχει πληθυσμό 2172 Βουλγάρους κατοίκους και το επόμενο έτος 480
συνολικά οικίες, 220 Μουσουλμάνους και
2.250 Βουλγάρους κατοίκους και λειτουργία
σχολείου, για κάποιο δε μικρό διάστημα και
ελληνικής σχολής.
Το χωριό διατηρούσε εμπορικές σχέσεις
με το Σουφλί, ενώ οι κάτοικοί του ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και το κυνήγι.
Μετά τη φυγή των βουλγαρικών οικογενει-

44. Κώδηξ Α΄: 2, 25, 71, 258 κ.ε.
45. Ιστ. Σχολ.: 170-171, 200.
46. Özgül 2010: 298-301
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ών, έως το 1926, περί το 1930 εγκαταστάθηκαν κάποιες χριστιανικές ελληνικές οικογένειες. Τη δεκαετία του ’40 οι μουσουλμάνοι
κάτοικοι του οικισμού μετανάστευσαν στην
Τουρκία ή στο Νομό Ροδόπης, για να επανέλθουν σε ένα ποσοστό την επόμενη δεκαετία,
κυρίως από τη Ροδόπη. Το 1959-60 το ελληνικό κράτος εποικίζει τον οικισμό με 51 οικογένειες Ελλήνων ακτημόνων από τον Βόρειο
Έβρο και προχωρά σε εκτεταμένα έργα υποδομών και ίδρυση μονώροφου διδακτηρίου.
Στον οικισμό του Μεγάλου Δερείου λειτουργούν μειονοτικό νηπιαγωγείο και δημοτικό
σχολείο, σουνιτικό τέμενος και ο ελληνορθόδοξος ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 527 κατοίκους.
Το Μικρό Δέρειο47 [Φωτ. 147] Πρόκειται για το παλαιότατο Umur Hacı ή Derbend
köy, ήτοι το χωριό του Δερβενίου ή Karban
Saraylu το οποίο είχε κερβανσεράι, του
οποίου τα ίχνη, μαζί με λουτρό και τεκκέ
σώζονται επί της αριστερής όχθης του Ερυθροποτάμου και οι «άπιστοι» κάτοικοι του
οποίου ήδη από τον 15ο αιώνα ήταν επιφορτισμένοι με τη φύλαξη του δρόμου προς το
Όρος του Θεού και το Σατσανλί.
Στο χωριό κατοικείται κατά τον 19ο αιώ
να από Βουλγάρους, με πληθυσμό που κυμαινόταν από 378 έως 1150 κατοίκους, οι
οποίοι το εκκένωσαν τον Μάιο του 1920,
όπως και μετά το 1922 οι λίγοι Τούρκοι κάτοικοί του. Την άνοιξη του 1921 στο χωριό
εγκαθίστανται για μικρό χρονικό διάστημα
Έλληνες πρόσφυγες από τον Πόντο. Το φθινόπωρο του 1922, 20 περίπου οικογένειες
από τη Βόρεια Θράκη εγκαταστάθηκαν στο
Μικρό Δέρειο, ενώ, επίσης, μετά πορεία 26
ημερών περίπου 40 οικογένειες, πρόσφυγες από το χωριό Ιατρός της επαρχίας Βι47. Ιστ. Σχολ.: 171-74.
48. Λαογραφικά Μικρού Δερείου 1968: 105-110.
49. Σχετ. Κούκος 1991: 310-311.
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ζύης της Ανατολικής Θράκης, έφθασαν στο
χωριό. Με την άφιξη των τελευταίων οι Έλληνες πρόσφυγες από τον Πόντο αναχώρησαν για άλλα μέρη της Ελλάδας. Τέλος, στο
χωριό εγκαταστάθηκαν περί τις 20 οικογένειες από το ελληνικό χωριό Ακ-Αλάν, που
σήμερα ανήκει στον Δήμο Ιβάιλοβγκραντ
και η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται στα
γειτονικά χωριά Πρωτοκκλήσι και Μαυροκκλήσι.48 Μέχρι το 1998 το χωριό αποτελούσε
έδρα κοινότητας, η οποία περιλάμβανε τα
μουσουλμανικά χωριά του ορεινού όγκου
πλην της Σιδηρούς.
Το σχολείο άρχισε να λειτουργεί σε κατοικία ήδη από το 1922 ενώ κατά το 1951-52
ανεγέρθηκε διδακτήριο. Κατά τη διάρκεια
του εμφυλίου οι περισσότεροι κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο Σουφλί, ενώ
επαναπατρίστηκαν το 1949-50. Κατά την περίοδο 1959-61 εγκαταστάθηκαν στο χωριό
ακτήμονες αγρότες που μεταφέρθηκαν από
χωριά του Κεντρικού και Βορείου Έβρου
και κυρίως της περιοχής του Ερυθροποτά
μου, στα πλαίσια της δημογραφικής και εθνικής ενίσχυσης των εγκαταλειμμένων περιοχών. Σήμερα το χωριό υπομένει την κοινή
μοίρα της εγκατάλειψης και της ερήμωσης.
Παραμένει, όμως, πάντοτε νοικοκυρεμένο,
όπως ήταν από τη δημιουργία του.49 Κατά
την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν στους 157
κατοίκους.
Ο Πετρόλοφος βρίσκεται στα δυτικά
όρια του Δήμου Σουφλίου με τον Νομό Ροδόπης, κοντά στις πηγές του Ερυθροποτάμου
και σε οδική απόσταση περίπου 60 χλμ. δυτικά της έδρας του Δήμου. Αποτελεί ένα από
τα γραφικότερα χωριά του ορεινού όγκου
της Ροδόπης, το οποίο χαρακτηρίζεται από
την παρατηρούμενη και στους άλλους οικισμούς του ορεινού όγκου αραιότατη δόμηση
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με διάσπαρτες γειτονιές που απέχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Παρουσιάζει
αξιόλογα μνημεία του αγροτικού τοπίου,
όπως τη θαυμάσια νεωτερική δίτοξη γέφυρα στην τοποθεσία «Πούσαριτς» και τον νερόμυλο με το μαντάνι για την επεξεργασία
των μάλλινων υφαντών, στη θέση «Σουλεϊμάν Ντερέ». Κατά την απογραφή του 2011
ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν στους 108 κατοίκους.
Το Γονικό βρίσκεται σε υψόμετρο 410
μέτρων, στο ανατολικό άκρο της οροσειράς της Ροδόπης επάνω στα σύνορα με τη
Βουλγαρία και απέχει 50 χλμ. από το Σουφλί.
Η αρχαιολογική σημασία της περιοχής του
χωριού είναι τεράστια, αφού εκεί βρίσκονται κάποια από τα σημαντικότερα μνημεία
του προϊστορικού, μεγαλιθικού πολιτισμού,
όπως οι βραχογραφίες, ενώ στα δυτικά του
οριοθετείται και το πλάτωμα στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεγάλη μπεκτασική εορτή του
οροπεδίου («Γιαγλά»). Κατά την απογραφή
του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν στους 308 κατοίκους.
To Σιδηροχώρι(ον) είναι χωριό του Δήμου Σουφλίου, ευρισκόμενο σε υψόμετρο
450 μέτρων, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης.
Στα βόρεια και δυτικά του χωριού περνάει
ο Ερυθροπόταμος. Οι κάτοικοί του μετοίκησαν από τον Κέχρο στις αρχές της δεκαετίας
του 1950, αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο
και εγκατασταθήκαν σε διάσπαρτους γειτονικούς μικρούς οικισμούς-γειτονιές, που
απέχουν μεταξύ τους μεγάλες αποστάσεις,
συνήθως χιλιόμετρα, ενώ ασχολούνται κατεξοχήν με την κτηνοτροφία και την υλοτομία. Το Σιδηροχώρι πρωτοεμφανίζεται ως
απογραφόμενος οικισμός το 1961. Κατά την
απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν στους 317 κατοίκους. [Φωτ. 130, 131, 141]

Η Ρούσσα50 [Φωτ. 133, 134, 150] Βρίσκεται στα δυτικά του Ερυθροποτάμου. Μπορεί
να ταυτιστεί με το παλαιότατο χωριό Taru
Büki που από τον 15ο αιώνα στήριζε τη λατρεία του γειτονικού τεκκέ του Κιζίλ Ντελί,
ενώ κατοικούνταν αποκλειστικά από χριστιανούς ντερμπεντζήδες που είχαν επιφορτισθεί με την αναδημιουργία παλαιότερου
χωριού, στην ίδια θέση, την καλλιέργεια της
γης και τη φύλαξη των περασμάτων-δερβενίων. Κατά την Κατοχή οι κάτοικοι του οικισμού
αναγκάστηκαν υπό την πίεση των Βουλγάρων να μεταναστεύσουν στην Τουρκία. Περί
το 1950 εγκαταστάθηκαν περίπου 35 οικογένειες Μουσουλμάνων από τη Ροδόπη, ενώ
στα 1959-60 με τον κρατικό επανεποικισμό
της περιοχής ήρθαν περί τις 50 οικογένειες
Ελλήνων ακτημόνων από χωριά της επαρχίας Διδυμοτείχου: όπως Ασπρονέρι, Μικρή
Δοξιπάρα, Πραγγί, Πετράδες και Πύθιο. Οι
κάτοικοι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους Μουσουλμάνοι, ασχολούνται παραδοσιακά με τη
γεωργία και ειδικότερα την καλλιέργεια καπνού της αρωματικής ποικιλίας «μπασμάς»,
την κτηνοτροφία και την υλοτομία, ενώ σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν οι εργαζόμενοι εποχιακά στην εμπορική ναυτιλία και
οι μετανάστες στο εξωτερικό.
Ως προς την εκπαίδευση σήμερα λειτουργούν μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο και
Νηπιαγωγείο, ενώ ακόμη βρίσκονται σε
λειτουργία σουνιτικό τέμενος και ο ελληνορθόδοξος ναός των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης. Κατά την απογραφή του 2011 ο
πραγματικός πληθυσμός του χωριού ανερχόταν στους 298 κατοίκους.
Τα χωριά Γέρικο, Μεσημέρι, Μικρό και
Μεγάλο Μικράκιο, Περιστεράκιο, Χαλδίνη και άλλοι διάσπαρτοι μικροί οικισμοί
του Δήμου Σουφλίου βρίσκονται σε μικρές
αποστάσεις από τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Το πρώτο έχει πληθυσμό 115 κατοίκους

50. Ιστ. Σχολ.: 169-170.
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κατά την απογραφή του έτους 2011, ενώ
τα υπόλοιπα προσμετρώνται μαζί με τους
λοιπούς, μεγαλύτερους οικισμούς της ορεινής περιοχής. Όλα αυτά τα χωριά χαρακτηρίζονται από την γειτονία με μνημεία του
προϊστορικού, μεγαλιθικού πολιτισμού, της
ύπαρξης πολλών σημείων-τόπων λατρείας,
που αναδεικνύουν διαχρονικά την ορεινή
περιοχή ως «Ιερό Όρος» ή «Όρος του Θεού»,
αλλά και για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική,
όπου κυριαρχεί ο σχιστόλιθος ως δομικό
υλικό, την ιδιότυπη χωροταξία και τη διατήρηση σε αυτά πολλών στοιχείων του κατά
παράδοσιν, πανάρχαιου τρόπου ζωής.
Εορτές των μπεκτασήδων-αλεβιτών
του ορεινού όγκου51 Οι εορτές των ετερόδοξων Μουσουλμάνων του ορεινού όγκου
τόσο με τις μυστικές λατρευτικές συνάξεις
όσο και με τις φανερές, δημόσιες εορτές
βρίσκονται από θρησκειολογικής απόψεως,
αλλά και ως σύμβολα και τύποι εξαιρετικά
κοντά στα αντίστοιχα της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας, αλλά και στις τελετουργίες των ελληνοθρακικών μυστηρίων.
Οι μπεκτασήδες άγιοι έχουν άμεση σχέση
με το χριστιανικό εορτολόγιο και την λαϊκή
λατρεία και παράδοση. Έτσι, οι ντόπιοι μπεκτασήδες-αλεβίτες επισκέπτονται χριστιανικά παρεκκλήσια για να προσευχηθούν,
να προσφέρουν τάματα και ζωοθυσίες, να
πιουν το νερό των αγιασμάτων κ.λπ.
Οι κύριες εορτές των μπεκτασήδων συμπίπτουν με εκείνες των ορθόδοξων χριστιανών, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Το Χιντερελέζ είναι η εορτή του Αγίου
Γεωργίου, καθώς εορτάζεται στις 6 Μαΐου,
ημέρα του Αγίου με το παλαιό ημερολόγιο,
ενώ σημαδεύει την έναρξη της άνοιξης και
του καλοκαιριού, με την υποδοχή τους στην
ύπαιθρο. Πραγματοποιείται στα περισσότερα από τα χωριά του ορεινού όγκου. Κύριο
συστατικό της εορτής είναι το κουρμπάνι,

51. Ζεγκίνης 1988. 1991. Βραχιόλογλου 2000.
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όπου το κρέας με σιτάρι προσφέρεται, κατεξοχήν σε κοινές τράπεζες στο μπεκτασικό
κοιμητήριο, ενώ νέοι και νέες κάνουν μαζί
τεράστιες κούνιες, τραγουδώντας άσματα
καλωσορίσματος της άνοιξης. Σε κάποια χωριά τα έθιμα σε κάποια χωριά θυμίζουν τον
χριστιανικό Αη-Γιάννη Κλύδωνα.
Σημαντικότατη είναι η εορτή του
Οροπεδίου (Γιαγλά, Yayla) που φέρει έντονο μυστηριακό χαρακτήρα. Το κύριο μέρος
της λαμβάνει χώρα στο οροπέδιο Χίλγια,
20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρούσσας,
ευρύτερα γνωστό ως «Χίλια», κάτι παραπλανητικό, καθώς το υψόμετρο είναι πολύ
διαφορετικό από τα 1000 μέτρα. Το δρώμενο συμπίπτει με τη χριστιανική εορτή του
Προφήτη Ηλία με το παλαιό ημερολόγιο
και τα τελευταία χρόνια ξεκινά το πρωί της
πρώτης Κυριακής του Αυγούστου, για να
ολοκληρωθεί τη νύκτα της επόμενης Τρίτης.
Το επικεφαλής άτομο, ο «yayla agasi». επιλέγεται ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Η
εορτή ξεκινά με τη νυχτερινή σύναξη στον
τεκκέ του Κιζίλ Ντελί, το βράδυ της παραμονής. Ακολουθεί ο κυρίως εορτασμός στο
πλάτωμα Χίλγια με τους παλαιστικούς αγώνες των πεχλιβάνηδων και τα άλλα δρώμενα, ενώ η κορύφωση πραγματοποιείται με
την επιστροφή στον τεκκέ της Ρούσσας.
Σημαντική είναι και η εορτή του Κασήμ,
που ταυτίζεται με αυτήν του Αγίου Δημητρίου με το παλαιό ημερολόγιο και ουσιαστικά
εισάγει στον χειμώνα, αντιδιαστελλόμενη
με εκείνη του Χιντερελέζ. Η εορτή πραγματοποιείται κυρίως στη θέση Μουρσάλ,
κοντά στο Κάτω Μικράκιο, στον τάφο του
Κασήμ Μπαμπά, που ταυτίζεται με τον Άγιο
Δημήτριο.
Άλλες γιορτές, με περισσότερο ή λιγότερο τοπικό χαρακτήρα, σε ορισμένα χωριά
είναι το «Κουρμπάνι των Σαράντα (Μαρτύρων)» (Κίρκ Κουρμπανί), στις 15 Ιουνίου,
του Αλή Μπαμπά, την Πέμπτη μετά τον Δε-
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καπενταύγουστο, του Χασάν Μπαμπά, γύρω
στις 10 Νοεμβρίου, ενώ όλες συνοδεύονται
από κουρμπάνια. Η τελετή Τζέμ που γίνεται
την περίοδο των Χριστουγέννων θυμίζει
έντονα τα διονυσιακά μυστήρια, ενώ συμμετέχουν μόνο μυημένοι άντρες και γυναίκες.

8.2. Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας
Σουφλίου52
Η Κοτρωνιά53 Η ιστορία του οικισμού
βυθίζεται στην προϊστορία. Νοτιοδυτικά του
χωριού, στις θέσεις “Πετρότοπος”, “Τσα(γ)
ίρια” και “Παλιά Μύτη” έχουν βρεθεί τρεις
ομάδες ταφικών ντολμέν -μεγαλιθικών μνημείων που χρονολογούνται στην Πρώιμη
Εποχή του Σιδήρου.
Μετά την Οθωμανική κατάληψη συναντάμε το χωριό σε πρώιμη περίοδο, ως Κουτλουτζά (Kutluca) ή Κουτουρτζά (Kuturca),
όπως αναφέρεται σε έγγραφο του έτους
1475.54
Η Κοτρωνιά πριν την Ενσωμάτωση του
1920 και τις ανταλλαγές πληθυσμών του
1920-1926 κατοικούνταν από τουρκικές και
βουλγαρικές οικογένειες. Το 1877 φέρεται
να έχει 668 κατοίκους και τον επόμενο χρόνο 150 οικίες, με 108 Μουσουλμάνους και
630 Βούλγαρους κατοίκους, ενώ λειτουργεί
γραμματοδιδασκαλείο.
Μετά την εκκένωση της Ανατολικής
Θράκης και με την ανταλλαγή των πληθυσμών εγκαταθίστανται περί τις 24 οικογένειες από το χωριό Σουργάς της περιοχής
της Βιζύης, οι οποίες βρίσκουν στο χωριό
βρίσκουν ελάχιστες βουλγαρικές οικογένειες. Οι τελευταίες αναχωρούν για την πατρίδα τους έως το 1926. Οι νέοι κάτοικοι για
μεγάλο διάστημα διατηρούσαν το γλωσσι-

κό ιδίωμα της Βιζύης και είχαν ως κύριες
ενασχολήσεις τη γεωργία, την κτηνοτροφία
και την υλοτομία, Το χωριό υπέστη πολλά δεινά κατά τον Εμφύλιο πόλεμο, όταν η
πλειοψηφία των κατοίκων του κατέφυγε
στο Σουφλί. Στη συνέχεια, από το τέλος της
δεκαετίας του ’50, το χωριό και όλη η περιοχή δέχθηκαν την κρατική φροντίδα όταν
και επανεποικίσθηκαν με ακτήμονες από τα
χωριά της περιοχής Διδυμοτείχου, οι οποίοι
τροποποίησαν και την κοινωνική οργάνωσή
του. Τότε η Κοτρωνιά ανακτίσθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Τον οικισμό και σήμερα χαρακτηρίζει ο
ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ξεχωρίζει έντονα, καθώς έχει κτιστεί επάνω
σε λόφο.
Η προσωρινή ακμή του οικισμού προβάλλεται στην εκπαιδευτική κατάσταση, καθώς το σχολείο ήδη το 1962 είχε προαχθεί σε
διθέσιο και είχε φθάσει να έχει το 1966 100
μαθητές, ενώ ως προς τα αντίστοιχα δημογραφικά μεγέθη, κατά την απογραφή του το
1961 ο οικισμός αριθμούσε 466 κατοίκους.
Από εκεί και πέρα η πορεία του πληθυσμού
είναι ιδιαιτέρως φθίνουσα, σε μεγάλο βαθμό λόγω των δυσχερών όρων διαμονής και
δραστηριοτήτων, για να φθάσει ο οικισμός
στην απογραφή του 2011 να έχει πληθυσμό
μόλις 12 άτομα.
Η Σιδηρώ55 [Φωτ. 148] είναι παλαιό μουσουλμανικό χωριό, σε απόσταση 21 χιλιο
μέτρων δυτικά του Σουφλίου, στο οποίο βρίσκεται ο αρχαιότερος μπεκτασικός τεκκές
στα Βαλκάνια, εκείνος του Γκαζή Χασάν
Μπαμπά, λίγο πριν από το 1400. Ο οικισμός
υφίσταται ήδη από την πρώιμη Οθωμανική
περίοδο με το όνομα Hasan Obasi, ενώ συναντάται αργότερα ως Demirören (Ντεμίρο-

52. Димитров, Грозданова, Андреев 1986.
53. Ιστ. Σχολ.: 167-169. Παυλής 1968.
54. Özgül 2010: 304-305.
55. Ιστ. Σχολ.: 165-167. Φυλλαρίδης Θ. 1967.
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ρεν).56 Στην είσοδο του χωριού διατηρείται
μεγάλη τοξωτή λιθόκτιστη γέφυρα, πιθανότατα του 16ου αιώνα, με ένα άνοιγμα, ύψους
25 μέτρων από τη χαράδρα και μήκους 50 μέτρων, ενώ στην περιοχή γύρω από τον οικισμό σώζονται τα ίχνη από μεγάλο αριθμό προϊστορικών οχυρωματικών περιβόλων, από
τους οποίους ξεχωρίζει, σε απόσταση 8 χλμ.,
στον δρόμο προς το Μεγάλο Δέρειο, το ύψωμα “Σεϊτάν - Καλέ” που διατηρεί ίχνη διπλής
οχύρωσης, εν μέρει «Κυκλώπειας» της Ύστερης Εποχής Χαλκού-Πρώιμης εποχής Σιδήρου, σωζόμενης σε ολόκληρο το μήκος της.
Προπολεμικά στον οικισμό διέμεναν
Σαρακατσάνοι και Μουσουλμάνοι, οι οποίοι στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του
’40 έφυγαν, για να επιστρέψουν στις αρχές
της επόμενης δεκαετίας κάποιες οικογένειες Μουσουλμάνων. Τα παλιά μουσουλμανικά σπίτια με τις χορτάρινες στέγες ήταν τα
μόνα που είχαν μείνει στη θέση, σύμφωνα
με τη γλαφυρή περιγραφή του δασκάλου Θ.
Φυλλαρίδη. Στη θέση «Ντο(υ)μπράβα», όπου
παλαιότερα υπήρχαν κτήματα Τούρκων
τσιφλικάδων εγκαταστάθηκαν από το 1959
110 οικογένειες ακτημόνων που ήρθαν από
την Καρωτή, τη Μάνη Διδυμοτείχου και το
Σουφλί με το κρατικό Πρόγραμμα Εποικισμού των εγκαταλειμμένων περιοχών του
ορεινού όγκου. Το 1961-62 ανεγέρθηκαν το
χριστιανικό και το μουσουλμανικό σχολείο.
Οι κάτοικοι του οικισμού ασχολούνται από
παλαιά γενικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και ειδικότερα με την καλλιέργεια
καπνών, δημητριακών και ηλιάνθου καθώς
και με την μελισσοκομία. Στο χωριό υπάρχουν διώροφο τζαμί με μιναρέ που σώζει
ίχνη παλαιότερης φάσης και ο ελληνορθόδοξος ναός του Προφήτη Ηλία.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 464 κατοίκους.

Η Γιαννούλη57 αναπτύσσεται στα ημιορεινά δυτικά του Σουφλίου, εντός του δάσους της Δαδιάς. ‘Ηταν παλαιό βουλγαρικό
χωριό, πιθανώς από τον 18ο αιώνα, με το
όνομα Γιαννουρέν. Μετά τα μέσα του 19ου
αιώνα το χωριό εμφανίζεται σταθερά στις
κρατικές Οθωμανικές επετηρίδες και τους
καταλόγους των ενοριών που υπάγονται
στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου. Έτσι, το 1877
φέρεται να έχει πληθυσμό 1164 κατοίκων
και τον επόμενο χρόνο 180 οικίες και 795
κατοίκους, ενώ λειτουργεί διδασκαλείο.
Το 1920-22 το χωριό εγκαταλείπεται
από τους Βουλγάρους κατοίκους του, που
μεταναστεύουν στη Βουλγαρία, ενώ εποικίζεται με Έλληνες πρόσφυγες από τη Λιμπαβού της Ανατολικής Ρωμυλίας, το σημερινό
Oreshino, χωριό γειτονικό του Άκ-αλάν και
της Μανδρίτσας. Οι νέοι κάτοικοι εγκαθίστανται αρχικά στα εγκαταλελειμμένα σπίτια, προχωρώντας στις απαραίτητες προσθήκες, με την πάροδο του χρόνου όμως
κτίζουν τις δικές τους κατοικίες. Ο οικισμός
εκκενώνεται κατά τον εμφύλιο πόλεμο, ενώ
η παλιννόστηση του πληθυσμού ολοκληρώνεται το 1951, όταν και ανεγείρεται το νέο
Δημοτικό Σχολείο.
Από το 1959-1960 η Γιαννούλη ενισχύεται με τους ακτήμονες που έρχονται από
τον Βόρειο Έβρο στα πλαίσια του κρατικού
προγράμματος επανεποικισμού, καθώς και
με Βλάχους από τις γύρω περιοχές. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 του 20ου αιώνα το
σχεδόν έρημο εκ νέου χωριό, αφού το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης ήταν
έντονο προς το γειτονικό Σουφλί, την Αλεξανδρούπολη και τα μεγάλα αστικά κέντρα,
υποδέχεται τους παλιννοστούντες Έλληνες
από τις χώρες της διαλυμένης Σοβιετικής
Ένωσης.
Η Γιαννούλη αναπτύσσεται στις παρυφές
του λόφου Osan tepe, όπως αποκαλείται από

56. Gökbilgin 1952: 266-269. Özgül 2010: 298-299.
57. Ιστ. Σχολ.: 163-165. The Reader View of Wikipedia: λήμμα «γιαννούλη Έβρου»
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τους ντόπιους, κατά μήκος του δρόμου που
συνδέει το Σουφλί με τη Δαδιά, με κεντρικό
πυρήνα τη μικρή πλατεία, επί της οποίας
βρίσκονται η κεντρική βρύση, το σχολείο
και κάποια καφενεία. Το χωριό χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή πυκνότητα δόμησης,
λόγω της επανειλημμένης, προγραμματισμένης και σχεδιασμένης εγκατάστασης.
Κατά μήκος του κεντρικού δρόμου διατάσσονται οι γειτονιές του Πάνω και του Κάτω
Χωριού, που η καθεμιά απαρτίζεται από
λίγες κατοικίες γύρω από ένα δρόμο. Παλαιότερα η κάθε συνοικία είχε τη δική της,
κοινή για τους γείτονες βρύση, κάποτε και
πηγάδι για την άντληση νερού. Πολλές γειτονιές απαρτίζονταν από τα μέλη της ίδιας
οικογένειας, από την οποία τότε λάμβαναν
και το όνομά τους, όπως τα «Τσολέικα» από
την οικογένεια Τσόλη ή τα «Καλτσέικα» από
την οικογένεια Καλτσά. Πηγές και ναΰδρια
βρίσκονται γύρω από τον οικισμό, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τοπωνύμια θέσεων, όπως η τοποθεσία «Μπακτσάδες», της
οποίας το όνομα οφείλεται στις μουριές που
φύτευαν οι κάτοικοι για τις ανάγκες της σηροτροφίας.
Εντός του οικισμού διατηρούνται ακόμη πολλές λιθόκτιστες και πλινθόκτιστες
οικίες, που αποτυπώνουν την οικιστική και
κοινωνική οργάνωση κατά τον μεσοπόλεμο
και τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάθε μονάδα περιλάμβανε
την κυρίως κατοικία και τους εξωτερικούς
χώρους, τον λιθόκτιστο συνήθως, θολωτό
φούρνο, τις αποθήκες, τον στάβλο και το
αποχωρητήριο. Κυρίαρχη τυπολογία της κατοικίας είναι το ορθογώνιο σε κάτοψη κτίσμα, με κεντρική, εισέχουσα ημιυπαίθρια
είσοδο, που οδηγεί σε κεντρικό σαλόνι-οντά
και εκατέρωθεν του οποίου αναπτύσσονται
οι άλλοι κύριοι χώροι, δηλαδή υπνοδωμάτια, καθιστικό και κουζίνα, συχνά με ανάμι-

κτες χρήσεις.
Εμβληματικό σημείο του οικισμού είναι
ο Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στην
κορυφή ενός λοφίσκου κοντά στην πλατεία,
μία τρίκλιτη βασιλική με ανεξάρτητο πύργο κωδωνοστασίου, που ανεγέρθηκε περίπου πριν από έναν αιώνα. Το ξωκλήσι της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στους
πρόποδες του λόφου που δεσπόζει επί του
οικισμού. Εντούτοις, το σημαντικότερο τοπόσημο του χωριού, εντός ενός φυσικού
τοπίου υψηλού κάλλους, είναι η λιθόκτιστη
γέφυρα στα βορειοανατολικά του οικισμού,
με τρία τοξωτά ανοίγματα, της οποίας τα
βάθρα μπορούν να αναχθούν στη μεσοβυζαντινή περίοδο.58
Οι κάτοικοι του οικισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες ασχολούνταν με τη γεωργία,
την κτηνοτροφία, την αμπελουργία και τη
σηροτροφία. Ακόμη, πρωτεύουσα ασχολία
ήταν η υλοτομία στα δάση περιμετρικά του
οικισμού Τα μαντριά κάθε οικογένειας, ιδίως με κατσίκια, ήταν σκορπισμένα σε διάφορα σημεία γύρω από το χωριό και έδιναν το
όνομά τους στην αντίστοιχη περιοχή. Σήμερα οι εναπομείναντες κάτοικοι είναι αυτοαπασχολούμενοι ή καλλιεργούν τα χωράφια,
εκτάσεις με ηλιοτρόπια, βαμβάκι και αραβόσιτο και παλαιότερα με κριθάρι και σίκαλη,
παρότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων ζει
και εργάζεται σε άλλες πόλεις και επιστρέφει στον οικισμό για τις διακοπές της.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 183 κατοίκους.
Η Κορνοφωλιά59 είναι από τους παλαιότερους και πλουσιότερους ως προς την
ιστορική τους πορεία οικισμούς του Δήμου
Σουφλίου. Νοτίως του σημερινού χωριού
παρατηρείται μία διαδοχή φάσεων και θέσεων, που ξεκινά με το παρέβριο Δερβένι από

58. Βλ. κεφάλαιο 4.8.
59. Ιστ. Σχολ. 148-152. Φωτούδης 1981. Γουρίδης 2006.
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την Ύστερη Εποχή Σιδήρου, δίχως να αποκλείεται και προηγούμενη εγκατοίκηση, για
να συνεχιστεί με την αρχαία Ζειρηνία, τη βυζαντινή Ζδεβρήν, τα πρώιμα Οθωμανικά χωριά Ντερμπέντ-Καράμπουναρ και Οπάν και
στη συνέχεια, όταν ο οικισμός μετακινείται
περίπου στη σημερινή του θέση, τη μεταβυζαντινή Κουρουνοφωλέα-Κορνοφωλέα, ένα
καθαρά ελληνικό χωριό, με έντονη εθνική
συνείδηση και εθνική δράση. Το τελευταίο,
που είναι και το σημερινό, ελληνικό όνομα
του χωριού εμφανίζεται πρώιμα, από τον
17ο αιώνα πιθανώς υπάρχει ήδη από τους
Μέσους Χρόνους. [Φωτ. 151]
Στο χωριό, πλάι στο μεσοχώρι διατηρείται πηγάδι, παλαιά πηγή, το «χουργιανό» ή
«σκιπαστό πγά’δ’», που μπορεί να θεωρηθεί
και το σημείο αναφοράς του οικισμού, καθώς είναι πιθανή η σύνδεση του ονόματος
Κουρουνοφωλέα, Κορνοφωλέα με τις κουρούνες που έφτιαχναν τις φωλιές τους στις
φτελιές, τα καραγάτσια της πλατείας, δίπλα
στο πηγάδι. Παρά τις αλλοιώσεις ακόμη και
σήμερα η μικρή πλατεία διατηρεί τη γραφικότητα και τον ίσκιο της που είχε δώσει
αφορμή για ιστορίες με «παγανά». Στη θέση
αυτή λιτή εντοιχισμένη πλάκα μάς δίνει τα
ονόματα των πατριωτών που σκοτώθηκαν
από τους κατακτητές Γερμανούς, το 1943.60
Ως προς τη χωροταξική του ανάπτυξη,
το μεταβυζαντινό χωριό χωριζόταν σε τρεις
μαχαλάδες-γειτονιές. Αυτοί ήταν ο επάνω,
βόρειος («απάν’») μαχαλάς, ο κάτω μαχαλάς,
στα δυτικά του κεντρικού δρόμου και στα
νότια του επάνω μαχαλά και ο μαχαλάς Τζιαμπάζ(ι) ή Τσιαμπάτ(ι) που καταλάμβανε την
περιοχή στα ανατολικά του κεντρικού δρόμου, με τα χάνια και τις λοιπές δευτερογενείς δραστηριότητες, τα σαπουντζίδικα, τα
τσουκαλάδικα («τσκαλαριά») που κατασκεύαζαν τα πήλινα αγγεία, το «κιλιμαριό» που
κατασκεύαζε τα κεραμίδια και τα τούβλα,

60. Φωτούδης 1981. Κούκος 1991: 278.
61. Ιστ. Σχολ. 149-151.
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αλλά και τα μεγάλα και πλούσια μαγαζιά
(παντοπωλεία). Οι δραστηριότητες αυτές
αντανακλούσαν την σημασία του οικισμού
ως συγκοινωνιακού κόμβου και σημείου
ελέγχου. Αντιθέτως, τα καφενεία βρισκόταν
συγκεντρωμένα κυρίως στην κεντρική πλατεία. Τα ρακοκάζανα επίσης ήταν πολλά και
σκορπισμένα παντού.
Επάνω στη «Βαθιόστρατα», το δρόμο που
οδηγούσε στο μοναστήρι συναντούσε ο ταξιδιώτης τους Καγιάδες, δηλαδή είδος ορυχείων από όπου λαμβανόταν ο πηλός της Κορνοφωλιάς, ένα μαλακό γκριζοπράσινο πέτρωμα
με ιαματικές και πολλές άλλες χρήσεις, όταν
υγρανθεί και μετατραπεί σε λάσπη.
Από τα μέσα του 18ου αιώνα, ο ρόλος
της Κορνοφωλιάς στην οικονομία και τη διοίκηση της επαρχίας-καζά του Διδυμοτείχου
καθίσταται σημαντικός λόγω της ευμάρειας
του οικισμού. Το χωριό εμφανίζεται κατά
τις τελευταίες δεκαετίες του επόμενου αιώνα με έναν πληθυσμό περί τις 300-350 οικογένειες και κατά τον Γάλλο Synvet, το 1877,
1260 άτομα, ενώ διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στους εθνικούς αγώνες. Ως προς
την εκπαίδευση, οι πρώτες πληροφορίες
θέλουν γύρω στο 1860 να λειτουργεί Παρθεναγωγείο και το 1870 Δημοτική Σχολή Αρρένων (Αρρεναγωγείο) σε ιδιόκτητο κτίριο.
Την ίδια χρονιά εμφανίζεται η Κορνοφωλέα ως ελληνικό χωριό με αλληλοδιδακτική
σχολή με 2 τμήματα, 37 μαθητές και 3 μαθήτριες και το 1884, όταν οι συνέπειες του
Ρωσοτουρκικού πολέμου έχουν αρθεί, με
σχολείο που έχει 80 μαθητές. Το 1909 ιδρύεται στο χωριό Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος.
Μετά την Ενσωμάτωση-Απελευθέρωση το
1920 και μέχρι το 1930 το Σχολείο λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο.61 Ο μεγαλύτερος
αριθμός μαθητών παρατηρείται το 1922-23
με 329 μαθητές και μαθήτριες, σε ένα ποσοστό προσφυγόπαιδα. Το νέο σχολείο εγκαι-
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νιάζεται το 1931. Το 1947 πυρπολείται από
τους αντάρτες του ΔΣΕ, αλλά το 1950 αποκαθίσταται και έκτοτε λειτουργεί κανονικά
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90.
Δύο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία
βρίσκονται στο χωριό. Είναι ο μεταβυζαντινός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από
το 1859, με ανεξάρτητο τετραώροφο εντυπωσιακό κωδωνοστάσιο και κυρίως η Μονή της
Παναγίας της Πορταΐτισσας, στα δυτικά του
οικισμού.62 Στην ιστορική πορεία της Κορνοφωλιάς σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο παλαιός ναός του Αγίου Αθανασίου, στο όνομα
του οποίου διατηρείται νεωτερικό ναΰδριο
στη θέση του παλαιού, στα κοιμητήρια.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 439 κατοίκους, ενώ η Μονή Πορταΐτισσας είχε συνολικό γυναικείο πληθυσμό
11 μοναχών.
Τα κουρμπάνια: Με τους αγίους πάτρωνες των ορθόδοξων χριστιανικών χωριών, αλλά και τις μουσουλμανικές ετερόδοξες εορτές σχετίζεται το σημαντικότερο
θρησκευτικό δρώμενο στην ενδοχώρα της
Θράκης, το κουρμπάνι. Στα κουρμπάνια συναντάμε την επιβίωση πανάρχαιων, παγανιστικών λαϊκών τελετουργικών δρώμενων
και τα κοινά συσσίτια των πρωτοχριστιανών. Μέσα από αυτά αναπαράγεται η επιθυμία του λαϊκού ανθρώπου να εξασφαλίζει
την ευγονία και ευκαρπία μέσω της μεσολάβησης προς το θείο. Το έθιμο συνίσταται
από τη ζωοθυσία το βράδυ της παραμονής
της εορτής του Αγίου, το ολονύκτιο βράσιμο του ζώου σε μεγάλα καζάνια, τη διανομή
και την ευωχία κατά την ημέρα της εορτής.
Άλλα χαρακτηριστικά είναι η συγκέντρωση χρημάτων και η ανάληψη από την προ-

ηγούμενη εορτή από συγκεκριμένο άτομο
της συντήρησης του ιερού προς θυσία ζώου,
που επίσης παραπέμπουν στο απώτερο παρελθόν. Τα κουρμπάνια χωριών, όπως της
Κορνοφωλιάς και της Δαδιάς κατά τον χειμερινό Αη-Θανάση, στις 18 Ιανουαρίου, αναβιώνουν κάθε χρόνο και θέτουν τις βάσεις
για τη μελλοντική διεύρυνση και αξιοποίηση του όλου δρωμένου του εορτασμού του
αγίου πάτρωνα.63
Η Δαδιά.64 [Φωτ. 139, 149] Το χωριό είναι
κτισμένο στο άκρο του ομώνυμου δάσους, με
τη μοναδική παγκοσμίως και αναγνωρισμένη σημασία. Το όνομά του προέρχεται από το
δαδί, το γεμάτο ρετσίνι εύφλεκτο ξύλο του
πεύκου που χρησίμευε ως προσάναμα και ως
φωτιστικό μέσο.
Η παράδοση θέλει τους κατοίκους του
οικισμού να συνίστανται από τους κατοίκους του παλαιού χωριού που κατοικούνταν
από τα Βυζαντινά χρόνια και εκείνους που
είχαν μετοικήσει από δύο μικρότερα βυζαντινά χωριά, την «Πάνω» και την «Κάτω
Παλιοχώρα» ή Παλιοχώρι, των οποίων τα
ερείπια σώζονταν μέχρι και προσφάτως.65
Με την παράδοση συμφωνεί και η επίσημη
γραμματεία, καθώς ήδη το 1653 συναντάμε στους Πατριαρχικούς λογαριασμούς δύο
χωριά στην περιοχή, την Άνω και την Κάτω
Δαδέα.66 Στα επίσημα Οθωμανικά έγγραφα
ο οικισμός αναφέρεται ως «Τσιάμ Κεμπίρ»,
δηλαδή το χωριό του Μεγάλου Πεύκου, το
οποίο στη συνέχεια γίνεται «Τσιάμ-κιοϊ».
Υπάρχει παράδοση περί καταγωγής πολλών εκ των κατοίκων του οικισμού από την
Ήπειρο, που ενισχύεται από ομοιότητες στη
γλώσσα, τα ήθη και έθιμα, την ενδυμασία
κ.λπ., με οικισμούς της, αλλά και με άλλες
εγκαταστάσεις του κεντρικού Έβρου, κυ-

62. Βλ. σελίδες 87-88.
63. Κούκος 1991: 280.
64. Λαογραφικά Δαδιάς 1967: 165. Ιστ. Σχολ. 153-156.
65. Λαογραφικά Δαδιάς 1967: 165.
66. Σάθας 1872: 560.
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ρίως παρέβριες που φέρουν την ίδια παράδοση περί καταγωγής των κατοίκων, όπως
είναι το Σουφλί, η Κορνοφωλιά και οι Πετράδες Διδυμοτείχου.
Μετά τον Εμφύλιο εγκαθίστανται στη Δαδιά και οι κάτοικοι των «Τριών Μύλων», ενός
μικρού, γειτονικού χωριού που καταστράφηκε τότε και εγκαταλείφθηκε, όπως και του
οικισμού Καλατζό-μπασι, το οποίο υφίσταται
από τα πρώιμα χρόνια της Οθωμανοκρατίας
και του οποίου τα ίχνη σώζονται κοντά στις
εκβολές του Μαγκαζίου στον Έβρο.
Το χωριό δίνεται με πληθυσμό 546 κατοίκων το 1877, ενώ τουλάχιστον από τότε
καταγράφεται εκπαιδευτική δραστηριότητα
καθώς για το 1878 αναφέρεται ότι στο χωριό
ζουν 130 οικογένειες και λειτουργούν Δημοτικό με 130 μαθητές και Νηπιαγωγείο με 30
μαθήτριες, ενώ για το 1884 αναφέρεται πληθυσμός 130 οικογενειών και λειτουργία σχολείου με 50 μαθητές. Μέχρι το 1885 το σχολείο στεγαζόταν σε ξύλινη παράγκα, στην
κεντρική πλατεία του χωριού. Τότε ανεγέρθηκε το πρώτο διδακτήριο της Δαδιάς,
το οποίο συμπληρώθηκε το 1909. Μετά τις
βασάνους των πολέμων της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, ήδη από τις αρχές του
1920 ξεκίνησε η εκ νέου λειτουργία το σχολείου, το οποίο αναγνωρίστηκε το 1924. Το
1932 το υφιστάμενο διδακτήριο θεωρήθηκε
ως ετοιμόρροπο και κατεδαφίστηκε για να
ανεγερθεί νέο, το οποίο πυρπολήθηκε κατά
τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά αποκαταστάθηκε
και λειτουργούσε έως πριν λίγα χρόνια.67
Οι περισσότερες από τις παραδόσεις της
περιοχής της Δαδιάς σχετίζονται με τη Γκύμπραινα, τον οχυρό λόφο στα νοτιοδυτικά
του χωριού, με συνέχεια ζωής από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τον 20ο αιώνα.
Σύμφωνα με μία από αυτές θεωρούνταν
ότι όποιος καταφύγει στον κόρφο της Γκύμπραινας θα σωθεί από τους διώκτες του.
67. Ιστ. Σχολ. 153-155.
68. Λαογραφικά Δαδιάς 1967: 166.
69. Λαογραφικά Δαδιάς 1967: 175.
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Η δεύτερη ανέφερε την ύπαρξη υπόγειας
σήραγγας που έβγαζε στη Μάκρη της Αλεξανδρούπολης. Τρίτη παράδοση συνέδεε
τη Γκύμπραινα με τον λόφο του Αντά-Τεπέ,
όπου επίσης σώζονται ίχνη Βυζαντινού κάστρου και άλλη με τη θέση Τρανή Πέτρα,
όπου είχε αναπτυχθεί ο προϊστορικός και
αρχαίος οικισμός του Σουφλίου, αλλά και
εμμέσως με το κάστρο του Διδυμοτείχου, με
συνεκτική μορφή την Παγώνα, αρχόντισσα
της Γκύμπραινας.68 Πάνω από όλα, το ύψωμα παραπέμπει σε σειρά σημαντικών ιστορικών γεγονότων και προσώπων, όντας το
λημέρι των εκάστοτε επαναστατών, από τον
Θανάση Καραμπελιά, τον Βαγγέλη Ματσιάνη και τον ντόπιο Κωνστνατή Ράλλη, μέχρι
τα χρόνια της γερμανικής κατοχής και του
εμφυλίου πολέμου.
Πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος
Αθανάσιος, όπως άλλωστε συνέβαινε στους
περισσότερους από τους οικισμούς ενός μεγάλου τμήματος της Θράκης. Τη λατρεία του
παλαιού ενοριακού ναού συνεχίζει παρεκκλήσι τιμώμενο στο όνομα του Αγίου, ενώ
ο σημερινός ενοριακός ναός τιμάται στο
όνομα του Αγίου Νικολάου Κατά τον «χειμερινό Αη-Θανάση», στις 18 Ιανουαρίου γίνεται κουρμπάνι, που στη Δαδιά είναι τελετουργική ζωοθυσία μοσχαριού. Εκτός αυτού
υπάρχει το ναΰδριο του Αγίου Ιωάννη, κατά
τον εορτασμό του οποίου, στις 8 Μαΐου του
οποίου γινόταν επίσης κουρμπάνι, με ζωοθυσία αρνιών και κατσικιών. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί για τη Δαδιά η εορτή των
Θεοφανείων. Μετά τη λειτουργία οι πιστοί
βγάζουν για αγιασμό τις εικόνες στο προαύλιο του ναού και στη συνέχεια τις περιφέρουν μία φορά γύρω από το χωριό και τρεις
φορές γύρω από το ναό, με χορούς, άσματα,
ψαλμωδίες και επιφωνήματα που θυμίζουν
αρχαίο βακχικό θίασο, ενώ ακολουθεί κοινή
ευωχία με χορό και τραγούδι.69

8. ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΊ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΟΥΦΛΊΟΥ

Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 537 κατοίκους.
Τα Λαγυνά.70 Είναι γνωστά ήδη από την
πρώιμη Οθωμανοκρατία, αφού τα βρίσκουμε
ήδη κατά το πρώτο μισό του 15ο αιώνα ως
βακούφι του Ορούτς Πασά.71 Ο οικισμός έφερε το όνομα Τσιομλεκτσί ή Τσιολμετκτσή, δηλαδή το χωριό των πήλινων αγγείων και, συνεκδοχικά, των λαγηνιών, ενώ κατοικούνταν
από Τούρκους, παρότι από τον 19ο αιώνα συναντάμε, επιπλέον, λίγες οικογένειες Σουφλιωτών. Το 1922, με την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης, εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες
κυρίως από το Κιουπλί, αλλά και το Δοκάριο.
Οι νέοι κάτοικοι του χωριού έκτισαν τα σπίτια τους στην πλαγιά, όπως και στη Λυκόφη,
για να μπορούν να αντικρίζουν τις πατρογονικές οικίες τους στην απέναντι όχθη του
Έβρου. Οι τουρκικές οικογένειες, από την
πλευρά τους αναχώρησαν για την Τουρκία
μετά τη Σύμβαση Ανταλλαγής των Πληθυσμών (30.01.1923) και τη Συνθήκη της Λωζάνης, τον Ιούλιο του 1923. [Φωτ. 140, 152]
Από παλαιά ο οικισμός παρουσίαζε εκτός
των αγροτικών και μη αγροτικές δραστηριότητες. Έτσι λειτουργούσε μύλος, εκείνος
των Αραμπατζή και Σία, ενώ ήταν γνωστοί
οι τεχνίτες του χωριού, όπως οι ειδικοί στο
ακόνισμα των υνιών, η αγορά των ψαριών,
όπως ήταν οι παλαμίδες και οι ταβέρνες του.
Ως σχολείο των ελληνοπαίδων αρχικά
χρησίμευσε το παλαιό Οθωμανικό διδακτήριο, στην πλατεία του χωριού, μαζί με
γειτνιάζον καφενείο. Σύντομα τα κτίρια θεωρήθηκαν ως ακατάλληλα και πουλήθηκαν
για να καταστεί δυνατή η ανέγερση νέου
διδακτηρίου, το 1928-30, στον χώρο όπου
βρίσκεται και το υφιστάμενο σήμερα σχολείο, το οποίο ανεγέρθηκε στα 1977-78, με
αρκετά βοηθητικά κτίσματα, κάποια από τα

οποία συνάπτονταν τότε με τις ευρύτερες
μαθητικές δραστηριότητες, όπως κουρείο,
κονικλοτροφείο κ.λπ.
Ο παλαιός ναός της Αγίας Παρασκευής
που είχαν κτίσει οι πρόσφυγες κατεδαφίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 του 20ου
αιώνα, για να ανεγερθεί νέος περίλαμπρος
ευκτήριος οίκος, ο οποίος εγκαινιάστηκε το
1982. Τα κειμήλια που οι πρόσφυγες έφεραν
από το Κιουπλί και ιδίως οι πολύτιμες άγιες
εικόνες φυλάσσονται στο φιλόξενο Εκκλησιαστικό Μουσείο που καταλαμβάνει το υπερώον του ναού.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 330 κατοίκους.
Το Λυκόφως ή η Λυκόφη72, το παλαιό
Βακούφ ή (Κιουτσούκ) Ο(υ)κούφ ήταν από
τα σημαντικότερα μουσουλμανικά χωριά
της περιοχής.
Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού
υπάρχουν θέσεις με σημαντικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον, από τις οποίες ξεχωρίζει ο
χώρος της Ανάβρας, που σχετίζεται με τις ιαματικές και μαγικές ιδιότητες του ύδατος. Η
Ανάβρα αναπτύσσεται ως ανοικτό ιερό ήδη
από την απώτερη προϊστορία, ενώ συνεχίζει
τη ζωή της μέχρι τους ύστερους μεταβυζαντινούς χρόνους, διατηρώντας μέχρι σήμερα
την παράδοση του καθαγιασμένου χώρου.
Στη θέση λειτουργούσαν για δεκαετίες οι μαθητικές κατασκηνώσεις των Εκπαιδευτικών
Περιφερειών Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.
Μεταξύ της Λυκόφης και των Λαγυνών,
στα δυτικά τους, υπάρχει η θέση της «Παρδαλής Βρύσης», μιας πηγής που σύμφωνα με
την παράδοση και όπως αναφέρει ο Εβλιγιά
Τσελεμπή, που την ονομάζει βρύση του Σεντέλ ή Ζεντέλ Μπαμπά, κάθε σαράντα χρόνια, ανήμερα της παράδοσης του Κορανίου
στους ανθρώπους, τη λεγόμενη νύχτα του

70. Αυδίκος 1998: 74. Ιστ.Σχολ. 161-3. Μούτλια 1968: 152-153.
71. Özgül 2010: 298-299.
72. Ιστ. Σχολ.: 156-159. Σαπουντζή.
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Καδήρ, έβγαζε γάλα.
Όταν οι Τούρκοι κάτοικοι του χωριού
αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν, εγκαταστάθηκαν Ελληνοθράκες πρόσφυγες από
το έναντι κείμενο χωριό Κιουπλή. Από την
εποχή σώζεται, κατά τη Σ. Σαπουντζή, μία
οικία ανέπαφη, εκείνη των Καλλιόπης και
Κων/νου Μπόγλου. Οι λίγες τουρκικές οικογένειες που έμειναν μετά το 1922, σιγά-σιγά πούλησαν τα κτήματά τους και μετανάστευσαν απέναντι, στην ανατολική όχθη
του Έβρου. Η προφορική παράδοση θέλει
την Επιτροπή Μετονομασιών να δίνει το
νέο όνομα στο χωριό λόγω του γεγονότος
ότι, χάρη στα υψώματα που ορθώνονται στα
δυτικά του χωριού, ο ήλιος φαίνεται να δύει
νωρίτερα από την πραγματική ώρα, προσδίδοντας στον τόπο ένα παρατεταμένο «λυκόφως», δηλαδή την φαινομενική δύση του
ηλίου που προηγείται της κανονικής.
Οι Έλληνες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στον χώρο έκτισαν αμέσως, ήδη από
το 1923, τον ενοριακό τους ναό, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο ναός ξανακτιστηκε
λαμπρός κατά την περίοδο 1955-59.
Η δημόσια οδός, η οποία χαράχτηκε και
κατασκευάστηκε το 1935, ακολούθησε την
όδευση της κύριας οδού του παλαιού οικισμού. Η υδροδότηση της Λυκόφης από την
πηγή της Ανάβρας, μαζί με την υδατοδεξαμενή έγιναν το 1957.Το πευκοδασύλλιο, στη βόρεια είσοδο του χωριού φυτεύτηκε το 1959,
όταν και καθιερώθηκε η πανήγυρις κατά την
15η Αυγούστου, ημέρα της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Την ίδια χρονιά το χωριό ρυμοτομήθηκε και οριοθετήθηκε η μεγάλη κεντρική πλατεία. Η διανομή των χωραφιών έγινε
το 1961, ενώ ο αναδασμός το 1995. Επίσης,
στο χωριό σωζόταν μέχρι προσφάτως ιππήλατος γιαχανάς (σησαμοτριβείο).
Το 1924 ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο
Λυκόφωτος, το οποίο στεγάστηκε προσωρινά σε κοινοτικό κτίσμα. Στην ίδια θέση

73. Κώδηξ Α΄: 55.
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ανεγέρθηκε το 1927 το διδακτήριο το οποίο
επεκτάθηκε και ανακαινίσθηκε το 1962-63.
Το Κοινοτικό Κατάστημα είχε ανεγερθεί το
1962-63 στη θέση στην οποία από το 1974
βρίσκεται το υφιστάμενο κτίριο.
Η Κοινότητα Λυκόφωτος υφίστατο από
το 1950, ενώ ο οικισμός ανήκει από το 1999
στον καποδιστριακό Δήμο Σουφλίου και από
το 2011 στον Καλλικρατικό ομώνυμο Δήμο.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 365 κατοίκους.
Το Κιουπλί. Πολλά από τα παρέβρια
προσφυγικά χωριά της περιοχής κατοικούνται από Έλληνες που ήρθαν μετά από την
εκκένωση της Ανατολικής Θράκης σε μεγάλο βαθμό ή αποκλειστικά από το Κιουπλί. Το
Κιουπλί ήταν ο μεγαλύτερος ελληνικός οικισμός επί της ανατολικής όχθης του Έβρου,
ενώ συνδεόταν στενά με το Σουφλί, έφερε
μεγάλη ιστορία και παρουσίαζε σημαντική
εθνική και οικονομική δράση κατά τους τελευταίους αιώνες της Οθωμανοκρατίας. Τον
οικισμό συναντάμε στις 18 Μαΐου 1835, όταν
στον Κώδηκα Α΄ της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου διαβάζουμε εξαιρετικά αναλυτική
συμφωνία με τον γνωστό από το Διδυμότειχο
Χατζή-Μιχάλη Κάλφα Αδριανουπολίτη «διά
την ανέγερσιν της Ιεράς Αυτών Εκκλησίας»
που ετιμάτο στο όνομα της Αγίας Παρασκευής.73 Στα τέλη του 19ου αιώνα αναφέρεται
ως πόλη, κωμόπολη ή χωριό, με σημαντικό
πληθυσμό και αξιόλογη εκπαιδευτική δράση: Έτσι το 1877 μνημονεύεται ως ελληνικό
χωριό με 300 οικογένειες ή 1770 κατοίκους,
όπου λειτουργεί Αλληλοδιδακτική Σχολή με
2 τμήματα, συνδιδακτικό και αλληλοδιδακτικό με 63 μαθητές και 7 μαθήτριες, ενώ για
το 1884 δίνεται μεγαλύτερος πληθυσμός, 400
οικογενειών και λειτουργία Αστικής Σχολής
με 150 και Νηπιαγωγείου με 80 μαθητές/μαθήτριες.
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8.4. Οικισμοί Δημοτικής Ενότητας Τυχερού
Το Τυχερό.74 [Φωτ. 154] Τα αρβανιτοχώρια στην ευρύτερη περιοχή ήταν λίγα,
το Ιμπρίκ-Τεπέ, το Σουλτάνκιοϊ, η Μανδρίτσα, το Ζαλούφι και κάποια μικρότερα.75
Από τα δύο πρώτα προέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των Τυχεριωτών. Τα χωριά
αυτά είχαν πολλά κοινά μεταξύ τους, που
κορυφώνονταν με τη γιορτή και το κουρμπάνι στην ευρισκόμενη ενδιάμεσα Μονή
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κάτι που
συνέδραμε και στην ανάπτυξη σχέσεων με
τις ελληνορθόδοξες περιοχές δυτικά του
Έβρου και ιδίως με το κέντρο, το Σουφλί,
που οδηγούσαν ακόμη και σε κουμπαριές,
κάτι που βοήθησε αργότερα στην προσαρμογή των προσφύγων. Το Ιμπρίκ Τεπέ, στα
αρβανίτικα Κιουτέζα και Ίμβρασός κατά
το διάστημα της ελληνικής αρχής είχε αλληλοδιδακτική σχολή με 95 μαθητές, ενώ
αλλού, για το έτος 1880 αναφέρεται ότι το
χωριό είχε 1500 Έλληνες αλβανόφωνους,
Δημοτική Σχολή με 80 μαθητές και Παρθεναγωγείο με 40 μαθήτριες. Το Σουλτάνκιοϊ,
με αρβανίτικο όνομα Μπυθ(ι)κούκι και ελληνικό Λείβηθρο κατά το διάστημα της ελληνικής Διοίκησης (1920-22), ήταν επίσης
μεγάλο χωριό, με 1500 Έλληνες αλβανόφωνους κατοίκους και σχολείο με 35 μαθητές,
κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.76 Διοικητικά το Σουλτάνκιοϊ ανήκε στη
διοίκηση Μαλγάρων και το Ιμπρικ-Τεπέ στο
Ουζούν Κιοπρού. Κατά τη δεύτερη δεκαετία
του 20ου αιώνα οι κάτοικοι των δύο χωριών
είχαν εκτοπιστεί στην Αεραπόλ, στο εσωτερικό της Ανατολικής Θράκης για 3 χρόνια,
ενώ κάποιοι διέφυγαν στη Βουλγαρία. Κατά
την απογραφή του 1920 είχαν μετρηθεί 1552
άτομα στην Ιμβρασό και 946 στο Λείβηθρο.77
Στο Ιμπρίκ Τεπέ γεννήθηκε ο περίφημος

Φαν Νόλι ή Θεοφάνης Μαυρομάτης, συγγραφέας, διπλωμάτης, πολιτικός, ιστορικός,
ιδρυτής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, αλλά και πρωθυπουργός και αντιβασιλέας της χώρας αυτής το 1924.
Μετά την έλευση των προσφύγων από
την Ανατολική Θράκη, το φθινόπωρο του
1922, η επιλογή των παρέβριων θέσεων
εγκατάστασης έγινε λόγω της εγγύτητας
των πατρογονικών εστιών και με την προοπτική της άμεσης επιστροφής σε αυτά. Έτσι,
οι πρόσφυγες, μετά από διαμονή λίγων μηνών στο Σουφλί, σημαντικό κέντρο και σημείο διασποράς προσφύγων ξεκίνησαν για
τις νέες τους πατρίδες.
Οι περισσότεροι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν αρχικά στον κάμπο, όπου υπήρχαν
οι παλαιοί οικισμοί Τάρσιο/Χάντζιος και
Τσακιρτζί/Πυρόλιθος. Οι πλημμύρες όμως
ανάγκασαν τους κατοίκους να μετοικήσουν,
αρχικά από τον Πυρόλιθο (1929-30) και το
1936-38 από το Τάρσιο, στο Τύχιο, το παλαιό
Μπιντικλί, που κατοικούνταν μέχρι το 192022 από Τούρκους και Βούλγαρους μικρογεωργούς και κτηνοτρόφους, πρόσφυγες από
τη Μικρά ασία.
Το Μπιντικλί (Μπίντικλι ή Τεσεκλή) ήταν
παλαιότατη εγκατάσταση, που τη συναντάμε ήδη από τις αρχές του 15ου αιώνα ως
καλλιεργούμενη περιοχή (mezraa), η οποία
σύντομα μετατρέπεται σε οικισμό. Στα τέλη
του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα
το χωριό αποτελεί έδρα επαρχίας (nahiye)
του καζά Σουφλίου, στην οποία ανήκει μεγάλος αριθμός χωριών, από 20 έως 23.
Επιπλέον, ένα 10% των Τυχιωτών προέρχονταν από άλλα μέρη και κυρίως το Δοκάριο (Ντογαντζή), χωριό κοντά στην ανατολική όχθη του ποταμού Έβρου, που πάντοτε
διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Αρβανίτες, αλλά και το Μουγιαλή (Βογιαλίκι) της

74. Βλ. Αυδίκος 1998, κυρίως σ. 26-55, 62-67, 74-77, 179-183, 179-183. Δαλάτσης 2012.
75. Κουρτίδης 1943-44: 221.
76. Βαφείδης 1953: 61, 76-77.
77. Απογραφή 1920.
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Ανατολικής Ρωμυλίας, κοντά στο Καβακλή
(Τοπόλοβγκραντ). Εκτός αυτών στο Τύχιο
είχαν εγκατασταθεί λίγες οικογένειες Ποντίων από τον Καύκασο (Σάντα, Καρς), ενώ
είχαν παραμείνει λίγες τουρκικές οικογένειες, οι οποίες αναχώρησαν στο τέλος της
δεκαετίας του ’30.
Οι κάτοικοι αρχικά εγκαταστράθηκαν
στις τουρκικέδς παλαιες οικίες που βρήκαν,
ενώ μέσα στη δεκαετία του ’20 ξεκίνησε το
πρόγραμμα του «Εποικισμού», με το οποίο
ανεγέρθηκαν οικίες για όλους σχεδόν τους
πρόσφυγες. Μεταπολεμικά, με τις οικονομικές αλλαγές που επέφεραν το ανάχωμα,
αλλά και η μετανάστευση στη Γερμανία,
άρχισαν να ανεγείρονται νέες, «μοντέρνες»
κατασκευές. Το Τυχερό αρχικά εκτεινόταν
κατά μήκος ενός κύριου δρόμου, της σημερινής οδού Νίκης. Ήδη κατά τον μεσοπόλεμο
διαφοροποιείται και διευρύνεται η πολεοδομική φυσιογνωμία του σε ένα ακανόνιστο
γεωμετρικό σχήμα.
Ήδη το 1924 το χωριό αποτέλεσε αυτόνομη διοικητικά κοινότητα, το «Τύχιον»,
στην οποία εντάχθηκαν και άλλοι οικισμοί.
Βαθμιαία και πάντως πριν τον πόλεμο του
1940-41 το Τύχιο άρχισε να αναδεικνύεται
σε τοπικό κέντρο, ενώ το 1953 μετονομάσθηκε σε Τυχερό.
Το σημαντικότερο για την τοπική οικονομία ήταν το ανάχωμα που κατασκευάστηκε το 1955, ενώ από το 1956 άρχισαν
τα αντιπλημμυρικά έργα, που επέδρασαν
καταλυτικά στην οικονομική και όχι μόνο
δραστηριότητα για τα παρέβρια χωριά, οπότε το επίκεντρο της περιοχής μεταφέρθηκε
βαθμιαία από τα ορεινά και τη Λευκίμμη
στην περιοχή του κάμπου. Χαρακτηριστικό
της οικονομίας του Τυχερού ήταν, επίσης,
το σησαμοτριβείο που λειτουργούσε από τα
μέσα της δεκαετίας του ’40 και αντανακλούσε και την μετεξέλιξη της οικονομίας και της
μορφής του οικισμού σε ημιαστικό.

78. Αυδίκος 1998.
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Από ένα σημείο και μετά το Τυχερό ταυτίστηκε με τον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου
φορτώνονταν τα αγροτικά προϊόντα, ενώ
από τις αρχές του ’50 ο ηλεκτροφωτισμός
συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικισμού. Στην ανάπτυξη αυτή, κατά τη δεκαετία του ’60 σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν
η κατασκευή του αναχώματος και η παραγωγή του τοπικού πεπονιού, στην ποικιλία
αλτιμπάσι (ή αλταμπάσι).
Το Τυχερό παρουσιάζει μία αξιοζήλευτη
κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, ήδη από την 5η δεκαετία του 20ου αιώνα.
Από το 1990 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης δίνει νέα
ώθηση στον πρωτογενή τομέα. Στην μεγάλη
πλειοψηφία τους οι κάτοικοι ασχολούνταν
με την γεωργία και την καλλιέργεια βαμβακιού, ζαχαρότευτλου, σιταριού, ηλίανθου και
πασατέμπου. Τα τελευταία χρόνια καλλιεργούνται επίσης αμπέλια, ντοματάκια αλλά
και σπαράγγια, ενώ σημαντικός αριθμός
απασχολείται στην βιομηχανία ξύλου. Η δημιουργία του Δήμου Τυχερού ύστερα από την
ένωση των κοινοτήτων Τυχερού και Φυλακτού το 1989 και μέχρι το 2010 οδήγησε στην
ανάπτυξη αστικών γνωρισμάτων και τη διεύρυνση της οικονομικής βάσης της περιοχής.
Από τις εορτές σημαντικότερη είναι η
πανηγύρη του Αη-Γιάννου, του πολιούχου
της πόλης, κατά την ημέρα της Αποτομής
της Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στις 29 Αυγούστου που συνδέει το
Τυχερό με τους ανά την Ελλάδα Αρβανίτες
και ιδίως εκείνους που προέρχονται από τα
αρβανιτοχώρια της Ανατολικής Θράκης και
της Ανατολικής Ρωμυλίας
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του Τυχερού ανερχόταν
στους 2.409 κατοίκους.
Το Φυλακτό.78 Οι κάτοικοι του Φυλακτού προέρχονταν κυρίως από το Γιαούπ ή
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Γιακούμπ Μπέη, τη Σιταριά, όπως είχε ονομαστεί κατά την περίοδο 1920-22 της ελληνικής διοίκησης, και σε μικρότερο βαθμό
από το Καβακλί, αμφότερα ευρισκόμενα
στον καζά του Ουζούν Κιοπρού, στα νότια
του Εργίνη ποταμού, τα οποία ήταν μικρά
αγροτικά χωριά. Για το πρώτο ο Ν. Βαφείδης έδινε πληθυσμό 50 Ελληνικών οικογενειών κατά την περίοδο περί τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1677-79), ενώ για το Καβακλί
75.79
Με την αναγκαστική εγκατάλειψη των
πατρογονικών οικιών τους το φθινόπωρο του 1922 οι Γιαούπ-Σιταριώτες από την
πλευρά τους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο
παλαιό τουρκικό χωριό Σεϊμενλή, από το
οποίο βαθμιαία έφυγαν οι παιλοί του κάτοικοι, χωριό το οποίο συναντάμε από πρώιμους χρόνους.
Οι νέοι κάτοικοι του οικισμού βοηθήθηκαν από τους Σουφλιώτες, με τους οποίους
είχαν ήδη εμπορικές και κοινωνικές σχέσεις από παλαιά, ενώ αυτές συνεχίστηκαν
και εντάθηκαν μετά την εγκατάσταση στο
Φυλακτό λόγω της λειτουργίας στο Σουφλί
Γυμνασίου, ζωεμπορίου και αγοράς. Τυπικό
σύμβολο της οικονομίας και της ζωής της
περιοχής έως το 1955-56 ήταν το βουβάλι,
ενώ το βουβαλίσιο γάλα του Φυλακτού ήταν
παντού φημισμένο. Το σημαντικότερο για
την τοπική οικονομία ήταν το ανάχωμα που
κατασκευάστηκε το 1955, ενώ από το 1956
άρχισαν τα αντιπλημμυρικά έργα, που έδρασαν καταλυτικά στην οικονομική και όχι
μόνο δραστηριότητα για τα δύο χωριά.
Κι εδώ οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν αρχικά στις υφιστάμενες παλαιές τουρκικές
εστίες, ενώ κυρίως από το 1928 άρχισε η
εφαρμογή του Προγράμματος του Εποικισμού με το οποίο οι πρόσφυγες απόκτησαν
νέα σπίτια. Το χωροταξικό σχήμα του οικισμού ήταν αμφιθεατρικό, με την τυπική

αγροτική ανάπτυξη, με κέντρο την πλατεία,
όπου δεσπόζει ο ενοριακός ναός του Αγίου
Νικολάου.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του Φυλακτού ανερχόταν
στους 309 κατοίκους.
Η Λύρα80 είναι κτισμένη στα ανατολικά όρια του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου, δίπλα στη συμβολή του χειμάρρου Μαυρορέματος με τον
ποταμό Έβρο. Είναι το παλαιό τουρκικό
χωριό (Γ)ιελκιντζή, τουρκιστί το χωριό των
ιστίων, ενώ γιελκιντζή είναι ο ναυτικός και
ο κατασκευαστής ιστίων. [Φωτ. 153]
Μετά την εκκένωση της Ανατολικής
Θράκης εγκαταστάθηκαν στον παλαιό οικισμό Έλληνες πρόσφυγες από τα χωριά της
ανατολικής Θράκης Μαυροπήγαδο, Κιουπλί, Δοκάριο και Μοναστηράκι. Ο εποικισμός ολοκληρώθηκε το 1924, ενώ με το ΦΕΚ
194Α-14/08/1924 ο οικισμός προσαρτήθηκε
στη δημιουργηθείσα τότε κοινότητα Κορνοφωλεάς. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων παραμένει η γεωργία͘ κατά παράδοση
ο τόπος παρήγαγε κυρίως σιτάρι, βαμβάκι,
όσπρια, αραβόσιτο και μηδική.
Η εκπαίδευση στεγαζόταν μετά την Ενσωμάτωση-Απελευθέρωση αρχικά σε παλαιό
ερειπωμένο κτίριο, ενώ το 1931 ανεγέρθηκε διδακτήριο, το οποίο συμπληρώθηκε στα
1936-37.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 188 κατοίκους.
Λευκίμμη.81 [Φωτ. 142, 143, 155] Η Λευκίμμη βρίσκεται στον κεντρικό Έβρο, στα
νότια όρια του δάσους της Δαδιάς -Λευκίμμης - Σουφλίου και τις ανατολικές παρυφές
του μεγάλου ορεινού όγκου της Ροδόπης.
Είναι ένα τυπικό δυτικοθρακιώτικο χωριό,

79. Βαφείδης 1953: 82.
80. Ιστ. Σχολ.: 159-161. Λαογραφικά Λύρας 1968: 185-186
81. Αυδίκος 2002: 18-54, 67-90.
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από τα λίγα στην περιοχή που απαρτίζεται
από ντόπιους, σε αντίθεση με τους άλλους
οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.
Κεφαλοχώρι, παρουσίαζε αξιόλογη αρχιτεκτονική και σημαντικούς μάστορες της πέτρας, ενώ ήταν ο σημαντικότερος οικισμός
σε ολόκληρη την περιοχή τόσο από οικονομικής όσο και κοινωνικής απόψεως μέχρι
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο.
Ο τελευταίος διαλύει το χωριό τόσο πληθυσμιακά όσο και ως προς την κοινωνική του
συνεκτικότητα. Αμέσως μετά τον Εμφύλιο ο
πληθυσμός μειώνεται πολύ, οπότε κατά τη
δεκαετία του ’50 έρχονται να εγκατασταθούν αυτοβούλως ή κυρίως ως αποτέλεσμα
κρατικής πολιτικής Σαρακατσάνοι και οι λεγόμενοι «σινανάηδες», ακτήμονες αγρότες
που μεταφέρθηκαν από χωριά της επαρχίας
Διδυμοτείχου, στα πλαίσια της πληθυσμιακής ενίσχυσης των εγκαταλειμμένων περιοχών.
Η τοπική παράδοση θέλει τους κατοίκους του χωριού να προέρχονται από μεγάλο οικισμό που βρισκόταν χαμηλότερα, κοντά στη σημερινή Βρυσούλα., αποτελώντας
ένα χωριό με ισχυρή παράδοση και εθνική
δραστηριότητα. Κάποια ομαδική σφαγή από
τους κατακτητές και επιδημία πανούκλας,
εκδοχή που είναι η πλέον ευλογοφανής οδήγησαν τους επιζώντες να επιλέξουν νέους
τόπους εγκατάστασης: οι γεωργοί επέλεξαν μία πεδινή περιοχή επί της Ανατολικής
όχθης του Έβρου, κοντά στο Ουζούν Κιοπρού (Μακρά Γέφυρα), όπου ίδρυσαν επίσης ένα χωριό ονομαζόμενο Καβατζήκ, ενώ
οι κτηνοτρόφοι προτίμησαν έναν ορεινό
χώρο στους πρόποδες του όρους Μπαλτζιά,
αρχικά στη θέση «αλχάνια», στο μισό της
απόστασης Τεκκέ (Ταύρης) με τη σημερινή
Λευκίμμη, μακριά από την ασυδοσία των
Τούρκων. Μετά από μικρό, εντούτοις, διάστημα, συνέχισαν την πορεία τους προς τα
επάνω, σε ασφαλέστερο μέρος. Έτσι, ο τόπος
ο οποίος αποτελεί την πραγματική θέση της
πρώτης εγκατάστασης του οικισμού είναι
το νοτιοανατολικό άκρο του σημερινού οι162

κισμού, εκεί όπου βρίσκονται και τα παλαιότερα στοιχεία του, που συμπυκνώνουν τη
συλλογική μνήμη: είναι ο παλαιός ναός, σήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και η παλιά βρύση (τσεσμές), ενώ οι πρώτες κατοικίες αναπτύσσονται ανατολικά, στον άξονα
του νερού, ανάμεσα στους δύο παλιούς τσεσμέδες. Η παράδοση αυτή συμφωνεί με την
αναφορά του χωριού ως καλλιεργήσιμης περιοχής πριν το 1530, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε χωριό, που ανήκε στο ζαβιγιέ του
Κιζίλ Ντελή.
Το όνομα, Καβατζήκ δόθηκε από τις πολλές λεύκες που υπήρχαν στο παλιό χωριό,
καθώς η σημερινή Λευκίμμη δεν έχει τέτοια
δέντρα, υπογραμμίζοντας έτσι τη σύνδεση
με το παρελθόν. Με την ανάπτυξη του οικισμού δημιουργήθηκαν οι κύριες γειτονιές
από τα ονόματα των μεγάλων οικογενειών,
ανάμεσα στις οποίες ξεχώριζαν τα «γκαϊντατζάδικα» και τα «καβαρατζάδικα», που αντιστοιχούσαν στις κύριες πατριές του χωριού.
Στις αρχές του 19ου αιώνα σύμφωνα με
το Λεύκωμα Θράκης Μακεδονίας ο πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν στις 70 οικογένειες. To 1877 ο πληθυσμός του οικισμού
φαίνεται να ανέρχεται στους 1500 κατοίκους.
Οι οικονομικές δραστηριότητες που ανέδειξαν τον χαρακτήρα του οικισμού ήταν οι
εμπορικές και μεταποιητικές, σε βάρος των
παλιών κτηνοτροφικών, οπότε μεταβλήθηκε
και η πολιτισμική εικόνα του χωριού. Η οικιστική άνθηση που διακρίνεται ακόμη και
σήμερα αντανακλά αυτή την οικονομική,
«ημιαστικού» τύπου ανάπτυξη, με το εμπόριο και τους επαγγελματίες ή «εσνάφηδες»
που μετατρέπουν τη Λευκίμμη σε «επαγγελματικό χωριό», όπου αναπτύσσονταν και
οι τρεις κλάδοι της παραγωγής. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι προπολεμικά υπήρχαν στο
χωριό 11 παντοπώλες, 8 καφεπώλες, 8 υποδηματοποιοί, 7 μυλωθροί, 7 ξυλουργοί, 2
οργανοπαίκτες, 2 ρακοκάζανα, αλλά και 16
μάστορες οικοδόμοι, δείγμα της υπεροχής
του οικισμού στον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ
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στον αγροτικό-γεωργικό τομέα απασχολούνταν μόνο το 55% του ενεργού πληθυσμού,
ήτοι 167 στους 301. Κάποια στιγμή οι κάτοικοι του χωριού ασχολήθηκαν εντατικά με
την σηροτροφία. Επιπλέον υπήρχε μεγάλος
αριθμός μύλων στα δύο ρέματα του χωριού,
τόσο αλευρόμυλοι, ένας από τους οποίους
μηχανοκίνητος, όσο και γιαχανάδες (σησαμοτριβεία) Η ξεχωριστή αυτή φυσιογνωμία
της Λευκίμμης προβάλλεται κυρίως στις δύο
πλατείες του χωριού, το Μεσοχώρι και το
Δενδρούδι.
Αυτή η ευρεία οικονομική και πολιτισμική δραστηριότητα οδηγεί στον κυρίαρχο ρόλο του οικισμού στα γειτονικά χωριά,
χριστιανικά και μουσουλμανικά, με την πώληση των προϊόντων, την προσφορά υπηρεσιών, την άλεση των γεννημάτων, αλλά
και με την επιρροή στον πνευματικό τομέα,
όπου το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων
Λευκιμμιωτών ήταν έκδηλο. Αυτός ο ρόλος
εντείνεται κατά την πρώτη περίοδο μετά το
1922 και τη δημιουργία των προσφυγικών
οικισμών.
Η ακμή αυτή και η ισχυρή τοπική, οικοδομική παράδοση αντανακλώνται στην ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού του Γενεσίου της Θεοτόκου επάνω σε λόφο, το 1902
και την αναστήλωσή του, το 1928
Θαυμάσιο δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής είναι και το αρχοντόσπιτο Κιρμιζή
που ήταν οικία και παντοπωλείο, ενώ στην
εσωτερική αυλή λειτουργούσε γιαχανάς
(σησαμοτριβείο). Το κτίριο εντυπωσιάζει
ακόμη και σήμερα με την εξαιρετικά επιμελημένη, «αστική», λιθόκτιστη πρόσοψή του.
Δυστυχώς, βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης ετοιμορροπίας, ενώ το μεγαλύτερο
μέρος του έχει καταπέσει.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 199 κατοίκους.
Ο Προβατώνας είναι ένα χωριό του
οποίου οι κάτοικοι είναι πρόσφυγες από
διάφορα χωριά της Ανατολικής Θράκης, που

εγκαταστάθηκαν εδώ το 1922, μετά την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Το παλιό,
τουρκικό όνομα του χωριού ήταν ΚογιούνΓιερί, το οποίο σημαίνει «Προβάτου Τόπος».
Έτσι, οι περιηγητές και ερευνητές που διέρχονται από τον παλαιό οικισμό μέχρι και τα
τέλη του 19ου αιώνα, λόγω της κεντρικής
του θέσης, τον αναφέρουν με το όνομα αυτό.
Από το τουρκικό όνομα έλαβε ο οικισμός το
νέο, ελληνικό του όνομα το 1921 από την
Επιτροπή Μετονομασιών.
Το χωριό βρίσκεται και σήμερα σε κρίσιμη θέση, στο σταυροδρόμι που ενώνει τον
Βόρειο με τον Νότιο Έβρο και τη Λευκίμμη
με το Τυχερό, του οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τη «βιομηχανική περιοχή»,
καθώς εδώ λειτουργούν ένα μεγάλο εργοστάσιο ξυλείας και το εκκοκκιστήριο βαμβακιού των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Έβρου. Στον οικισμό ξεχωρίζει με την
παρουσία του ο λαμπρός ενοριακός ναός
της Αγίας Παρασκευής.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 699 κατοίκους.
Η Θυμαριά ήταν παλαιό τουρκικό χωριό που είχε το όνομα Κιοπεκλί που σημαίνει το χωριό των σκυλιών, προφανώς λόγω
του μεγάλου αριθμού των ζώων αυτών που
χρησιμοποιούνταν από τους κτηνοτρόφους
κατοίκους του οικισμού για να προφυλάσσουν τα κοπάδια τους. Το 1921 ο οικισμός
μετονομάστηκε σε Θυμαριά από την επιτροπή Μετονομασιών. Στην μεγάλη πλειοψηφία
τους, οι κάτοικοι του χωριού κατά παράδοση ασχολούνται με την γεωργία και την καλλιέργεια βαμβακιού, σιταριού, ηλίανθου και
πασατέμπου. Αρκετοί, επίσης, εργάζονται
στην βιομηχανία ξύλου Ακρίτας Α.Ε
Το χωριό πανηγυρίζει στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα του Αγίου Δημητρίου, στον οποίο
είναι αφιερωμένος και ο ναός του οικισμού.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 233 κατοίκους.
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Η Ταύρη82 βρίσκεται στα σύνορα της
Ελλάδας με την Τουρκία σε απόσταση 42
χλμ. από την Αλεξανδρούπολη και 24,5 χλμ.
νοτίως του Σουφλίου. Ο οικισμός ήταν γνωστός ως τεκκές, προφανώς από την ύπαρξη
ετερόδοξου καθιδρύματος. Κατά τον 19ο αιώνα εδώ εγκαταστάθηκαν Βούλγαροι από
το φανατικό χωριό του Ντογκάν Χισάρ, της
Αισύμης. Στο χωριό μετά το 1923 και την
ανταλλαγή πληθυσμών εγκαταστάθηκαν
πρόσφυγες από τα χωριά της Ανατολικής
Θράκης Καβακλί, Κιουπλί, Κούρτ, που αποτέλεσαν ουσιαστικά το σύνολο του πληθυσμού του, μαζί με κάποιες οικογένειες Αρβανιτών. [Φωτ. 138]
Στην περιοχή του χωριού είχαν βρεθεί
πλουσιότατα πετρελαιοφόρα κοιτάσματα
σε μεγάλο βάθος, τα οποία είχαν ερευνηθεί
τόσο προπολεμικά όσο και μεταπολεμικά,
δημιουργώντας εικασίες για μεγάλο υπόγειο πλούτο και ελπίδες για την εκμετάλλευσή του.

82. https://www.facebook.com/taurievrou
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Τοπόσημο του χωριού μπορεί να θεωρηθεί το ναΰδριο του Αγίου Γεωργίου, στα δεξιά
της ανόδου της εθνικής οδού, ένα νεωτερικό
κτίσμα, το οποίο εντούτοις έχει ανεγερθεί
στη θέση αρχαιότερου, με την παράδοση να
θέτει εδώ θαυματουργή εικόνα του μεγαλομάρτυρα, προς τιμήν του οποίου γινόταν
μεγάλη πανήγυρις. Η ίδια παράδοση μιλά
για παλαιότατο χριστιανικό χωριό που καταστράφηκε στα χρόνια της εθνεγερσίας του
1821. Ο ενοριακός ναός του οικισμού τιμάται, επίσης, στον όνομα του Αγίου Γεωργίου.
Η Ταύρη αναφέρεται επίσημα ως οικισμός το 1924 στο ΦΕΚ 194Α-14/08/1924 και
προσαρτάται στην νεοιδρυθείσα κοινότητα
Τυχίου, στη συνέχεια Τυχερού. Σήμερα ανήκει στην τοπική κοινότητα Προβατώνα και
τη Δημοτική Ενότητα Τυχερού του καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου.
Κατά την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν
στους 62 κατοίκους.
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Χάρτης Δήμου Σουφλίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Εθνικό πάρκο Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου
Ποταμός Έβρος
Λίμνη φράγματος Λύρας
Το Απολιθωμένο δάσος
Κάστρο Γκύμπραινας
Κάστρο Σεϊτάν Καλέ
Πηγές Λαγυνών
Λαξευτό προϊστορικό μανιτάρι
Μακεδονικός τάφος Λαγυνών
Ντολμέν Ρούσσας
Βραχογραφίες Γονικού-Τσογκάρ
Δερβένι-Ζειρηνία
Παλαιόκαστρο Σουφλίου
Κάστρο Αγιάσματος Λαβάρων

Γέφυρα Σιδηρούς
Γέφυρα Γιαννούλης
Γέφυρα Πεσσάνης
Γέφυρα Σιδηροχωρίου
Τεκκές Σιδηρούς
Τεκκές Μικρού Δερείου
Τεκκές Κιζίλ Ντελή Ρούσσας
Θέση Κουρί Λαβάρων
Ναός Ταξιαρχών Κορύμβου
Ναός Αγίου Αθανασίου Πρωτοκκλησίου
Ναός Αγίου Δημητρίου Μαυροκκλησίου
Ναός Αγίου Δημητρίου Κυριακής
Ναός Αγίου Δημητρίου Αμορίου
Πρώην ουνιτικός ναός Αγίου Δημητρίου
Κυριακής (σήμερα ναός Αγίας Κυριακής)
29 Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορνοφωλιάς
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου Λευκίμμης
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λευκίμμης
Ναός Αγίου Αθανασίου Λαβάρων
Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς
Μονή Παναγίας Πορταΐτισσας Κορνοφωλιάς
Οικισμός Λευκίμμης
Θέση Χίλγια
Μουσείο Άρτου και Σίτου Λευκίμμης
Κέντρο Ενημέρωσης Απολιθωμάτων
Λίμνη Τυχερού
Ξενοδοχείο Θράσσα
Ξενοδοχείο La Strada
Ξενοδοχείο Το Απολιθωμένο Δάσος,
Holiday Villas
Η4 Παραδοσιακός ξενώνας Λεύκιππος
Η5 Οικοτουριστικός ξενώνας Forest Inn
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Η1
Η2
Η3

Χάρτης πόλεως Σουφλίου
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Χάρτης πόλεως Σουφλίου
1 Ναός Αγίου Γεωργίου
2 Ναός Αγίου Αθανασίου
3 Μουσείο Μετάξης Πολιτιστικού Ιδρύματος

Όμιλος Τραπέζης Πειραιώς

4 Μουσείο Τέχνης Μεταξιού
5 Λαογραφικό Μουσείο «τα Γνάφαλα»
6 Δημοτικό Ιστορικό Μουσείο πρώην

κτίριο Μπρίκα

7 Συγκρότημα μεταξουργίας Αδελφών Τζίβρε
8 Δημαρχείο
9 Αστυνομικό τμήμα

Κέντρο Υγείας
Σταθμός ΚΤΕΛ
Χώρος στάθμευσης ταξί
Σιδηροδρομικός σταθμός
Πυροσβεστική υπηρεσία
Παλαιό Α΄ Δημοτικό Σχολείο
Δημοτική Βιβλιοθήκη Σουφλίου,
παλαιό Γαλλικό Τελωνείο-Γυμνάσιο
17 Η1 Ξενοδοχείο «το Κουκούλι»,
πρώην κουκουλόσπιτο Καλέση
Η2 Ξενοδοχείο Ορφέας
10
11
12
13
14
15
16
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