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Εισαγωγικό σημείωμα 

 
 πρόκληση της τοπικής ιστορίας είναι πάντα ισχυρή για όσους έχουν επίγνωση 
ότι το πέρασμα του χρόνου δεν είναι απλώς φαινόμενο κυκλικό αλλά διαδικασί-
α σημαίνουσα. Η επίγνωση αυτή αναπτύσσεται κατά τεκμήριο ως αποτέλεσμα 

ειδικών σπουδών, καμιά φορά όμως αποτελεί και τίμημα της εμπειρίας. Άνθρωποι που 
έζησαν γεγονότα τραγικά (πολέμους, καταστροφές, προσφυγιές κ.ά.) αντιλαμβάνονται 
ότι κάθε στιγμή της ζωής τους είναι αξιομνημόνευτη ως σταθμός μιας δύσκολης 
διαδρομής, η οποία δεν υπήρξε μόνο ατομική αλλά και συλλογική δοκιμασία. Γι᾿ αυτό 
νιώθουν την ανάγκη να απομνημειώσουν την εμπειρία τους και να την κοινοποιήσουν 
πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό διασώζουν τα ίχνη του περάσματός τους από τη ζωή 
και βοηθούν τη μνήμη, τη δική τους και των άλλων, στις πρόχειρες ιδιωτικές αλλά και 
τις πιο απαιτητικές και εξειδικευμένες αναδρομές της. 
 Αυτή είναι η περίπτωση του αείμνηστου συμπολίτη μας Πασχάλη Κρικόπουλου 
(1916-2004), ο οποίος, έχοντας ζήσει βίο πολυκύμαντο, άρχισε από το 1974 (τουλάχι-
στον) να καταγράφει τις αναμνήσεις του σε κοινά σχολικά τετράδια, που έως το 1995 
(οπότε ολοκλήρωσε, καθώς φαίνεται, το τελευταίο από αυτά) είχαν γίνει συνολικά 
είκοσι εννέα. Ο συγγραφέας είχε απόλυτη συνείδηση ότι η καταγραφή αυτή δεν ήταν 
ιδιωτική. Την απηύθυνε σε ένα «αναγνωστικό κοινό», που ταυτιζόταν με την κοινωνία 
της ιδιαίτερης πατρίδας του, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή και την οριστική εγκατάσταση των προσφύγων στο Καλαμπάκι. 
 Έγραψε σε κοινά σχολικά τετράδια, με καθαρά ευανάγνωστα γράμματα, που 
δείχνουν άνθρωπο τακτικό και μεθοδικό, και σε μια γλώσσα που, παρά τη βαθιά της 
λαϊκότητα, θυμίζει σε πολλά σημεία γλώσσα παλιού δημοσίου εγγράφου. Η απομίμηση 
αυτής της γλώσσας επιδιώκει να δώσει στο κείμενο επισημότητα και κύρος, αν και 
μερικές φορές φτάνει σε εξεζητημένες μακροπερίοδες διατυπώσεις, με παραλείψεις ή 
επαναλήψεις λέξεων, που αποβαίνουν σε βάρος της σαφήνειας και της γλωσσικής 
μορφής του κειμένου.     
 Σε όλα τα τετράδιά του ο Πασχάλης Κρικόπουλος μιλά κυρίως για τον εαυτό του 
και για την οικογένεια του πατέρα του: για την άδικη και σκληρή μοίρα του πατέρα του 
Αναγνώστη που αναγκάστηκε από πολύ μικρός να φύγει από το πατρικό του, να χάσει 
τα αδέρφια του και να μπει στη δούλεψη ξένων· για τη δική  του πικρή ορφάνια, για τη 
ζωή που δεν του χαρίστηκε, για τα όνειρά του που δεν πραγματοποιήθηκαν. 
Ταυτόχρονα όμως μιλά για πρόσωπα και πράγματα άγνωστα στους περισσότερους από 
εμάς και μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία του χωριού μας. Αυτό είναι 
κάτι για το οποίο θα πρέπει να του οφείλουμε ευγνωμοσύνη.  
 Βέβαια ο ίδιος ο συγγραφέας δεν πρόλαβε να προχωρήσει σε δημοσίευση του 
έργου του. Ούτε είναι βέβαιο ότι είχε σκοπό να το κάνει. Σ᾿ εμάς, ως φορέας ιστορικής 
μνήμης, υποδείχτηκε το 2002 από τον κατά δέκα χρόνια νεότερο φίλο του Χρήστο Στρά-
ντζαλη, ο οποίος όμως δεν γνώριζε τίποτα για τα γραπτά του. Η έκπληξή μας ήταν 
μεγάλη και εξαιρετικά ευχάριστη, όταν, κατά την πρώτη συνάντησή μας, ο αείμνηστος 
Πασχάλης Κρικόπουλος μας αποκάλυψε την ύπαρξη των τετραδίων του και μας 
εμπιστεύτηκε κάποια από αυτά. Είχαμε αντιγράψει τότε μερικά αποσπάσματα, κυρίως 
από το δέκατο τετράδιο, στο πλαίσιο μιας εργασίας μας για την πρώτη ομηρία, την 
κατοχή και τις μεταπολεμικές περιπέτειες του χωριού μας. Ύστερα, μετά το θάνατο του 
γέροντα, η οικογένεια μας ζήτησε να επιστρέψουμε τα τετράδια, τα οποία μοιράστηκαν 
ανάμεσα στα τρία παιδιά του. 

Η 
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 Το 2007 ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Δημήτρη Κρικόπουλο, το μοναδικό παι-
δί του Πασχάλη Κρικόπουλου που εξακολουθεί να ζει στο Καλαμπάκι. Μας εμπιστεύ-
τηκε τα δέκα τετράδια που είχε ο ίδιος στην κατοχή του και αρχίσαμε αμέσως τη 
συστηματική αντιγραφή και σάρωσή τους. Έχουν ήδη αντιγραφεί έξι (6) τετράδια, τα 
εξής: [Τ1] Η ζωή μου κι αι αναμνήσεις μου (1974), [Τ2] Μορφές που πέρασαν (1976), 
[Τ12] Ο Σηκωμός (1986), [Τ17] Τραγούδια της Θράκης (1987), [Τ18] Αι αναμνήσεις μου 
διά την γενεάν μου και το γενεαλογικόν μου δένδρον (1988) και [Τ25] Οι Θεμελιωτές 
(1992) και πρόκειται να αντιγραφούν άλλα τέσσερα: [Τ6] Η προέλευσις και τα 
περάσματα της ζωής μου (1983), [Τ14] Η ιστορία μου (1987), [Τ19] Η αυτοβιογραφία 
μου (1988) και [Τ29] Διήγημα: Στα τιμημένα γηρατειά (1995). 
 Η αντιγραφή και η δημοσίευση των τετραδίων του Πασχάλη Κρικόπουλου 
γίνεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος Τοπικής Ιστορίας που υλοποιείται εδώ και 
μερικά χρόνια στο Γυμνάσιο Καλαμπακίου. Στόχος του προγράμματος είναι να 
ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για την ιστορία του τόπου τους και να μάθουν να 
σέβονται και να εκτιμούν οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή γνώσης για το 
πρόσφατο ή το απώτερο παρελθόν και, ακόμη, για τη συμβολή της δικής τους 
οικογένειάς στη διαμόρφωση της πραγματικότητας που βιώνουν οι ίδιοι –
ανυποψίαστοι τις περισσότερες φορές– ως δεδομένο και αυτονόητο παρόν. 
Θεωρήσαμε ότι η συνειδητοποίηση της κοινής ιστορικής μνήμης θα μπορούσε να 
συμβάλει στη διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας και να ενισχύσει το αίσθημα 
της ιθαγένειας που πρέπει να προσδιορίζει τον ώριμο και συνειδητό πολίτη. 
 Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κρικόπουλο για την παραχώρηση των τετρα-
δίων του πατέρα του και ευχόμαστε το παράδειγμά του να βρει μιμητές, καθώς ο α-
είμνηστος Πασχάλης Κρικόπουλος δεν είναι ίσως η μοναδική περίπτωση ανθρώπου στο 
δήμο μας που άφησε γραπτές αναμνήσεις ή οποιοδήποτε άλλο είδος αρχείου 
(φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλα τεκμήρια οποιουδήποτε τύπου). Ευχαριστούμε, τέλος, 
και όλους όσους μας πρόσφεραν διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικές με την έρευνά 
μας (τις υπηρεσίες του δήμου Καλαμπακίου και άλλους ιδιώτες) και ελπίζουμε ότι η 
εργασία αυτή δεν θα σταματήσει εδώ. 

Οι επιμελητές    
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Πασχάλης Κρικόπουλος 
 

Βιογραφικό σημείωμα 
 
 Πασχάλης Κρικόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει ο ίδιος στα 
χειρόγραφα τετράδιά του, γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1916 στο 
Καλαμπάκι, κατά τη διάρκεια του πρώτου εκτοπισμού των Κρυονεριτών από 

την Ανατολική Θράκη (1914-18). Γονείς του ήταν η Παναγιώτα, θυγατέρα του Κων-
σταντίνου Βραχνού και της Ελανθώς, και ο Αναγνώστης, που εργαζόταν από τα οκτώ 
του χρόνια ως υπάλληλος στα κτήματα του πεθερού του στο Κρυόνερο, πριν γίνει 
γαμπρός του. Ο Αναγνώστης πέθανε όμηρος στη Βουλγαρία κατά την πρώτη Ομηρία 
(1917-18) και ο μικρός γιος του δεν τον γνώρισε ποτέ. Πατέρα θεωρούσε τον δεύτερο 
σύζυγο της μητέρας του Θεόδωρο Λαγόπουλο. 
 Υπήρξε άριστος μαθητής και στα γραπτά του μνημονεύει με ιδιαίτερη αγάπη 
και σεβασμό τους δασκάλους του Ηλία Βελλιάδη (κυρίως) και Χρύσανθο Κουρσουμπά, 
που παρότρυναν –επί ματαίω– τους γονείς του να τον στείλουν να σπουδάσει. Το 1930 
αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στη Σχολή Υπαξιωματικών και στην προσπάθειά του 
αυτή τον βοήθησε ο Καλαμπακιώτης δικηγόρος Σωτηράκης Θεοδωρίδης. Με ενέργειες 
του ίδιου είχε ήδη εξασφαλίσει και αποζημίωση 28.000 δραχμών τότε, ποσό με το 
οποίο, όπως μου δήλωσε, «θα μπορούσε να χτίσει τρία σπίτια» και φυσικά να σπου-
δάσει. Η μητέρα του όμως με θρήνους και οδυρμούς τον απέτρεψε. 

Το 1931 πήγε να μάθει την τέχνη του καροποιού, μετά όμως από τρεις μήνες α-
ναγκάστηκε να επιστρέψει στο πατρικό του, επειδή είχε αρρωστήσει σοβαρά ο πατριός 
του. Όπως γράφει ο ίδιος «η προσφυγιά, η φτώχεια της οικογενείας μου και η α-
σθένεια του μητριού μου ήταν η αιτία να φαγωθούν και τα ολίγα(sic) χρήματα που είχα 
από την αποζημίωσίν μου». 
 Για την πραγματική του ταυτότητα βεβαιώθηκε το 1931-32, όταν βοηθούσε στις 
αγροτικές εργασίες τη γιαγιά του, για όσο διάστημα ο μικρότερος γιος της Φωτάκης 
υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Φυσικά κάποιες ασαφείς πληροφορίες για την 
καταγωγή του είχε από την εποχή που φοιτούσε ακόμη στο Δημοτικό. Στο σπίτι της 
γιαγιάς του Ελανθώς βρήκε το «Οικογενειακόν Βιβλιάριον» των γονιών του και την 
πραγματική ημερομηνία γέννησής του –διότι ο πατριός του τον έγραψε μετά το 1922 
στη δική του οικογενειακή μερίδα, του έδωσε το επώνυμό του και τον δήλωσε κατά 
τρία έτη μεγαλύτερο, ίσως για να εξαλείψει οποιαδήποτε αναφορά στον φυσικό του 
πατέρα. 
 To 1933 πέθανε ο πατριός του αφήνοντάς τον προστάτη των τριών μικρότερων 
ετεροθαλών αδελφών του, του Γιάννη, 14 ετών τότε, της Ελάνθης, 9, και του 
Απόστολου, 6 ετών. Η άθλια οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του και η 
παρατεταμένη ασθένεια του πατριού του εξανέμισαν την αποζημίωση που πήρε το 
1928 εξαιτίας του θανάτου του πατέρα του στο Κίτσοβο.  
 Το 1939 παντρεύτηκε (για την ακρίβεια απήγαγε) τη γειτονοπούλα του 
Ανδρονίκη Μαγκριώτη, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά: την Αναστασία, που ζει 
στη Νέα Πέραμο, τον Αναγνώστη, που πέθανε βρέφος κατά τη διάρκεια της 
βουλγαρικής κατοχής, τον Δημητρό, που ζει στο Καλαμπάκι, και τον Αναγνώστη τον 
νεότερο, που ζει σήμερα στη Δράμα. 
 Το 1948 γνώρισε τον μοναδικό εν ζωή αδελφό του πατέρα του, τον Πασχάλη, με 
τον οποίο είχε το ίδιο όνομα. Ο Αναγνώστης Κρικόπουλος δεν έδωσε στο μοναχογιό 

Ο 
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του το όνομα του δικού του πατέρα, που ονομαζόταν Σάββας, αλλά το όνομα του αδερ-
φού του που τον θεωρούσε χαμένο. Ο Σάββας, μετά το θάνατο της πρώτης του γυ-
ναίκας στο Κρυόνερο (προ του 1900) είχε ξαναπαντρευτεί και η δεύτερη σύζυγός του 
είχε φερθεί τόσο άσχημα στα τρία παιδιά του άντρα της, ώστε αυτά έφυγαν από το 
σπίτι και έχασαν τη μεταξύ τους επαφή. Ο Αναγνώστης, ο μικρότερος, έμεινε στο Κρυ-
όνερο (ως ψυχοπαίδι του Κωνσταντίνου Βραχνού), ο μεσαίος, ο Πασχάλης, πήγε στο 
Προτίβο και ο μεγαλύτερος, ο Νίκος στην Τρουλιά. Φαίνεται πως ιδίως ο Αναγνώστης 
δεν συγχώρησε ποτέ τον πατέρα του για την ανεκτικότητά του απέναντι στη δεύτερη 
σύζυγό του και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που προτίμησε να δώσει στο γιο του το ό-
νομα του αδερφού του.  
 Πήρε μέρος στις πρώτες εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που 
διενεργήθηκαν αμέσως μετά την απελευθέρωση στις 18 Οκτωβρίου 1944 και εξελέγη 
Κοινοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του δολοφονηθέντος λίγο αργότερα Λευτέρη 
Αναγνωστίδη. Συνέχισε να αναμειγνύεται στα κοινά και να εκλέγεται συνεχώς 
Σύμβουλος μέχρι και το 1958, χωρίς όμως ποτέ να μπορέσει να εκπληρώσει την 
επιθυμία του να εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινότητας. 

Το 1947 ίδρυσε το Σωματείον Ακτημόνων Καλλιεργητών «Η Δήμητρα», σκοπός 
του οποίου ήταν βάσει του καταστατικού του «η ανεύρεσις αγρών διά την αποκατά-
στασιν των ακτημόνων καλλιεργητών Καλαμπακίου». Επίσης από το 1964 αναμείχθηκε 
και στη διοίκηση του «Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων» (Τ.Ο.Ε.Β. Δοϊράνης). 

 Μετά την Κατοχή επανασυστήθηκαν οι Συνεταιρισμοί Καλαμπακίου ο «Μέγας 
Αλέξανδρος» και «Βυζάντιον». Ο Πασχάλης Κρικόπουλος δραστηριοποιήθηκε στον 
πρώτο συνεταιρισμό, αναγκάστηκε όμως να αναστείλει τη δραστηριότητά του λόγω της 
δικτατορίας του 1967. Το 1974, μετά την κατάρρευση του δικτατορικού καθεστώτος, 
επανήλθε στην ενεργό δράση και ανέλαβε πάλι τη διοίκηση του Συνεταιρισμού. Ύστερα 
από ένα τετράμηνο έγιναν αρχαιρεσίες στο Συνεταιρισμό αλλά δεν εξελέγη, γεγονός 
που τον έκανε να αποσυρθεί οριστικά και να ιδιωτεύσει.  

Φαίνεται πως τότε αποφάσισε να μιλήσει για τη ζωή του. Το πρώτο του τετρά-
διο με τίτλο «Η ζωή μου» ολοκληρώνεται το 1974. Ακολουθούν πολλά άλλα (οι Θε-
μελιωτές είναι το 25ο και γράφηκε το 1992, στηρίχτηκε όμως σε άλλα παλαιότερα τε-
τράδια, διασκορπισμένα σήμερα μεταξύ των παιδιών και των εγγονών του). Το 29ο 
τετράδιο (πιθανότατα το τελευταίο) γράφτηκε το 1995. Στα περισσότερα επαναλαμβά-
νει την ιστορία της οικογένειας του πατέρα του, το θάνατο του οποίου δε μπόρεσε να 
αποδεχτεί. Σιγά σιγά ο κύκλος των ενδιαφερόντων του μεγαλώνει 
συμπεριλαμβάνοντας και την ιστορία του χωριού του, τα τραγούδια της πατρίδας του, 
αλλά και κάποια διηγήματα με στόχο διδακτικό. Σίγουρα αυτά τα τελευταία είναι και τα 
λιγότερο ενδιαφέροντα. Αντιθέτως, τα στοιχεία που δίνει για πρόσωπα, πράγματα, 
ενέργειες και ιστορικά γεγονότα είναι ακριβή και τεκμηριωμένα. Πάντως σε όλα τα 
κείμενά του είναι εμφανής η αίσθηση της αδικίας που τον διακατείχε. Αισθανόταν πως 
η ζωή δεν υπήρξε γενναιόδωρη μαζί του και δεν του έδωσε όσα εδικαιούτο και θα 
μπορούσε να επιτύχει. 

Πέθανε στις 20 Φεβρουαρίου 2004 σε ηλικία 88 ετών ανάμεσα στα παιδιά και 
τα εγγόνια του. Ίσως αυτή ήταν η δικαίωση που του επιφύλαξε η ζωή. 
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SIGLA 
 

( )  Προσθήκη (γράμματος ή λέξης) από τους επιμελητές 
{ }  Οβελισμός λέξης ή φράσης 
|4 ή 5  Αλλαγή σελίδας 
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BOTED Babylon Online Turkish-English Dictionary. 
COTD A. D. Alderson & Fahir İz, The Concise Turkish Dictionary, Οξφόρδη 1980.  
ΕΕΛΕΓ «Ερμηνευτικό και ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας», 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα. 
ΛΚΝ Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 

Θεσσαλονίκη 1998. 
ΛΝΕΓ  Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998 

(πρώτη επανέκδοση). 
ΠΛΜ  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα. 
χφ  χειρόγραφο
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5Κεφάλαιον1 1ον 

 
 Πρόλογος 

Φθινόπωρο του έτους 1922 
 

ταν η εποχή και (η) χρονιά που ο ελληνισμός ξηλώθηκε από τα άγια χώματα της 
Ανατολικής Θράκης. Ήταν τότε που όπου και αν ήσουν στην Ανατολική Θράκη, 
όπου και αν στεκόσουν, όπου και αν έριχνες το βλέμμα σου, την ίδια εικόνα θα 

έβλεπες: τα κλάματα, τις φωνές, τις τσιρίδες και τα βογγητά των γερόντων, των 
αρρώστων και των παιδιών. Ήταν στιγμές που έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη 
μάνα. Μεγάλον ταραγμό και σύγχυσιν έφερε στον ελληνισμό η φαρμακερή εκείνη 
είδησις που έλεγε (ότι) οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης θα πρέπει να φύγουν από 
την Ανατολικήν Θράκην, διότι η Ανατολική Θράκη θα γίνει τουρκική. 
  Αυτή η είδησις έφερε τόσο κακό, τόσην σύγχυσιν, που ο κόσμος, όλος ο ελληνι-
σμός, έτρεχε σαν τρελός, δεν ήξερε ούτε καταλάβαινε πού πήγαινε και τι έκανε. Τα 
πάντα μαύρισαν στα μάτια του ελληνισμού. Δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν, το μυαλό τους 
|6 δεν λειτουργούσε. Δεν ήξεραν πού να πάνε και τι να κάνουν. Η διαταγή το έλεγε 
καθαρά: «Ο ελληνισμός θα φύγει και θα πάει στην Ελλάδα». Καμίαν αναβολήν δεν 
έδινε. Έπρεπε, λοιπόν, να φύγουν από τον τόπο που γεννήθηκαν, που είχαν μεγαλώσει. 
Να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τις περιουσίες τους. Έπρεπε να 
φύγουν. 
 Και με μαύρη την καρδιά τους και με μεγάλη θλίψιν στην ψυχή τους ετοιμάστη-
καν και με μεγάλον πόνον στην καρδιά έφυγαν. Ναι. Ο ελληνισμός της Ανατολικής Θρά-
κης, επίσης και το χωριό Κρυόνερο, είχε την ίδια τύχη. Και ο πληθυσμός του χωριού 
Κρυόνερο εγκατέλειψε για πάντα μαζί με όλον τον ελληνισμό το χωριό τους και έφυγαν 
και αυτοί για την μάνα Ελλάδα. 
 Φθινόπωρο του έτους 1922. 
 

 

 

                                                 
1 Στο χφ η λ. «κεφάλαιον» είναι σχεδόν παντού συντομογραφημένη, άλλοτε ως «Κον», όπως είναι ε-

δώ, και άλλοτε ως «Κεφ.» ή ως «Κεφάλ.».   

Ή 
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9Κεφάλαιον 2ον 

 
 Προεισαγωγή και εισαγωγή 

Οι Θεμελιωτές 
 

άν σκεφθεί κανείς το τι υπέφεραν και τι υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρω-
ποι που ξεριζώθηκαν από τα μέρη τους, τις εστίες τους, θα εκπλαγεί, δεν θα 
μπορέσει να δώσει τέλος των συμβάντων της εποχής εκείνης. Θα σταματήσει, δεν 

θα μπορέσει να προχωρήσει, να αναπαραστήσει και να φέρει εις φως τα όσα τότε 
συνέβησαν. Ναι, θα σταματήσει. Δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, διότι όλα όσα 
συνέβησαν τότε, έγιναν πολύ σκοτεινά και μαύρα, ως επί το πλείστον βίαια, βιαστικά 
και πολύ φοβερά. 
 Ναι, πολύ φοβερά, που σε πολλές περιπτώσεις είχαμε θανάτους και 
σκοτωμούς. Ποίος θα αντιστέκετο εις τα θολωμένα μυαλά, εις τον αναβρασμόν 
εκείνον; Ποίος θα εγγυάτο ότι οι Τούρκοι δεν θα έφερναν κακό εις τους Έλληνας; |10 
Ποία καρδιά θα σωφρόνιζε και θα έφερνε στο σωστό δρόμο τις ταραγμένες καρδιές 
που ήταν στα φουσκωμένα στήθη της εποχής εκείνης; Ποία ψυχή θα μπορούσε να 
γλυκάνει και να ζεστάνει τις εξαγριωμένες ψυχές της τότε εποχής; Κανείς, μα κανείς δεν 
μπορούσε ούτε καν να σκεφθεί {ότι} αυτό το κακό που γινόταν2 με αυτόν τον ξεσηκωμό 
και τον ξεριζωμό εις την Ανατολικήν Θράκην. Αλλά και ούτε ήταν εις θέσιν κανείς να 
επιβληθεί διά το σταμάτημα αυτού του κακού, αυτού του χειμάρρου που 
καταπλάκωσε τον ελληνισμόν της Ανατολικής Θράκης και άλλων επαρχιών. 
 Μόνον αι Μεγάλαι Δυνάμεις!... Αυτές μόνον μπορούσαν να σταματήσουν το 
μεγάλο κακό που γινόταν3 στα μέρη αυτά, που έφευγαν οι άνθρωποι από τα σπίτια 
τους και τις περιουσίες τους και βραδιαζοξημερώνονταν μέσα στους δρόμους και τα 
κρύα βουνά. Αυτά δεν τους συγκινούσαν όλους καθόλου. 
 11Πέρασαν από τότε που συνέβαιναν αυτά τα γεγονότα εβδομήντα ολόκληρα 
χρόνια και άρχισαν σιγά σιγά, ή μάλλον ναι, σιγά σιγά λέω, να ξεχνιούνται. Διότι αυτοί 
οι άνθρωποι που υπέφεραν ή και υπέστησαν από τις πλημμύρες των πολέμων εκείνων 
απέθανον, ναι, απέθαναν! Ολίγοι ακόμη απομένουν εν ζωή σήμερα και αυτοί 
διηγούνται ακόμη αυτά τα συμβάντα. 
 Μόνον ένας που παρακολουθούσε τα τότε συμβάντα μπορεί να διηγηθεί κάτι 
από τα συμβάντα, όχι όμως όλα και ούτε σωστά. Αλλά ένας ο οποίος ήταν περιτριγυρι-
σμένος από τον ανεμοστρόβιλον του πόλεμου εκείνου και ήταν παρών και παθών τότε, 
αυτός μπορεί να σας διηγηθεί ορθά γεγονότα και σωστήν την αλήθεια των όσων τότε 
διεδραματισθησαν. 
 Έτσι εχόντων των πραγμάτων και εν όψει της φοβερής απειλής οι κάτοικοι τότε 
του χωρίου Κρυόνερο της Ανατολικής Θράκης και της επαρχίας Βιζύης εγκαταλείψαντες 
όλην των την περιουσίαν πήραν τον δρόμον για την Ελλάδα μας και ήρθαν στο 
Καλαμπάκι Δράμας. 
 

                                                 
2 Στο χφ «γίνονταν». 
3 Στο χφ «γίνονταν». 

Ε 
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12Κεφάλαιον 3ον 

 
Ερχομός των προσφύγων στο Καλαμπάκι και για το Καλαμπάκι 

 
φού πλέον η διαταγή ήταν ρητή και κατηγορηματική ότι ο ελληνισμός της Ανατο-
λικής Θράκης έπρεπε αμετακλήτως να μετακινηθεί από την Ανατολικήν Θράκην 
και να μετακομισθεί αλλού, εις την πατρίδα μάνα Ελλάδα, πλέον έπρεπε να 

βιασθεί ο ελληνισμός για να αναχωρήσει από τα πάτρια εκείνα (εδά)φη της Ανατολικής 
Θράκης. Αυτό έπρεπε να γίνει και άρχισε να γίνεται. 
 Με τα δάκρυα στα μάτια και με λυγμούς και κλάματα και με κομμένη την 
αναπνοή άνδρες, γυναίκες, παιδιά και γέροντες, αφού σύντομα και όσο μπορούσαν να 
ετοιμασθούν ετοιμάσθηκαν και απεχωρίσθησαν όλοι τα πάτρια εδάφη, τις περιουσίες 
τους και τα κτήματά τους και (τα) χωράφια τους και ήταν έτοιμοι να πάρουν όλοι, μα 
όλοι, τον δρόμο της προσφυγιάς, {και} αγόγγυστα τον πήραν. Με τα τραίνα έφυγαν τα 
γυναικόπαιδα, οι γέροντες και οι ασθενείς. |13 Οι άνδρες και οι νέοι πήραν τον δρόμο 
με τα βοϊδόκαρά τους παίρνοντας μαζί τους και επάνω στις βοϊδάμαξές τους ό,τι 
μπορούσαν να πάρουν: τα παπλώματά τους, λίγον ρουχισμό, λίγο σιτάρι, λίγο αλεύρι 
και ολίγο ψωμί για να τρώνε. 
 Όλα τα άλλα τα άφησαν στις αποθήκες τους, στα σπίτια τους, στους στάβλους 
τους. Τα αμπάρια τους έμειναν γεμάτα∙ ναι, γεμάτα γεννήματα και οι στάβλοι τους και 
τα μαντριά τους γεμάτα ζώα και πρόβατα. Πήραν ορισμένοι μερικά ζώα ή πρόβατα, αυ-
τοί που μπορούσαν ή θα είχαν περισσευούμενα άτομα να τα οδηγούν στους δρόμους 
της επιστροφής, αλλά και αυτοί τα έχαναν στους δρόμους της επιστροφής από 
εχθρούς. Ήταν μακρύς ο δρόμος που έπρεπε να διανύσουν έως ότου (να) τον 
περπατήσουν και να τον τερματίσουν. Γνώριζαν όλοι τους ότι η προσφυγιά και το 
ξερίζωμα αυτό του ελληνισμού ήταν δύσκολο και βαρύ, αλλά έπρεπε να ξεπερασθεί. 
 14Έπειτα από ενός μηνός περίπου πορείας με τα βοϊδόκαρά τους οι πατέρες μας 
και όλος ο ξεριζωθείς ελληνισμός υπέστη πολλά εις την διαδρομήν του: βροχές, κρύο, 
ξενύχτια, αϋπνία, πείνα και επιπλέον η ευθύνη και η προσοχή να μην πέσουν σε καμιά 
παγίδα ή ληστεία, την κούρασιν και πολλά άλλα. Πολλά ζευγάρια4 κουτσάθηκαν∙ έπρε-
πε να αντικατασταθούν από άλλα ζώα. Πολλά βοϊδόκαρα έσπαζαν από την μεγάλην 
πορείαν και έπρεπε να διορθωθούν και όλα διορθώνονταν, διότι όλοι 
αλληλοβοηθιούνταν, και σε λίγο ήταν έτοιμα και όλοι μαζί πάλι ξαναέπαιρναν το 
δρόμο. Μπορώ ακόμη να πω ότι και γυναίκες που ήταν έγκυες γέννησαν καθ᾿ οδόν. 
Ήταν πολλά τα μαρτύρια του ελληνισμού στο(ν) ξεριζωμό αυτόν, αλλά πώς μπορεί να 
τα περιγράψει κανείς; Διότι πολλά από αυτά δεν έγιναν γνωστά, διότι έγιναν καθ᾿ οδόν, 
και δεν εμαθεύθησαν και, μπορώ να πω, έγιναν μεμονωμένα.  
 15Όσοι εκ των Ελλήνων που επιβιβάσθησαν στα τραίνα από την Ανατολικήν 
Θράκην έφθασαν στην πόλη της Δράμας πολύ ενωρίτερα και στο Σταθμό, περίμεναν 
τους δικούς τους να πάνε να τους πάρουν. Αφού έφτασαν και οι άνδρες με τα βοϊδόκα-
ρά τους, πήγαν πήραν ο καθένας τους τα δικά τους γυναικόπαιδα από τον Σταθμό της 
Δράμας. 
 Εδώ πρέπει να πούμε ότι, όταν ο ελληνισμός, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, 
είχαν έρθει στα μέρη αυτά και ιδίως στο χωριό της Δράμας το Καλαμπάκι κατά το έτος 

                                                 
4 Εννοεί «ζευγάρια ζώων». 

Α 
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19145 έως 1920, {και} είχαν και τότε κατοικήσει στο χωριό Καλαμπάκι και το γνώριζαν. 
Το 1920 όμως έφυγαν πάλι στο Κρυόνερο, αφού μερικοί είχαν μείνει στο Καλαμπάκι6, 
δεν πήγαν πίσω στο Κρυόνερο της Ανατολικής Θράκης. Γνωρίζοντας τώρα στην νέα 
προσφυγιά του 1922 το χωριό αυτό, το Καλαμπάκι Δράμας, από τότε, γι᾿ αυτό και7 
τώρα ο όγκος των Κρυονεριτών από την Δράμα ξεκίνησε για το χωριό Καλαμπάκι και 
πήγε. Μερικοί όμως πήγαν και σε άλλα χωριά. 
 
 

                                                 
5 Αναφορά στον πρώτο εκπατρισμό των Ελλήνων κατοίκων του νομού Σαράντα Εκκλησιών, επαρχίας 

Βιζύης, επομένως και των Κρυονεριτών και Σαμακοβιτών (σήμερα κατοίκων Αγίας Παρασκευής) το 1914. 
Ένα τυχαίο(;) περιστατικό στάθηκε αφορμή να οδηγηθούν στην προσφυγιά: ο γιος του νομάρχη Α-
δριανουπόλεως Χατζή Αδίλ Μπέη δολοφονήθηκε κοντά στο χωριό Σαμακόβι, η δολοφονία του αποδό-
θηκε στους Έλληνες και γι᾿ αυτό διατάχθηκε η εκκένωση όλων των χωριών της επαρχίας Βιζύης. 

6 Γύρω στις δέκα κρυονερίτικες οικογένειες, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια Μαρτιάδη (πληρ. 
Γιώργης Μαρτιάδης). 

7 Στο χφ «και γι᾿ αυτό τώρα». 
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16Κεφάλαιον 4ον 
 

 Οι πρόσφυγες φτάνουν στο Καλαμπάκι 

 

ι Κρυονερίτες πρόσφυγες, αφού ξεκίνησαν από τη Δράμα με προορισμό το 
Καλαμπάκι, σιγά σιγά και κουρασμένα έφτασαν στο χωριό το Καλαμπάκι. Όσοι 
από τους Κρυονερίτες είχαν μείνει στο Καλαμπάκι από τότε που είχαν ερθεί το 

1914 και δεν πήγαν το 1920 πίσω στο Κρυόνερο και ήταν εδώ στο Καλαμπάκι, βγήκαν 
όλοι τους να δούνε και να καλωσορίσουν τους χωριανούς τους Κρυονερίτες που 
έρχονταν τώρα και πάλι. Έφτασαν και οι νέοι Κρυονερίτες πρόσφυγες στο Καλαμπάκι. 
Εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί από τους νέους πρόσφυγες που ήρθαν δεν γνώριζαν 
τα μέρη αυτά. Ξέζεψαν τα βοϊδόκαρά τους στην τότε πλατεία του Καλαμπακίου και για 
να ξεκουραστούν και για να κουβεντιάσουν λίγο με8 τους εδώ ευρισκομένους 
χωριανούς τους, για να ενημερωθούν και να μάθουν κάτι από αυτούς.  
 17Αφού κάθισαν λίγο και αφού ξεκουράστηκαν λιγάκι και αφού κουβέντιασαν 
λίγο και κάπως ενημερώθηκαν, έπρεπε να ενδιαφερθούν και για σπίτια, πού θα 
πήγαιναν να κατοικήσουν, να φάνε, να κοιμηθούνε και να ξεκουραστούνε. Όρισαν 
επιτροπή για να μην μαλώνουνε και να πρωτοστατήσει η επιτροπή για τα μέρη που θα 
κατοικούσε ο καθένας. Στην συζήτηση που γινόταν9 μεταξύ τους οι νεοελθόντες 
πρόσφυγες Κρυονερίτες ρωτούσαν τους παλαιούς ευρισκομένους στο Καλαμπάκι 
Κρυονερίτες να μάθουν για το κλίμα του τόπου, αν είναι γόνιμο το έδαφος, διότι αυτό 
τους ενδιέφερε περισσότερο, αφού ήταν όλοι γεωργοί. Τους είπαν οι παλαιοί ότι το 
μέρος είναι γόνιμο και καλό για γεωργούς και ότι μπορούν να δουλέψουν χωράφια και 
να κάνουν κτηνοτροφία. Το μόνον που δεν τους άρεσε ήταν ότι τον τόπο τον μάστιζε η 
ελονοσία και ότι οι Τούρκοι κάτοικοι ήταν ακόμη εδώ. Δεν έφυγαν ακόμη αυτοί. 
 

 

                                                 
8 Στο χφ «και». 
9 Στο χφ «γίνονταν». 

Ο 
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18Κεφάλαιον 5ον 
 

Οι πρόσφυγες σε προσωρινή στέγαση 
 

ι άνδρες πρόσφυγες, ενώ κουβέντιαζαν για να μάθουν κάτι για τα εδώ 
υπάρχοντα νέα, οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεχαν εδώ κι εκεί, ενόσω ακόμη 
κρατούσε η ημέρα, να ετοιμάσουν ένα ζεστό να ρουφήξουν να ζεσταθούν. Τα 

παιδιά μάζευαν τσάκνα10 (ξύλα) για να ανάψουν φωτιά και οι μητέρες τους να 
ετοιμάσουν κάτι, ένα ζεστό, που έπειτα από το κρύο, τυραννιστικό και μεγάλο ταξίδι 
του ξεριζωμού, είχαν ανάγκη ενός ζεστού, μια και είχαν σταματήσει και δεν 
περπατούσαν πλέον τον μακρύ δρόμο της προσφυγιάς, να πιουν ή να φάνε ένα ζεστό, 
να ζεσταθούν και να κοιμηθούν, για να ξεκουραστούν. Έτσι και έγινε. Αφού οι γυναίκες 
τους κάτι ετοίμασαν, ό,τι μπορούσαν ή είχαν σαν πρόσφυγες ο καθένας με την 
οικογένειάν του, κάθισαν και έφαγαν και έπειτα κοιμήθηκαν, όπως μπορούσαν ο 
καθένας τους. Διότι το πρωί τους περίμενε δουλειά πλέον! 
 19Έτσι11 κοιμήθηκαν εκείνη την βραδιά στον συννεφιασμένο ουρανό, που 
ευτυχώς δεν έβρεχε, συγκεντρωμένοι όλοι στην αλάνα (ανοιχτή τότε πλατεία)12 του 
χωριού στο Καλαμπάκι. Μόνον τα παιδιά τους μπόρεσαν και κοιμήθηκαν λίγο. Οι 
μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, δεν μπόρεσαν να κλείσουν μάτι, διότι αφενός μεν ήταν 
κουρασμένοι πολύ και έπρεπε να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν, δεν τους άφηνε 
(όμως) η έννοια και ο συλλογισμός πώς και πού θα βρουν μέρος ή σπίτι να 
κατοικήσουν. Και οι γυναίκες τα συλλογίζονταν αυτά αλλά οι άνδρες περισσότερο. 
Αυτοί είχαν την μεγαλύτερη ευθύνη και την περισσότερη έννοια για την αποκατάσταση 
των οικογενειών των. 
 Και γι᾿ αυτό, πριν ακόμη φέξει η ημέρα του Θεού και μόλις το γλυκοχάραμα άρ-
χισε να φαίνεται στον ουρανό, ένας ένας οι άνδρες σηκώνονται από το πρόχειρο 
στρώμα τους και ένας με τον άλλον σιγομιλούσαν κι έλεγαν «τι θα κάνουμε σήμερα;». 
|20 Αφού πλέον ξημέρωσε και είχαν σηκωθεί από τον λίγο εκείνον ύπνο, όλοι τους 
άρχισαν να κινούνται εδώ κι εκεί βλέποντας και ψάχνοντας ασφαλώς με το βλέμμα 
τους και με την σκέψη τους για ένα σπίτι να κατοικήσουν. Μπορώ να πω εδώ ότι η 
επιτροπή που διόρισαν οι πρόσφυγες από την προηγούμενη μέρα διά την 
αποκατάστασιν των προσφύγων σηκώθηκαν και αυτοί πολύ πρωί και συγκεντρώθηκαν 
για να αρχίσουν την δουλειά τους, την αποκατάστασιν των προσφύγων.  
 Και έτσι έγινε. Αφού επιτάχθηκαν όλα τα υπάρχοντα άδεια κτίσματα, σπίτια, α-
ποθήκες, αχυρώνες, στάβλοι, υπόστεγα κτλ., αποκατεστάθησαν όλοι οι πρόσφυγες, ό-
πως ήταν δυνατόν να γίνει εις δύο μεγάλες αποθήκες που υπήρχαν. Μπήκαν και 
έκατσαν πρόσφυγες, πολλές οικογένειες εις την μιαν που ήταν και η οικογένειά μου∙ 
ενθυμούμαι ότι είχαν καθίσει περίπου τριάντα οικογένειες. |21 Και εις την δεύτερην 
κάθισαν πολλές οικογένειες. Η πρώτη ήταν στην ανατολική πλευρά της πλατείας του 
Καλαμπακίου και η δεύτερη προς Bορράν της πλατείας περί τα τριακόσια μέτρα 
μακριά. Πάντως σε αυτές τις αχυρώνες, όπως τις λέγανε τότε οι πρόσφυγες, 
κατοίκησαν πολλές οικογένειες προσφύγων. Οι υπόλοιποι κατοίκησαν σε υπόστεγα, σε 

                                                 
10 Στο χφ «(τσάκνα) ξύλα». Κατά το ΛΚΝ τα τσάκνα είναι «σχίζες από ξερά κλαδιά» και η λ. σχετίζεται 

ετυμολογικά με το ρήμα «τσακίζω». 
11 Στο χφ «αφού». 
12 Στο χφ «στην (αλάνα) ανοιχτή τότε πλατεία». 

Ο 
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στάβλους, αχυρώνες και σε παλαιά σπίτια και ακατοίκητα των τότε κατοικούντων 
Τούρκων. 
 Όλοι οι πρόσφυγες Κρυονερίτες είχαν σιγά σιγά αποκατασταθεί. Αλλά η αποκα-
τάστασίς των ήταν μαρτυρική. Πολλοί από τους πρόσφυγες είχαν τις αποσκευές τους 
εκεί όπου κοιμούνταν και δίπλα τους είχαν τα ζώα τους (γελάδια). Φαντασθείτε πώς 
περνούσαν από την βρωμιά. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Μετά την 
αποκατάστασίν των ως γεωργοί έπρεπε να σπείρουν ό,τι μπορούσαν. Χωράφια 
υπήρχαν τότε κενά πολλά. Έσπειραν ό,τι μπόρεσαν, για να ελπίζουν τον ερχόμενο 
χρόνο να βγάλουν το ψωμί τους, να φάνε αυτοί και τα παιδιά τους. 
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22Κεφάλαιον 6ον 

 
 Πώς ήταν το Καλαμπάκι το έτος 1922 

 
δώ θα πρέπει, και είναι ορθόν και λογικόν, λόγω της ιστορίας του Καλαμπακίου 
να πούμε και να περιγράψουμε πώς ήταν το χωριό Καλαμπάκι προ της 
εγκαταστάσεως των προσφύγων στο χωριό αυτό {το Καλαμπάκι}. Το Καλαμπάκι 

λοιπόν, όσοι το ενθυμούνται από τότε, ήταν ένα χωριουδάκι που έδειχνε και ήταν, 
μπορούσε να πει κανείς, ένα κατσιβελοχώρι εκ πρώτης όψεως. Όποιος και να το 
έβλεπε και ανέπνεε τον αγέρα του, θα έλεγε –και δικαίως θα το έλεγε– «εδώ 
βρίσκονται και κάθονται γύφτοι ή κατσίβελοι». Τα πάντα μύριζαν, χειμώνα ή 
καλοκαίρι. 
 Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, στην αρχή είπαμε ότι ξέζεψαν τα βοϊδόκαρά τους 
στην πλατεία του Καλαμπακίου. Ήταν μια πλατεία ακανόνιστη, γύρω γύρω όλο χόρτα 
ψηλά και που μύριζαν και ήταν φίδια και διάφορα άλλα ζ᾿λάπια13. Στη μια πλευρά της 
πλατείας, {ή} την βορειοδυτικήν, ήταν το τζαμί με τον μιναρέ. Δίπλα προς βορράν και 
σχεδόν κολλητά |23 ήταν ένα μικρό κτίσμα, το οποίον το χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι 
ως γραφείον Κοινότητος. Μπροστά από το τζαμί και προς ανατολάς και κοντά στο τζαμί 
και μέσα στην πλατεία υπήρχε ένα άλλο κτίσμα, το οποίον αυτό τι το χρησιμοποιούσαν 
οι Τούρκοι δεν έμαθα, αλλά νομίζω ως ξενώνα. Ανάμεσα στο τζαμί και στο εν λόγω 
κτίσμα υπήρχε ένας μικρός τοίχος, ο οποίος ήταν μάλλον περίφραξις του τζαμιού, ο 
οποίος προστάτευε ή εφύλα(γε)ν λίγα μνήματα Τούρκων. Γύρω γύρω της πλατείας, 
ένθεν και ένθεν, (ήταν) αχυρώνες ή στάβλοι που έριχναν πολύ άσχημες μυρωδιές. 
  Η εν λόγω πλατεία ήταν γεμάτη χώματα και η σκόνη πολλή∙ λόγω του 
καλοκαιριού γινόταν14 περισσότερη και ήταν γεμάτη κοπριά από μεγάλα και μικρά ζώα 
που περνούσαν από την πλατεία και πήγαιναν στους στάβλους. Ποτέ δεν καθαρίζονταν 
αυτές οι κοπριές, παρά μόνον όταν έβρεχε, τότε μόνον ξεπλύνονταν. Εκεί, ανατολικά 
της πλατείας και περί τα εκατό μέτρα βρίσκονταν |24 η μεγάλη αχυρώνα που 
μνημόνευσα πιο μπροστά, όπου κατοικήσανε περίπου τριάντα οικογένειες προσφύγων 
μαζί με τα ζώα τους (μεγάλα γελάδια). 
 Εις την εν λόγω πλατεία πρέπει να πω ότι, όταν απεκατεστάθησαν οι 
πρόσφυγες και μετά, όταν περνούσαν τα γελάδια και πήγαιναν για βοσκή το πρωί, όταν 
τα έβγαζαν από τους στάβλους, πρέπει να πω, σαν κόπριζαν, πολλοί κάτοικοι του 
χωριού μας έβγαιναν με τα καρότσια και μάζευαν τις κοπριές των ζώων, τις οποίες 
ανακάτευαν με άχυρα ή χόρτα, τα χτυπούσαν κατόπιν στους τοίχους των στάβλων ή 
των σπιτιών, ξηραίνονταν εκεί και μετά τα ξήλωναν και τα χρησιμοποιούσαν στη φωτιά 
προς καύσιν. Ήταν τα πρόχειρα καύσιμα. Τα σοκάκια, οι λίγοι δρόμοι που υπήρχαν τότε 
ήταν όλο χώμα και στενοί, δεν μπορούσες να περάσεις. Όταν έβρεχε, γίνονταν λάσπες 
πολλές και βούλιαζαν μέχρι το γόνατο, αν επιχειρούσες να περάσεις.  
 25Στη μέση του χωριού περνούσε ένα χαμήλωμα σαν χαντάκι15 βαθύ, που ήταν 
γεμάτο νερό που ανάβλυζε από πάνω, προς βορράν του χωριού, όπου σήμερα είναι τα 
σπίτια των Ανθοπουλαίων και των Καρολιδαίων∙ όπου το χαντάκι αυτό, όταν έβρεχε, 
συγκέντρωνε το σου (νερό), που ο κάτω μαχαλάς που περνούσε πλημμύριζαν σπίτια, α-
χυρώνες και κήποι. Σήμερα δεν υπάρχει∙ οι πηγές εξηράνθησαν. 
                                                 

13 Ζ(ου)λάπ(ι): μικρό αγρίμι. Από την αλβανική λ. zullap (πρβ. και τη ρουμανική zulape). Βλ. ΛΝΕΓ. 
14 Στο χφ «γίνονταν». 
15 Πρόκειται για το Τραφί, όπως το αναφέρει η Φούλα Στράντζαλη-Πριάκου. 

Ε 
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 Από πηγάδια στο Καλαμπάκι, μέσα στο χωριό, υπήρχαν μερικά. Το καλύτερο 
ήταν στο σημείο που είναι σήμερα του Δημητρού του Μαγόπουλου το σπίτι. Ήταν εκεί 
μπροστά και κοντά στον δρόμο. Από αυτό το πηγάδι16 έπαιρναν νερό για πιόμα όλο το 
χωριό και έπιναν. Σήμερα δεν υπάρχει, εξηράνθη. Είχε επίσης και ένα πηγάδι, και αυτό 
είχε αρκετό νερό, το κατσιβέλικο πηγάδι, έτσι το έλεγαν τότε. Ήταν μπροστά στο 
οικόπεδο του Συνεταιρισμού (Σούπερ Μάρκετ). Σήμερα και αυτό δεν υπάρχει∙ 
εβουλώθη, γιατί |26 εξηράνθη και γιατί το οικόπεδο αυτό το αγόρασε ο Γεωργικός 
Συνεταιρισμός και έκτισε Σούπερ Μάρκετ και τα γραφεία του.  
 Επίσης είχε ακόμη ένα πηγάδι στην πλατεία τότε και προμηθεύονταν νερό το 
καφενείο που ήταν το μόνο και στην πλατεία όπου σύχναζαν οι Τούρκοι. Το πηγάδι 
αυτό ήταν καλό, είχε πολύ νερό, όχι όμως πόσιμο. Αλλά ήταν χρήσιμο∙ εκτός που 
έπαιρναν νερό ο γύρω μαχαλάς, έπαιρνε και το καφενείο και πότιζαν και πολλά ζώα ο 
κόσμος. Ως ενθυμούμαι, το πηγάδι αυτό ήταν μέσα σε κοινοτικό μέρος, στην άκρη της 
πλατείας και μπροστά στο καφενείο. Μίαν ημέραν πέρασε ένα αλογόκαρο από κοντά 
στο πηγάδι. Η πλάκα που ήταν το δαχτυλίδι του πηγαδιού τοποθετημένο17 επάνω ήταν 
χωρισμένο σε δύο κομμάτια. Σκάλωσε το κάρο στην πλάκα αυτήν και, καθώς το άλογο 
ήταν γερό (δυνατό), την παρέσυρε, άνοιξαν τα δύο τεμάχια της βάσης που πατούσε 
επάνω το δαχτυλίδι. |27 Μέσα το πέτρωμα του πηγαδιού ήταν αρκετά φαρδύ και έτσι 
το δαχτυλίδι του πηγαδιού έπεσε μέσα στο πηγάδι, στον πάτο, και έκτοτε έμεινε εκεί. 
Είναι και θα είναι αιωνίως στον πάτο του πηγαδιού. 
 Έπειτα, όταν έγινε ο αναδασμός του Καλαμπακίου (1952), η πλατεία έχει 
εξωραϊσθεί, βούλωσε το πηγάδι18 και χάθηκε. Το δαχτυλίδι όμως θα μένει πάντα και 
αιωνίως μέσα στο πηγάδι αυτό. Το μέρος του είναι προς νότον του καφενείου του 
Όθωνος Παπαδοπούλου19, που σήμερα είναι αποθαμένος. Είναι έξω από το οικόπεδον 
του καφενείου, είναι στην γωνίαν {της} προς βορράν της πλατείας, μπροστά στο 
καφενείο. Είχε και άλλα πηγάδια, αλλά όλα εξηράνθησαν. 
 Προς τα νοτιοδυτικά και έξω από το χωριό είχε το δάσος, το οποίον ακόμη 
σώζεται και υφίσταται. Το δάσος αυτό ήταν στην ακμή του, όταν το έτος 1916, 
διαρκούντος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όταν πέρασαν οι Βούλγαροι Σύμμαχοι 
της Γερμανίας, τότε σε αυτόν τον πόλεμον το είχαν |28 κόψει όλο, δεν ξέρω για ποιον 
λόγο. Έκτοτε όμως μεγάλωσαν τα δένδρα και πάλιν και έγινε και πάλι το Δάσος όπως 
ήταν και το καμάρωναν οι Καλαμπακιώτες και έφτιαχναν και φτιάχνουν μέχρι σήμερα 
χορούς, διασκεδάσεις και πανηγύρια. 
 Έκτισαν δε ο(ι) Καλαμπακιώτες και ένα μοναστηράκι στο Δάσος αυτό, το οποίον 
είναι αφιερωμένο στον Άγιον Κωνσταντίνον και Αγίαν Ελένην, τους ισαποστόλους. Άλλο 
ένα δασάκι μικρό είχε στο νοτιοανατολικό μέρος του χωριού, το οποίον όμως ήταν 
ιδιωτικό, το είχε, το όριζε ένας Τούρκος που είχε το σπίτι του δίπλα, Ιτρίζ τον έλεγαν, 
και όταν γινόταν20 λόγος για το δάσος αυτό, «αυτό», έλεγαν όλοι, «αυτό είναι του Ιτρίζ 
το κουρί (δάσος)». Και αυτό όμως ξεριζώθηκε όταν έφυγαν οι Τούρκοι. Έγινε εκεί 
συνοι(κι)σμός του Καλαμπακίου. Έμεινε, μπήκε μέσα στον οικισμό Καλαμπακίου. 
                                                 

16 Η γνωστή Πηγάδα. 
17 Στο χφ «τοποδετημένο». 
18 Στη θέση αυτού του πηγαδιού μάλλον αργότερα τοποθετήθηκε βρύση. Βρισκόταν στην είσοδο του 

σημερινού Διοικητηρίου, απέναντι από το περίπτερο της κ. Ευδοξίας Θεοδωρίδου, χήρας Αθανασίου, 
που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου. Στη δεκαετία του 1960 υπήρχε 
τετράγωνο κτίσμα με σκαλοπάτια, που τα κατέβαινες για να φτάσεις στη βρύση. 

19 Σήμερα Μάκη Δημητριάδη. 
20 Στο χφ «γίνονταν». 
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 29Πρέπει ακόμη να πω ότι στα βορειοδυτικά του Καλαμπακίου ήταν τα 
ξακουστά κατσιβέλικα. Αυτά ήταν καλύβες που κάθονταν μέσα Κατσιβέλοι (Γύφτοι) 
που εύρισκαν δουλειά ή και δούλευαν όλοι στους Τούρκους που ήταν στο Καλαμπάκι. 
Έκαναν όλες τις δουλειές των Τούρκων, γεωργικές ως επί το πλείστον, με αμοιβή. Αυτή 
ήταν η δουλειά τους. Αυτοί δεν ήταν εγκατεστημένοι στο χωριό, μόνον εύρισκαν 
δουλειά στους Τούρκους και έτσι ζούσαν. Όταν ήρθαν οι Έλληνες πρόσφυγες στο 
Καλαμπάκι, αυτο(ί) όλοι έφυγαν αμέσως, εξαφανίστηκαν. 
 Στο κέντρο και προς τα δυτικά της πλατείας ήταν το τζαμί των Τούρκων, το ο-
ποίον έμεινε μερικά χρόνια, όταν όμως έφυγαν πλέον οι Τούρκοι από το Καλαμπάκι, 
κατεδαφίσθη και ο μιναρές του, γκρεμνίστηκε21. Στο μέρος αυτό σήμερα είναι το 
Κοινοτικό Κατάστημα του Καλαμπακίου. Λίγο πιο κάτω από το τζαμί και προς τα δυτικά 
της πλατείας ήταν η μικρή Εκκλησία |30 των χριστιανών, που συγκρατούσαν22 πολύ 
φτωχικήν οι ολίγοι Έλληνες που βρίσκονταν και οι λίγοι Κρυονερίτες που έμειναν στο 
Καλαμπάκι, όταν πρωτοήρθαν το 1914 και δεν επέστρεψαν το 1920 στην Θράκη, αλλά 
είχαν μείνει στο Καλαμπάκι∙ και που τώρα οι πρόσφυγες τους βρίσκουν εδώ και είχαν 
αυτήν την μικρήν, φτωχιάν και παραγκωνισμένην από τους Τούρκους (εκκλησίαν). Σή-
μερα στο μέρος όπου ήταν το μικρό αυτό εκκλησάκι ανεγέρθη διά δευτέραν φοράν 
(μίαν το 1925 και την δευτέραν μετά το 1972 και εντεύθεν) {ανεγέρθη} περικαλλής να-
ός αφιερωμένος εις τον Άγιον Γεώργιον. 
 Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο ευρίσκετο ανατολικά της πλατείας σε ένα παλαιό 
οίκημα, το οποίον λειτούργησε από το 1923 έως το 1931, όπου τότε εκτίσθη το πρώτον 
Δημοτικόν Σχολείον. Εγώ τα γράμματά μου τα έμαθα στο παλαιόν οίκημα από 1925-
1929. 

                                                 
21 Στο χφ «κρεμνήστικε». 
22 Στο χφ «συνγρατούσαν»∙ εννοεί προφανώς «συντηρούσαν». 
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31Κεφάλαιον 7ον 

 
 Πόσοι περίπου Τούρκοι κατοικούσαν στο Καλαμπάκι 

 
αι τώρα ήρθε η σειρά να πούμε περίπου πόσες τουρκικές οικογένειες κατοικού-
σαν τότε στο Καλαμπάκι. Ήταν περίπου καμιά δεκαριά οικογένειες: 
1)23 Μία οικογένεια (εκεί που) κάθονταν ο Κρυωνάς ο Γιάννης. 

2) Στο(υ) Ζαχαρακόπουλου Ζαχαρία. 
3) Στον Γιάννη Κων(σταντι)νίδη. 
4) στου24 Γρηγορέλη Ζαφειρίου κτλ.  
Ήταν, όπως είπα αρχικά, δέκα ή δεκαπέντε οικογένειες και οι οποίες, όταν έφυγαν οι 
Τούρκοι, τα σπίτια τα πήραν και κατοίκησαν πρόσφυγες Κρυονερίτες. 
 Αφού οι πρόσφυγες κάθισαν λίγο και ξεκουράστηκαν και αφού όλοι τους 
έσπειραν λίγα χωραφάκια για να έχουν ελπίδα για το ψωμί των οικογενειών των την 
ερχομένην χρονιάν, επιδίδονταν τώρα σε άλλες ασχολίες. Συγκέντρωναν ξύλα για τον 
χειμώνα, έχριζαν τους τοίχους των σπιτιών των με λάσπη, διότι πολλά από αυτά ήταν 
χαλασμένα, και, όταν είχαν ευκαιρία, γύριζαν στον κάμπο και στα γύρω χωριά και τα 
γνώριζαν.  
 
 

                                                 
23 Στο χφ «1ον». 
24 Στο χφ «στου 4) … κλπ.». 

Κ 



 29 

32Κεφάλαιον 8ον 
 

 Πώς ήταν ο κάμπος του Καλαμπακίου; 
 

λον τον χειμώνα του 1922 και όταν ο καιρός ήταν κατάλληλος για να έβγουν 
στον κάμπο, έβγαιναν και γυρνούσαν για να γνωρίσουν τον κάμπο του χωριού 
τους, αν όχι όλοι, αλλά όσοι ήθελαν. Ο κάμπος τότε δεν ήταν συνεχής 

καλλιεργημένος, όπως είναι σήμερα σαν ένας πελώριος κήπος, αλλά καλλιεργού(ν)ταν 
εδώ κι εκεί, όπου ήθελαν ή ενόμιζαν ότι ήταν καλά τα μέρη∙ μόνον εκείνα τα μέρη 
καλλιεργούσαν, διότι τους φτάνανε εκείνες οι εκτάσεις. Ήταν λίγος ο πληθυσμός και 
δεν ήθελαν πολλά χωράφια οι Τούρκοι. Τα υπόλοιπα μέρη έμε{ι}ναν και δεν 
καλλιεργούνταν∙ ήταν όλα χέρσα και φύτρωναν και μεγάλωναν μεγάλα χόρτα, που σε 
πάρα πολλά σημεία δεν μπορούσε να περπατήσει άνθρωπος. Έμε{ι}ναν ακαλλιέργητες 
εκτάσεις και τα είχαν μόνον για βοσκή των μικρών και μεγάλων ζώων τους. 
 33Σε πολλά σημεία του κάμπου τον χειμώνα μαζεύονταν νερά και γίνονταν 
λίμνες ολόκληρες, τις οποίες τις χρησιμοποιούσαν για το κυνήγι της πάπιας και της 
χήνας ή και για άλλα ζώα, όπως γουρούνια άγρια που είχε πολλά τότε στον κάμπο, 
διότι μεγάλη έκτασή του25 ήταν κενή και ακαλλιέργητος. 
 Σε πολλά σημεία του κάμπου αυτού υπήρχαν και πηγάδια για το πότισμα των 
ζώων τους το καλοκαίρι. Τέτοια πηγάδια ήταν μόλις πίσω από το δάσος, προς δυσμάς, 
το Τσεγκενέ μπουνάρ, όπως το έλεγαν οι Τούρκοι. Πιο κάτω ήταν το Μεμέτ Αλή 
Μπουνάρ, το Ζαΐμ Αραπατάν, το Σοούκ Μπουνάρ (που) ήτα(ν) προς νοτιοανατολάς του 
χωριού. Αυτά όλα τα χρησιμοποιούσαν για το πότισμα των ζώων τους το καλοκαίρι που 
τα νερά ήταν σπάνια λόγω της μεγάλης ξηρασίας και της ανομβρίας. |34 Τον χειμώνα 
όμως λόγω των πολλών βροχοπτώσεων δημιο(υ)ργούνταν σε πολλά σημεία λίμνες 
ολόκληρες, που δύσκολα μπορούσε άνθρωπος να τα γυρίσει ή να (τα) περιοδεύσει. 
 Τα νερά των πηγαδιών παντού, και ιδίως την Άνοιξη, οι κάτοικοι τα έπαιρναν με 
τον κουβά στο χέρι, χωρίς να τον δέσουν στο σχοινί. Ήταν ολωσδιόλου {από} πάνω στην 
επιφάνεια. Επίσης σε πολλά σημεία σχηματίζονταν ασμάκια26. Αυτά ήταν η κοίτη που 
σχηματίζονταν όταν συγκεντρώνονταν πολλά νερά και έπαιρναν ροή ή και δρόμο 
άνοιγαν μέσα στον κάμπο με κατεύθυνσιν προς τα χαμηλότερα μέρη και κατέληγαν 
στην Βάλτα. 
 Η Βάλτα ήταν λίμνη που μαζεύονταν όλα τα νερά των βροχών από τον νομόν27 
(της) Δράμας και της Καβάλας, που τα νερά έφταναν μέχρι τα σπίτια των χωριών 
Μποσινόζ28, Βοδόβιστας29 και Γε(ν)τίπερε30. Δεν είχε διέξοδο να φύγει. Το καλοκαίρι 
λιγόστευε από (την) ανομβρία και |35 την εξάτμιση που γινόταν31 {το καλοκαίρι}. Έπειτα 
και πάλιν τον άλλο χειμώνα και πάλιν γινόταν32 αυτό, γέμιζαν και πάλι όλα από των 
ομβρίων νερών. 

                                                 
25 Στο χφ «της». 
26 Ποταμάκια, ρυάκια. Προέρχεται μάλλον από την τουρκικό ρήμα akmak, που σημαίνει «ρέω», 

«αποστραγγίζω». Βλ. BOTED. 
27 Στο χφ «νομών». 
28 Σήμερα Καλαμώνας 
29 Αργότερα Βαλτοχώρι και σήμερα Αγία Παρασκευή. 
30 Σήμερα Νεροφράχτης. 
31 Στο χφ «γίνονταν». 
32 Στο χφ «γίνονταν». 

Ό 
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 Η συγκοινωνία μεταξύ Καλαμπακίου και της33 Νικήσιανης στο Παγγαίο 
γινόταν34 με βάρκες και τα κάρα περνούσαν από το σάλι35, όπως το έλεγαν τότε. Ήταν 
μια μεγάλη μαούνα, που ανέβαζαν επάνω τα κάρα (βοϊδόκαρα), τα οποία τα έσερναν 
επάνω στη μαούνα τα ζευγάρια και έτσι με τα ζώα τα τράβηξαν με σύρμα χονδρό και 
με καρούλι απέναντι, όπου η μαούνα έστρωνε σε σημείο που τα ζώα πάλι τράβηξαν 
έξω το κάρο. Έτσι γινόταν36 τότε η συγκοινωνία. Όταν όμως το καλοκαίρι έφευγαν τα 
νερά, τότε έστρωναν με χόρτα (παπύρια) τον δρόμο και πήγαιναν τα κάρα πολύ κοντά 
στην μαούνα και τότε εκεί χρησιμοποιούνταν και πάλι η μαούνα, διότι εκεί είχε 
πάντοτε πολλά νερά, ακόμα (και) το καλοκαίρι. 
 36Εδώ πρέπει να πούμε ότι τότε στα μέρη αυτά του κάμπου της Δράμας λόγω 
των πολλών βροχών και που συγκεντρώνονταν πολλά νερά και μη(ν) μπορώντας να χυ-
θούν κάπου στη θάλασσα σχημάτιζαν μια μεγάλη λίμνη, η Βάλτα –έτσι την έλεγαν 
τότε–, που άρχιζε από την Ελευθερούπολη και προς βορράν έως τις Κρηνίδες και προς 
δυσμάς, αφού βεβαίως στένευε, έφτανε μέχρι κάτω στην Μπάνιτσα37. Έπιανε 
κουνούπια και είχε μια ελονοσία, που ήταν τόσο φοβερή και θέριζε κόσμο και 
κοσμάκη∙ πέθαιναν κάθε χρόνο πολλά άτομα από την ελονοσίαν, μέχρι το έτος 1936, 
οπότε έγινε τότε η αποξήρανσις της Βάλτας. Τρυπήθηκε το βουνό38 εκεί στον Αγγίτη και 
τα νερά έπεσαν όλα στη θάλασσα. Εξηράνθη τότε η λίμνη της Βάλτας και μετετράπη 
όλη η έκτασή της σε καλά χωράφια. 
 

 

                                                 
33 Στο χφ «την». 
34 Στο χφ «γίνονταν». 
35 Από την τουρκική λέξη sal που σημαίνει «σχεδία». Βλ. BOTED. 
36 Στο χφ «γίνονταν». 
37 Ψαθοχώρι (ήταν μεικτός οικισμός, κατοικούμενος από Έλληνες και Τούρκους). 
38 Δεν είναι σαφές ποιο ακριβώς βουνό εννοεί ο συγγραφέας. Γνωστό είναι ότι η αποστράγγιση των 

νερών της Βάλτας έγινε με τεχνητούς αγωγούς (διώρυγες), μέσω των οποίων τα νερά παροχετεύτηκαν 
στον Αγγίτη.   
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37Κεφάλαιον 9ον 
 

 Ποίοι άλλοι πρόσφυγες ήρθαν στο Καλαμπάκι 
 

λλά ας σταματήσω εδώ από αυτήν την πλευράν και ας γυρίσω στην άλλην 
πλευράν: Ποίοι ήρθαν και κατοίκησαν στο χωριό της Δράμας το Καλαμπάκι. Εδώ, 
πριν να διηγηθώ ποίοι άλλοι Έλληνες ήρθαν και κατοίκησαν στο Καλαμπάκι, 

πρόσφυγες και αυτοί αλλά από άλλες περιφέρειες, που ήταν και αυτοί υπό τουρκικήν 
διοίκησιν (και) εκδιώχθησαν και αυτοί από τα μέρη τους…39 Αν και αυτό που θα 
διηγηθώ, το έχω γράψει και σε άλλο μου διήγημα, θα σας το διηγηθώ κι εδώ χάριν της 
ιστορικότητας του Καλαμπακίου. 
 Πολλοί πρόσφυγες, κάτοικοι του χωριού μας, αλλά και άλλοι των γύρω χωριών 
που ήταν και αυτοί πρόσφυγες, ως και όλης της Ελλάδος που γνώρισαν το Καλαμπάκι, 
από περιέργειαν ερωτούσαν πώς και από πού πήρε το όνομά του το Καλαμπάκι. Είναι 
αλήθεια πως κανείς δεν ήξερε και, όταν κανείς δεν ξέρει, τι μπορεί να πει; |38 Από 
διασταυρώσεις και ερωτήσεις ή μάλλον έρευνες μπορώ να πω, που έκανα εγώ ο 
γράφων την ιστορίαν αυτήν σε εγγράμματους και σε αγράμματους, σε εντόπιους και 
ξένους, έβγαλα το συμπέρασμα ότι η προέλευσις του ονόματος του Καλαμπακίου είναι 
μάλλον τουρκική. Δύο εκδοχές υπάρχουν για την ονομασίαν του Καλαμπακίου και οι 
οποίες και οι δύο κλίνουν προς την τουρκικήν διάλεκτον. Αλλά έπειτα από την 
κατοίκησιν των προσφύγων Ελλήνων το 1922 οι Έλληνες πλέον κάτοικοί του την 
ελληνοποίησαν την προφοράν του ονόματός του, που έλεγαν τότε οι Τούρκοι κάτοικοί 
του πριν το 1922, Καλάν μπακ, που είναι λέξις τουρκική (με δύο τουρκικές λέξεις), την 
ελληνοποίησαν λοιπόν οι Έλληνες και ονομάσθη έκτοτε Καλαμπάκι. Έτσι και έμεινε και 
έτσι φωνάζεται και έτσι καλείται, Καλαμπάκι. 
 39Υπάρχουν και αλλού τέτοιες περιπτώσεις, (που) από τουρκικά ονόματα που 
είχαν ελληνοποιήθηκαν και φωνάζονται ή και καλούνται ελληνοποιημένα. Παράδειγμα 
φέρνω στον νομό Καβάλας έξω από τη Χρυσούπολη υπάρχει ένα χωριό το οποίον ονο-
μάζονταν επί Τουρκίας Ερεντί. Τώρα ελληνοποιήθηκε και ονομάζεται Ερατεινό. Έτσι και 
το Καλάν μπακ έγινε Καλαμπάκι. Αλλά μια και υποσχέθηκα να σας ειπώ πώς ονομάσθη-
κε το χωριό μας Καλαμπάκι, (συνεχίζω): 
 Δύο εκδοχές υπάρχουν που δίνουν το όνομα αυτό στο χωριό μας το Καλαμπάκι, 
οι οποίες και οι δυο είναι τουρκικής προελεύσεως. Η μία λέγει ότι, επειδή, όταν 
κατοικούσαν πριν από πολλά χρόνια Τούρκοι στα μέρη αυτά, όλος ο κάμπος ήταν 
γυμνός, δεν είχε δένδρα να κόβουν την ορατότητα και, όταν ξυπνούσαν το πρωί οι 
Τούρκοι και έβλεπαν προς ανατολάς του χωριού και επειδή δεν υπήρχαν δένδρα, όπως 
σήμερα, να κόβουν την ορατότητα, έβλεπαν |40 καθαρά από το χωριό τα ανάκτορα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Φιλίππους, ακριβώς ανατολικά, και έλεγαν μεταξύ τους 
«κάλεϊ μπακ», που σημαίνει «Δείτε το καλέ, το παλάτι του Μεγάλου Αλεξάνδρου»40. 
Αυτό συνηθίζονταν από τους Τούρκους συνέχεια και σιγά σιγά ο λαός το έμαθε και λα-

                                                 
39 Η πρόταση στο χφ δεν ολοκληρώνεται.  
40 Η ετυμολόγηση αυτή είναι ελάχιστα πιθανή. Πιθανότερο φαίνεται η ονομασία «Καλαμπάκι» να 

προέρχεται από σύνθεση των τουρκικών λ. kaile (δηλαδή, κατά το BOTED, dağ başı ή «βουνοκορφή», εδώ 
πιθανότατα η οχυρωμένη κορυφή του λόφου των Φιλίππων) και bak (προστ. του ρ. bakmak = βλέπω) και 
να έχει τη σημασία του «περίοπτη ψηλή θέση», όπως βέβαια ισχύει και με το τοπωνύμιο «Καλαμπάκα» 
(εκεί σε σχέση ασφαλώς με τα Μετέωρα). Στην περίπτωση του Καλαμπακίου το όνομα έχει να κάνει με 
το ύψωμα Καλαμπάκ τεπέ και όχι με το νεότερο οικισμό.  

Α 
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ϊκεύτηκε41 από όλους και αυτό εδόθη ως όνομα στο χωριό, Κάλεϊ μπακ, Κάλεϊ μπακ, και 
αγάλι αγάλι ο λαός το έκανε Καλαμπάκ. Καλαμπάκ έμεινε και φωνάζονταν το χωριό 
Καλαμπάκ. Η μία εκδοχή είναι αυτή. 
 Η δεύτερη εκδοχή, η οποία κατ᾿ εμέ θεωρείται η επικρατέστερη, είναι η εξής: Ό-
πως ανέφερα και πιο μπροστά, ότι στον τόπο αυτόν είχε την λίμνη της Βάλτας και η 
οποία λίμνη δεν είχε διέξοδον προς την θάλασσαν να αδειάζει τον χειμώνα που είχε 
πολλά νερά, μαζεύονταν όλα στην λίμνη αυτήν και λίμναζαν, δημιουργούσαν στίφη 
κουνουπιών που εμόλυναν την ατμόσφαιραν |41 και είχε μεγάλην ελονοσίαν και από 
αυτήν την ελονοσίαν πέθαιναν πολύς κόσμος, τόσος που ο λαός θορυβοποιούνταν από 
τους πολλούς θανάτους και σιγά σιγά ο λαός, για να παρηγορεί τους λυπημένους που 
έχαναν τους δικούς τους, συνήθιζαν και έλεγαν σε αυτούς τους λυπημένους την ευχήν 
«καλάν μπακ»42. Η λέξις αυτή είναι μία δισύλλαβος τουρκική, η οποία λέγει 
μεταφραζομένη στην ελληνική «άσε αυτούς που πέθαναν και ιδές αυτούς που 
μένουν». Καλάν μπακ, καλάν μπακ, και σιγά σιγά η λαϊκή μούσα το συνήθισε και το 
έλεγε συνέχεια και αγάλι αγάλι το έδωσε ο λαός ως όνομα στο χωριό τους και έτσι 
ονομάσθη το χωριό Καλάν μπακ. Κατ᾿ εμέ αυτό είναι και το επικρατέστερο και όταν 
ήρθαν οι Έλληνες πρόσφυγες στο Καλάν μπακ το ελληνοποίησαν εις Καλαμπάκι και 
έκτοτε έμεινε το όνομα αυτού Καλαμπάκι. 
 42Αφού εξιστορήσαμε το πώς ονομάσθη το Καλαμπάκι και πώς πήρε το όνομα 
αυτό, ορθόν είναι να επανέλθουμε από εκεί που μείναμε και να συνεχίσουμε, διότι 
έτσι και ορθόν είναι και ουσίαν έχει. Μείναμε λοιπόν στο σημείο που ποίοι άλλοι 
πρόσφυγες ήρθαν κατόπιν από τους Κρυονερίτες πρόσφυγες. Πρέπει να συνεχίσω και 
να εξιστορήσω ποίοι άλλοι πρόσφυγες ήρθαν στο Καλαμπάκι μετά από τους 
Κρυονερίτες. 
 Η έννοια του διηγήματός μου και σκοπός του είναι αυτός: πρέπει να αναφέρω 
και να πω και ακόμη να γράψω ό,τι ξέρω, για να μπορούν να μάθουν και οι μετέπειτα 
ερχόμενοι την ιστορίαν του χωριού Καλαμπακίου. Θα προσπαθήσω να πω και να 
γράψω ό,τι ξέρω, ό,τι άκουσα και ό,τι έμαθα για αυτούς που ήρθαν πρώτοι ως 
πρόσφυγες στο Καλαμπάκι και τους οποίους στο διήγημά μου αυτό ονομάζω 
Θεμελιωτές. Ναι, θα προσπαθήσω όσο μπορώ!  
 43Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θα ξεκινήσω να περιγράψω αυτό που πρέπει να γρά-
ψω, για να ζωντανέψω το διήγημά μου και να δικαιολογήσω το διήγημά μου αυτό. Που 
σε αυτό, μπορώ να πω με μεγάλην υπερηφάνειαν, φανερώνω έναν κόσμο ο οποίος με 
το πρώτο κάλεσμα της μητέρας Ελλάδος εγκατέλειψε σπίτια, κτήματα, ζώα και άλλες 
περιουσίες και γυμνός και ξυπόλυτος έτρεξε κοντά στην μητέρα Ελλάδα. Πείνασε, 
δίψασε, ενύσταξε, ήταν ξυπόλυτος όταν ήρθε, αψήφησε τους κινδύνους που τον 
περιτριγύριζαν, και όμως πήρε τον δρόμον προς την πατρίδα και ήρθε να δώσει το πα-
ρόν. Αγαπητοί μου φίλοι, θα περιγράψω εδώ καταρχάς ποίοι ήταν εκείνοι, οι οποίοι 
ήρθαν από το Κρυόνερο της Ανατολικής Θράκης της επαρχίας Βιζύης και οι οποίοι 
αξίζουν συγχαρητήρια. Διαρκούντος του πολέμου ξεκίνησαν από το Κρυόνερο της 
Θράκης και ήρθαν στο Καλαμπάκι. 
 
 

                                                 
41 Προφανώς εννοεί «εκλαϊκεύτηκε», εδώ μάλλον με την έννοια του «υιοθετήθηκε». 
42 Πράγματι η λ. kalan υποδηλώνει στα τουρκικά το «πρόσωπο που απομένει». Βλ. BOTED.  
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44Κεφάλαιον 10(ον) 

 
 Οι κατοικήσαντες Κρυονερίτες πρόσφυγες στο Καλαμπάκιι 

 
α είναι ολίγον δύσκολον να μπορέσω να θυμηθώ και να περιγράψω όλους 
εκείνους που έφυγαν από το Κρυόνερο για την Ελλάδα. Θα προσπαθήσω όσο 
μπορώ να μην ξεχάσω πολλούς και ίσως το κατορθώσω. Ίσως βέβαια ξεχάσω 

και πολλούς, αλλά δεν θα παραξηγηθώ, διότι από τότε πέρασαν εβδομήντα ολόκληρα 
χρόνια. Και αρχίζω ελπίζοντας να τα φέρω εις πέρας. Και πρώτα πρώτα αρχίζω από 
τους ελθόντας και κατοικήσαντας το 1922 πρόσφυγες από το Κρυόνερο της Ανατολικής 
Θράκης. Και αρχίζω ως εξής43: 
1) Χριστοδούλου Λάμπρος του Χριστοδούλου 
2) Αλιπαρμάκης44 Γεώργιος του Θεοδώρου (Αλτής) 
3) Αναγνωστόπουλος Ηλίας του Μιχαήλ (Μπέχα)45 
4) Στανίτσας Λάμπρος του Μπαχάρη 
5) Μαναξάκη Δέσποινα του Μαναξάκη46 (πενθερά του Θεόδωρου Χαλίλα)47 
6) Ζεγγίλα Σουλτάνα του Γεωργίου48 
7) Διαμαντάκης Κωνσταντίνος του Διαμαντάκη49 
8) Ζεγγίλα Σουλτάνα του Παναγιώτου50 
9) Παπαηλίας Πασχάλης51 του Ηλία (της Ερηνιώς52) 
10) Λουλούδης Γεώργιος του Δημητρίου (Κάλης53) 
11) 45Κουτσουράς Κων(σταντί)νος του Ιωάννου της Φαρφουρής  
12) Κεραμιδάρης54 Δημήτριος του Χρήστου (Μαμουζάς) 
13) Γκαλέρης Αθανάσιος του Δημητρίου (Γκάλης) 
14) Λιγορέλης55 Κωνσταντίνος του Νικολάου 
15) Πολυχρόνου Ευανθία του Πολυχρόνη (Κατσαούνη) 
16) Νταϊλάκης Μιχαήλ του Σταύρου56 

                                                 
43 Η ταύτιση των Κρυονεριτών έγινε με τη βοήθεια του κ. Παναγιώτη Αραμπατζή, ο οποίος γεννή-

θηκε στο Καλαμπάκι το 1915 κατά τη διάρκεια του πρώτου εκτοπισμού των Κρυονεριτών στην Ανατολική 
Μακεδονία. Σήμερα (Μάρτιος 2009), παρά τα 94 χρόνια του, διαθέτει απόλυτη πνευματική διαύγεια και 
εξαίρετη γνώση προσώπων και πραγμάτων οφειλόμενη συν τοις άλλοις και στη δωδεκαετή τουλάχιστον 
(1944-1946 και 1965-1975) θητεία του στην προεδρία της Κοινότητας Καλαμπακίου.  

44 Προφανώς εννοεί Αλτιπαρμάκης (από το τουρκικό altiparmak = εξαδάκτυλος). 
45 Γαμπρός του παπα-Γιώργη και όχι Κρυονερίτης. Τον έλεγαν «Μπέχα» (δηλαδή «βήχα»), επειδή 

έβηχε. 
46 Ή Μενεξάκη. Πρόκειται για χήρα, η οποία παίρνει ως επώνυμο το μικρό όνομα του συζύγου της, 

όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. στους αριθμούς 17, 28, 87, 95, 98 κ.ά. 
47 Στο χφ το εντός παρανθέσεως bis. 
48 Η Αρβανίτισσα. Καταγόταν, όπως και όλοι οι αποκαλούμενοι «Αρβανίτες» από το χωριό της 

Ανατολικής Θράκης Λιμπρίκ-τεπε και ήταν ακραιφνείς Έλληνες. 
49 Ο πατέρας του παπα-Νίκου Διαμαντάκη. 
50 Σήμερα οι οικογένειες Ζεγγίλα φέρουν το επώνυμο «Ζαγγίλας». 
51 Ήταν γνωστός ως Σουφλιώτης, επειδή κατά τον πρώτο εκτοπισμό δεν είχε έρθει στην Ανατολική 

Μακεδονία αλλά έμεινε στο Σουφλί (την πληροφορία έδωσε ο εγγονός του Πασχάλης Παπαηλίας [Λάκης 
Παπαλιάς]). 

52 Η Ερηνιώ ήταν η γυναίκα του Πασχάλη Παπαηλία. 
53 Σήμερα «Γκάλης».  
54 Σήμερα η οικογένεια φέρει το όνομα Κεραμιδάς. 
55 Σήμερα Ιντζές (από την τουρκική λ. ince που σημαίνει «λεπτός», «κομψός»). 

Θ 
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17) Μανώλη Χριστίνα του Μανώλη (Ντάταινα57) 
18) Γεωργίου Χρυσολέων του Καλογιάννη (Παίδος) 
19) Παντής Παρασκευάς του Παντή (Παντής) 
20) Ζωγράφου Ταρσούλα του Ζωγράφου (Ταρσώ58) 
21) Δουβετζέμης Χριστόδουλος του Κων(σταντί)νου (Δουβετζέμης) 
22) Αφεντούλης Χρήστος του Αφεντούλη (Αφεντούλης) 
23) Πετράς Δημήτριος του Αργυρίου (Χαβέλης) 
24)  Κράλλης Χριστόδουλος του Νικολάου (Κράλλης) 
25) Τριανταφύλλου Ιωάννης του Τριανταφύλλου (Μαντατζής) 
26) Ιορδάνου Γεώργιος του Νικολάου (Βούλγαρος59) 
27) Λεονταρίδης Κωνσταντίνος του Λεοντάρη (Κωσταντέλης)60 
28) Ζαχαρία Άννα του Ζαχαρία (Γιανκόπ᾿λου μάνα) 
29) Κρικόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου (Κρική61) 
30) Πολυχρόνους Στυλιανός Πολυχρόνη (Τσιμένη62, Πετράς63) 
31) Αλβανόπουλος Δημήτριος του Ιωάννου (Μητσής64) 
32) Σωτηρέλης Παναγιώτης του Νικολάου (Παναγιώτης Μελάνης65) 
33) Μαγκριώτης Αφεντούλης του Μαγκριώτη (παππούς Αφεντούλης) 
34) 46Κοσμίδης Λάζαρος του Ιωσήφ66 (γαμπρός του Χρήστου Τίραρη) 
35) Ζαχαρακόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου (Ζαχαρακέλης Ζαχαρίας) 
36) Θεοδωράκογλου Θεόδωρος του Χρήστου (Τραλαλάς) 
37) Θεοδωράκογλου Χρήστος του Θεοδώρου (Τίραρης)67 
38) Δοξάκης Κωνσταντίνος του Δοξάκη68 (Σπανός, Κιοσσές) 
39) Χριστοδούλου Γεώργιος (του) Χριστοδούλου (Κ᾿στόλ᾿δος69) 
40) Παπαδόπουλος Όθων του παπα-Βαγγέλη (Όθων καφετζής)70 

                                                                                                                                                 
56 Καταγόταν από το Ουζούν-κιοπρου και ήταν γαμπρός στο Κρυόνερο, παντρεμένος με κόρη της 

οικογένειας Αυγερινού. 
57 Στο χφ «Ντάταινα». Σύζυγος του Μανώλη Ντάντου, που πέθανε κατά τη διάρκεια της πρώτης Ο-

μηρίας. Την πληροφορία έδωσε η κόρη της Ευδοξία, χήρα Αθανασίου Θεοδωρίδη (1912-2003), της 
οποίας ο σύζυγος έπεσε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. 

58 Ο γιος της Ταρσώς, ο Θεοχάρης, που ο πατέρας του πέθανε στο Κίτσοβο (σήμερα στην ΠΓΔΜ) κατά 
τη διάρκεια της πρώτης Ομηρίας, έφερε ως επώνυμο, όσο φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο, το μικρό ό-
νομα του πατέρα του και λεγόταν Ζωγράφου. Αργότερα πήρε το επώνυμο Καμπούρογλου. Την πλη-
ροφορία έδωσε η κόρη του Θεοχάρη, Ευαγγελία Μισδανίτη (φθινόπωρο 2008). 

59 Ο Γεώργιος Ιορδάνου απέκτησε αυτό το προσωνύμιο, επειδή κατά τον πρώτο εκτοπισμό των 
Κρυονεριτών δεν ήρθε στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά πήγε στη Βουλγαρία. Εκεί έμαθε τη γλώσσα και 
αργότερα, κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής, οι Βούλγαροι τον χρησιμοποίησαν ως διερμηνέα –
και σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες– ως συνεργάτη, γεγονός που του στοίχισε τη ζωή τον Ιανουάριο 
του 1945.  

60 Η συγκεκριμένη οικογένεια δεν έχει σχέση με τους Κωνσταντέληδες (Πατερντέληδες) του Καλα-
μπακίου. Κατά πάσα πιθανότητα το «Κωνσταντέλης» είναι υποκοριστικό του Κωνσταντίνος.  

61 Προφανώς γενική της ονομαστικής: «ο Κρικής». 
62 Επίσης γενική της ονομαστικής: «ο Τσιμένης». 
63 Η οικογένεια φέρει σήμερα το επώνυμο Πετράς (εξακολουθούν όμως να είναι γνωστοί και ως 

«Τσιμένηδες»). 
64 Μητσής: Υποκοριστικό του Δημήτριος, Μήτσος, Μητσής. 
65 Προφανώς «γιος της Μελάνης». 
66 Ήταν Μικρασιάτης που παντρεύτηκε Κρυονερίτισσα. 
67 Γιος του προηγούμενου (αρ. 36). 
68 Του Δημοσθένη. 
69 Προφανώς «Κ᾿στόδ᾿λος», δηλαδή Χριστόδουλος. 
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41) Καμπουρίδης Στυλιανός (του) Χαραλάμπους (Κουτσουμπέλης) 
42) Τσομπανίδης Ιωάννης (του) Καρυοφύλλη (Γιάννης, γαμπρός Κ᾿στόλ᾿δου) 
43) Σωφρονίδης Κοσμάς (του) Σωφρονίου (της Καραγκιόζας71) 
44) Κωσταντέλη Δέσποινα (του) Νικολάου (Πατερντέλη) 
45) Ζλητίδης Κων(σταντί)νος του Αναγνώστη (Ατερούσκλα)72 
46) Κωνσταντινίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Δημ᾿τρός Κωστή) 
47) Σταυράκης Πασχάλης του Αγγέλου (Πασχαλής Αγγελή) 
48) Παπαδόπουλος Συμεών του Δημητρίου (Συμεών φούρναρης) 
49) Πιτατζίδης Χαράλαμπος του Μαργαρίτη (Σαρακ᾿νιώτης73) 
50) Ευσταθίου Γεώργιος Ευσταθίου (Κατρακύλης) 
51) Ασλανίδης Μαυρουδής του Σωτηρίου (Μαυρουδής Γιαλαμάς) 
52) Αργυρίου Φλώρος του Αργυρίου (Φλωρής) 
53) Κρυωνίδης Δημοσθένης του Αποστόλου (παπα-Δημοσθένης) 
54) Τζιβανάκης Δημοσθένης του Αποστόλου (Δημ. Τζιβανακέρης) 
55) Ασλανίδου Μαριγώ του Ανέστη (Ανέσταινα) 
56) Μορφίδου Ξανθή του Μόρφη (Μορφάκαινα) 
57) Ασλανίδης Λεωνίδας του Ανέστη (Λάντσος74) 
58) 47Κολέσκας Δημήτριος Νι(κ)ολάου (Κολέσκας) 
59) Παντελίδης Γεώργιος του Διαμαντή (Καμπούρης Γιώργης) 
60) Δημητρίου Χαρίλαος του Δημητρίου (Κοντρής75) 
61) Στράντζαλης Παναγιώτης του Μιχαήλ (Στραντζαλέλι) 
62) Αριστοτέλης Κων(σταντί)νος του Αριστοτέλη76 (Γκαϊτατζής) 
63) Κρυωνίδης Χαράλαμπος του Μαυρουδή (Χαραλαμπής Κιορς77) 
64) Τζιβανάκης Δημήτριος του Ιωάννου (Τσετίνης) 
65) Μιχαηλίδης Μιχαήλ του Χρήστου (το Μιχαηλέρι, Σπανός) 
                                                                                                                                                 

70 Ο Όθων ήταν καφετζής και στο Κρυόνερο και μάλιστα (κατά τον Π. Α.) το καφενείο του ήταν και 
εκεί υπερυψωμένο, όπως και στο Καλαμπάκι. 

71 Προφανώς κάνει λάθος. Ο Κοσμάς Σωφρονίδης δεν ήταν Κρυονερίτης αλλά Καραμανλής και οι γιοι 
του πήραν τα ονόματα Σταύρος, Δημήτριος (Μήτσος) και Εμμανουήλ. Σωφρόνιος ήταν ίσως ο παππούς 
του (βλ. και οικογένειες των συγγενών τους Καραμανλήδων Σωφρον(ι)άδη Χαράλαμπου –του οποίου ο 
πρώτος γιος λέγεται Σωφρόνης– αλλά και Σωφρόνογλου Πρόδρομου). Ωστόσο η σύζυγός του Μαριγώ, το 
γένος Κοσμίδη, ήταν Κρυονερίτισσα και την αποκαλούσαν «Καραγκιόζα», επειδή είχε πανέμορφα 
κατάμαυρα μάτια, που κληρονόμησαν και οι εγγονές της. 

72 Το σωστό κατά τον Π.Α. είναι «Αντερούκλα», διότι ήταν άνθρωπος ιδιότροπος, «στριμμένο 
άντερο».  

73 Ο Χαράλαμπος Πιτατζίδης παντρεύτηκε την Μαγδαληνή από το Σκεπαστό, την οποία μέχρι το 
τέλος της ζωής της την αποκαλούσαν Σαρακ᾿νιώτισσα, επειδή ο ίδιος καταγόταν από τη Σαρακήνα. Η 
Σαρακήνα ήταν χωριό κοντά στο Κρυόνερο. Ανήκε και αυτό στην επαρχία Βιζύης και βρισκόταν στη θέση 
της αρχαίας πόλης Σεργέντιον. Πήρε κατά πάσα πιθανότητα το όνομά του από την εγκατάσταση σ᾿ αυτό 
Σαρακηνών. Μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923) αριθμούσε 1400 κατοίκους Έλληνες και 200 
Τούρκους, που ασχολούνταν με γεωργία, την αμπελουργία και την κτηνοτροφία. Ο γιος του Χαράλαμπου 
Πιτατζίδη Μαργαρίτης, μαθηματικός, ζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το σπίτι της οικογένειας με το 
οικόπεδο αγοράστηκε από την οικογένεια Μουντζούρη και εκεί βρίσκεται σήμερα η πολυκατοικία 
Μουντζούρη. 

74 Το «Λάντσος» ήταν παρατσούκλι με υποτιμητική σημασία. 
75 Κατά τον Π.Α. «Λοντρής». 
76 Ως Αριστοτέλη τον καταγράφει και ο Γεώργιος Χατζόπουλος (Συμβολή εις την λαογραφίαν του 

Κρυονέρου Ανατολικής Θράκης, Θεσσλονίκη 1977, τ. Β΄, σελ. 56). Ο εγγονός του ωστόσο ονομάστηκε 
Αριστείδης Γκαϊτατζής και το όνομα Αριστοτέλης χάθηκε από την οικογένεια. Αριστείδης (Άρης) Αλεξίου 
ονομάζεται σήμερα και ο γιος της κόρης του Αριστείδη. 

77 Κιορς (τουρκ. kör) σημαίνει τυφλός. 
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66) Πα(ν)τελέρης Νικόλαος του Αθανασίου (Ν. Πα(ν)τελέρης) 
67) Αργυρίου Χριστόφορος του Αργυρίου (Κ᾿στοφορής Μπουργασλής)78 
68) Λιγορέλης79 Ζαφείριος Ιωάννου (παππούς Ζαφείρης Λιγορέλης) 
69) Κωσταντίνου80 Ελανθώ του Κωνσταντίνου (Λανθώ μπάμπω) 
70) Αντωνίου Αντώνιος του Χρήστου (Μπάλτας) 
71) Κουρσουμπάς81 Χρύσανθος Ιωάννου (δάσκαλος, άνδρας Χρυσής Ζλητίδου) 
72) Καρλάκης Στυλιανός του Ιωάννου (Στέλιος Καρλάκης) 
73) Σωτηρίου Σωκράτης του Αρχοντή (Σωκράτης Αρχοντή)82 
74) Μανωλάκης Σταύρος του Δημητρίου (Μανωλάκης της Μαρλής83) 
75) Σωτηρέλης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (Κουκουρδίτσης84) 
76) Καραμπαχτής85 Γεώργιος του Παναγιώτου (παππούς Γιώργης Καραμπαχτής) 
77) Μαναξάκη Χρυσή του Μιχαήλ (μητέρα Φιντιρέλη Γεωργίου) 
78) Τρικόπουλος Μιλτιάδης του Στυλιανού (Μιλτιάδης) 
79) Ζαφειριέλης Σταύρος του Πασχάλη (Π86. Ζαφειριέλης) 
80) 48Μυρμιγγίδης Χρήστος του Παναγιώτη (γερο-Μύρμιγγας)87 
81) Κωνσταντινίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (Λάλακας88) 
82) Ασλανίδης Πασχάλης του Σωτηρίου (Π. Ασλανέρ89) 
83) Χαρίτου Πασχάλης του Χαρίτου (Πασχάλης Χαρίτου) 
84) Παπαδόπουλος Γεώργιος Χρήστου (Καραγκεβρέκης90) 
85) Θεοδωράκογλου Ιωάννης του Εμμανουήλ, πενθερός του Γεωργίου Καραγκεβρέκη 

ή Παπαδόπουλου (Καμπαγιαννάκης91) 
86) Θεοδώρου Μελισσινός του Θεοδώρου (Μελισσινός ο Κοντός) 
87) Νικολάου Κονδυλένια του Νικολάου (γαμβρός της ο Γιάννης Κρυωνίδης) 
88) Ευδοκίου Νικόλαος του Γεωργίου (Νικολής Ποσνέρης92) 
89) Κοσμίδης Γεώργιος Κοσμά (Κοτσούκ Ζαμπίτ93) 
                                                 

78 Πατέρας της Παγώνης Τζιβανάκη, μετέπειτα Κλειώτη. 
79 Σήμερα Γρηγορέλης. 
80 Πρόκειται για την εκ μητρός γιαγιά του αφηγητή, της οποίας η οικογένεια έφερε μέχρι πρόσφατα 

το επώνυμο Βραχνίδη. Ως Κωνσταντίνο Βραχνό αναφέρει τον παππού του στο 1ο τετράδιο των 
σημειώσεών του. 

81 Ο Χρύσανθος Κουρσουμπάς ήταν Κύπριος και ήρθε στο Καλαμπάκι ως δάσκαλος. Εδώ γνώρισε τη 
σύζυγό του Χρυσώ, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, τη Γιαννούλα (1927-1978), που έζησε στο 
Καλαμπάκι παντρεμένη με τον Κρητικό Παύλο Καραθανάση, και την Έλλη, που μεγάλωσε στην Κύπρο 
μετά τη διάλυση του γάμου των γονέων της –που δεν κράτησε πολύ. 

82 Είναι ο πατέρας του Χρήστου Σωτηρίου («Φαντάρου). 
83 Ίσως «Μαρουλής»· αλλά πάντως γιος της Μαβίναινας. 
84 Ή «Κοκορδίτσης». 
85 Κατά τον Π.Α. «Καραμπαχτσής». 
86 Ίσως «Πασχάλης».  
87 Ο Χρήστος Μυρμιγγίδης καταγόταν από το Γενίκιοϊ (Νεοχώρι) Ανατολικής Θράκης και όχι από το 

Κρυόνερο. Παντερεύτηκε Κρυονερίτισσα και ήρθε στο Καλαμπάκι και το 1914 και το 1922. 
88 Σήμερα αποκαλούνται «Λάλαγγοι». 
89 Πασχάλης το Ασλανέρ᾿. 
90 Καρά-γκιοβρέγ᾿ς. Και η οικογένεια του Γ. Παπαδόπουλου μετέβη στη Βουλγαρία κατά τον πρώτο 

εκτοπισμό, με αποτέλεσμα να γνωρίζει τη βουλγαρική γλώσσα και να χρησιμοποιηθεί ο Γεώργιος ως 
διερμηνέας από τους Βουλγάρους κατά την κατοχή του 1941-44. Και αυτός θεωρήθηκε (ή υπήρξε 
πράγματι) συνεργάτης των Βουλγάρων, με αποτέλεσμα να δικαστεί και να φυλακιστεί μετά την 
απελευθέρωση. 

91 Κατά τον Π.Α. «Καμπά-γιαννάκ᾿ς». 
92 Σήμερα είναι γνωστοί ως «Πουσνέρηδες». 
93 Αλλιώς, «Κιουτσούκ Ζαμπίτ᾿ς». 
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90) Ζαφειριέλης Πασχάλης Σταύρου (Ζαφειριέλης94) 
91) Κρυωνίδης Κρυωνάς Νικολάου (Γερο-Κρυωνάς) 
92) Ιντζές Δημήτριος Κωνσταντίνου (Δ. Ιντζές) 
93) Κοσμέλης95 Ευστράτιος του Δημητρίου (κανδηλανάφτης) 
94) Κωσταντάς Πασχάλης του Κωνσταντίνου (Κωσταντάς ο γέρος) 
95) Χαραλάμπους Ευφροσύνη Χαραλάμπους (Φροσύνη, σύζυγος Δημητρίου 
Μαμουζά) 
96) Αραμπατζής Γεώργιος Ιωάννου (ο Κουφός) 
97) Ιωάννου Καλλίων του Ιωάννου (ή Καλλιαρού, συγγενής Θεοδ(ώρου) Μηλή96) 
98) Νικολάου Ευανθία Νικολάου (Μελανία97 Σωτηρέλη, μαμή) 
99) Μποζίνης Βασίλειος Νικολάου (Βασίλης Βοζίνης)98 
100) Kράλλης Πασχάλης του Μιχαήλ (Κηλής99) 
101) Γκαϊτατζής Ελευθέριος Θεοδώρου (Λευτέρης Βενιζέλος) 
102) Κωνσταντίνου Συρματώ Κωνσταντίνου (η Κλάψα) 
103) 49Κατσικάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου100 
104) Hλιού ή Δαλάτσης Φίλιππος του Ηλία (Αρβανίτης Φίλιππος)101 
105) Καραβοκύρης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (Σκουπάς) 
106) Καρβουγιάζης Αθανάσιος του Χρήστου (Θανάσης Αρβανίτης)102 
107) Θεοδοσίου Ιωάννης του Γραμματή (Γιαννάκης ο Γραμματής103) 
108) Στράντζαλης Σωτήριος του Μιχαήλ (Στραντζαλέλ᾿104) 
109) Χαλβατζής Παναγιώτης του Νικολάου (Χαλβατζής) 
110) Βουργασλής Δημήτριος του Παναγιώτη (παππούς ο Μπουργασλής)  
111) Νικήτας Γεώργιος105 του Ιωάννου (Γιάννης ο Νικήτας) 

                                                 
94 Σήμερα η οικογένεια έχει το όνομα «Ζαφειρογιάννη». 
95 Αργότερα «Κοσμίδης». 
96 Στο χφ «Μιλή». Πρόκειται όμως πιθανότατα για συντετμημένο τύπο του «Μηλιάδη». Κατά τον 

Π.Α. πρόκειται για τον σύζυγο της «Κλάψας». 
97 Αν πρόκειται για την Μελάνη, σύζυγο Νικολάου Σωτηρέλη, το μικρό της όνομα ήταν Μελάνθη και 

όχι Ευανθία. 
98 Κατά πληροφορία του γιου του Χαράλαμπου (2009) ο Βασίλης Μποζίνης δεν ήταν από το 

Κρυόνερο αλλά από την Αρκαδιούπολη του Λουλέμπουργκαζ. Ήταν δεύτερος σύζυγος της Πιπινιώς 
(Δεσποινιώς), που ήταν θυγατέρα της Καταφ᾿χής (Καταφυγής). Ο πρώτος σύζυγος της Πιπινιώς λεγόταν 
Χριστόφορος Γεωργόπουλος και ήταν χωροφύλακας από τη Θεσσαλία. Γνώρισε την Πιπινιώ στο 
Κρυόνερο, όπου τότε υπηρετούσε και αργότερα την αναζήτησε στο Καλαμπάκι και την παντρεύτηκε. 
Παιδί τους ήταν η Μαρίκα, η οποία στη συνέχεια έδωσε στο γιο της (τον Χριστόφορο Κρικόπουλο) το 
όνομα του πατέρα της. 

99 Στο χφ «Κιλίς» και κατά τον Π.Α. «Γκηλής». 
100 Δεν ήταν Κρυονερίτης. Ήρθε στο Καλαμπάκι το 1924, τον πήρε κοντά του ο αγροφύλακας Χρη-

στάκης Γεωργίτσης, τον έκανε αγροφύλακα και του έδωσε γυναίκα την αδερφή του Δέσποινα. 
101 Κατά τον Π.Α. δεν ήταν από το Κρυόνερο αλλά μάλλον και αυτός από το Λιμπρίκ-τεπέ και 

παντρεύτηκε Κρυονερίτισσα. 
102 Κατά τον Π.Α. ούτε και αυτός ήταν Κρυονερίτης. 
103 Σήμερα η οικογένεια έχει το επώνυμο «Γραμματής». 
104 Οι τρεις νεαροί αδελφοί Στράντζαλη (Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Σωτήριος) ήρθαν ορφανοί 

και από τους δύο γονείς το 1922 στο Καλαμπάκι. Ήταν Κρυονερίτες αλλά ο πατέρας τους ονομάστηκε 
Στράντζαλης, επειδή για ένα διάστημα πριν από το γάμο του είχε εργαστεί στη Στράντζα. Ο μικρότερος 
από τα αδέρφια, ο Σωτήριος, ήταν έφηβος 16 χρόνων (γεννημένος το 1906). Ήταν και οι τρεις γνωστοί ως 
«τα Στραντζαλέλια». 

105 Μετά το επώνυμο έχει γραφεί με μικρότερα γράμματα μεταξύ της επάνω σειράς και του 
ονόματος «Ιωάννης του Γεωργίου». Μάλλον αυτό είναι το σωστό όνομα, αφού τον φώναζαν Γιάννης ο 
Νικήτας. Σήμερα το όνομα της οικογένειας είναι «Νικητόπουλοι». 
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112) Νικολάου Καλοτραπέζης (του) Νικολάου (Καλοτραπέζης106) 
113) Θεοδωρίδης Δημήτριος Πασχάλη (σύσυγος της Καστρινιώς) 
114) Κεραμιδάρης Ιωάννης Αθανασίου (παππούς Γιάννης Κεραμιδάρης) 
115) Μαρτιάδης Στυλιανός του Χρήστου (Μάρτογλου) 
116) Χαλβατζής Κων(σταντί)νος Νικόλαος (Γκιτινάκης) 
117) Μαγόπουλος Δημήτριος Νικόλαος (Δημ(ητρός) Μάγος) 
118) Καλοτραπέζης Πέτρος του Χρήστου (Μαλλιαρός) 
119) Στρατηγέλης Πασχάλης του Κων(σταντί)νου (Κατσινέρης) 
120) Θεοδοσίου Θεολόγος του Γραμματή (Θεολόγης Γραμματής) 
121) Στρατέλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Κάτσνος) 
122) Λουλούδης Ιωάννης του Στέρ(γ)ιου (Στέρ(γ)ιος Κόκκινος) 
123) Κεναρτζής Παναγιώτης του Φυλαχτού (Κεναρτζής) 
124) Κρικόπουλος Βασίλειος του Μαυρουδή (Βασίλης Μαυρουδή)107 
125) Μακρής108 Συμεών Αναστασίου (Συμεών Μακρής) 
126) 50Κρικόπουλος Γεώργιος του Μαυρουδή (Γεώργιος Μαυρουδή) 
127) Χαραλάμπους Δημήτριος (του) Λάμπρου (Καβούνης) 
128) Φλώρος Βασίλειος (του) Χρήστου (Φλώρος109) 
129) Κρικόπουλος Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου110 (Κων(σταντί)νος Κανέλης111) 
130) Φωτίου Εμμανουήλ Φώτιος (Κατσαγούνης112 Μανώλης) 
131) Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος του Σταύρου (παππούς Αλεξαντρής) 
132) Κρικόπουλος Χρήστος του Γεωργίου (Κρικής) 
133) Δοκούτσης Αναγνώστης Καλούδης (Αναγν(ώστης) Ντοκούτς113) 
134) Μαντόρογλου Δημήτριος Βασίλειος (Δημητρός Τσαλέρης)114 
135) Αθανασιάδης Χρήστος Θεόδωρος115 (Κ᾿στάκ᾿ς116 Φανιώς ) 
136) Λαζάκης Παναγιώτης του Στέφανου117 (Λαζάκης Π(αναγιώτης)) 
137) Ιωαννίδης Κωνσταντίνος του Παντελή (Κωσταντής118 Παντελή) 
138) Αρχοντίδης Χρήστος του Γεωργίου (Χρηστάκης Γεωργίτς119) 

                                                 
106 Η οικογένεια φέρει σήμερα το επίθετο Καλοτραπέζης. 
107 Γιος του Μαυρουδή Κρικόπουλου ή Ρέκου και αδερφός του Χρήστου Κρικόπουλου, του ευεργέτη 

του Δήμου Καλαμπακίου.  
108 Σήμερα το οικογενειακό όνομα είναι «Μακρίδης». 
109 Και ο Βασίλειος Φλώρος δεν ήταν Κρυονερίτης. Καταγόταν από την περιοχή της Καρδίτσας και 

εργαζόταν ως βοσκός. Κρυονερίτισσα ήταν η σύζυγός του Μαρ᾿λιώ (< Μαρουλιώ < Μαρία), το γένος Αγ-
γελακέρη. Πληροφορία της Αθηνάς Φλώρου, κόρης του γιου τους Χρήστου (2008). 

110 Στο χφ «Αλέξανδρος». 
111 Κανέλ᾿ς και οι απόγονοί του Κανέλ᾿δες από τη μητέρα του Κανελόπη. Μια μόνο εγγονή της 

κληρονόμησε, παραλλαγμένο έστω, το όνομά της. Πρόκειται για την Καλλιόπη, μετέπειτα σύζυγο 
Κωνσταντίνου Νικητόπουλου. Ο Κ.Κ. πήρε το επώνυμο του πεθερού του. Ο αδελφός του κράτησε το 
επώνυμο Αλεξάνδρου. Τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι γνωστοί ως Κανελάδες και η αδελφή τους 
Αικατερίνη γνωστή ως Κανελούδα.  

112 Σήμερα λέγονται «Κατσαούνηδες». 
113 Σήμερα «Ντοκούτσης». 
114 Κατά τον Π.Α. δεν ήταν Κρυονερίτης. 
115 Ο κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης, συνταξιούχος γραμματέας της Κοινότητας Καλαμπακίου, έδωσε σε 

μια κόρη του, τη Φανή, το όνομα αυτής της γιαγιάς. 
116 Χρηστάκης. 
117 Στο χφ «της Στέφανος». Κατά τον Π.Α. δεν ήταν Κρυονερίτης. Ήταν υπάλληλος στην οικογένεια 

του Παρασκευά Φλωρέλη και αργότερα παντρεύτηκε τη Σεριφιώ, αδερφή του Παρασκευά. 
118 Γνωστός ως Μουστάκας ή Μουστακάς. 
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139) Τουρλιανίδης Δημήτριος Φυλαχτού120 (Φυλαχτέρ121) 
140) Χερκέλετζης122 Κων(σταντί)νος Σάββα (πεθερός Χαράλαμπου –Γραμματή123– 

Θεολόγη) 
141) Μαυρουδής Πασχάλης του Μαυρουδή (του Κωνσταντινίδη Οδυσσέα ο μπαμπάς) 
142) Κράλης Νικόλαος του Μιχαήλ (Κράλης Νικολής) 
143) Γκαϊτατζής Δημήτριος του Αριστοτέλη (Δημ(ήτριος) Γκαϊτατζής) 
144) Στράντ(ζ)αλης Κωνσταντίνος Μιχαήλ (Κώστας Στράντ(ζ)αλης) 
145) Ιωάννου Περικλής Αλεξάνδρου (Μπουνάρσαρλης Περικλής) 
146) Σωτηρέλης Πασχάλης124 του Θεοδώρου (Γέρος η Ανταλένια) 
147) Γαληνάς Αθανάσιος του Ιωάννου (Γαληνάς της Κυρατσής125) 
148) Γκαλέρης Παναγιώτης Δημητρίου (Παναγιώτης Γκάλης) 
149) 51Αγγελακέρης Ξενοφών του Αναγνώστη (Ξενοφώνς126) 
150) Κεναρτζής Παναγιώτης του Φυλαχτού (Κεναρτζής Παν.) 
151) Καμπουρίδης Παναγιώτης Νικολάου (Παναγιώτς Καμπούρης) 
152) Πασακαλέρης Δημήτριος του Σταύρου (Μητός) 
153) Αυγερινού Χρυσόστομος του Αυγερινού (Κ᾿σόστομος) 
154) Δημητρίου Μαγκριώτης του Δημητρίου (πεθερός μου Μαγκριώτης) 
155) Αγγελακέρης Κων(σταντί)νος του Αναγνώστη127 (Κικινίκος) 

                                                                                                                                                 
119 Προφανώς «Γεωργίτσης». Σήμερα η οικογένεια φέρει το επώνυμο «Γεωργιτσόπουλος», που προ-

έρχεται από το αρχικό «Γεωργίτσης», με το οποίο πιθανότατα ήρθε από το Κρυόνερο. 
120 Το όνομα Φυλαχτός ήταν υποκοριστικό του Θεόφιλος. Θεόφιλος ονομάστηκε και ο εγγονός του, 

σύζυγος της Ξανθούλας Πιτατζίδου. Πληροφορία της Χρυσούλας Τουρλιανίδου-Μακρίδου, εγγονής του 
Φυλαχτού και αδελφής του Θεόφιλου). 

121 Πιθανότατα «το Φυλαχτέρ᾿». 
122 Κατά τον Π.Α. «Χερχελετζής». Δεν ήταν Κρυονερίτης αλλά Μπουργασλής. Το όνομά του σημαίνει 

«αλογατάς», γιατί φύλαγε άλογα στο Μπουργκάς. Ήταν πεθερός του Χαράλαμπου, που τον είχε 
ψυχοπαίδι ο Γραμματής του Θεολόγη. 

123 Στο χφ το όνομα «Γραμματής» με μικρότερα γράμματα πάνω από το Χαράλαμπος. 
124 Ο γιος του Σωτηράκης, γραμματέας της Κοινότητας Καλαμπακίου και αργότερα δικηγόρος, άλλα-

ξε το επώνυμο της οικογένειας σε Θεοδωρίδης, ύστερα από παρεξήγηση με τους αδελφούς του πατέρα 
του (πληροφορία της Ευδοξίας {2002], χήρας του γιου του Αθανασίου, που σκοτώθηκε στον ελληνοϊταλι-
κό πόλεμο). Το παρωνύμιο «Ανταλένια» οφείλεται στον ανεκπλήρωτο έρωτά του για μια κοπέλα, που 
ίσως την έλεγαν Ανταλένια, στην οποία τραγουδούσε: «Ανταλένια, αν σε χάσω, γύρω τα βουνά θα 
πιάσω». Έως και λίγο πριν από το θάνατό του —κατά μαρτυρία της δισεγγονής του Αθανασίας, κόρης 
του εγγονού του Πασχάλη— από κακουχίες στις οποίες τον υπέβαλαν οι Βούλγαροι κατακτητές, ο 
γέροντας μιλούσε γι᾿ αυτή τη γυναίκα, τον έρωτα της νιότης του… Για το θάνατο του Πασχάλη 
Θεοδωρίδη, παλιότερα Σωτηρέλη, η νύφη του Ευδοξία ανέφερε τα εξής: στη διάρκεια της βουλγαρικής 
κατοχής έκρυψε στην αποθήκη του καλαμπόκι της νύφης του, επειδή θεωρούσε υποχρέωσή του να 
εξασφαλίσει ψωμί για τα ορφανά παιδιά του γιου του που είχε σκοτωθεί στα βουνά της Αλβανίας. 
Κάποιος, το όνομα του οποίου η οικογένεια γνωρίζει αλλά δεν αποκαλύπτει, τους κατέδωσε στις 
βουλγαρικές αρχές, που κατέσκαψαν το πάτωμα της αποθήκης, βρήκαν τον καρπό, τον κατέσχεσαν και 
συνέλαβαν το γέροντα. Η νεαρή χήρα ομολόγησε ότι το καλαμπόκι ήταν δικό της και ζήτησε να υποστεί 
τις συνέπειες, όμως ο Βούλγαρος αστυνομικός Τονίλ την έπεισε να μείνει κοντά στα τρία νήπια παιδιά 
της (το τρίτο ήταν βρέφος), βεβαιώνοντας ότι η τιμωρία του πεθερού της λόγω ηλικίας θα ήταν μαλλον 
ελαφρά. Έτσι ο γέροντας Θεοδωρίδης τιμωρήθηκε με φυλάκιση στο Νευροκόπι (σήμερα Γκότσε 
Ντέλτσεφ), στη Βουλγαρία, όπου έμεινε 18 μήνες. Επέστρεψε καταταλαιπωρημένος από 
κακοφορμισμένες ανεπούλωτες πληγές στο πόδι και πέθανε μερικές μέρες αργότερα από γάγγραινα. 

125 Κατά τον Π.Α. εννοεί της «Κυρατζής γαμπρός». Δεν ήταν Κρυονερίτης αλλά καταγόταν από την 
Ανατολική Ρωμυλία. 

126 Η προσθήκη του τελικού «ς» γίνεται προφανώς για να αποκτήσει η λέξη αποδεκτή κατά το κοινό 
γλωσσικό αισθητήριο κατάληξη. 

127 Σήμερα η οικογένεια φέρει το επώνυμο Αναγνώστου. 
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156) Σωτηρέλη Ιορδάνα του Δημητρίου (Ορδανιώ) 
157) Δουλκέρη Καλλίτσα του Χριστόφορου (η Καλτσή) 
158) Γαβριήλ Γαβριήλ του Δημητρίου (Καλάγλατζης)128 
159) Δημητρακόπουλος Ιωάννης Δημητρίου (Μουνούκης Γιάννς) 
160) Μαντούρογλου Δημήτριος Βασιλείου (Δημητρός Τσαλέρης)129 
161) Αθανασιάδης Χρήστος Θεοδώρου (Χρήστος της Φανιώς) 
162) Ιωάννου Στέφανος του Γιαννούλη (ο Μπανής) 
163) Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ του Νικολάου (ο Τσάκιτζης)130 
164) Ιωάννου Μαγκριώτης του Ιωάννου (Μαγκρ(ιώτης) Χαλβατζής) 
165) Μηλιάδης Θεόδωρος του Πασχάλη (ο Μηλής) 
166) Μαγκριώτης Παναγιώτης του Μαγκριώτη (πατέρας του Δημ. Παντή) 
167) Αγγελακέρης Γεώργιος του Μαυρουδή (Γεώργης Αγγελακέρης) 
168) Μανωλάκης Σταύρος του Ιωάννου (Καπάμ-Γιαννάκης, της Σμαράγδας131) 
169) Μαγκριώτης Παναγιώτης του Ιωάννου (Παναγ(ιώτης) Μαγκριώτη) 
170) Λάμπρου Άννα του Λάμπρου (η μπάμπω Άννα) 
171) Αγγελακέρης Μαυρουδής του Ιωάννου (Μαυρουδής Αγγελακέρης) 
172) 52Αθανασιάδης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (Κώστας της Φανιώς) 
173) Μαγκριώτης Ιωάννης του Μαγκριώτη (ο παππούς ο Γιάννης Μαγκριωτέλης) 
174) Αρχοντίδης Χρήστος του Γεωργίου (ο Χρηστάκης ο Γεωργίτσης)132 
175) Παζανίδης Χαράλαμπος133 του Ιωάννου (Χαρ. Παζανάς134) 
176) Μπουργασλής Χριστόφορος Νικολάου (του Καμπούρογλου Θεοχάρη ο πεθερός) 
177) Σολωμίδου Τριανταφυλλιά του Γεωργίου (πεθερά του Μανώλη 

Παρασκευόπουλου (Παρασκευά135) 
178) Σωτηρίου Δημήτριος Σωτηρίου (Δημητρός Βαρβάρας) 
179) Βουργασλής Γεώργιος του Δημητρίου (Γιώργης Μπουργασλής) 
180) Ανδρεάδης Μιχαήλ του Δημητρίου (ο Μ᾿χαλιός ο Γέρος) 
181) Διαμαντακέρης Νικόλαος του Πασχάλη (ο Γιαμαντακέρης Νικολής) 
182) Κωσταντέλης Χαράλαμπος Νικόλαος (Πατερντέλης) 
183) Κωνσταντινίδης Ιωσήφ του Δημητρίου (Λούνατζης136) 
184) Αργυρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη (Δημητρός Καλής) 
185) Λαμπρόπουλος137 Διογένης Χαράλαμπου (ο Πάγκαλος) 
186) Κεχαγιάς Μιχαήλ του Δημητρίου138 (ο Μιχάλαρος) 

                                                 
128 Κατά τον Π.Α. «Καλάγλατζης» σημαίνει καλαϊτζής, γανωματής, και δεν ήταν ούτε αυτός Κρυονε-

ρίτης. 
129 Κατά τον Π.Α. δεν ήταν Κρυονερίτης. 
130 Κατά τον Π.Α. δεν ήταν Κρυονερίτης. 
131 Η Σμαράγδα ήταν σύζυγος του Καπάμ-Γιαννάκ᾿ και μητέρα του Σταύρου Μανωλάκη. 
132 Επαναλαμβάνεται από παραδρομή η εγγραφή 138. 
133 Η οικογένεια φέρει σήμερα το επώνυμο Αραμπατζής. Ο πατέρας του Χαράλαμπου ίσως λεγόταν 

Παναγιώτης, αφού αυτό το όνομα έδωσε στο μοναδικό του γιο, Πρόεδρο για πολλά χρόνια της 
Κοινότητας Καλαμπακίου. Ο Παναγιώτης Αραμπατζής ονόμασε τους γιους του Χαράλαμπο (ζει στη 
Γερμανία) και Γιάννη (Γιάννης βενζινάς, που δεν είναι πια σήμερα στη ζωή). 

134 Ο «παζανάς,» ή η «παζανά» είναι η καλαμποκόπιτα. 
135 Παρασκευάς είναι το επώνυμο που διατηρεί μέχρι σήμερα η οικογένεια και που προέρχεται από 

το Παρασκευόπουλος που είχε παλαιότερα. 
136 Λούνατζης από τη μητέρα του τη Μαριγώ τη Λούνα, επειδή μια λούνα, δηλαδή ένα καλάμι από 

στάχυ, μπήκε στο μάτι της και την τύφλωσε (πληροφορία της †Μαριάνθης Κωνσταντινίδου-Στράντζαλη, 
κόρης του Ιωσήφ). 

137 Η οικογένεια ονομάζεται σήμερα Σφιλτσιέρη. 
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187) Λαμπρόπουλος Δημήτριος Λάμπρου (;)139 
188) Αβοκάτος Ιωάννης Νικόλαος (Γιάνν᾿ς Αβοκάτος) 
189) Κυρκαράς Θεόδωρος Αθανάσιος (Κελένης140) 
190) Κεχαγιάς Παναγιώτης Ζαφειρίου (Ζαφ᾿ράκ᾿ς) 
191) Κρικόπουλος Μαυρουδής Γεωργίου (Χατζημαυρουδής)141 
192) Αργυρόπουλος Αργύριος Θεοδώρου (Αρουραίος) 
193) Μελισσινός Γεώργιος Παναγιώτη (Γιώργ᾿ς Μελισσ᾿νέρ᾿ς) 
194) Ζεκόπουλος Δημήτριος Γεώργιος (Δημήτρης Ζέκος)  
195) 53Αργυρόπουλος Διογένης142 Θεοδώρου (Διογέν᾿ς143 Σφιλτσιέρ᾿ς144) 
196) Μανώλη Χριστίνα του Μανώλη (Χριστένια Ντάνταινα145) 
197) Παντελέρης Παντελής του Αθανασίου (Παντελής Παντελέρης) 
198) Παναγιώτου Ευδοξία Παναγιώτου (η Δοσία, μητέρα του ψηλού Γιάννη146) 
199) Ζωγραφίδης Σταύρος του Αθανασίου (Σταυρής η Σκορδαλιά) 
200) Κεχαγιάς Ιωάννης Αναγνώστου (Γιάνν᾿ς Κεχαγιάς) 
201) Πολυμενέρης Νικόλαος Δημήτριος (Νικολής Αγελάρης) 
202) Λεμοντζής Ανδρέας του Νικολάου (Ανδρέας Λεμοντζής) 
202) Παντελέρης Σταύρος του Αθανασίου (Σταύρος Παντελέρης) 
204) Κεχαγιάς Νικόλαος του Αναγνώστη (Νίκος Κεχαγιάς) 
205) Γκαϊτατζής Γεώργιος Θεοδώρου (Καρατσιβής)147 
206) Κεχαγιάς Παναγιώτης Αναγνώστης (Παναγιώτ᾿ς Κεχα{χα}γιάς) 
207) Θεοδωρίδης Ευθύμιος του Μιχαήλ (Ευθύμ᾿ς ο Κούπενος) 
208) Αλμπάνης Γρηγόριος του Δημητρίου (Λιγόρ᾿ς Αλ(μ)πάν᾿ς) 
209) Καμπουρίδης Ζωγράφος Νικόλαος (Ζωγράφ᾿ς ο Καμπούρης, Τσιτσινιά148) 
210) Γρηγορέλης Γρηγόριος Νικόλαος (Μιρικίκινης149) 
211) Χατζηγιωργάκης Χαρίλαος Παναγιώτης (Χαρίλ. Χατζηγιωργάκης) 
212) Σερακίδης Χρυσολέων του Αλεξίου (ή Αλεξάνδρου, ο Χρυσολέοντας150) 
213) Αρχοντίδης Νικόλαος Γεωργίου (Νικολής Αρχοντίδης) 
214) Αναγνωστίδης Αργύριος του Θεοφίλου (Σαμάκοβλης151 ή ο καφετζής) 

                                                                                                                                                 
138 Στο χφ «Δημήτριος». 
139 Το ερωτηματικό υπάρχει και στο χφ. Το πρόσωπο δεν αναγνωρίστηκε ούτε από τον Π.Α. 
140 Ή Γκελένης. Κατά μαρτυρία του γιου του Αθανάσιου Κυρκαρά (2009) δεν καταγόταν από το 

Κρυόνερο αλλά από την Κεσσάνη. 
141 Πρόκειται για τον Μαυρουδή τον Ρέκο, πατέρα του ευεργέτη του Δήμου Καλαμπακίου Χρήστου 

Κρικόπουλου. 
142 Οι Διογένης και Αργύριος Αργυρόπουλος ήταν αδελφοί. Ένας τρίτος αδελφός, ο Δημήτριος, σκο-

τώθηκε το 1922 στη Μικρά Ασία. Η μητέρα τους Αθλιώ έπαιρνε τιμητική σύνταξη μέχρι το θάνατό της το 
1957 (πληροφορία των εγγονών της Μαριάνθης Στράντζαλη και Ανθούλας Σωφρονίδου). 

143 Στο χφ «Διογένε». 
144 Αυτό ήταν το παλιότερο επώνυμο της οικογένειας Αργυροπούλου στο Κρυόνερο. (Πληρ. 

Θεόδωρος Αργυρόπουλος, ανεψιός και θετός γιος του Διογένη). 
145 Έχει αναφερθεί και πιο πάνω στον αρ. 17. 
146 Ο χαρακτηρισμός «Γιάννης ο ψηλός» οφείλεται στο ότι το ύψος ήταν γενικά χαρακτηριστικό της 

οικογένειας. 
147 Κατά τον Π.Α. «Καρά τσιβής». 
148 Τσιτσινιά: κουτσουλιά. 
149 Ή Μιριγκίγκινης. 
150 Προφανώς πρόκειται για τον Χρυσολέοντα Αλεξάνδρου. 
151 Ήταν από το Σαμακόβι ή Σαμάκοβο, χωριό του νομού Σαράντα Εκκλησιών κοντά στο Κρυόνερο. 

Ήταν πατέρας του Νικόλαου Αναγνωστίδη, που σκοτώθηκε στην Κρήτη το 1941 (Μάχη του Γαλατά), και 
του Ελευθερίου Αναγνωστίδη, εκλεγμένου Προέδρου της Κοινότητας Καλαμπακίου που εκτελέστηκε από 
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215) Κοσμίδης Καλογιάννης Ευστρατίου (Καλογιάνν᾿ς) 
216) Ν(τ)οκούτσης Καλούδης Γεώργιος (μπαρμπα-Καλούδης Ν(τ)οκούτσης. 
217) Ιντζές Γρηγόριος Κωνσταντίνος (Λιγορής ο Ιντζές) 
218) 54Θεοδωράκογλου Βασίλειος του Γρηγορίου (Βασίλ᾿ς ο Κεραμ᾿δάρ᾿ς) 
219) Αργυρίου Πασχάλης Αργυρίου (Πασχάλης (το) Αργυρέλ᾿) 
220) Σωτηρέλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ο Γιάνν᾿ς της Βασ᾿λακούδας152, πατέρας  

του Βασίλη Σωτηρέλη) 
221) Αραμπατζής Γρηγόριος Ιωάννου (Λιγορής Αραμπατζής) 
222) Λαγόπουλος Θεόδωρος Απόστολος (Μητριός μου153 ο Λαγός) 
223) Μποζή Μαγδαληνή του Παναγιώτη (Μποζή χήρα Μαγδαληνή) 
224) Λοντρίδης Ιωάννης Θεοδώρου (Γιάννης Λοντρής) 
225) Μουδέλης Δημήτριος Ιωάννου (Δημήτρης Μοδέλης)154 
226) Στάθης Κωνσταντίνος155 Χρήστου (Κωνσταντίνος Αρβανίτης) 
227) Παντελέρης Αντώνιος Αθανασίου (Αντώνης Παντελέρης) 
228) Στανίτσα Ευανθία Θεοδώρου (Λόντραινα) 
229) Τζιβανάκη Ζωγραφιά Αχιλλέα (μετέπειτα σύζυγος Θριελή Ματθαίου156) 
230) Κράλλης Χριστόδουλος Μιχαήλ (Χριστολ᾿δάκης Κράλλης) 
231) Πεζιρτζής Ευγένιος Πέτρου (Ευγένης Μπεζερτζής157) 
232) Θεοφάνους Χρήστος Θεοφάνους (Χρηστάκαρος) 
233) Χατζόπουλος Ιωάννης Στεφάνου (Πόνος, Γιάνκος) 
234) Παρασκευάς Εμμανουήλ Παρασκευά (Μανώλης του Παρασκευά) 
235) Πουσουνέρης158 Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Μύγιος) 
236) Χατζηχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Γανίτης Χρήστος, Χατζής) 
237) Τσοτρίδης Παναγιώτης Πέτρου (Παναγιώτης της Περζές)159 
238) Χατζόπουλος Παναγιώτης Γεωργίου (πατήρ γέρος Χατζογλέρης) 
239) Γεωργίου Μαριγώ του Γεωργίου (Ευφραιμίδου Μαριγώ)160 
240) Καλογιάννης Δημήτριος Καλογιάννη (πεθερός του Βαταμίδη Μιχαήλ) 
241) 55Τουρλιανίδης Κων(σταντί)νος του Δημητρίου (Κωσταντός) 

                                                                                                                                                 
τον ΕΛΑΣ στο Σουφλί στις 15 Δεκεμβρίου 1944, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής. Η οικογένεια 
διατηρούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια (δεκαετία του 1980) στενές σχέσεις με την οικογένεια του 
κοντοχωριανού τους Μιχαήλ Κύρκου (ήταν από το Σιδηροχώρι της Ανατολικής Θράκης), πατέρα του 
γνωστού πολιτικού Λεωνίδα Κύρκου. Ο Μιχαήλ Κύρκος διετέλεσε βουλευτής Θεσσαλονίκης του 
Κόμματος Ενώσεως Φιλελευθέρων το 1926-1928 και υπουργός Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως 
στην οικουμενική κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη. Με δικές του ενέργειες κατά πληροφορία του 
Κωνσταντίνου (Κουτσή) Αναγνωστίδη (Μάρτιος 2008) χτίστηκε «το θαυμάσιο δημοτικό σχολείο του 
Καλαμπακίου» (το Α΄) το 1926. Ο Μιχαήλ Κύρκος διετέλεσε και βουλευτής Δράμας κατά την περίοδο 
1933-35 με το προοδευτικό κόμμα Γ. Καφαντάρη. Τόσο ο Μιχαήλ όσο και ο Λεωνίδας Κύρκος ε-
πισκέφθηκαν κατ᾿ επανάληψη το Καλαμπάκι και το καφενείο της οικογένειεας Αναγνωστίδη, προφανώς 
στο πλαίσιο των πολιτικών τους περιοδιών.  

152 «Βασ᾿λακούδα» ήταν το όνομα της μάνας του Γιάννη Σωτηρέλη και ονομαζόταν έτσι, παρ᾿ όλο 
που το μικρό της ονομα ήταν Αναστασία, επειδή Βασιλικός ονομαζόταν ο πατέρας της. 

153 Πρόκειται για τον πατριό του συγγραφέα. 
154 Κατά τον Π.Α. ήταν γαμπρός του Χατζόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου (αριθ. 238). 
155 Το όνομα Κωνσταντίνος είναι γραμμένο με μικρότερα γράμματα πάνω από το γραμμένο κανονικά 

Αθανάσιος. Φαίνεται ότι το σωστό όνομα είναι αυτό που συμπληρώθηκε εκ των υστέρων. 
156 Στο χφ «Ματθαίο». 
157 Αυτό είναι σήμερα το επώνυμο της οικογένειας. 
158 Στο Καλαμπάκι υπάρχει σήμερα το επώνυμο Πουσνέρης. 
159 Ήταν Μικρασιάτης. Το όνομα «Περζέ» είναι υποκοριστικό του Περσεφόνη. 
160 Ίσως γιαγιά του ταξιτζή Γιώργου Ευφραιμίδη ή «Πουλημένου». 
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242) Πατέλης ή Κεραμιδάς161 Κων(σταντί)νος (του) Αθανασίου (Κων(στα)ντής 
Μονιόρας162)  

243) Σκιούλας Φίλιππας του Κων(σταντί)νου (Φίλιππας Αρβανίτης) 
244) Παντελέρης Αναστάσιος, Παντελής (πατέρας Περικλή και Ιωακείμ Παντελέρηδων) 
245) Τουρλιανίδης Φυλαχτός Δημητρίου (γερο-Φυλαχτός πατήρ) 
246) Σκιούλας Ηλίας Κων(σταντί)νου (Ηλίας Σκιούλας)163 
247) (Δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός) 
248) Πολυζώη Καλλιόπη του Δημητρίου (σύζυγος Πολυζώη Δημητρίου) 
249) Μπελάς Νικόλαος, Δημήτριος (Νικόλας Μπελάς)164 
250) Αλεξίου Δημήτριος του Αλεξίου (Δημητρός Αλεξέρης, πεθερός Παναγιώτου Πα-

σχάλη165) 
251) Αλεξάνδρου Αικατερίνη του Αλεξάνδρου (Κανελούδα166, μητέρα Γιάννη Κανελά167) 
252) Καπανικίδης168 Γεώργιος Πέτρου (Προύσαλης Γιώργος)169 
253) Τσομπανίδης Χρήστος του Αποστόλου (συμπέθερος Κωστέλη) 
254) Μπαμπακτσής Θεόδωρος Κων(σταντί)νου (Θεόδωρος Κωστέλη) 
255) Πασα(κα)λέρης Ιωάννης του Σταύρου (Γιαννάκος της Σύρμως) 
256) Κατσάρχος Κων(σταντί)νος Χαράλαμπος (Κατσάρκος Κώστας) 
257) Λαμπρόπουλος Πασχάλης, Λάμπρος (Πασχάλης Λαμπέρη) 
258) Χερχελετζή Ροδόπη του Πασχάλη (μετέπειτα Αρχοντάκη) 
259) Ερίκης Χρηστάκης του Στυλιανού (Χρηστάκης Αλμπάνης, Κουρτουριώτης170) 
260) Χατζόπουλος Νικόλαος του Γρηγορίου (Νικόλας Ερινάκης) 
261) Τίρλα Κατίνα του Κων(σταντί)νου (μετέπειτα Κοσμίδου του Γεωργίου, 

Κουτσούκζαμπίτ᾿ς171)  
262) Κωνσταντινίδης Δημήτριος του Κων(σταντί)νου (Δημητρός του Κωστή)172 
263) Χριστοδούλου Κων(σταντί)νος του Κων(νσταντί)νου (Κ᾿στόλδου Κων(σταντί)νος της 

Ουρανίας173) 
264) Χατζηπασχάλη Μαριγώ του Πασχάλη (Αγριοπέλεσσα174, πενθερά του 

Θεοδωράκογλου Παναγιώτ᾿, Τίραρη175) 
265) 56Λοντρίδου Δέσποινα του Αναστασίου (Δέσποινα Λοντρούδα) 
266) Μολλάς Αθανάσιος Γεωργίου (παππούς Θανάσης Μολλάς)176 
                                                 

161 Το «ή Κεραμιδάς» σημειώνεται στο χφ πάνω από το «Πατέλης». 
162 Η Μονιόρα ήταν γυναίκα του Κωνσταντή Κεραμιδά. 
163 Ήταν και αυτός κατά τον Π.Α. «Αρβανίτης». 
164 Ο γιος του Νικόλα Μπελά, ο Δημητρός, γεννήθηκε «στο δρόμο», κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

των Κρυονεριτών από τη Θράκη στην Ανατολική Μακεδονία το 1914. Βλ. και Τ12, σ. 8. 
165 Το «πεθερός Παναγιώτου Πασχάλη» γράφεται στο χφ πάνω από το «Δημητρός Αλεξέρης». 
166 Δηλώνεται με το μητρωνυμικό της «Κανελούδα», ως θυγατέρα της προαναφερθείσας Κανελόπης, 

συζύγου Αλέξανδρου Αλεξάνδρου. 
167 Το «Κανελούδα» σημειώνεται στο χφ πάνω από το «μητέρα του Γιάννη Κανελά», ο οποίος ήταν 

γνωστός όχι με το επώνυμό του αλλά με το χαρακτηριστικό όνομα της μητέρας του. Βλ. και 
υποσημείωση 96 παραπάνω.  

168 Κατά τον Π.Α. «Καπανακίδης». 
169 Ήταν πράγματι Μικρασιάτης, από την Προύσα. 
170 Καταγόταν δηλαδή κατά τον Π.Α. από το Κουρού-ντερέ (Ξερή χαράδρα) της Θράκης. 
171 Στο χφ το «Κουτσούκζαμπιτ᾿ς» σημειώνεται πάνω από το «μετέπειτα Κοσμίδου». 
172 Διπλοεγγραφή. Βλ. και αριθ. 46. 
173 Δηλαδή, κατά τον Π.Α., σύζυγος της Ουρανίας. 
174 Κατά τον Π.Α. «Αγριομπέλεσσα». 
175 Στο χφ το «πενθερά του Θεοδωράκογλου Παναγιώτ᾿ Τίραρη» πάνω από το «Αγριοπέλεσσα», το 

οποίο είναι άγνωστης ετυμολογίας. 
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267) Βορίλας177 Γεώργιος Μιχαήλ (Γιώργης Βορίλας) 
268) Ανδρεάδης178 Δημήτριος Ανδρέα (Ανδρεάκης Δημήτριος, γαμβρός Χρυσόστομου 

Αυγερινού179) 
269) Ευσταθίου Νικόλαος του Ευσταθίου (το Λαχανί180) 
270) Στάθης Κων(σταντί)νος Στάθη (Στάθης Κώστας Αρβανίτης) 
 
 Αγαπητέ μου αναγνώστα, ο μέχρι τώρα αριθμός προσφύγων ελθόντων και 
κατοικησάντων στο Καλαμπάκι Δράμας το έτος 1922 είναι όλοι Κρυονερίτες από το 
χωριό Κρυόνερο της Ανατολικής Θράκης της επαρχίας Βιζύης, εξαιρέσει ορισμένων οι 
οποίοι είναι ξένοι αλλά πήραν γυναίκες από το Κρυόνερο και μπορούμε να του(ς) 
κατατάξουμε στους Κρυονερίτες. 
 Ήταν και άλλοι πολλοί Κρυονερίτες, οι οποίοι πήγαν και κατοίκησαν σε άλλα 
μέρη της περιφερείας Δράμας ή και αλλού, αλλά αυτοί δεν181 συμπεριελήφθησαν εις 
τους παρόντας γραμμένους. 
 
 

  

                                                                                                                                                 
176 Κατά τον Π.Α. δεν ήταν Κρυονερίτης αλλά δεν είναι γνωστή η καταγωγή του. 
177 Καταγόταν από την περιοχή του Πύργου Ηλείας, ήρθε στη Μακεδονία ως στρατιώτης και 

παντρεύτηκε την κόρη του Πολυχρόνη Κατσαούνη, τη Θεανώ (Πασχάλης Κρικόπουλος, Τ2, «Μορφές που 
πέρασαν»).  

178 Σήμερα η οικογένεια φέρει το επώνυμο Ανδρεάκης. Η καταγωγή του Ανδρεάδη Δημητρίου ήταν 
από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας (Θρακιώτης αλλά άγνωστης προέλευσης). 

179 Στο χφ το «γαμβρός Χρυσόστομου Αυγερινού» πάνω από το «Ανδρεάκης Δημήτριος». 
180 Στο χφ «το Λαχανή». 
181 Στο χφ «δεν δεν». 
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57Κεφάλαιον 11ον  

 
 Πρόσφυγες Καραμανλήδες182 

 
αι τώρα, αγαπητέ μου φίλε και αναγνώστα, οφείλω να πω ότι μετά από τους 
ελθόντας Κρυονερίτες που κατοίκησαν στο Καλαμπάκι, κατά το 1924, δηλαδή 
δύο χρόνια αργότερα, ήρθαν και άλλοι πρόσφυγες, όπου η Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων τους έφερε και αυτούς στο Καλαμπάκι και κατοίκησαν. 
Εδώ θα μνημονεύσω πολλούς από αυτούς, όσους βέβαια ενθυμούμαι. Αυτοί ήταν από 
πιο βαθιά μέρη της Τουρκίας, Έλληνες βέβαια, και η Πατρίς μας τους κάλεσε και 
αυτούς στη μάνα-Ελλάδα∙ οι οποίοι έτρεξαν πρόθυμα στην πατρίδα, για να αποφύγουν 
τη μαύρη σκλαβιά183. Και αρχίζω να γράφω: 
 1) Σωφρόνογλου Πρόδρομος (του) Αλεξίου 
 2) Κελετζής Σεραφείμ του Ιορδάνου 
 3) Κων(σταντι)νίδου Θεογνωσία (του) Κων(σταντί)νου184 
 4) Χατζηκοσμίδης Βασίλειος (του) Σάββα185 
 5) Παπαδόπουλος Πρόδρ(ομ)ος (του) Διονυσίου 
 6) 58Σαββίδου Δέσποινα (του) Λάμπρου186 
 7) Σωφρόνογλου Σταύρος (του) Σωφρονίου 
 8) Σεραφειμίδης Κοσμάς (του) Σεραφείμ 
 9) Ιορδανίδου Σωτήρα (του) Μαΐου 
10) Σαββίδης Κοσμάς, Πρόδρομος 
11) Τζαμτζής Σάββας του Χαρισμάνους 
12) Αποστολίδης Πέτρος του Αποστόλου187 
13) Βασιλειάδης Νικόλαος του Βασιλείου 
14) Παρασκευά Δόμνα του Παρασκευ(ά)188 
15) Κιλιτσιτζόγλου Κυριάκος του Αβραάμ189 
16) Ελευθεριάδης Δημήτριος του Ιορδάν᾿ 
17) Μαχαιρίδου Μαρία του Σάββα190 
18) Ασλανίδης Λεωνίδας του Λαζάρου 
19) Τζαμτζής Νεόφυτος του Σάββα 

                                                 
182 Το εθνικό «Καραμανλής» αποδίδεται κανονικά στους κατοίκους του Καραμάν, μιας μικρασιατικής 

περιοχής στην Κιλικία (απέναντι από την Κύπρο). Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Καλαμπάκι και 
που αποκαλούνται γενικά «Καραμανλήδες», αυτοπροσδιορίζονται ως «Καππαδόκες». Η Καππαδοκία 
είναι περιοχή που βρίσκεται προς Ανατολάς της Καραμανίας. Πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα 
έδωσαν (4.3.2009) οι κκ. Βασίλης Παπαδόπουλος (ο οποίος ήρθε στο Καλαμπάκι σε ηλικία πέντε ετών) 
και Χρήστος Βασιλειάδης (Πρόεδρος επί σειράν ετών της Κοινότητας Καλαμπακίου).  

183 Στο χφ μετά το «μαύρη σκλαβιά» επαναλαμβάνεται ο τίτλος «Κεφ. 11ον, Πρόσφυγες 
Καραμανλήδες». 

184 Κουνιάδα του «Κίρκοσμα» (του «Ξανθοκοσμά» κατά τη διευκρίνιση του Βασίλη Αποστολίδη). 
185 Κατά τον ίδιο πληροφορητή «Κίρβασιλ᾿ς», δηλαδή «Ξανθοβασίλης» 
186 Σύζυγος του «Κόρλαμπρου», δηλαδή του «Λάμπρου του αλλήθωρου». 
187 Πρώην Πιτσίκογλου, πατέρας του «Ναπολεών». 
188 Γνωστή με το όνομα «Ντοντού» ή «Ντουντού», τουρκική εκφορά του ονόματος «Δόμνα»· γιαγιά 

του Πάρη (Παρασκευά) Παπαδόπουλου του Αλεξάνδρου. 
189 Το πρόσωπο είναι άγνωστο. Ο Βασίλης Αποστολίδης εικάζει ότι το όνομα ήταν 

Γκιολτσουκτσόγλου που δήλωνε τον καταγόμενο από το χωριό Γκιολτσούκ (Gölcük). 
190 Ήταν ποντιακής καταγωγής, όπως και οι Φωτιάδηδες (αριθμοί 27 και 29), που ήταν αδέρφια της. 

Κ 
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20) Ιρίκογλου Ελευθερία (του) Ιορδάνου191 
21) Δουλκερίδης Χρήστος Ευθυμίου 
22) Γεωργιάδης Γεώργιος (του) Κων(σταντί)νου192 
23) Ιγδίσογλου193 Γεώργιος του Αναστασίου 
24) Παρασκευά Σωφρονία (του) Νικολάου194 
25) Αποστολίδης Πρόδρομος του Ιορδάνου 
26) Μάρκογλου Βασίλειος του Μάρκου 
27) Φωτιάδης Γεώργιος (του) Ιωάννου 
28) Δημητριάδου Ζουμπουλιά του Αναστασίου195 
29) 59Φωτιάδης Κων(σταντί)νος του Ιωάννου 
30) Ιγδίσογλου Αναστάσιος του Κοσμά196 
31) Παπαδόπουλος Παΐσιος του Ιωάννου 
32) Χατζηαποστόλου Χρήστος του Αποστόλου197 
33) Χατζηαποστόλου Γεώργιος του Αποστόλου  
34) Κετσιμπάσης Γρηγόριος του Αθανασίου198 
35) Σαρμούκαση Παρασκευή του Ιωάννου199 
36) Ιωαννίδης Αναστάσιος του Μο(υ)ράτ 
37) Κεχαγιόγλου Σεραφείμ του Αναστασίου 
38) Κετσιμπάσης Αθανάσιος του Αναστασίου (πατήρ) 
39) Ετζίεγλου Σεκέρα του Αντωνίου200 
40) Σαββίδης Νικόλαος του Σπυρίδωνος 
41) Ετζίογλου201 Βασίλειος, Αντώνιος 
42) Ελευθεριάδης Στέρ(γ)ιος, Ελευθέριος 
43) Ιωαννίδης Νικόλαος, Κων(σταντ)ίνου202 
44) Πολυχρονιάδης Αβρ(α)άμ, Πολυχρόνους 
45) Ελευθεριάδης Χρήστος, Ελευθερίου203 

                                                 
191 Σήμερα η οικογένεια φέρει το επώνυμο «Ιορδανίδη». 
192 Γνωστός ως «Ουζούνγιωργης», δηλαδή «Ψηλογιώργης». 
193 Σήμερα στο Καλαμπάκι δεν υπάρχει το επώνυμο «Ιγδίσογλου». Από τον κ. Πασχάλη Μαρτιάδη 

αναφέρεται ο Νικόλας Ιδίσογλου(sic), ο οποίος είχε συγγενείς στην Καβάλα. Στο σπίτι του Νικόλα 
Ιδίσογλου, αν και δεν ήταν ο ίδιος κομμουνιστής, συναντήθηκαν στις 12 Ιανουαρίου 1945 κομμουνιστές 
από την Καβάλα με Καλαμπακιώτες κομμουνιστές και αποφάσισαν για συλλήψεις αντιφρονούντων. Το 
όνομα υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο Καβάλας ως «Ιγτήσογλου», που πρέπει να είναι και το σωστό. 

194 Οι απόγονοί της ζουν σήμερα στον Ακροπόταμο Καβάλας, όπου είχαν εγκατασταθεί και άλλοι 
Καραμανλήδες. 

195 Γιαγιά του «Τσάκωτου». 
196 Πρόκειται, κατά τον κ. Βασίλη Αποστολίδη, για τον λεγόμενο «Μπουλγκάργιωργη», ο γιος του ο-

ποίου Μάρκος φέρει σήμερα το επώνυμο «Κοσμίδης».  
197 Είναι ο «Κιόρχρηστος», διότι είχε πρόβλημα με την όρασή του. 
198 Οι γιοι του πάντως πήραν τα ονόματα Χαράλαμπος, Ιορδάνης και Αριστείδης. Ο γιος του Ιορδάνη 

ονομάστηκε Αθανάσιος. 
199 Ή Σαρμουκασίδου. Πρόκειται για τη μητέρα του Νικόλα, που αργότερα πήρε το επώνυμο 

Νοταράς. Η οικογένεια αυτή εγκαταστάθηκε κατ᾿ αρχάς στη Χαλκιδική και ήρθε στο Καλαμπάκι 
αργότερα, ύστερα από πρόσκληση του Γρηγόρη Κετσιμπάση, σύζυγο της αδερφής του Νικόλα Νοταρά. 

200 Σήμερα η οικογένεια φέρει το όνομα Ετζόγλου. 
201 Γιος της Σεκέρας (αρ. 39). Σήμερα Ετζόγλου. 
202 Ο «Σάνκης» από το «σάνκη» ή «σάμκη» («σάματι»;), δηλαδή «μήπως».  
203 Ο λεγόμενος «Κάβζαλης», από την Κάβζα του Πόντου, στον κεντρικό δρόμο της οποίας είναι 

γνωστό ότι ο Μουσταφά Κεμάλ στο διάστημα από 25.5.1919 έως 12.6.1919, δύο φορές γλίτωσε παρά 
τρίχα τη ζωή του από την σπάθα του Πίτς Βασίλ και το ντουφέκι του Ντελή Σωκράτ.  
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46) Τζιντζόνογλου Ιωάννης, Ελευθερίου 
47) Κετίογλου204 Δαυΐδ του Αναστασίου 
48) Ρεβυθόπουλος Χρήστος του Χρήστου205 
49) Σαββίδης Αγαθάγγελος του Σεραφείμ 
50) Κετίογλου Αναστασία του Ευθυμίου206 
51) Ιωαννίδης Στυλιανός του Μουράτ 
52) 60Βασιλειάδης Ανέστης του Χρήστου 
53) Ιωαννίδης Μιχαήλ του Ανέστη 
54) Λαζαρίδης Δημήτριος του Λαζάρου 
55) Ανθόπουλος Μιχαήλ / Μισαήλ207 του Δημητρίου 
56) Αποστολίδης Γεώργιος του Βασιλείου208 
57) Λαζαρίδης Διογένης209 του Δημητρίου 
58) Αποστολίδης Γεώργιος του Βασιλείου210 
59) Αντωνιάδης Δημήτριος του Κων(σταντί)νου 
60) Κετσιμπάσης Στέφανος του Αθανασίου 
61) Γιαμουρτατζή Κατίνα (του) Ιωάννου211 
62) Μάρκογλου Κυριάκος του Μάρκου (πατήρ Μάρκου) 212 
63) Καρολίδης Κάρολος του Γεωργίου 
64) Ιωαννίδου Παρασκευή του Ανέστη213 
65) Ωραιόπουλος Ηλίας του Ιερεμία 
66) Λαζαρίδης Στέφανος του Λαζάρου214 
67) Αντωνιάδης Δημήτριος (του) Κων(σταντί)νου215 
68) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννου 
69) Κρεμυδόπουλος Χαράλαμπος / Δέσποινα του Νικολάου216 
70) Ιωσηφίδης Παρασκευάς του Ιωσήφ 
71) Πινιάτογλου217 Σωφρονία του Ιερεμία 
72) Κελεσίδης παπα-Λεόντιος218 του Χαραλάμπους 
73) Χατζηκοσμάς Κυριάκος του Προδρόμου 
74) Καραϊσαρλής Μιχαήλ του Χρήστου 

                                                 
204 Σήμερα οι Κετίογλου λέγονται Κετέογλου. 
205 Στην πραγματικότητα το πατρώνυμο του Χρήστου Ρεβυθόπουλου ήταν Χρυσόστομος κατά δή-

λωση του ἑγγονού του Χρήστου (Μάρτιος 2009). 
206 Κατά τον Βασίλη Αποστολίδη πρόκειται για τον Κετέογλου Αναστάσιο του Ευθυμίου. 
207 Στ χφ το Μισαήλ πάνω από το Μιχαήλ. Σύμφωνα με τον Βασίλη Αποστολίδη ο πρώτος της 

οικογένειας που ήρθε στο Καλαμπάκι ονομαζόταν Μισαήλ. Και σήμερα ο Μισαήλ (Μπέμπης) είναι ο 
πατέρας και Μιχαήλ ο γιος του. 

208 Σύμφωνα με το Βιβλίο Δημοτολογίου του Δήμου Καλαμπακίου (αρ. 100) ο πατέρας του Γεώργιου 
Αποστολίδη λεγόταν Απόστολος και όχι Βασίλειος. Βασίλειος ονομαζόταν ο παππούς του. 

209 Κατά τον Βασίλη Αποστολίδη το μικρό όνομα του Λαζαρίδη δεν ήταν Διογένης αλλά Διονύσης. 
210 Διπλοεγγραφή; (βλ. και αρ. 56). 
211 Ιωάννης ήταν ο πατέρας της όχι ο σύζυγός της. 
212 Πρόκειται για τον παππού του μετέπειτα και επί σειράν ετών Προέδρου της Κοινότητας 

Καλαμπακίου και πληροφορητή κ. Χρήστου Βασιλειάδη του Μάρκου. 
213 Ήταν η μητέρα του Μιχαήλ Ιωαννίδη του Ανέστη (αρ. 53). 
214 Ήταν και αυτός «Κίρστεφαν᾿ς», δηλαδή «Ξανθοστέφανος». 
215 Διπλοεγγραφή; Βλ. και αρ. 59. 
216 Η οικογένεια αυτή έφυγε νωρίς από το Καλαμπάκι. Ο Χαράλαμπος ήταν ανιψιός της Δέσποινας. 
217 Η οικογένεια σήμερα φέρει το επώνυμο «Μπενιάτογλου». 
218 Ο παπα-Λεόντιος δεν ήταν Καραμανλής αλλά Πόντιος, που ήρθε το 1927 στο Καλαμπάκι χειρο-

τονημένος ιερέας (Πασχάλης Κρικόπουλος, Τ2, «Μορφές που πέρασαν»). 
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75) 61Χατζηχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Γανίτης219) 
76) Ακμπεΐκογλου Κυριάκος του Ευθυμίου (πατέρας το(υ) Γαβριήλ) 
77) Καρολίδης Αχιλλεύς του Ανδρέου 
78) Καρολίδης Αβραάμ του Αβράμ 
79) Κοσμίδης Ισαάκ του Ευστρατίου220 
80) Πεπονιάδης Χρήστος (του) Αβραάμ 
81) Θώμογλου221 Χρήστος του Προδρόμου 
82) Κελεκτσόγλου Αντώνιος (του) Αβραάμ 
83) Βασιλειάδης Νικόλαος (του) Θεοδοσίου (Αμερικάνος) 
84) Βασιλειάδης Γεώργιος (του) Κωνσταντίνου (Τοπούζης) 
85) Πινιάτογλου Γεώργιος (του) Παναγιώτου 
86) Ιορδανίδης Δημήτριος (του) Σάββα 
87) Ο αριθμός παραλείπεται. 
88) Νικολαΐδου Ευφημία (σύζυγος) Νικόδημου222 
89) Τζαυτζάκογλου223 Δημήτριος του Αντωνίου 
90) Ιορδανίδης Ιωάννης (του) Σάββα 
91) Ισαακίδης Μιχαήλ (του) Ισαάκ224 
92) Ιωσηφίδης Νικόλαος (του) Ιωάννου225 
93) Τζαυτζάκογλου Αντώνιος του Δημητρίου (Νικόλαος Τζαυτζόγλου)226 
94) Ελευθεριάδης Σταύρος του Ελευθερίου227 
95) Θωμαΐδης Πρόδρομος του Χρήστου 
96) Αθανασιάδης Ηλίας του Κυριάκου 
97) Κερμιτζόγλου Ζαχαρίας του Σάββα228 
98) Μισαηλίδης Δημοσθένης του Χρήστου 
99) 62Χατζηκοσμίδης Πρόδρομος του Βασιλείου 
100) Αντωνιάδης Ιορδάνης του Δημητρίου 
101) Χαρισμάνογλου Σάββας του Χαρισμάνους229 
 
 Κι εδώ, αγαπητέ μου αναγνώστα, νομίζω πως έφτασα στο τέλος της 
απαρίθμησης των πρώτων προσφύγων των Καραμανλήδων που ήρθαν και κατοίκησαν 
το 1924 στο χωριό Καλαμπάκι Δράμας. Νομίζω ότι είναι αληθής ο αριθμός αυτός, αλλά 

                                                 
219 Καταγόταν δηλαδή από τα Γανοχώρια της Θράκης και συμπεριλήφθηκε προφανώς από λάθος 

ανάμεσα στους Καραμανλήδες. 
220 Γνωστός ως «Λαϊνάς». 
221 Προφανώς πρόκειται για την οικογένεια Τόμογλου, σήμερα Θωμαΐδη. 
222 Γιαγιά του Άκρη (δηλαδή του Άρκη < Άλκη < Αλκιβιάδη Νικολαΐδη). 
223 Πεθερός του Δελησάββα. Σήμερα το όνομα αυτό δεν επιβιώνει στο Καλαμπάκι. Τα κορίτσια πή-

ραν το επώνυμο των συζύγων τους, ενώ ο μοναδικός γιος της οικογένειας έχει αλλάξει το επώνυμό του 
σε Δημητριάδης. 

224 Ο επιλεγόμενος «Άνκορης» από το τουρκικό «άικορες» που σημαίνει κατά τον Βασίλη 
Αποστολίδη «να το φεγγάρι». Πρόκειται μάλλον για δύο συνεχόμενες τουρκικές λέξεις που σημαίνουν 
και οι δύο φεγγάρι: ay + kamer. 

225 Ο επονομαζόμενος «Αντάβαλης». 
226 Ο Αντώνιος ήταν ο πατέρας και ο Νικόλαος ο γιος του. 
227 Ο πεθερός του «Αρτάν᾿», δηλαδή του Αγαθάγγελου Τσουκτένογλου. 
228 Σήμερα η οικογένεια φέρει το όνομα Κοκκινιάδης και το παρωνύμιο «Κάκαρος». 
229 Ο επονομαζόμενος «Κιόρσαββας». Ο εγγονός του σήμερα ονομάζεται Χαρίτος και η οικογένεια 

συγγενεύει με την οικογένεια Τζαμτζή. 
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και αν κανείς διέφυγε230, δεν παίζει μεγάλον ρόλον. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι αληθές 
το νούμερο αυτό. 
 
 

                                                 
230 Από τις οικογένειες των Καραμανλήδων απουσιάζει η οικογένεια Τσοτσονού. Κατά τον Γεώργιο 

Τσοτσονό, η οικογένεια ήρθε στο Καλαμπάκι με άλλο όνομα. Ο γενάρχης της οικογένειας Πρόδρομος 
είχε τρεις γιους, τον Σάββα, τον Θεόδωρο και τον Παρασκευά ή Παράσχο. 
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62Κεφάλαιον 12ον 

 
Πρόσφυγες Καλφακιώτες231 

 
ώρα μας απομένει πλέον και η απαρίθμησις των Καλφακιωτών, αυτών που ήρθαν 
από τον Καλφά, έξω από την Κωνσταντινούπολιν. Και αυτοί οι Καλφακιώτες ήρ-
θαν σχεδόν μαζί με232 τους Καραμανλήδες το 1924. Τους έφερε και αυτούς η 

Επιτροπή της Αποκαταστάσεως των Προσφύγων. |63 Ήταν και αυτοί ξεκληρισμένοι από 
τον Καλφά και έπρεπε και αυτοί να αποκατασταθούν. Και αρχίζω να αναφέρω τα 
ονόματά τους: 
 
 1)  Τακέζης Πέτρος του Αναστασίου 
 2)  Τακέζης Αθανάσιος του Κων(σταντί)νου233 
 3)  Αποστόλου Σοφία (του) Αποστόλου (μπάμπω234 Σοφή) 
 4)  Τσακάλης Σταύρος (του) Χρήστου (Τσακάλης)235 
 5)  Καπούτογλης Κων(σταντί)νος, Σταύρος (Κοτσίας)236 
 6)  Τοπάλογλου Κων(σταντί)νος (του) Σταύρου (Τοπάλογλου) 
 7)  Μπακιρτζής Κων(σταντί)νος (του) Νικολάου (Μπακιρτζής) 
 8)  Πετίνης Πολύβιος (του) Βασιλείου (Πετίνης) 
 9)  Αθανασιάδης Νικόλαος του Ματθαίου (πατέρας Αρίστου Αθανασιάδη237) 
10)  Κιοσσές Κων(σταντί)νος (του) Ιερεμία (Χαϊδάνι238) 
11)  Πετίνης Γεώργιος (του) Βασιλείου (Πετίνης) 
12)  Σερέτης Αντώνιος του Σταμάτη (Αντώνης Κουτσός) 
13)  Τόσκας Ηλίας του χατζη-Νικολάου (Τόσκας Ιωάννης) 
14)  Καραβαγγέλης Γεώργιος (του) Ευαγγέλου (Γεώργ(ιος) Καραβαγγέλης)239 
15)  Μαύρος Κων(σταντί)νος του Δημητρίου (Καρακώτσος) 
16)  Κασέρης Χρήστος (του) Σωτηρίου (Κασέρης Χρ(ήστος)) 
17)  Ακάσογλου Παντελής του Ιωακείμ (Παντελής ράφτης) 
18)  Τοπάλογλου Νικόλαος του Σταύρου 
19)  Καράδαης Θεοδόσιος (του) Ιωάννου (Καράδαης Θεοδόσης)240 
20)  64Χατζηγιάνκος Γρηγόριος (του) Παναγιώτη241 
21)  Κασέρης Μιχαήλ του Χρήστου (Μίχος) 
22)  Παντέλογλου Δημήτριος (του) Παντελή (Δημ(ητρός)242 Παντελίδης) 
                                                 

231 Το «Κεφ. 12ον» και ο τίτλος «Πρόσφυγες Καλφακιώτες» γράφονται στη σελίδα 63, ενώ το κείμενο 
αρχίζει από τη σελίδα 62. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στις υποσημειώσεις που ακολουθούν έχουν 
δοθεί (5.3.2009) από τους κκ. Κωνσταντίνο Τζανέτη και Νίκόλαο Πετίνη (γεννηθέντες και οι δύο το 1925). 

232 Στο χφ «από». 
233 Δεν έγινε δυνατή η ταύτισή του. Ίσως να πρόκειται για ξάδερφο του Πέτρου Τακέζη και έφυγε νω-

ρίς από το Καλαμπάκι. 
234 Στο χφ «πάμπω». 
235 Πρόκειται για τον παππού του κ. Σταύρου Ντενίκαρου. 
236 Ήταν θείος του Αντωνίου Σερέτη και του Αθανασίου Λασκάκη. 
237 Στο χφ το «Αθανασιάδη» πάνω από το «Αρίστου». 
238 Το Χαϊδάνι από τη μητέρα του Χαΐδή ή Χάιδω. 
239 Πεθερός του «Τσόλιου», δηλαδή παππούς του Λευτέρη Μαυροβασίλη. 
240 Διατέλεσε επίτροπος της εκκλησίας του Καλαμπακίου. Σήμερα η οικογένεια έχει το όνομα 

Καράνταης. 
241 Αναχώρησε νωρίς από το Καλαμπάκι. 
242 Επιλεγόμενος χαϊδευτικά «Ποτός» (υποκοριστικό του Δημητρός). 

Τ 
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23)  Τσελεπιγιάννη Σουλτάνα του Ιωάννη (κουτσή Σουλτάνα)243 
24)  Καπλάνη Λαμπρινή του Γεωργίου (πεθερά του244 Δημ(ητρού) Κρικόπουλου (της) 

Φαγάνας)245 
25)  Μπακάλ(ης) Χρήστος, Αθανάσιος {του Χρήστου} 
26)  Μινίκης Νικόλαος του Στεφάνου (Στ(έφανος) Μενίκης) 
27)  Καρακατσάνης Αλέξανδρος του Νικολάου (Καραλέκος) 
28)  Κουζουλίδης Σαράντης του Δημητρίου (Κουζουγλίδης Σαράντ᾿ς) 
29)  Νταγερετζής Δημήτριος (του) Παναγιώτη (Νταγερετζής Δημήτρ(ης)) 
30) Σουτζουκλής Θεοδόσιος (του) Κων(σταντί)νου (Σουτσουκτσής, πεθερός Ντα-

γερετ(ζ)ή Αναστάση) 
31)  Καρακατσάνης Βασίλειος του Νικολάου (Καρακατσάνης αγελαδάρης, αδελφός 

Καραλέκου) 
32)  Χατζημωυσής Γεώργιος του Μωυσή (πατέρας του Χατζημωυσή Μωυσή) 
33)  Ζαφειριάδης Κων(σταντί)νος (του) Γεωργίου (Ζαφειριάδης Κώτσος) 
34)  Τζανέτογλου Φώτιος του Χρήστου (Τζανέτης Φώτιος, υιός Κων(σταντί)νος246) 
35)  Βέτος Δημήτριος, Ιωάννης (Δημ(ητρός) Βέτος) 
36)  Αμαξόπουλος Ζαφείριος του Γεωργίου (μπαρμ(π)α-Ζαφείρης) 
37)  Τζαντόγλου247 Αικατερίνη του Βασιλείου (Τζανέτη Αικατερίνη) 
38)  Τζίζκης Ασκληπιός του Δημητρίου (Τσίγγος Ασκλήπης) 
39)  Σιμάκης Θωμάς του Μιχαήλ (Σιμάκης Θωμάς) 
40)  Καζάκος Σωτήριος του Ιωάννου (Καζάκος Σωτήριος) 
41)  Καραβασιλάκης Αλέξανδρος του Κων(σταντί)νου (ή Αλέξανδρος Μαυροβασίλης) 
42)  Τσελεπιγιάνκος Δημήτρης (του) Ιωάννου248 
43)  65Χαλκόπουλος249 Αριστείδης του Γεωργίου (Ζωή της μαμμής) 
44)        
45) 
46)  Οι αριθμοί παραλείπονται 
47) 
48) 
49)  Φωτεινάκης Παναγιώτης (του) Ηλία 
50)  Καραβασιλάκης Ιωάννης (του) Βασιλείου (Καραγιάννης Ιωάννης, πατέρας 

Βασιλείου 
 Μαυροβασίλη) 
51)  Στράντζαλης Λάζαρος (του) Δημητρίου (Ιωάννου Χρήστος, ο κουνιάδος (της) 

Κλάψας)250 
52)  Πατρίκη Σουλτάνα του Αντωνίου (μητέρα Βασίλη Πατρίκη251) 

                                                 
243 Πρόκειται για τη Σούλτω, σύζυγο του Καράβαγγελ᾿. Ωστόσο κουτσή δεν ήταν η ίδια αλλά η 

αδερφή της Ελένη. 
244 Στο χφ «τη». 
245 Προκειται για τη γιαγιά της κ. Κοκονίτσας Κρικοπούλου. 
246 Το «υιός Κων(σταντί)νος» πάνω από το «Τζανέτης Φώτιος». 
247 Μήπως Τζανέτογλου; 
248 Δεν έγινε δυνατή η ταύτισή του. 
249 Λεγόταν στην πραγματικότητα Χαρκαλόπουλος και η Ζωή της μαμμής ήταν σύζυγός του. 
250 Ο σημερινός Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ιωάννου είναι ανιψιός του. Η «Κλάψα» 

(Κωνσταντίνος Ιωάννου), πατέρας του Δημοτικού Συμβούλου, παντρεύτηκε την αδερφή του Λάζαρου 
(Λάζου) Στράντζαλη Καλλιώ (Καλλιόπη). 

251 Στο χφ «Βασίλη Πατρίκη μητέρα». 



 52 

53)  Γεμενετζόπουλος Απόστολος (του) Νικολάου 
54)  Πανανής Απόστολος του Παναγιώτου (Μπαξεβανάκης Απόστολος) 
55)  Ράδος Νικόλαος (του) Κων(σταντί)νου (Ράντος Νικόλαος) 
56)  Ζαφειριάδου Δέσποινα του Γεωργίου (η μητέρα του Κων(σταντί)νου 

Ζαφειριάδη)252 
 
 Και εδώ τελείωσε και το γράψιμο των προσφύγων που ήλθαν και κατοίκησαν το 
1924, Καλφακιώτες. Πάντως, μετά που ησύχασαν ολίγο και ξεκουράστηκαν όλοι ομού 
στο Καλαμπάκι οι πρόσφυγες, άλλοι έφευγαν από το Καλαμπάκι και άλλοι νέοι 
έρχονταν στο χωριό. Ίσως και μερικούς να ξέχασα και να μην τους συμπεριέλαβα, αλλά 
έχω την εντύπωσιν ότι ίσως να τους έγραψα όλους. 
 

Σήμερα παρουσιάζω Κρυονερίτες, οικογένειες   270 
Καραμανλήδες, οικογένειες 101 
και Καλφακιώτες οικογένειες  56 
Σύνολον, οικογένειες253 327 
 

 66Εδώ θα πρέπει να πω πως πολλοί δεν τους συμπεριέλαβα στο συνολικό 
αριθμό των προσφύγων, διότι ήσαν μεμονωμένα άτομα. Δηλαδή μπορεί να ήταν 
πατέρας μόνος του στον υιόν του ή μπορεί να ήταν πενθερός του, ίσως θείος του και 
ούτω καθεξής. Έτσι και στις γυναίκες, γριές μόνες τους, πεθερές, κο(υ)νιάδες ή 
ανύπαντροι, όλοι αυτοί δεν τους κατέγραψα στον συνολικό αριθμό. Όσους κατέγραψα 
ήταν οικογενειάρχες με παιδιά. Αυτούς κατέγραψα, αυτούς συμπεριέλαβα ως 
ξεριζωμένους από τα σπίτια τους Έλληνες. Ναι, αυτούς που ένιωσαν τον καημό της 
προσφυγιάς, αυτούς που γύριζαν στους δρόμους σαν τα έρημα πουλιά που κάποιο 
κακό χέρι τους χάλασε τη φωλιά και δεν είχαν πού να πάνε να κο(υ)ρνιάσουν, τι να 
φάνε, εφόσον δεν είχαν τίποτα, και πού να ξεκουραστούν, αφού δεν είχαν πού την 
κεφαλήν κλίναι, που λέει και η παροιμία. 

                                                 
252 Ανήκε στην οικογένεια των Μουντούρηδων που είχαν διατελεσει πρόεδροι στον Καλφά. 
253 Ο πίνακας είναι εσφαλμένος και ως προς τον υπολογισμό του σωστού αριθμού των οικογενειών 

λόγω παράλειψης αριθμών κατά την αρίθμηση και ως προς την τελική άθροιση. Ο σωστός πίνακας είναι 
ο ακόλουθος: Κρυονετίτες, οικογένειες 269. Καραμανλήδες, οικογένειες 101. Καλφακιώτες, οικογένειες 
51. Σύνολο, οικογένειες 421. 
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67Κεφάλαιον 13ον 

 
 Μαρτύρια της προσφυγιάς 

 
ολλά ήταν τα μαρτύρια των προσφύγων Κρυονεριτών που τράβηξαν από την 
στιγμή που ξεριζώθηκαν από το χωριό τους το Κρυόνερο. Πολλά ήταν τα 
μαρτύρια των προσφύγων Κρυονεριτών που τράβηξαν από την στιγμή που 

ξεριζώθηκαν από το χωριό τους το Κρυόνερο254 της Ανατολικής Θράκης μέχρι να 
έρθουν στο Καλαμπάκι του νομού Δράμας και μετά ακόμη, έως να αποκατασταθούν 
στο Καλαμπάκι, έως ότου δουλέψουν και {να} παράγουν σοδειά ήταν πολλά τα 
μαρτύριά τους. 
 Δεν γράφω για τους Καραμανλήδες ούτε και για τους Καλφακιώτες το τι 
τράβηξαν από (τον) ξεριζωμό από τα χωριά τους και καθ᾿ οδόν, έως ότου φθάσουν στο 
Καλαμπάκι. Διότι δεν ήμουν μαζί τους, ήμουν όμως με τους χωριανούς μου τους 
Κρυονερίτες και αυτά γράφω, διότι τα είδα και τα έζησα. Δεν αποκλείω όμως ότι και 
αυτοί τα ίδια, ίσως και περισσότερα ημπορεί να υπέστησαν. Διότι η λέξις και μόνον 
πρόσφυγες ομολογεί πολλά. Και εφόσον και αυτοί ήταν πρόσφυγες, και αυτοί πολλά 
είδαν και πολλά τράβηξαν. 
 68Εδώ όμως πρέπει να πω και κάτι το φαιδρόν, πόσο κακόν ήταν η λέξις 
πρόσφυγας, πόσο σφήνωνε στον ανθρώπινο νου και την φαντασίαν η λέξις πρόσφυγας. 
Ενθυμούμαι, όταν ήμουν μικρός, τότε που ήρθαμε πρόσφυγες, είχα ανταμώσει 
άνθρωπον, ο οποίος, σύμφωνα με τις λέξεις που άκουσα από αυτόν, θα έπρεπε να 
ήταν εντόπιος, δεν θα ήταν πρόσφυγας. Περπατούσε εις τον δρόμον του όταν τον 
συνάντησα, ήταν καβάλα σε ένα γαϊδουράκι και κυνηγούσε άλλα γαϊδουράκια. 
Πιθανόν ο άνθρωπος κάπου τα πήγαινε. Όταν με προσπέρασε και με άφησε λίγο 
απόμακρα, τον ακούγω να φωνάζει και να λέει: «Μάτς, Μάτς, έλα, Ματς, θα σε φάει ο 
πρόσφυγας». Άκουσα την βλαστήμιαν αυτήν και γυρίζοντας να τον ιδώ τον ακούω και 
πάλιν να επαναλαμβάνει την βλαστήμιαν αυτήν. Βλέπω ότι δύο γαϊδουράκια είχαν βγει 
από τον δρόμο και είχαν μπει μέσα στα χωράφια κάνοντας ίσως ζημιά κι αυτός τα 
φώναζε να βγούνε |69 και πάλι στον ίσιο δρόμο. Μου έκαναν μεγάλην εντύπωσιν αυτά 
τα λόγια που άκουσα από αυτόν τον άνθρωπον. Είχε προχωρήσει αρκετά, αν ήταν πιο 
κοντά θα τον ερωτούσα τι κακόν τον έκαναν οι πρόσφυγες και τους βλαστημούσε. 
Επειδή όμως είχε πολύ προχωρήσει, σιώπησα. Αλλά επειδή μιλούσαμε και μιλάμε για 
τους πρόσφυγες και την προσφυγιά, ας επανέλθουμε και πάλιν στο διήγημά μου. 
 Είναι αληθές ότι οι πρόσφυγες υπέστησαν πολλά, διότι δεν είχαν πού να 
ακουμπήσουν. Ο ξεριζωμός τους από τα μέρη τους τούς έφερε μεγάλες δυστυχίες για 
πολλά χρόνια. Το μόνον, που δεν επείνασαν πολύ, διότι ήσαν άνθρωποι που δούλευαν 
την γη και έτσι, ως προς το ψωμί, το παρήγαγαν γρήγορα και το είχαν. Αλλά, άλλα ήταν 
τα ωραία… Δυο φορές προσφυγιά, η πρώτη το 1914 έως το 1920, η δεύτερη από το 
1920 έως το 1922255, τους άφησε χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια, πολλοί φόρεσαν και 
τσαρούχια ή τσόκαρα ξύλινα και ρούχα παμπάλαια, ξεσκισμένα και όλο μπαλώματα. 
 70Αν θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το φαγητό τους, τι έτρωγαν, αλλοίμονο, έ-
τρωγαν πολύ απλά, διότι δεν είχαν. Το καλοκαίρι το φαγητό τους ήταν ό,τι μπορούσε 
και μαγείρευε η κάθε νοικοκυρά στο σπίτι της: διάφορα. Τα παιδιά έτρωγαν κανένα ξε-

                                                 
254 Στο χφ η λ. «Κρυόνερο» εντός εισαγωγικών. 
255 Αξιοσημείωτο είναι ότι χαρακτηρίζεται ως προσφυγιά η επιστροφή στο Κρυόνερο (1920-1922). 

Π 
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ροκόμματο ψωμί, που επάνω στη φέτα του ψωμιού έριχναν πιπεράτη πιπερίτσα, η ο-
ποία ήταν μείγμα από φούσκες σκαστές στη φωτιά, καλαμπόκια256, και έπειτα 
αλέθονταν στον καφέμυλο και ανακατώνονταν με λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι καυτερό 
και έπειτα το πιπέριζαν απάνω στη φέτα του ψωμιού και αρμύριζε λίγο και έκαιγε λίγο 
και έφερνε μίαν ουσίαν και έτρωγαν. Έπειτα είχαν το σερμπέτι· αυτό ήταν νερό που 
έλιωναν ζάχαρη και θρίβανε257 μέσα στο νερό αυτό το ξερό ψωμί, μαλάκωνε, και το 
έτρωγαν με το κουτάλι. Το γιαούρτι το έτρωγε αυτός που το είχε. Όσοι έθρεφαν 
γουρουνόπουλα είχαν παστό λαρδί ή λίπος χοιρινό (λίγδα) και μαγείρευαν |71 φαγητά 
ή και διάφορα χορταρικά, πράσα ή λάχανα και ραδίκια, που τα μάζευαν στον κάμπο. 
 Τον χειμώνα είχαν ό,τι μαγείρευε η νοικοκυρά, ιδίως κατσαμάκι, που βράζονταν 
με το καλαμποκίσιο αλεύρι, το έστρωναν στο σο{υ}φρά (μικρό τραπεζάκι καθιστό)258, 
το βρέχανε με μέλι ή ζάχαρη πιπερίζανε επάνω, γλύκαινε και το τρώγανε ζεστούτσικο 
τον χειμώνα. Το ψιρούκι, την μαπαλίγκα, την κάσα, αυτά γίνονταν όλα με σιταρίσιο 
αλεύρι, που τα έτρωγαν ζεστά στο χειμωνιάτικο κρύο. Αυτά και διάφορα άλλα φαγητά 
ήταν το μενού των προσφύγων. Ακόμη και σαλιγκάρια μάζευαν από τον κάμπο μέσα 
στα χόρτα και στα χαντάκια, στα βάτα μέσα, τα μαγείρευαν και τα έτρωγαν πολύ 
νόστιμα όλοι. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι φτωχοί; Έτσι περνούσαν τρώγοντας 
οτιδήποτε φαγητό ετοίμαζε η νοικοκυρά. Υπέφεραν πολύ, έως ότου μπορέσουν να 
περισσέψουν ή να μαζέψουν λίγα χρήματα, για να μπορέσουν να αγοράζουν λίγο 
κρέας, λίγο τυρί και να κάνουν λίγα ζώα, να αρμέγουν λίγο γάλα να φάνε. 
 72Και να πω χωρίς υπερβολήν, τα κατάφεραν. Αμέσως μόλις εγκαταστάθηκαν, 
ως γεωργοί που ήταν, άρχισαν να σπέρνουν σκορδάκια, κρεμμυδάκια, πατάτες, 
φασόλια για ξερά και φασολάκια για φρέσκα μαγειρέματα, πράσα, λάχανα, ρεπάνια, 
καρπούζια, πεπόνια και διάφορες άλλες παραγωγές, οι οποίες, μπορώ να ειπώ ότι 
βελτιώθηκε πολύ το τραπέζι του πρόσφυγα. Γέμιζε τώρα το τραπέζι των προσφύγων 
από φαγητά. Οι πατάτες, τα φασόλια και όλα τα χορταρικά και λαχανικά που μάζευαν 
ή παρήγαγαν οι γεωργοί πλέον πρόσφυγες βελτίωσαν κατά πολύ το μενού των 
οικογενειών τους. Και το πιο ωραίο, τους βοήθησε το θρέψιμο των χοιριδίων που 
έθρεφε κάθε οικογένεια. Κατά τα Χριστούγεννα έπαιρναν το λίπος και από αυτό 
έφτιαχναν πολλά και νόστιμα φαγητά και ωραίες πίτες οι νοικοκυρές. 
 

 

                                                 
256 Είναι τα γνωστά «πατλάκια», δηλαδή το ποπ-κορν. 
257 Αντί τρίβανε. 
258 Στο χφ η λέξη «σουφρά» είναι εντός παρενθέσεως και το «μικρό τραπεζάκι καθιστό» εκτός. 
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73Κεφάλαιον 14ον 

 
Νέα οικόπεδα. Νέοι συνοικισμοί 

 
τσι πέρασαν και περνούσαν τον καιρό τους οι πρόσφυγες και κάτοικοι πλέον του 
Καλαμπακίου βελτιώνοντας από ημέραν και ημέραν όχι μόνον το μενού των 
οικογενειών των αλλά καλυτέρευαν τις οικογένειές τους τα οικονομικά259. Ήσαν 

όλοι τους εργατικοί άνθρωποι και η εργασία τους τους απέδιδε. Το κράτος, αφού είχε 
περατωθεί η εγκατάστασις των προσφύγων προσωρινά {κ(α)ι}, έστειλε τώρα και επεδό-
θη και παραπέρα. Έστειλε Τοπογράφο Μηχανικόν, όσοι θυμούνται, ήταν κάποιος Ρο-
δάς ονομαζόμενος, (ο οποίος) επεδόθη εις καταμέτρησιν και χάραξιν οικοπέδων και 
συνοικισμούς. Τα Κατσιβέλικα, που μνημόνευσα εις την αρχήν, εκόπη συνοικισμός και 
προς βορράν του χωρίου Καλαμπακίου. Προς νότον, προς δυσμάς και προς Ανατολάς 
εκόπησαν οικόπεδα γύρω γύρω στο χωριό. Εκόπησαν πολλά οικόπεδα, όσα 
χρειάζονταν, και το κράτος έδωσε ξυλείαν και κεραμίδια, τους ενίσχυσε και με ένα 
μικρό χρηματικό ποσόν, για να ετοιμάζονται να χτίσουν. 
 74Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και αναγνώστες, εδρομολογήθη πώς θα κτίζονταν 
σπίτια, για να απαλλαγούν πλέον οι πρόσφυγες από τις τρώγλες (σ)τις οποίες κάθονταν 
εδώ και μερικά χρόνια, μέσα σε στάβλους και αχυρώνες και υπόστεγα, τα οποία όλα 
ήσαν ακατάλληλα για να καθίσουν μέσα άνθρωποι. Ήσαν όλα ακατάλληλα από 
υγρασία, σκοτεινά και προπαντός ανθυγιεινά. 
 Ήρθε αγάλλι αγάλλι η άνοιξις και το καλοκαίρι και όλο σχεδόν το Καλαμπάκι, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, βρέθηκαν στη Βοσκή (Μεραλίκι) και άρχισαν να κόβουν 
πλιθιά, για να κτ(ί)σουν τα σπίτια τους. Τι ήταν τα πλιθιά; Ας το πούμε χάριν260 της 
ιστορίας μας και αυτό: σκάβανε χώμα, το βρέχαν με νερό, το κάνανε λάσπη· μετά είχαν 
καλούπια τέτοια που ήταν οι διαστάσεις του(ς) τέτοιες, που, όταν έριχναν την λάσπην 
μεσα στο καλούπι, (και έπειτα) κατάλληλα το τραβούσαν261 και το έβγαζαν262, έμενε263 
η λάσπη εκείνη σαν καλούπια, που όταν ξηραίνονταν, ήταν έτοιμα και γερά να χτιστούν 
τοίχοι για σπίτια264. |75 Ήταν αυτά τα πλιθιά γερά. Όταν ξηραίνονταν, τα κουβαλούσαν 
με τα βοϊδόκαρά τους στα οικόπεδά τους ο καθένας, για να κτίσει το σπίτι της 
οικογένειάς του. 
 Εδώ πρέπει να πούμε ότι, όταν ο Ροδάς ο τοπογράφος τελείωσε την χάραξιν 
των οικοπέδων, έγινε κλήρωσις και ο κάθε πρόσφυγας πήρε το οικόπεδό του και τώρα 
όσοι μπορούσαν να χτίσουν, αφού έκοψε τα πλιθιά του (ο καθένας), τα κουβαλούσε 
εκεί στο οικόπεδό του. Πρέπει να πω ότι όλοι, συγγενείς και φίλοι, αλληλοβοηθιούνταν 
να κουβαλήσουν λίγες πέτρες για τα θεμέλια των σπιτιών τους και τα πλιθιά για το 
κτίσιμο των σπιτιών τους. Έτσι σιγά σιγά άρχισαν να κτίζουν τα σπίτια τους, ο καθένας 
όπως μπορούσε και σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνάμεις: μεγαλύτερο, μικρότερο, 
καλύτερο ή όχι. Οικοδόμους είχαμε και εμείς οι χωριανοί αλλά είχαν έρθει και από έξω 

                                                 
259 Εννοεί «τα οικονομικά των οικογενειών τους». 
260 Στο χφ «χάρις». 
261 Στο χφ «τράβηξαν». 
262 Μεταξύ των λέξεων «έβγαζαν» και «έμενε» υπήρχαν και οι λέξεις «και έτσι», οι οποίες 

οβελίζονται. 
263 Στο χφ «έμεινε». 
264 Αυτά ήταν τα γνωστά κερπίτσια, με τα οποία ήταν χτισμένα αρχικά όλα τα οικοδομήματα στο 

Καλμπάκι. Σήμερα διατηρούνται πλέον ελάχιστα. 

Έ
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για να τα οικονομήσουν. Έτσι το 1925 τα σπίτια ήσαν σχεδόν έτοιμα και άρχισαν να 
πηγαίνουν ο καθένας στο σπίτι του.  
 76Εδώ πρέπει να πούμε ότι στα Κατσιβέλικα, εκεί όπου ήταν οι καλύβες των 
Γύφτων που κάθονταν αυτοί που δούλευαν τους Τούρκους, όπως είπαμε, εκόπησαν και 
εκεί όλη η έκτασις οικόπεδα και εκεί ηθέλησαν και πήγαν (και) έκτισαν όλοι οι 
Καλφακιώτες κάνοντας έναν συνοικισμό Καλφακιωτών. Οι Καραμανλήδες πήραν την 
βορείαν και βορειοανατολικήν πλευράν του χωριού. Έτσι και αυτοί σχημάτισαν 
συνοικισμόν δικό τους. Οι Κρυονερίτες, που ήταν και οι περισσότεροι, πήραν σε όλην 
την υπόλοιπον έκτασιν του χωριού. 
 Σήμερα όμως μπορώ να πω ότι όλοι οι συνοικισμοί έγιναν ένα χωριό, όλοι 
ανακατώθηκαν και έγιναν ένα χωριό. Έτσι απλοχωρήσανε όλοι στο Καλαμπάκι με τα 
νέα σπίτια της Ε.Α.Π. (Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων). Σήμερα όμως λίγα 
υπάρχουν από αυτά τα σπίτια· ήταν πρόχειρα και αυτά, ακατάλληλα. Όλα εκείνα τα 
σπίτια αντικαταστάθηκαν. 
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77Κεφάλαιον 15ον 

 
Και τώρα λίγα λόγια για τους συγγενείς μου 

 
πως γνωρίζετε, νομίζω ότι αναφέρθηκα για τους δικούς μου συγγενείς. Αναφέρ-
θηκα για τους αδελφούς του πατέρα μου, τον Νικολή και τον Πασχάλη, οι 
οποίοι, όταν έμειναν ορφανοί από μητέρα και ο πατέρας τους ο Σάββας 

παντρεύτηκε άλλην γυναίκα, χήραν και αυτή με ένα παιδί από τον πρώτο της γάμο, την 
πήρε με προοπτική, όπως είπα πιο μπροστά, να κοιτάζει και τα δικά του παιδιά, να τα 
πλένει και να τα καθαρίζει. Δυστυχώς όμως αυτή η γυναίκα κατόρθωσε και έπεισε τον 
άνδρα της, τον γερο-Σάββα, και εδέχθηκε την φυγήν από κοντά του τριών αγοριών του, 
των γνήσιων τέκνων του. Και όπως ανέφερα και πιο μπροστά, ο γιος του ο πρώτος ο 
Νικολής ήταν δώδεκα ετών, ο δεύτερος γιος του ο Πασχάλης δέκα ετών και ο τρίτος 
οκτώ ετών. 
 Ο πρώτος γιος ο Νικολής πήγε και δούλευε τσιράκι (υπάλληλος) σε ένα διπλανό 
χωριό της Ανατολικής Θράκης την Τρουλλιά. Εκεί στα ξένα που δούλευε χρόνια πολλά 
μεγάλωσε και εκεί παντρεύτηκε και απέκτησε εκεί τρία παιδιά, δύο υιούς, τον 
Δημήτριον και τον Σάββαν, και μίαν θυγατέραν(sic), την Κατίναν. 78Προ της Ανταλλαγής 
του 1922 απέθανεν ο Νικολής και η γυναίκα του και τα παιδιά τους ήταν ορφανά κατά 
την Ανταλλαγήν. Τα προστάτεψαν όσο μπορούσαν οι χωριανοί τους βάζοντάς τα στο 
Ορφανοτροφείο στα Πριγκηπόννησα της Κωνσταντινούπολης, τα αγόρια στων265 
Αρρένων και το κορίτσι στων266 Θηλέων. Από των Αρρένων όμως εχάθη ο Σάββας καθ᾿ 
ομολογίαν της αδελφής του Κατίνας που πήγαινε και τον έβλεπε, ήταν κοντά. Μίαν 
ημέραν όμως δεν ευρέθη ο Σάββας εκεί και όσο και αν το(ν) ζήτησε η αδελφή του δεν 
τον βρήκε. Την είχαν ειπεί ότι την προηγούμενη ημέρα τον είχε πάρει από το 
Ορφανοτροφείο η Αμερικανική Περίθαλψις. Έκτοτε δεν ευρέθη. Ο Δημήτρης και η 
Κατίνα είχαν ακολουθήσει τους χωριανούς τους και ήρθαν στην Ελλάδα, όπου έπειτα 
από πολλά χρόνια τους αντάμωσα οικογενειάρχες πλέον. 
 Ο άλλος γιος του, ο Πασχάλης, δούλευε τσιράκι και αυτός στο κοντινό χωριό της 
Ανατολικής Θράκης, το Προτίβο. Εκεί δούλευε και εκεί τον πάντρεψαν. Από εκεί έφυγε 
κατά τον 79Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμον 1914 και πέρασε από την Θράκην στην Μακεδονίαν 
στο χωριό Σχολάριον («Σεράι» τουρκικόν όνομα). Έφυγε για να μην τον επιστρατέψουν 
οι Τούρκοι ή οι Βούλγαροι. Πέρασε και έκατσε στο Σεράι και κατά την Ανταλλαγήν 
αυτός ήταν στο Σεράι και εκεί πήγαν και κατοίκησαν και οι πρόσφυγες κατά την 
Ανταλλαγήν από το χωριό Προτίβο και τότε βρήκε και τους δικούς του. 
 Ο θείος μου ο Πασχάλης με τον πρώτο του γάμο στο Προτίβο απέκτησε έξι 
παιδιά, τέσσερις γιους, τον Γεώργιον, τον Κωνσταντίνον, τον Σάββαν και τον Δημήτριον, 
και δύο θυγατέρας, την Ουρανίαν και την Δέσποιναν. Όταν τους γνώρισα έπειτα από 
πολλά χρόνια, ήταν χήρος· η γυναίκα του δεν έμαθα πού απέθανε. Ο θείος μου 
απέθανε στο Σχουλάρι το 1963. Από τα έξι παιδιά του σήμερα ζει μόνον ο μικρότερος 
γιος του ο Δημήτρης, και αυτός είναι στην Αυστραλίαν, έχει δύο υιούς και εγγόνια. Τα 
άλλα του παιδιά, τα τρία του αγόρια και αι δύο θυγατέρες του, πεθάνανε. Σήμερα ζουν 
τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. 

                                                 
265 Στο χφ «στον». 
266 Στο χφ «στον». 
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 80Ο άλλος γιος του παππού Σάββα, ο Αναγνώστης, έμεινε στο Κρυόνερο, αλλά 
και αυτός είχε φύγει από τον πατέρα του, όπως τα άλλα του δύο αδέρφια, ο Νικολής 
και ο Πασχάλης. Η αιτία που φύγαν από το σπίτι τους ήταν, και αυτό το γράφω καθ᾿ 
ομολογίαν του μακαρίτη θείου μου Πασχάλη, ότι επειδή, όπως είπα πιο μπροστά, η 
μητριά τους δεν τους ήθελε, ήθελε να τους διώξει ή να τους ξεκάνει, δεν τους έδινε 
ψωμί να φάνε, τους τυραννούσε και τους άφηνε και νηστικούς, όλα και τα τρία παιδιά 
του Σάββα. Μίαν ημέραν ο Πασχάλης πεινούσε πολύ και ζητούσε ψωμί από την μητέρα 
να φάει. Αυτή το έδωσε ένα ξεροκόμματο να φάει. Το πήρε ο Πασχάλης και το έτρωγε 
λαχταριστά, επειδή πεινούσε πάρα πολύ. Όμως, ενώ έτρωγε, έπεσε από τον στόμα του 
και μέσα από τα δόντια του κάτω και μπροστά του ένα κομμάτι όσο το φουντούκι γα-
λαζόπετρα (θεικός267 χαλκός). Αυτό έτρωγε και πήγαινε στο στομάχι του. Θα του έκαιγε 
τα έντερα και το στομάχι του |81 και θα τον έριχνε κάτω ακαριαία νεκρόν. Αυτή ήταν η 
αιτία, διότι τα αδέλφια αυτά δεν περνούσαν και πιο μπροστά καλά. Το είπε στα άλλα 
του αδέλφια και αυτά κατάλαβαν ότι η μητριά τους θέλει και προσπαθεί να τους 
ξεκάνει. Έτσι απεφάσισαν και έφυγαν από κοντά τους. 
 Ο Αναγνώστης, όπως είπα, έμεινε στο Κρυόνερο και δούλευε και αυτός τσιράκι 
(υπάλληλος). Kαι αυτός εκεί στο σπίτι που δούλευε, επειδή ήταν καλός, εργατικός και 
τίμιος, τον έκαναν γαμβρόν τους, δίνοντάς του για γυναίκα την κόρην τους 
Παναγιώταν. Εδώ οφείλω να πω και να γράψω ότι από τον γάμον αυτόν του 
Αναγνώστη και της Παναγιώτας εγεννήθηκα εγώ ο γράφων το έτος 1916 στο 
Καλαμπάκι. Το 1917, συνεχίζοντος του Πρώτου Ευρωπαϊκού Πολέμου, ο οποίος 
εξερράγη το 1914, {τότε} οι Βούλγαροι, σύμμαχοι με τους Γερμανούς, κατέβηκαν στη 
Μακεδονία και ελεηλάτησαν και έκαψαν πολλά χωριά της Μακεδονίας, πήραν όλα τα 
αγαθά της Μακεδονίας και μαζί και τους νέους Έλληνας ως ομήρους. 
 82Έτσι τότε οι Βούλγαροι μάζεψαν από το χωριό μας όλους τους άνδρες από 18 
χρονών και άνω έως 40 χρονών και τους πήγαν στην Βουλγαρία να δουλεύουν 
οπουδήποτε ως αιχμάλωτους του πολέμου και όμηρους, να σκάβουν μέσα στα βουνά 
και να ανοίγουν δρόμους γυμνοί και ξυπόλητοι, νηστικοί, χωρίς ψωμί και χωρίς 
ζεστασιά μέσα στα κρύα του χειμώνα, δίχως ένα ζεστό κι έτσι ο ελληνισμός αυτός σε 
αυτήν την ομηρίαν πέθαναν μέσα στα βουνά και στα κρύα. 
 Εκεί απέθανεν και τότε και ο πατέρας μου ο Αναγνώστης. Εκεί άφησε την 
τελευταίαν του πνοήν το έτος 1917-1918. Κι όταν όσοι εκ των επιζησάντων και όσοι 
επέζησαν κατά την λήξιν του πολέμου αυτού το 1918 (επέστρεψαν), τότε μάθαμε ποίοι 
επέζησαν και ποίοι απέθαναν. Τότε εμάθαμε και εμείς τον θάνατον του αγαπημένου 
μου πατέρα Αναγνώστη, τον οποίον δεν εγνώρισα, δεν είδα, διότι ήμουν τότε ενάμισι 
χρονών. 
 
 

                                                 
267 Εννοεί «θειικός χαλκός». 
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83Κεφάλαιον 16ον 

 
Πώς αντάμωσα τον θείον μου Πασχάλην 

 
δώ πρέπει και οφείλω να γράψω χάριν του διηγήματός μου το πώς πρωτοαντίκρι-
σα και πώς πρωτογνώρισα τον θείον μου Πασχάλην. Το έχω γράψει και σε άλλο 
μου διήγημα αλλά εδώ οφείλω και πρέπει να το ξαναγράψω, διότι στο διήγημά 

μου αυτό αρμόζει να το ξαναγράψω, να το επαναλάβω. Όταν λοιπόν εκηρύχθη ο 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στις 28 Ιουλίου του έτους 1914 {και}, όπως είπαμε, σε 
αυτόν τον πόλεμο ανακατεύθηκε πολύ ο ελληνικός πληθυσμός και, όταν τελείωσε το 
έτος 1918, ο ελληνισμός τράβηξε και υπέφερε πολλά: προσφυγιές, διωγμούς και 
φόβους και σε αυτόν τον πόλεμον έγινε και η ανταλλαγή268 των πληθυσμών της 
Ανατολικής Θράκης. Αυτά τα ιστορώ και σε άλλο μου κεφάλαιο. Έτσι, μέχρι το τέλος 
του πολέμου αυτού ο ελληνισμός της Θράκης πήρε πολλούς δρόμους προσφυγιάς και 
προς πάσαν κατεύθυνσιν και εχάθησαν ο εις του άλλου. 
 Τότε εχάθησαν και τα τρία αγόρια του παππού (μου), του Σάββα Κρίκου, μεταξύ 
των. |84 Επί πολλά πολλά χρόνια έμειναν χαμένοι μεταξύ των. Δεν εγνώριζαν πού ήταν 
ο ένας και πού ήταν ο άλλος και ο άλλος. Πολλά χρόνια πέρασαν και τα τρία παιδιά του 
Σάββα Κρίκου έμειναν άγνωστα μεταξύ των. Όταν μετά την επιστροφήν των ομήρων 
Ελλήνων από την ομηρίαν εις Βουλγαρίαν, {και} εμάθαμε τον θάνατον εκεί εις την 
Βουλγαρίαν του αγαπημένου μου πατέρα, ο οποίος εις εμένα ήταν άγνωστος, διότι, 
όταν τον πήραν οι Βούλγαροι ως όμηρον, ήμουν, όπως είπα πιο μπροστά, μικρός 
ενάμισι χρονών και δεν τον γνώρισα {ακόμη} προσωπικά, τότε η μητέρα μου από τον 
φόβον του επικρατούντος τότε πολέμου ξαναπαντρεύτηκε σε δεύτερον γάμον της. Έτσι 
εγώ πλέον μεγάλωνα σε μητριού χέρια.  
 Όταν μεγάλωσα και απεφοίτησα (από) το Δημοτικό Σχολείο του Καλαμπακίου, 
έμαθα και μάθαινα ότι εγώ είχα άλλον πατέρα και ότι ο πατέρας μου είχε και άλλους 
δύο αδελφούς, τον Νικολήν και τον Πασχάλην. |85 Και με ρωτούσαν αν τους γνώρισα ή 
και αν ήξερα πού μένουν και πού πήγαν μετά την Ανταλλαγήν. Εγώ στην αρχήν δεν 
ήξερα τίποτα, διότι αυτούς τους αδελφούς του πατέρα μου δεν τους είδα ποτέ ούτε και 
τους γνώρισα ποτέ. Όμως μου το ᾿λεγαν και μου το ξανάλεγαν άλλοι. Μου κίνησαν την 
περιέργειαν και, όπως λέγει και το ρητόν, «λέγε, λέγε το κοπέλι, κάνει την κοπελιά και 
θέλει». Κι από τα λίγα γράμματα που έμαθα και ήξερα, άρχισα να γράφω γράμματα 
(επιστολές), όπου και αν άκουγα. Τις έγραφα και τις ταχυδρομούσα όμως συ-
στημένες269, μόνον και μόνον, αν δεν εύρισκε τον παραλήπτην, επέστρεφαν πίσω και 
πάλιν σε εμένα (στον αποστολέα τους). 
 Πέρασαν χρόνια πολλά αναζητώντας με αυτόν τον τρόπον τους δύο θείους μου. 
Πριν να κηρυχτεί ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1940, έναν μήνα πριν της 
κηρύξεως του πολέμου το 1940, ταχυδρόμησα ένα μου γράμμα και πάλιν σε μίαν 
διεύθυνσιν που (μου) έδωσε270 κάποιος τον οποίον δεν ενθυμούμαι. Κηρύχτηκε ο 
πόλεμος (του) 1940. Έγινε επιστράτευσις, ανακατεύθηκε στον πόλεμον η Ελλάς και έτσι 

                                                 
268 Δεν πρόκειται για την Ανταλλαγή αλλά για τον εκτοπισμό των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.  
269 Στο χφ η λέξη υπογραμμίζεται. 
270 Στο χφ «έδωσα». 
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|86 αυτό μου το τελευταίο ξεχάστηκε. Ναι, ξεχάστηκε, διότι στον πόλεμο του 1940271 
επιστρατεύθηκα και εγώ.  
 Όταν διαρκούντος του πολέμου η Ελλάδα μας συνθηκολόγησε, στα μέρη μας 
ήρθαν το 1941 οι Βούλγαροι, που ήταν σύμμαχοι των Γερμανοϊταλών. Ο λαός μας 
πέρασε την διπλήν αυτήν σκλαβιάν με μεγάλον γογγυσμόν και με πολύ βαριάν την 
καρδιάν. Πολλοί Έλληνες μη(ν) μπορώντας να αντέξουν την διπλήν αυτήν μαύρην 
σκλαβιάν έφευγαν κρυφά και περνούσαν κρυφά τον Στρυμόνα ποταμόν και επήγαν 
πέρα από τον ποταμό Στρυμόνα και έμεναν εκεί αποφεύγοντας τους Βουλγάρους, 
ελπίζοντας στο γρήγορο τέλος του πολέμου. Ευδόκησε λοιπόν ο Θεός και ο πόλεμος 
αυτός, ο Δεύτερος Παγκόσμιος, έληξε με την ήτταν των Γερμανοϊταλών και τότε οι 
Βούλγαροι έφυγαν από τα μέρη μας πίσω στην Βουλγαρίαν και έτσι οι Έλληνες 
ανέπνευσαν τον αέρα της ελευθερίας. 
 87Δεν πέρασαν πολλές ημέρες και ένα γεγονός, μα πολύ μεγάλο γεγονός για 
εμένα, ήρθε και με γέμισε την καρδιάν χαράν μεγάλην. Ήταν άνοιξη του 1948, που τότε 
ακόμη ζούσε ο νουνός μου ο Ασβεστάς Φλουρής272. Ήμουν στο καφενείο και έπινα τον 
καφέ μου και βλέπω τον νουνόν μου Ασβεστάν Φλουρήν να έρχεται κοντά μου και να 
μου λέει: «Βαπτιστικέ, έλα στο μαγαζί μου, είναι ένας άνθρωπος, ξένος βέβαια, και μου 
ζητάει κάτι πληροφορίες, που νομίζω μόνον εσύ θα μπορέσεις να συνεννοηθείς. Ζητάει 
κάτι πρόσωπα δικά σου». Εντωμεταξύ τελείωσε και ο καφές μου.  
 Σηκώνουμαι και πήγα μαζί με τον νουνό μου στον άνθρωπο αυτόν που περίμενε 
στο μαγαζί του. Όταν τον είδα, εκ πρώτης όψεως κατάλαβα ότι ήταν ξένος. Του δίνω 
την καλημέρα μου, την πήρε, αλλά παρατήρησα ότι με έβλεπε στα μάτια. Ήταν για μέ-
να ένας ξένος. Του λέω: «Καλωσόρισες. Ξένος είσαι; Και ποιος είσαι; Ποιον ζητάς και 
ποιον θέλεις; Πες μου και, αν ξέρω κάτι ή και ό,τι ξέρω, θα σε απαντήσω». |88 Ο 
άνθρωπος αυτός, αφού με κοίταξε και πάλι στα μάτια, στην φυσιογνωμία, ίσως και στο 
ανάστημα, μου είπε: «Είμαι από τη Λύσα273 (ένα χωριό πάνω από τη Δράμα). Βέβαια 
για σας είμαι άγνωστος, ενώ εγώ για σας, αν και δεν με γνωρίζετε, κάτι ξέρω». Και 
άρχισε να λέει:  
 «Είμαι από τη Λύσα274, όπως σας είπα. Έρχομαι στο χωριό σας να εκπληρώσω 
μίαν υποχρέωσιν και μίαν υπόσχεσιν που έδωσα σε κάποιον να την εκπληρώσω. 
Έρχομαι από το χωριό Σεράι του νομού Θεσσαλονίκης της επαρχίας Λαγκαδά. Στο 
χωριό αυτό, το Σεράι, το οποίον σήμερα λέγεται Σχολάριον, λοιπόν εκεί πήγα και 
κατοίκησα όλην την Βουλγαροκατοχήν. Εκεί εγνώρισα έναν άνθρωπον, τον οποίον 
ανέλαβα την υποχρέωσιν να έλθω εδώ στο χωριό σας, να βρω έναν άνθρωπον δικό 
του. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί Πρόεδρος και μου υποστήριξε πάρα πολύ, όταν εγώ 
πήγα στο χωριό του το Σχολάριον. |89 Μου έδωσε σπίτι, χωράφια, ζευγάρι να 
δουλέψω, να ζήσω τα παιδιά μου στα δύσκολα αυτά χρόνια της Κατοχής. Τώρα ο 
πόλεμος τέλειωσε και, όταν πήγα να τον αποχαιρετήσω και να τον ευχαριστήσω για τη 
φιλοξενία που μου έδωσε και τη χάρη που μου έκανε, αυτός μου είπε ότι «για ό,τι 
έκανα εγώ για σας δεν θέλω τίποτα. Μόνον, αν πας στο χωριό σου την Λύσα με το 
καλό, μετά θέλω να πας στο Καλαμπάκι και να ζητήσεις εκ μέρους μου τον αδελφόν 
μου Αναγνώστην, Κρικόπουλος είναι το επώνυμό του, να του δώσεις τα χαιρετίσματά 
μου και να του πεις ότι είμαι καλά και ότι κάθομαι εδώ στο Σαράι (Σχολάρι)». 

                                                 
271 Στο χφ η λέξη υπογραμμίζεται. 
272 Το «Ασβεστάς Φλουρής» υπογραμμίζεται. 
273 Στο χφ υπογραμμίζεται. Ίσως πρόκειται για το Λίσσε, δηλαδή το Οχυρό. 
274 Στο χφ υπογραμμίζεται. 
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 Αφού τελείωσε την αφήγησίν του αυτήν, τον ρώτησα εγώ με την σειρά μου: 
«Όλα, φίλε μου, καλά τα είπες. Ως εδώ φαίνεται ότι συμφωνούμε. Αλλά θα σε ρωτήσω 
και εγώ με την σειρά μου, που θέλω και εγώ να μάθω. Ο άνθρωπος που σε στέλνει πώς 
λέγεται;». Και μου λέει «Πασχάλη τον λένε». Και του λέω εγώ: «Ναι, στο όνομά του 
συμφωνούμε. |90 Το επώνυμόν του πώς λέγεται;». Και μου λέει: «Το επώνυμόν του 
είναι Γρηγορόπουλος»275. Του λέω εγώ: «Στο επώνυμό του δεν συμφωνούμε. Αν μου 
έλεγες Κρικόπουλος, τότε μάλιστα, θα συμφωνούσαμε και θα σε αγκάλιαζα και θα σε 
φιλούσα. Τώρα όμως δεν συμφωνούμε στο επώνυμο». Kαι ο άνθρωπος τότε κατάλαβα 
ότι στεναχωρέθηκε, όπως κι εγώ. 
 Γυρίζει και μου λέει: «Γράψ᾿ τον ένα γράμμα σου και πες τον ότι εγώ πέρασα 
στο Καλαμπάκι και αντάμωσα εσένα». «Ναι, του λέω, θα τον γράψω. Αλλά πρέπει να 
ξέρεις και εσύ ότι ο Αναγνώστης που ζητάει ήταν ο αδελφός του και ότι πέθανε όμηρος 
στην Βουλγαρία το έτος 1917-18 και ότι αντί αυτόν βρίσκεις εμένα τον γιο του τον 
Πασχάλη. Γι᾿ αυτό σου είπα ότι δεν συμφωνούμε στο επώνυμο. Εγώ ήθελα να ακούσω 
επώνυμο Κρικόπουλος και όνομα Πασχάλης, που συμφωνούμε πλήρως. Αν και το 
επώνυμον μου έλεγες Κρικόπουλος, θα συμφωνούσαμε πλήρως. |91 Πάντως και ως 
εδώ που με πληροφόρησες, σας ευχαριστώ πολύ για τον κόπο που κάνατε. Θα τον 
γράψω γράμμα μου και θα τον πω ότι περάσατε και με ανταμώσατε». Τον είπα έπειτα 
από τις ευχαριστίες μου να πάμε στο σπίτι να φάμε, αλλά δεν εδέχθη, επειδή μου είπε 
ότι ήταν βιαστικός και ότι έπρεπε να φύγει, να πάει και κάπου αλλού. Είχε και άλλην 
δουλειά σε άλλο χωριό, το οποίον δεν με ονόμασε. Χαιρετιστήκαμε και ο άνθρωπος 
αυτός έφυγε στο χωριό του. 
 Όταν έμεινα μόνος με τον νουνό μου τον Φλουρή, {και αφού} τον ευχαρίστησα 
και αυτόν που μου ειδοποίησε και έμαθα νέα από έναν άγνωστον έως τώρα θείον μου. 
Το επώνυμόν του μόνον με στεναχωρούσε, επειδή δεν συμφωνούσε. Αλλά, είπα μέσα 
μου, και αυτό θα το μάθουμε. Την άλλη ημέρα έγραψα γράμμα στον θείο μου, αυτόν 
που έμαθα λίγα νέα του, και το ταχυδρόμησα περιμένοντας να μάθω νεότερά του. 
 92Δεν πέρασαν πολλές ημέρες και μίαν ημέραν, ενώ ασχολούμουν εις μίαν 
διανομήν τροφίμων της ΟΥΝΡΑ276, ήταν απόγευμα και έρχεται ένας συγγενής μου από 
το Δοξάτο και μου λέει ότι ο θείος σου ο Πασχάλης είναι στο Δοξάτο στο σπίτι μου και 
αύριο έλα να τον πάρεις. Του είπα «Βρε Κώστα, γιατί δεν τον έφερες τώρα με το κάρο 
σου, αφού τώρα που ήρθες ήσουν άδειος (και) στο κάρο δεν είχες κανένα φόρτωμα;» 
«Άκουσε, Πασχάλη, μου λέει, τον κράτησα απόψε να τον δούμε κι εμείς. Σόι μας είναι· 
είναι κι εμένα θείος μου». Έτσι μου είπε και ανέβηκε στο κάρο του και έφυγε. 
 Την άλλη ημέρα το πρωί ξεκίνησα πεζός και πήγα στο Δοξάτο πρωί πρωί. Πήγα 
στο φούρνο του θείο(υ μου) Κώστα του Χατζόπουλου (Κακαβέλας)· ήταν τόσο πρωί, 
που ο Κώστας ασχολούνταν με το ψήσιμο των ψωμιών και με το ψήσιμο των φαγητών 
χωριανών του. |93 Μπαίνω στον φούρνο, βλέπω τον Κώστα και του λέω: «Πού ᾿ναι ο 
μουσαφίρης;». Και μου λέει: «Έξω είναι. Βγήκε να πάρει λίγο αέρα». Βγήκα έξω 
κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά να δω τον άγνωστο θείο μου. 

                                                 
275 Για το όνομα «Γρηγορόπουλος» στο Τ18, σ. 28 διαβάζουμε: «Αυτός ο Πασχάλης, ο θείος μου, 

ονομαζόταν Γρηγορόπουλος και όχι Κρικόπουλος. Έτσι, όταν το 1904 πρωτοκατοίκησε στο Σχο{υ}λάρι και 
δηλώθηκε, ο γραμματεύς που τον έγραψε έκανε λάθος και αντί του επωνύμου του ως Κρικόπουλος τον 
έγραψε Γρηγορόπουλον και έτσι έμεινε με αυτό το επώνυμο αυτός και τα παιδιά του και το κρατούν 
μέχρι σήμερα. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να το διορθώσει και έτσι έμεινε».  

276 UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation Administration, δηλαδή «Οργανισμός Διοίκησης, 
Βοήθειας και Αποκαταστάσεως Ηνωμένων Εθνών». Στο χφ η λέξη υπογραμμίζεται. 
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 Τον είδα, αν και δεν τον γνώριζα, στο σοκάκι, το στενό δρόμο προς βορράν από 
το φούρνο. Μόλις γύρισε πίσω και κατέβαινε αγάλλι αγάλλι προς το φούρνο. Τον είδα 
που κατέβαινε, προχώρησα λίγο και σταμάτησα, επειδή κατέβαινε ο θείος προς τον 
φούρνο, για να είμαστε πιο κοντά στο φούρνο όταν θα ανταμωνόμασταν. Όπως 
σταμάτησα, τον παρακολουθούσα που κατέβαινε, τον έβλεπα ότι έμοιαζε πολύ, μα 
πολύ με εμένα. Σαν πλησίασε πιο κοντά, με αντελήφθη και αυτός και κάρφωσε τα 
μάτια του επάνω μου και προχωρούσε. Αφού πλησίασε πολύ κοντά μου, προχώρησα κι 
εγώ κοντά του βλέποντάς τον και, αφού σταμάτησε και αυτός βλέποντάς με, μείναμε 
για λίγο και οι δύο αμίλητοι |94 ο ένας αντίκρυ στον άλλον, βουβοί.  
 Θεέ μου, τι στιγμές ήταν εκείνες που περνούσαν σαν κινηματογραφική ταινία 
από το νου μου, νομίζοντας ότι έβλεπα μπροστά μου τον πατέρα μου που δεν τον 
γνώρισα ή έβλεπα τον θείο μου Πασχάλη, που και το όνομά του ακόμη από άλλους 
χωριανούς το έμαθα, που και αυτόν δεν τον γνώρισα ποτέ! Πάνω σε αυτούς τους 
συλλογισμούς μου, που σκεφτόμουν τις στιγμές εκείνες όλην την προσφυγιάν, τον 
ξεριζωμόν από τα μέρη μας, άπλωσα το χέρι μου σαν απολιθωμένος στα χέρια του 
θείου μου Πασχάλη και τον είπα: «Καλώς ήρθατε, θείε μου. Τι κάνετε;». Και τότε 
άκουσα τον θείο μου να μου λέει: «Εσύ είσαι ο Αναγνώστης, ναι;» Ακούγοντας εγώ 
αυτά τα λόγια τον είπα συγκινημένος: «Θείε μου, δεν είμαι εγώ ο Αναγνώστης. Είμαι 
εγώ ο γιος του Πασχάλης. Ναι, εγώ είμαι που στέκομαι μπροστά σου. |95 Ο πατέρας 
μου και αδελφός σας Αναγνώστης μας άφησε χρόνους το έτος 1917-18 ως όμηρος που 
τον πήραν τότε οι Βούλγαροι στον πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον». 
 Και τότε, ω ιερές στιγμές, χωρίς να καταλάβουμε αγκαλιαστήκαμε και οι δυο 
μας και επί πολλήν ώραν μείναμε και οι δυο μας ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. 
Άραγε, σκεφτόμουν, αυτήν την ιερήν στιγμήν να μας έβλεπε και το πνεύμα του πατέρα 
μου από τον ουρανό; Ήμασταν και οι δύο ζαλισμένοι για πολλή ώρα. Δεν μας ένοιαζε 
διόλου, μα και δεν το νιώθαμε αν μας έβλεπαν από τον γύρω μαχαλάν οι γείτονες. 
Όταν συνήλθαμε, καταλάβαμε ότι και οι δυο μας κλάψαμε. Ναι, κλάψαμε και οι δυο 
μας από συγκίνηση και ήμασταν ακόμη ο εις στην αγκαλιά του άλλου. 
 Αφού συνήλθαμεν, κατεβήκαμε μαζί στον φούρνο του θείο(υ) Κώστα, 
περάσαμε στο δωμάτιο που είχε στον φούρνο, ήπιαμε καφέ και πήραμε ταξί και 
ήρθαμε στο Καλαμπάκι. |96 Φτάσαμε στο Καλαμπάκι, το χωριό μου, πήγαμε στο σπίτι 
μου, καθίσαμε, ξεκουραστήκαμε. Μιλώντας ο θείος μου μας έλεγε πολλά και διάφορα 
περιστατικά της ζωής του. Έκατσε κοντά μας οκτώ ημέρες και μετέπειτα έφυγε για το 
χωριό του το Σχολάρι, που είναι στην περιφέρεια Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης. 
 Εδώ στο Καλαμπάκι γνώρισε τον πεθερό μου, που τον γνώριζε ακόμη στο 
Κρυόνερο, όταν ήταν παιδιά και παίζανε μαζί. Μου έκανε εντύπωσιν μεγάλην, όταν 
μίαν ημέραν κατεβήκαμε στην πλατεία και πήγαμε στο καφενείο του Όθωνα 
Παπαδόπουλου, να πιούμε καφέ και να ιδεί κανέναν γνωστό από το Κρυόνερο. Είναι 
{η} αλήθεια ότι δεν γνώριζε και πολλούς Κρυονερίτες, διότι έφυγε πολύ μικρός από το 
Κρυόνερο, διότι, όπως έγραψα και πιο μπροστά, αφού ορφάνεψαν από μητέρα, είχαν 
φύγει από το(ν) πατέρα τους, επειδή η δεύτερη γυναίκα του παππού του Σάββα Κρίκου 
δεν ήθελε τα παιδιά του από τον πρώτο γάμον του |97 και έτσι σκόρπισαν τα τρία 
αδέλφια. Ο θείος μου ο Πασχάλης, όταν έφυγε από το Κρυόνερο, ήταν δέκα χρονών και 
πολύ ολίγους γνώρισε όταν έφυγε από το Κρυόνερο. 
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 Πήγαμε λοιπόν στο καφενείο του Όθωνα Παπαδόπουλου277, καθίσαμε και εγώ 
έδωσα παραγγελία να μας ψήσει δύο καφέδες. Ο θείος μου έβλεπε γύρω γύρω το 
καφενείο μήπως γνωρίσει κανέναν χωριανό μας. Δεν ομιλούσε αλλά εγώ κατάλαβα 
από τις ματιές του ότι προσπαθούσε να δει γνωστόν. Ο Όθων ετοίμασε τους καφέδες 
και τους έφερε στο τραπέζι που καθόμασταν εγώ και ο θείος μου. Άφησε τους καφέδες 
στο τραπέζι και αφού έριξαν από μια διερευνητική ματιά ο ένας στον άλλον, ο Όθων 
και ο θείος μου, έφυγε ο Όθων στο(ν) μπουφέ του καφενείου του κι εμείς πίναμε τον 
καφέ μας.  Τότε πρόσεξα ότι ο Όθων μας έτρωγε και μας παρακολουθούσε με την 
ματιά του πολύ ανυπόμονα. Μη(ν) μπορώντας ασφαλώς να κρατηθεί, αφήνει τον 
μπουφέ του και ήρθε στο τραπέζι μας μπροστά. |98 Στάθηκε λίγο και λέει σε μένα 
πρώτα: «Πασχάλη, δεν μπορώ να ησυχάσω και ήρθα να σας ρωτήσω. Μήπως ο ξένος 
και μουσαφίρης σου είναι ο θείος σου Πασχάλης;». «Ναι, του λέγω. Αυτός είναι, τον 
γνώρισες;». Στο διάστημα που μιλούσαμε ο θείος μου τον έτρωγε με τη ματιά του. 
Όλως αποτόμως γυρίζει σε μένα ο θείος μου και με ρωτάει: «Ανεψιέ, μήπως αυτός ο 
καφετζής είναι ο Όθων του παπα-Βαγγέλη ο γιος;». «Ναι, του λέω, αυτός είναι». Και 
αμέσως σηκώθηκε και αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Έπειτα, αφού μίλησαν για τα 
παλιά και εκεί άκουσα να λέει ο ένας στον άλλον: «Πάνε πενηνταπέντε χρόνια, Όθων, 
από τότε», «Ναι, Πασχάλη, τόσα περάσανε· τότε ήμασταν παιδιά μικρά και παίζαμε, 
σχολείο ακόμη δεν πήγαμε· πότε πέρασαν τόσα χρόνια, Όθων;». «Ναι, Πασχάλη, πότε 
πέρασαν; Και όμως, πέρασαν!». 
 Και μου έκανε μεγάλην εντύπωση που γνωρίστηκαν ύστερα από πενηνταπέντε 
χρόνια. |99 Ήταν παιδιά τότε και παίζανε μαζί κοντά στο ποτάμι και πιάνανε ψαράκια 
και χωρίστηκαν από την ορφάνια του θείου μου και την προσφυγιάν και την 
Ανταλλαγήν και αντάμωσαν ύστερα από πενηνταπέντε ολόκληρα χρόνια, παππούδες 
πλέον, και όμως γνωρίστηκαν. Ήταν το έτος 1948 που ανταμώθηκαν και 
αλληλογνωρίστηκαν, όπως βεβαίωσαν και οι δυο τους 55 χρόνια. Άρα χωρίστηκαν και 
δεν ιδωθήκανε από το έτος 1893. Είχαν, σκέφτηκα, και οι δυο τους πολύ γερό 
μνημονικό και αλληλοενθυμήθηκαν έπειτα από πενηνταπέντε ολόκληρα χρόνια. 
 Αυτά και πολλά άλλα άκουσα και μας διηγήθηκε ο θείος μου (ο) Πασχάλης και 
αφού έκατσε οκτώ ημέρες έφυγε για το χωριό του λέγοντάς με ότι «τώρα που θα πάω 
στο χωριό μου θα πάρω μια γριά…» –ήταν τότε χήρος· δεν τον ρώτησα πότε είχε 
πεθάνει η πρώτη γυναίκα του– «…είναι από το Ζαγκλιβέρι, ένα χωριό απέναντι από το 
χωριό μας. Είναι όλα μιλημένα και απεφάσισα να την πάρω, να ᾿μαστε μαζί. Έχει και 
ένα |100 κοριτσάκι από τον πρώτο της γάμο. Θα το έχουμε και αυτό μαζί μας». Κι έτσι 
χωρίσαμε από τον θείο μου τον Πασχάλη. Το όνομά μου Πασχάλης το πήρα εις 
ανάμνησιν αυτού του θείου μου, που, όταν έφυγαν τα τρία αδέλφια από τον πατέρα 
τους και σκόρπισαν, δεν ήξεραν μεταξύ τους αν ζούσαν ή όχι και, όταν γεννήθηκα εγώ 
το 1916, μου ᾿δώσαν το όνομά του, επειδή τον θείο μου Πασχάλη τον είχαν χαμένον. 
Αυτό μου278 το είπε η μητέρα μου και το θυμάμαι. 
 Το έτος 1951 πήγα κι εγώ στο χωριό του θείου μου Πασχάλη, το Σχολάρι, και 
εκεί γνώρισα όλα μου τα εξαδέλφια, κορίτσια και αγόρια, παιδιά του θείο(υ) μου 
Πασχάλη. Γνώρισα και την Ροζακιά, τη γυναίκα που πήρε από το Ζαγκλιβέρι και την 
κόρη της Βασιλική. Όλους τους γνώρισα. Είχα πάει αρκετές φορές μετά τη γνωριμία μας 
σε πολλούς γάμους των εγγονιών του θείου Πασχάλη και τώρα έχουμε καλήν 
αλληλογραφίαν. |101 Τα χρόνια όμως περνούν και η ζωή κυλά. Το 1963 απέθανε ο θείος 
                                                 

277 Στο χφ οι λέξεις «Όθωνα Παπαδόπουλου» υπογραμμίζονται. 
278 Στο χφ «που». 
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μου ο Πασχάλης. Με ειδοποίησαν και πήγα στην κηδεία του. Αργότερα πέθαναν ο γιος 
του ο Γιώργης, ο Σάββας, –ο Κωνσταντίνος πέθανε εις την Αυστραλίαν, εκεί ζουν τώρα 
τα παιδιά του. Η Ουρανία και η Δέσποινα, κόρες του και αι δύο, πέθαναν και αυτές. 
Στην κηδεία της Δέσποινας πήγα, γιατί ειδοποιήθηκα. Τώρα ζουν τα εγγόνια του και τα 
δισέγγονά του. 
 Ο μικρότερος γιος του θείου Πασχάλη ζει και είναι στην Μελβούρνη της 
Αυστραλίας. Εκεί πήραν και την Βασιλικήν, την κόρην της Ροζακιάς, και εκεί την 
πάντρεψαν αργότερα. Η Βασιλική πήρε στην Αυστραλίαν και την μητέρα της την 
Ροζακιάν, αφού πέθανε ο άντρας της ο θείος μου Πασχάλης και είχε μείνει και πάλι 
μόνη της. Την πήρε η κόρη της Βασιλική και εκεί στην Αυστραλία πέθανε και η θεία 
Ροζακιά. Έτσι πέθαναν και παρήλθαν από τον κόσμον αυτόν αφήνοντας μίαν ιστορίαν 
τους, την οποίαν έγραψα εγώ εδώ. 
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102Κεφάλαιον 17ον  

 
Άνθρωπε, δημιουργείς ιστορίαν; 

 
 κάθε άνθρωπος στο διάστημα της ζωής του και που περνά τον δρόμον της ζωής 
του θα πρέπει να πω ότι δημιουργεί ή και αφήνει τα αχνάρια των πράξεών του, 
τα οποία είναι σύμφωνα με το πνεύμα του και τα οποία κάνουν, δημιουργούν ή 

αφήνουν χαραγμένην μίαν ιστορίαν. Την χαραγμένην αυτήν ιστορίαν οι άνθρωποι οι 
οποίοι ζουν και κινούνται μετά τον θάνατον αυτού που χαράσσει την προϊστορίαν την 
ζωντανεύουν, την φανερώνουν, όπως μίαν ιστορίαν που ο λαός κρατεί και διηγείται.  
 Όπως ο σαλίγκαρος, όταν βαδίσει κάπου, αφήνει ή και δημιουργεί πίσω του έ-
ναν εμφανή δρόμον από το σίελό του, ο οποίος ασπρίζει αν τον παρατηρήσεις, έτσι, αν 
τον ιδεί αυτόν τον σιελώδη δρόμον άνθρωπος, αμέσως θα πει «από εδώ πέρασε 
σαλίγκαρος» (και) αμέσως φέρνει εις τον νουν του και εις την ιδέαν του τον σαλίγκαρον 
και την φυλήν του όλην, |103 διότι τέτοιον σιελόδρομον μόνον οι σαλίγκαροι μπορούν 
να κάνουν και έτσι ο ανθρώπινος νους στο γένος των σαλιγκάρων σταματά. Αν ένα φίδι 
συρθεί σε σκόνη χώματος, αφήνει ίχνη συρσίματος και λέμε είναι ίχνη φιδιού, πέρασε 
από εδώ. Εάν ένα πουλί πετάμενο, οτιδήποτε πουλί, πατήσει επάνω σε λάσπη ή σε μα-
λακό χώμα, αφήνει ίχνη· ναι, αφήνει τα αχνάρια του και λέμε «εδώ πέρασε πουλί και 
άφησε τα αχνάρια του». 
 Έτσι και ο άνθρωπος στο διάβα της ζωής του αφήνει τα ίχνη του, τα οποία όμως 
ίχνη δεν είναι όπως των ζώων ή των πτηνών. Είναι οι πράξεις του, αι οποίαι πράξεις 
χαράζουν την ιστορίαν του και τον ακολουθούν σε όλην του την ζωήν και αι πράξεις 
του αυτές ή τον βραβεύουν ή τον μαυρίζουν τον δρόμον της ζωής του. Τις 
περισσότερες φορές όμως αυτές οι πράξεις του, είτε καλές είναι είτε κακές, τον 
ακολουθούν πίσω του |104 και ή τον υμνούν ή τον κακοχαρακτηρίζει μετά ο λαός μετά 
τον θάνατόν του. Διά αυτό είναι συνηθισμένο να λέμε μετά τον θάνατον ανθρώπου 
τινός ότι αυτός ήταν καλός άνθρωπος, αυτός ήταν κακός, αυτός ήταν πράος, αυτός 
ήταν λογικός, αυτός κουτός, αυτός ήταν αγροίκος κτλ. 
 Έτσι δημιουργεί λοιπόν ο κάθε άνθρωπος μίαν προϊστορίαν, όταν είναι εν τη 
ζωή, και γίνεται φανερή και γνωστή μετά τον θάνατόν του. Κι όπως ο γεωργός σπέρνει 
τον σπόρον εις την γην και λίγον καιρό αργότερα σαπίζει ο σπόρος που έπεσε στη γη 
μεν αλλά φυτρώνει, φανερώνεται και βλασταίνει ο βλαστός του σπόρου, κι έτσι μετά 
τον θάνατον παντός ανθρώπου ο απλός ανθρώπινος νους κρίνει τις πράξεις του 
αποθανόντος, όταν ήταν εν τη ζωή, και ή τον υψώνει ή τον κατακρίνει σύμφωνα με τα 
πεπραγμένα του: |105 αυτός καλός ήταν, αυτός κακός ήταν, πανούργος, άπονος, αυτός 
κορόιδευε ή αυτός έκανε το τάδε κακό κτλ. Έτσι λοιπόν η ανθρώπινη κρίσις κρίνει 
ανάλογα τους πάντας ανάλογα με τα πεπραγμένα του(ς) και έτσι δημιουργείται μία 
ιστορία στον κάθε άνθρωπον που φεύγει από την ζωήν αυτήν. Κα εδώ θα διηγηθώ 
ορισμένες περιπτώσεις που κατά την γνώμην μου δημιούργησαν ιστορίες και πολλά 
σχόλια από χωριανούς. 
 Είδα και άκουσα άνθρωπον279, που κατά την προσφυγιάν από Θράκη(ν) εις 
Μακεδονίαν έδωσε εις τον γέροντα πατέρα του κατά την διαδρομήν της Ανταλλαγής 

                                                 
279 Στο Τ12, σ. 16-17 διαβάζουμε: «Σ᾿ αυτήν την οχλαγωγίαν και αυτήν την κατάστασιν ένας γέροντας 

κρατούσε και αυτός ένα ζώον και το έσερνε πίσω του· γέρος ήτανε πολύ και ασφαλώς δεν μπορούσε να 
το κουμαντάρει το ζώο του αυτό και τον ξέφυγε από τα χέρια του. Δεν μπόρεσε ο δυστυχής να το βρει 
έπειτα μέσα στην οχλαγωγία αυτήν και το ᾿χασε. Ο γιος του όμως ο Μανώλης του Παρασκευά έπιασε τον 
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{από την Θράκην εις Μακεδονίαν} ολίγα ζώα και μαζί με άλλους να τα περπατήσουν, 
να τα φέρουν στην Μακεδονία(ν). Ο κακόμοιρος γέρος δεν μπορούσε να τρέξει και να 
τα μαζέψει στον δρόμο και το αποτέλεσμα ήταν να τα χάσει τα ζώα στην διαδρομή. Το 
αποτέλεσμα ήταν ο γιος του να τον ξυλοκοπήσει άγρια γέρον άνθρωπον.  

106 Έκανε μια καλή πράξη, έγινε αντιληπτό και γνωστό, αυτός έγραψε μίαν 
ιστορίαν. Ήμουν μικρός και πήγαινα σχολειό. Όταν σχολάσαμε όλα τα παιδιά το 
μεσημέρι, πηγαίνοντας στο σπίτι είδα έναν γιο που έδερνε το γέρο πατέρα του κάτω 
από μιαν αμυγδαλιά έξω από το σπίτι του. Ο κακόμοιρος ο γέρος δεν μπορούσε να 
γλιτώσει από τον γιο του, που ήταν αυτός τότε σαραντάρης και ο πατέρας του 
εβδομήντα ετών. Θυμάμαι, ο γέρος έκλαιγε και φώναζε: «Τι σου έκανα, παιδί μου, και 
με δέρνεις;». Αλλά ο γιος δεν άκουγε· χτυπούσε. Κι αυτός με την πράξη του αυτή 
έγραψε ιστορίαν. Άλλος, παρακολούθησε ο γιος τον πατέρα του και του έκλεψε τα 
χρήματα που είχε. Κι αυτός έγραψε μίαν ιστορίαν. Άλλον είδα που ο γιος του τον είχε 
πολύ καλά. Τον καλοέπαιρνε, έως ότου τον κάνει διαθήκη με πούλησιν των χωραφιών 
του και το οικόπεδόν του. Όταν έκανε την διαθήκην, ύστερα δεν τον ήθελε, τον έδιωξε. 
Έγραψε ιστορίαν. 
 107Την εποχή του πολέμου το 1940 είδα άνθρωπον που, όταν ήρθαν οι 
Βούλγαροι στο χωριό, αυτός έρχονταν και έπαιρνε ό,τι εύρισκε, για να ζήσουν εκείνην 
την εποχήν την δύσκολην. Όταν έφυγαν οι Βούλγαροι από την Μακεδονίαν το 1944, 
αυτός δεν ξαναήρθε στο Καλαμπάκι. Επί Κατοχής που έρχονταν γνωρίσαμε και τον γιο 
του. Όταν έφυγαν οι Βούλγαροι, τυχαίως ανταμώσαμε στην Δράμα τον γιο του. Τον 
ρωτήσαμε μαζί με έναν άλλο φίλο που ήμαστε «τι κάνει ο πατέρας σου; Καιρό έχουμε 
να τον δούμε». «Α, μας λέγει. Ο πατέρας μου απέθανε». Του λέμε: «Κρίμα, ο καημένος. 
Νέος ήταν. Κρίμα που απέθανε». Και τι γυρίζει και μας λέει: «Κρίμα; Τι κρίμα; Αν δεν 
πέθαινε ο πατέρας μου, εγώ πώς και πότε θα έπαιρνα μπρος; Καλά έκανε και 
απέθανε». Και αυτός έγραψε την ιστορίαν του. 
 Κάποτε, εις τα παλιά χρόνια –αυτό μου το διηγήθηκε ένας αγαθός γέροντας 
από το Κρυόνερο ο οποίος μου είπε ότι το άκουσε |108 από τον πατέρα του– κάποτε, 
μου είπε, τον παλιό καιρό στο Κρυόνερο γινόταν280 ένας γάμος. Η πομπή του γάμου 
ξεκίνησε από την απέναντι πλευρά του ποταμού που περνούσε από την μέση του 
χωριού του Κρυονερίου(sic). Η πομπή του γάμου έπρεπε να περάσει από το ποτάμι 
πάνω από την γέφυρα και η γέφυρα ήταν παλιά και σάπια. Έπρεπε όμως να περάσουν 
να πάνε στην εκκλησία να στεφανωθούν οι νεόνυμφοι. Το ποτάμι κάτω από την 
γέφυρα αγκομαχούσε· ήταν φουσκωμένο από τις βροχές. Άλλη γέφυρα δεν υπήρχε και 
έπρεπε να περάσουν από αυτήν την γέφυρα, ήταν μοναδική. 
  Ενώ περνούσε η πομπή του γάμου, έσπασε ένα σανίδι της παλιάς αυτής 
γέφυρας και έπεσε μέσα στο αφρισμένο ποτάμι μόνον ο πατέρας του γαμβρού· 
κανένας άλλος δεν έπεσε. Μερικοί κλονίστηκαν να πέσουν, αλλά κρατήθηκαν ο ένας 
από τον άλλον χωρίς να πέσει άλλος· |109 ο μόνος που έπεσε ήταν του γαμβρού ο 
πατέρας. Πανικός μεγάλος έγινε και, μόλις ο γαμβρός έμαθε ότι ο πατέρας του ήταν 
αυτός που έπεσε στο ποτάμι, άφησε την νύφην και έπεσε αμέσως στο ποτάμι να σώσει 
τον πατέρα του. Το ποτάμι μούγκριζε αλλά αυτός έπεσε να σώσει τον πατέρα του. 

                                                                                                                                                 
πατέρα του τον Παρασκευά, διότι έτσι τον έλεγαν τον γέρο που έχασε το ζώο και που ήταν ο πατέρας 
του, (και) αφού τον μάλωσε, τον έδιωξε {και} από κοντά του στη μέση του δρόμου· και τότε τον 
περισυμμάζεψε ο γαμβρός του από αδελφή, ο Αλμπάνης Σάββας, και τον έφερε στο Καλαμπάκι, τον 
οποίον γέροντα έπειτα πάλι τον πήρε κοντά του ο γιος του ο Μανώλης». 

280 Στο χφ «γίνονταν». 
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 Το κύμα του ποταμού πήρε τον πατέρα του αλλά δεν τον πήγε μακριά ευτυχώς. 
Δεν ζαλίστηκε. Τον πήγε στην όχθη του ποταμού και στην όχθη είχε δένδρα και 
σκάλωσε στα κάτω κλαδιά. Αμέσως ο γέρος γαντζώθηκε στα κλαδιά γερά και 
κρατήθηκε. Ο γαμβρός και γιος του, μόλις είδε μέσα από την δίνη του ποταμού ότι ο 
πατέρας του γαντζώθηκε στο δένδρο, έκανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, ενίκησε το 
ορμητικό κύμα και κατόρθωσε και πήγε στα κλαδιά που ήταν γαντζωμένος ο πατέρας 
του. Γαντζώθηκε και κρατήθηκε και ο γαμβρός στα κλαδιά που ήταν ο πατέρας του και 
από εκεί με σχοινιά τους έβγαλαν έξω. |110 Έτσι εδώ μπορώ να πω ότι και αυτός ο γιος, 
αν και γαμβρός, έπεσε στο αφρισμένο ποτάμι να σώσει τον πατέρα του και τον έσωσε. 
Εδώ μπορώ να πω ότι και αυτός ο γιος έγραψε την ιστορίαν του. 
 Είναι πολλές οι περιπτώσεις κακομεταχείρησης των γονέων, που, αν πεις όλες 
να τις γράψεις, όλος ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοια παραδείγματα για να γράψεις 
τέτοιες ιστορίες που τις δημιουργούν άνθρωποι, οι οποίοι ίσως είναι κακοί ή ημπορούν 
να είναι καλοί. Ίσως από άλλα αίτια, από συμφέρον ή από βλακεία να τα 
παρασκευάζουν όταν ζούνε και, όταν πεθάνουν, να ευρεθεί ένας άλλος εν ζωή 
ευρισκόμενος άνθρωπος να την γράψει και να την κάνει ιστορίαν. Και την ιστορίαν 
μάλλον την έκανε αυτός που, όταν ζούσε, έδωσε την αφορμήν και την αιτία να γραφεί 
αυτή ως ιστορία. Στην ζωή αυτήν όλοι οι άνθρωποι δημιο(υ)ργούν μιαν ιστορίαν. 
 
 



 68 

111Κεφάλαιον 18ον  

 
Τραγούδι 

 
Αρχόντου γιος παντρεύεται 

 
ρχόντου γιος, αρχόντου γιος281 παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλαν, (δις) 
προσφυγούλα καραγκιοζούλα282 μου, προσφυγούλα, σε283 κλαίν᾿ τα μάτια μου. 
 

Σαν τ᾿ άκουσε, σαν τ᾿ άκουσε η πεθερά, πολύ της κακοφάνη, (δις) 
προσφυγούλα καραγκιοζούλα μου, προσφυγούλα σε κλαίν᾿ τα μάτια μου. 
 
Να εύρει φι-284, να εύρει φιδοκέφαλο, να εύρει φιδοκέφαλο, την νύφ᾿ να φαρμακώσει, 

(δις) 
προσφυγούλα καραγκιοζούλα μου, προσφυγούλα σε κλαίν᾿ τα μάτια μου. 
 
Έλα, νύφη μ᾿, έλα, νύφη μ᾿285, να φας φαΐ, ψάρια τηγανισμένα, (δις) 
προσφυγούλα καραγκιοζούλα μου, προσφυγούλα σε κλαίν᾿ τα μάτια μου. 
 
Κι με την πρώ-, κι με την πρώτη πηρουνιά η νύφ᾿ εφαρμακώθη, (δις) 
προσφυγούλα καραγκιοζούλα μου, προσφυγούλα σε κλαίν᾿ τα μάτια μου. 
 
Γρήγορα πε-, γρήγορα πεθερά νερό και η ψυχή μου βγαίνει, (δις) 
προσφυγούλα καραγκιοζούλα μου, προσφυγούλα σε κλαίν᾿ τα μάτια μου. 
 

Αυτό το τραγούδι τραγουδήθηκε πολύ στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς, που ενός 
άρχοντος γιος αγάπησε προσφυγοπούλα και την παντρεύτηκε. Η λαϊκή μούσα έγραψε 
τους στίχους αυτού του τραγουδιού για τον γάμον αυτόν. 
 
 

                                                 
281 Στο χφ το «αρχόντου γιος» επαναλαμβάνεται με μικρότερα γράμματα από κάτω. Προφανώς ο 

συγγραφέας τραγουδά και καταγράφει τους στίχους του δημοτικού τραγουδιού. 
282 Καραγκιοζούλα: μαυρομάτα. 
283 Στο χφ παντού «σου κλαίν᾿». 
284 Σο χφ «Να εύρει φιδό-», το οποίο γράφεται με μικρότερα γράμματα κάτω από το «Να εύρει φιδο-

κέφαλο». 
285 Σο χφ. γράφεται πάνω από το «Έλα, νύφη μ᾿».  
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112Κεφάλαιον 19ον  

 
 Ήθη και έθιμα των Κρυονεριτών 

 
δώ όμως πρέπει να επιστρέψουμε και πάλι στους πρόσφυγες Καλαμπακιώτες –
έτσι ονομάζω τους Κρυονερίτες εδώ. Οι Κρυονερίτες λοιπόν, αφού 
απεκαταστάθηκαν στο Καλαμπάκι και αφού ησύχασαν και αφού έσπειραν και 

παρήγαγαν αγαθά της γης κι ενώ η ζωή άρχισε να κυλά πιο ήρεμη, άρχισαν να 
αρραβωνιάζονται οι νέοι και να ενθυμούνται τα ήθη και τα έθιμά των που είχαν στο 
Κρυόνερο της Θράκης. 
 Στις αρραβώνες των παιδιών τους που γίνονταν εφήρμοζαν την τότε τακτικήν 
των. Όλο το σόι, και από το σόι του γαμπρού και από της νύφης, έπρεπε να 
συγκεντρωθεί στην αρραβώνα και το είχαν τιμή τους να συγκεντρωθούν όλοι και από 
τις δύο πλευρές, να φάνε, να πιούνε και να χορέψουνε δίνοντας μεγάλην χαράν και 
εμφάνισιν286 εις το γεγονός της αρραβώνας. Έπειτα στους γάμους τους περισσότερος 
σαματάς γινόταν287. Όλο το χωριό έπρεπε να νιώσει και να καταλάβει ότι ο τάδε και ο 
τάδε παντρεύουν τα παιδιά τους. |113 Όργανα, χοροί και τραγούδια ήταν η μεγάλη 
εκδήλωσις στο χαρμόσυνο αυτό γεγονός. 
 Τα πανηγύρια τα εξακολουθούσαν κι εδώ, όπως τα ήξεραν και εκεί. Τους 
χορούς που κάνανε σε διάφορα μέρη του Κρυόνερου τα έκαναν και εδώ. Τα πάντα τα 
έκαναν ως και στο Κρυόνερο. Εκτός των άλλων που συνέχιζαν κι εδώ, το πιο χαρακτηρι-
στικό είναι όταν έρχονταν και περίμεναν την εορτήν των Χριστουγέννων. Ο κάθε 
οικογενειάρχης θα ετοιμάσει το μέρος όπου θα βάλει και θα θρέψει το γουρουνόπουλο 
για την οικογένειά του, το οποίον θα το κόψει στην αυλή του. Κι η ευχαρίστησή του 
είναι μεγάλη που θα γεμίσει το σπίτι του από νωπό κρέας, χοιρινό πάχος, όπου θα 
κάνει το παστό του και τα ωραία χοιρινά λουκάνικα. Γέμιζε το σπίτι του φαγητά 
διάφορα, καθώς και ωραίες πίτες ψημένες στο πάχος του χοιρινού λίπους. Έτσι 
έρχονταν και φαίνονταν η ευτυχία σε κάθε κρυονερίτικο σπίτι. 
 114Τα πιο εντυπωσιακά ήταν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και του νέου έτους, 
ως και των Αγίων Θεοφανίων. Όταν γέμιζε το σπίτι του ο κάθε νοικοκύρης από το κρέας 
του γουρουνόπουλου που έκοβε και το κρασί ήταν άφθονο, έως τότε που 
καλλιεργούσαν αμπέλια, (…). (Σήμερα όμως δεν έχουν αμπέλια, πολύ αραιά. Πολλά 
αμπέλια εξηράνθησαν και πολλοί γεωργοί τα ξήλωσαν)288. Το κρασί και το ούζο 
(τσίπουρο) ήταν σε κάθε σπίτι μπόλικο. Κι όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, ήταν όλοι 
οι καλοί νυκοκυραίοι έτοιμοι για να τα γιορτάσουν. Κι όταν σήμαιναν χαρμόσυνα οι 
καμπάνες, όλοι θα πήγαιναν στην Εκκλησίαν και μετά θα γύριζαν στα σπίτια των να 
φάνε από το γουρουνόπουλο το θρεφτάρι και να γιορτάσουν οικογενειακώς την εορτήν 
των Χριστουγέννων. Όλοι ένιωθαν μεγάλην χαράν και ευτυχίαν. 
 115Τα παλληκάρια του χωριού τα Χριστούγεννα σχημάτιζαν και σχηματίζουν έως 
της σήμερον παρέες και γυρνούσαν η κάθε παρέα στο μαχαλά που της έπεφτε έπειτα 
από κλήρωσιν και τραγο(υ)δούν τα χριστο(υ)γεννιάτικα κάλαντα. Αφού πρώτα πάνε να 
τα τραγουδήσουν στον Πρόεδρο του χωριού, ο Πρόεδρος, αφού τους δίνει οδηγίες να 
είναι προσεκτικοί, πηγαίνει η κάθε παρέα στον μαχαλά της και τραγο(υ)δούν τα 
κάλαντα των Χριστουγέννων. Πολλά και διάφορα είναι τα τραγούδια που συνήθιζαν οι 
                                                 

286 Προφανώς «έμφασιν». 
287 Στο χφ «γίνονταν». 
288 Οι προτάσεις είναι εντός παρενθέσεως και στο χφ. 
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Κρυονερίτες και τραγο(υ)δούσαν στο Κρυόνερο και τα οποία εξακολουθούν να τα 
τραγο(υ)δούν και εδώ στο Καλαμπάκι. Είναι ένα από τα ωραιότερα έθιμα που κρατούν 
μέχρι σήμερα οι Κρυονερίτες. Γεμίζει το σπίτι που θα τραγουδήσουν τα κάλαντα χαρά 
και αίγλη289 και γεμίζει με χαρά όποιος θα έχει την ευκαιρίαν να τα ακούσει. |116 Πολλά 
είναι τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο θρακιώτικο έθιμο, αλλά χάριν της ιστορίας 
και του εθίμου θα πω ή μάλλον θα γράψω. 
 Όταν τα παλληκάρια ακουστούν αι φωνές των ότι βγήκαν να τραγουδήσουν, 
όλα τα σπίτια αρχίζουν να φεγγοβολούν το ένα κατόπιν του άλλου και περιμένουν τα 
παλληκάρια να πάνε να τους τραγουδήσουν τα κάλαντα. Το θέλουν, το θεωρούν 
ευτυχίαν. Όταν πάνε στο σπίτι, η νοικοκυρά διαρκώς παρακολουθεί και περιμένει. 
Μόλις ακούσει τον ήχον της φωνής των, αμέσως ανοίγει την πόρταν του σπιτιού της και 
τους προσκαλεί να περάσουν μέσα στο σπίτι, να καθίσουν και να τα πουν. Τα παιδιά 
(τα παλληκάρια) περνούν στο δωμάτιο, το τραπέζι είναι στρωμένο, γεμάτο φαγητά και 
ποτά· το πιο ωραίο είναι ο μεζές από θρεφτάρι γουρουνόπουλο. Ο νοικοκύρης 
καθισμένος στο μεντέρι του μαζί με τα παιδιά του γύρω του, τα παλληκάρια καθίζουν 
και αυτά αφού χαιρετίσουν τους σπιτικούς. |117 Αφού ταχτοποιηθούν όλα, τότε ο 
αρχηγός της ομάδας των παλληκαριών τους λέει να αρχίσουν τα κάλαντα.  
 Το πρώτο τραγούδι είναι για την γέννησιν του Χριστού. 

 
  1)  Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμον, 
  (χαρά στον κόσμον στον κόσμον όλον)290· 

στον κόσμον όλον, στους Αρχαγγέλους. 
 

 2) Κυρά Αφεντούσα εκοιλοπόνα, 
εκοιλοπόνα και παρεκάλει 
(και παρεκάλει τους Αρχαγγέλους)291, 

 
 3) και παρεκάλει τους Αρχαγγέλους, 

τους Αρχαγγέλους, τους Αποστόλους 
  στα Σμύρνια να πάσουν, μαμμή να φέρουν. 

 
 4) Κι ώστε να πάσουν και να γυρίσουν 
  κυρά Αφεντούσα ξελευτερώθη, 

ξελευτερώθη Χριστόν Αφέντη292, 
 

 5) Χριστόν Αφέντη σαν ήλιος φέγγει, 
σαν ήλιος φέγγει, σαν νιο φεγγάρι, 

  σαν νιο φεγγάρι, σαν παλληκάρι293. 
 

                                                 
289 Στο χφ εντός εισαγωγικών. 
290 Προστίθεται με βάση τον Χατζόπουλο (ό.π., τ. 1, σ. 91). 
291 Η προσθήκη γίνεται με βάση τη στιχουργική μορφή του τραγουδιού. Η στροφή 2 δεν έχει 

καταγραφεί από τον Γ. Χατζόπουλο. 
292 Ο στίχος δεν καταγράφεται από τον Γ. Χατζόπουλο. 
293 Στο χφ αριθμούνται πέντε δίστιχα, που μάλλον δείχνουν τη σειρά που μάθαιναν το τραγούδι όσοι 

το τραγουδούσαν και όχι τις νοηματικές του ενότητες.  
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Αμέσως μόλις τελειώσει το πρώτο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον Χριστό, 
παίρνουν το δεύτερο τραγούδι που είναι για τον αφέντη του σπιτιού και έχει ως εξής: 
           
 1) Νεμείς που είπαμ᾿ τον Χριστό, να πούμ᾿ και τον Αφέντη. 

Μέσα κοιμάτ᾿ ο Αφέντης μας, όξω χαλιά ᾿πλωμένα. 
 
1182)  Βαριά κοιμήθ᾿κε ο Αφέντης μας και πώς να τον ξυπνήσουμ᾿. 

Φέρτε νερμήλια294 δώδεκα, νεράντζια δεκαπέντε. 
 

 3)  Φέρτε νερμήλια δώδεκα, νεράντζια δεκαπέντε, 
τρία γυαλιά ροδόσταμο, να σ᾿κώσουμ᾿ τον Αφέντη. 

 
 4)  Σαν ήπιε και ξαγρύπνησε, τον κρύφον295 του γυρεύει. 

Κείνοι296 πήραν τον κρύφον του, κείνοι τα πλαϊνάν του297. 
 

 5)  Νεσέν᾿, Αφέντη μ᾿, δεν σε πρέπ᾿ σ᾿ αυτήν την παλιοχώρα. 
Νεσέν᾿, Αφέντη μ᾿, σ᾿ έπρεπε ανάμεσα στην Πόλη. 

 
 6)  Νεσέν᾿, Αφέντη μ᾿, σ᾿ έπρεπε ανάμεσα στην Πόλη, 

να κάθεσαι να τρως, να πίν᾿ς σ᾿ ένα όμορφο τραπέζι. 
 
 7)  Να ᾿ναι ο γύρος τ᾿ μάλαμα, το στήθος τ᾿ ασημένιο 

κι ανάμεσα στ᾿ μεσοσπιτιά καντήλα αναμμένη· 
 
 8)  δίχως αλ᾿σίδα κρέμεται, δίχως αέρα τρέμει, 

δίχως το λάδι και κερί φέγγει την αφεντιά σου 
 
 9)  κι αν βάλεις λάδι και κερί, φέγγει τη γειτονιά σου, 

κι αν βάλεις περισσόλαδο, φέγγει τον κόσμον όλον. 
 

 Εδώ η σπιτονοικοκυρά αναλάμβανε και κερνούσε τα παλληκάρια. Αφού τα παλ-
ληκάρια κερνιούνταν, ο αρχηγός της ομάδας ήξερε την σύνθεσιν της οικογένειας και, 
αν είχε γιο, ένα παλληκαράκι, τον τραγουδούσαν «τον παλληκαρά». |119 Κι ο αρχηγός 
της ομάδας άρχιζε: 
 
 1) Νεδώ ᾿ναι ένας παλληκαράς άξιος κι αντρειωμένος. 
    Βάζει τα γρόσσια στην κεσσιά298 και τα φλουριά στην τζέπη. 
 

                                                 
294 Παρά τη μαρτυρία του ενενηνταπεντάχρονου Παναγιώτη Αραμπατζή (23-3-2009) ότι η λέξη είναι 

«μερμίλια» (που σημαίνει «φλουριά»), φαίνεται εντούτοις ότι η λέξη «νερμήλια» αντιστικτικά προς το 
«νεράτζια» του δεύτερου ημιστιχίου θα πρέπει να υποδηλώνει κάποιο φρούτο ή καρπό (ίσως κάποιο 
είδος μήλου). 

295 Ο Χατζόπουλος (ό.π., τ. 1, σ. 91) αναφέρει «γρήφον». Κατά τον Π. Αραμπατζή (ό.π.) «κρύφος» 
είναι ο «κόρφος». 

296 Σε άλλη παραλλαγή αναφέρεται «χίλιοι». 
297 Ο «κρύφος» (= κόρφος) και τα «πλαϊνά» (= ίσως οι τσέπες) είναι συνηθισμένες θέσεις 

τοποθέτησης και φύλαξης χρημάτων. Από εκεί παίρνουν τα πλούσια φιλοδωρήματα οι καλλαντιστές. 
298 Μάλλον πορτοφόλι. Ο Χατζόπουλος (ό.π., τ. 1, σ. 92) το καταγράφει ως «κισσιά». 
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 2)  Παγαίν᾿299 ν᾿ αρραβωνιάζεται, παγαίν᾿ να δίν᾿ σουμάδι300. 
Πήγε στα βράχια301 τ᾿, δεν ήβρε και στα ξαδέρφια τ᾿ μήτε302. 

 
 3) Παίρνει το (ν)τουφεκάκι του πάν᾿ στη δεξιάν του πλάτη, 

παίρνει τα πλάγι᾿ ανάπλαγα περδίκια να σκοτώσει. 
 

 4) Ουδέ περδίκια σκότωσε ουδέ τράχωμα303 βρήκε.  
Γυρεύει μύλους δώδεκα μαζί με τσ᾿ μυλωνάδες. 

 
 5) Γυρεύ᾿ αμπέλια ατρύγητα μαζί με τσ᾿ τρυγητάδες. 

Γυρεύ᾿ χωράφι᾿ αθέριστα μαζί με τσ᾿ θεριστάδες. 
 

 Εδώ πρέπει να πούμε ότι και πάλιν η νοικοκυρά προλαβαίνει κάτι πονηρό. Αν 
έχει κορίτσι της παντρειάς ή και μικρότερο, το βάζει να κεράσει τα παλληκάρια για 
επίδειξη, γιατί θέλει να ακούσει και για την κόρη της ένα τραγούδι. Ο αρχηγός της 
ομάδας είναι μπασμένος σε αυτήν την πονηριάν και, αν το κορίτσι τους είναι μικρό, θα 
πει άλλο τραγούδι, αν όμως είναι της παντρειάς, είναι άλλο. Και αμέσως αρχίζει, αν 
είναι της παντρειάς:  
 
  1201) Κοράσιο παινέθηκε αργά στο παρακάθι304 

πως κάνει τη βδομάδα του σαράντα λίτρες νήμα. 
 

 2)  Ψιλά κάμνει, ψιλά ᾿φαίνει, ψιλά και μασουρίζει. 
Στα ουράν(ι)α το διάζεται305, στους κάμπους το τυλίγει. 

 
 3)  Στα ουράνια το διάζεται, στους κάμπους το τυλίγει 

κι ανάμεσα στη θάλασσα ᾿θέκε λάκκο306 κι υφαίνει 
 
 4)  με τετρακόσια κάρουλα, μ᾿ εξηνταδυό σαΐτες, 

με χίλιες δυο πατήτριες307 και το βλατί308 που υφαίνει. 

                                                 
299 Στο χφ «πηγαίν᾿» αντί του χρησιμοποιούμενου «παγαίν᾿». 
300 Δηλαδή «σημάδι ή τεκμήριο του αρραβώνα», δαχτυλίδι ή χρυσαφικό. 
301 Η λέξη «βράχια» στο πλαίσιο αυτό δεν αποδίδει νόημα. Αν η λέξη ήταν «βρόχια» (δηλαδή 

παγίδες), τότε όλο το τραγούδι γίνεται εξαιρετικά επαινετικό για τον νέο στον οποίο αναφέρεται. 
Προφανώς ο υποψήφιος γαμπρός ήταν υποχρεωμένος να προσφέρει στη νύφη ως τεκμήριο της αξίας 
του κάποιο θήραμα, το οποίο δεν μπόρεσε ούτε με τις παγίδες του να πιάσει ούτε από τα ξαδέρφια του 
να βρει (με αγορά ίσως) ούτε με κυνήγι να εξασφαλίσει. Παρά ταύτα όμως, και χωρίς «τράχωμα», που 
εδώ μάλλον υποδηλώνει το δώρο που οφείλει να προσφέρει ο γαμπρός (και όχι το αντίστροφο), 
εντούτοις αυτός απαιτεί «λαγούς με πετραχήλια».  

302 Ο στίχος αυτός δεν καταγράφεται από τον Γ. Χατζόπουλο, ό.π., τ. 1, σ. 92. 
303 «Τράχωμα» είναι κανονικά η προίκα που δίνει η νύφη στον γαμπρό. 
304 Νυχτερινή σύναξη γυναικών, στη διάρκεια της οποίας έκαναν διάφορες εργασίες, πάντα σχεδόν 

σχετικές με προικιά (πλέξιμο, κέντημα, γνέσιμο), και συζητούσαν, τραγουδούσαν και περνούσαν την ώρα 
τους. 

305 Το ρήμα «διάζομαι» σημαίνει ετοιμάζω το στημόνι (δηλαδή τα κάθετα νήματα) για τον αργαλειό. 
Βλ. ΕΕΛΕΓ στη λ. 

306 Λάκκος: μετωνυμικά ο αργαλειός. Η λ. κατάγεται προφανώς από παλαιότερο είδος αργαλειού 
που ονομαζόταν «αργαλειός του λάκκου», γιατί η υφάντρα είχε τα πόδια της σε σκαμμένο λάκκο βάθους 
μισού περίπου μέτρου. 
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 5) Και με του λάκκου την βροντή, του καρουλιού την τρίξη 

σειγίστηκε η θάλασσα κι απόμ᾿κε σειγισμένη309. 
 
 5α) — Το δαχτυλίδι που φορείς το Τρίχι να περάσει310. 
  Κι από την Τρίχα πέρασε, την σκάλα ανεβαίνει. 
 
 5β) Κι αμέ τη σκάλα ανέβηκε, μες στον οντά πηγαίνει. 
  Βρίσκει την κόρη μοναχή που ᾿στρωνε να κοιμάται. 
 
 5γ) Πέφτουν τα άνθη απάνω της, τα μήλα στην ποδιά της 
  και στην δεξιά της την περτσιά311 κόκκινα τριαντάφ᾿λλα312.  

 
 6) Να ζήσει πολυχρονόμηνο313 τ᾿ άξιο σας το κοράσιο, 

να ζήσει χρόνια περισσά, τα χίλια να περάσει 
κι από τα χίλια κι ύστερα ν᾿ ασπρίσει314, να γεράσει315. 

 
 Εδώ ο αρχηγός της ομάδας σηκώνεται πρώτος, εύχεται τους νοικοκυραίους του 
σπιτιού «χρόνια πολλά» και «καλά Χριστούγεννα» και «καλές γιορτές». Το αυτό κάνουν 
και οι άλλοι της παρέας. Εύχονται «καλές γιορτές» στην οικογένεια που τραγούδησαν 
                                                                                                                                                 

307 Ξύλινα εξαρτήματα του αργαλειού («πατήθρες»), με το διαδοχικό πάτημα των οποίων από την υ-
φάντρα ανοίγει το «στόμα» του στημονιού και περνάει η σαΐτα. 

308 Είναι είδος πολυτελούς μεταξωτού πορφυρόχρωμου υφάσματος, πολύ δύσκολου στην ύφανση. 
Ετυμολογείται από το μσν. βλαττίον > βλαττίν > βλαντίν > βλαντί ή βλατί (βλ. ΕΕΛΕΓ στη λ. «βλαττί»).  

309 Απέμεινε τρικυμισμένη (από το σεισμό). 
310 Ο στίχος απευθύνεται κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιον υποψήφιο γαμπρό, ο οποίος 

προκαλείται να περάσει φορώντας το δαχτυλίδι του αρραβώνα από κάποια δύσκολη δοκιμασία, ίσως 
από κάποιο επικίνδυνο γεφύρι (της Τρίχας;), για να αποδείξει ότι είναι αντάξιος της πανέμορφης κόρης. 

311 Η λ. δεν είναι σήμερα γνωστή στο Καλαμπάκι και στο τραγούδι την αντικαθιστούν με τη λ. «με-
ριά» (κατά μαρτυρία των κκ. Ανθούλας Σωφρονίδου και Χρυσούλας Μακρίδου). Υπάρχει ωστόσο η λ. 
«περτσές», που σημαίνει τούφα μαλλιού πεσμένη στο μέτωπο. Βλ. ΕΕΛΕΓ στη λ. «περτσές». 

312 Τα δίστιχα 5α, 5β και 5γ συμπληρώνονται με βάση την καταγραφή του ίδιου τργουδιού στο Τ6, σ. 
83. 

313 Ο Χατζόπουλος (ό.π., τ. 1, σ. 98) γράφει: «να ζήσ᾿ πολύχρονω μηνώ». 
314 Στο χφ «ν᾿ ασπίρη». 
315 Το τραγούδι αυτό σήμερα δεν το χρησιμοποιεί πια σχεδόν κανείς. Εξακολουθεί αντίθετα να 

χρησιμοποιείται ως παίνεμα για τα κορίτσια το τραγούδι «Η περδικούλα», το οποίο ο ίδιος ο Π. Κ. 
καταγράφει στο Τ6, σ. 83-84 (βλ. και Χατζόπουλος, ό.π., τ. 1, σ. 93):  
  Μια περδικούλα πλουμιστή τ᾿ αφέντ{η} η θυγατέρα 
  εννιά κουδούνια έσερνε μια χρονικίσια μέρα. 
  Τα τρία ήτανε χρυσά, τα τρία ασημένια, 
  τα τρία πάνε κι έρχονται στην Πόλ{η} προξενητάδες. 
 5 Προξενητάδες έβγαλαν ᾿πό μέσ{α} από την πόλη 
  ρωτάνε και ξαναρωτούν ποιος έχει τέτοια κόρη. 
  Κυρά ξανθή παινεύτηκε ᾿πε πάν᾿ στο παραθύρι: 
  — Ναι ᾿γω ᾿χω τέτοια γρήγορη (εννοεί λυγερή), ναι ᾿γω ᾿χω τέτοια κόρη. 
  Η κόρη μ᾿ στο χορό κρατεί και στο χορό χορεύει, 
 10 φορεί παπούτσια κυκλωτά, τερλίκια με το ράμμα, 
  φορεί και στη μεσίτσα της τζιβάν καρσί ζωνάρι. 
  — Κυρά μ᾿, τη θυγατέρα σου κείνος που θα την πάρει 
  θα φέρει τ᾿ άστρα πρόβατα και το φεγγάρι κούπα, 
  θα φέρει τον Αυγερινό στο χέρι δαχτυλίδι.  
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και τα μάτια όλων είναι πώς να δουν την κοπελιά του σπιτιού, η οποία και αυτή κρυφά 
βλέπει. Τα παλληκάρια παίρνουν το μπαξίσι και πάνε σε άλλο σπίτι. 
 121Αυτά τα τραγούδια, αυτά τα τρία κυρίως συνηθίζονταν και συνηθίζονται 
ακόμη. Έχει όμως και άλλα, τα οποία δεν τα έλεγαν, αλλά όταν ο νοικοκύρης του 
σπιτιού απαιτεί να πουν και άλλο τραγούδι, όχι όλα βέβαια αλλά ένα το οποίον ήθελε 
να το ακούσει, το έλεγαν. Αν το ήξεραν, όλα ήταν ρόδινα, αν δεν το ήξεραν όμως, τότε 
ήταν μεγάλη προσβολή στα παλληκάρια, έπρεπε να τα ξέρουν όλα, γι᾿ αυτό και έκαναν 
πρόβες πολλές. Μόλις άρχιζε η νηστεία των Χριστουγέννων, έπαιρναν έναν που τα 
ήξερε όλα τα τραγούδια και όλους τους ήχους και τα μαθαίνανε, ως τότε που θα τα 
τραγουδούσαν. Αυτά βέβαια γίνονταν τότε τα παλιά χρόνια στη Θράκη. Εδώ τώρα, δε 
βαριέσαι… Είναι η αλήθεια ότι τότε, στα παλιά εκείνα χρόνια, τα παλληκάρια είχαν 
ζήλο να τα μάθουν και, αν δεν τα μάθαιναν, ήταν υποτιμητικό γι᾿ αυτούς. Πώς θα 
μπορούσαν να δουν την αγαπημένη τους, που τότε ήταν πολύ ακριβή και κρυφή; Όπως 
είπα, έχει και άλλα τραγούδια· θα σας πω εδώ μερικά ακόμη. |122 Ένα ακόμη τραγούδι 
που έλεγαν πρώτο πρώτο ή, αντί εκείνου του πρώτου που σας έγραψα, (το) έλεγαν 
πρώτο (είναι) και αυτό που θα σας πω αφιερωμένο στην Παναγία. 
 
 1)  Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, ᾿πόψα Χριστός γεννιέται. 

Απόψε οι Αγγέλοι χαίρονται. 
 

 2) ᾿Πόψε οι Αγγέλοι χαίρονται και τα δαιμόνια κλαίνε 
κι η Δέσποινα η Παναγιά, 
 

 3) κι η Δέσποινα η Παναγιά, η Καθαρομαρία, 
κάθεται, ναι, και λού(ζ)εται, 
 

 4) κάθεται, ναι, και λούζεται με το καθαρ(ι)ονέρι. 
Τον Άγγελό της φίλευε, 
 

 5)  τον Άγγελό της φίλευε και τον Χριστό κερνούσε, 
για να της δώσουν τα κλειδιά, 
 

 6) για να της δώσουν τα κλειδιά, κλειδιά του Παραδείσου, 
ν᾿ ανοίξουν τον Παράδεισο, 
 

 7) να ανοίξουν τον Παράδεισο, να τονε συργιανήσουν316. 
Να δουν τσ᾿ αρχόντους πώς περνούν, 
 

 8) να δουν τσ᾿ αρχόντους πώς περνούν, σακκούλες βουλωμένες, 
να δουν και τους317 καϋμέν᾿ς φτωχούς, 

 
 9) να δουν και τους καϋμέν᾿ς φτωχούς λαμπάδες αναμμένες. 

123Να δουν και τα μωρά παιδιά, 
 

 10) να δουν και τα μωρά παιδιά ᾿πό κάτ᾿ στο κυπαρίσσι 
                                                 

316 Στο χφ «να τον εσυργιανήσουν». 
317 Παραλλαγή: «Να διει και τις καϋμέν᾿ φτωχοί» (Χρ. Στράντζαλης). 
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πώς παίζουν το χρυσόμηλο, 
 

 11) πώς παίζουν το χρυσόμηλο και λησμονούν τις μάνες. 
Κι ας είναι γεια σας, φίλοι μου! 

 
 Ένα ακόμη τραγούδι έλεγαν στο Κρυόνερο και το αφιέρωναν στον γεννηθέντα 
Χριστόν και διαλαλούσαν τα πάθη του Χριστού. Και άρχιζε έτσι: 
 

Ο μεγάλος Χριστός 
 
 1) Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα ᾿πόψε Χριστός γεννιέται, 

γεννιέται και βαφτίζεται κι ο κόσμος δεν το ξέρει. 
 

 2) Ο κόσμος είν᾿ ακούμενος κι ο βασιλιάς ατός του. 
Κι εκεί π᾿ ακούμπησε ο Χριστός χρυσό δεντράκι βγήκε. 

 
 3) Το δέντρο ήταν ο Χριστός, τα κλώνια οι Αποστόλοι 

και τ᾿ αργυροφυλλίτσια318 του ήταν οι προφητάδες. 
 

 4) Προφήτευαν και έλεγαν για του Χριστού τα πάθη: 
— Νεσύ, Χριστέ μ᾿ αληθι(α)νέ, Χριστέ μου σταυρωμένε, 

 
 5) νεσύ, Χριστέ μ᾿ αληθιανέ, Χριστέ μου σταυρωμένε, 

το σταυροδρόμ᾿319 που πάγαινες στον Άγιο Τάφο υπάγεις. 
 
 6) Και οι Εβραίοι σαν τ᾿ άκουσαν, τρέχουν και τον γυρεύουν. 
  Και πήγαν και τον έπιασαν μέσα στο σταυροδρόμι. 
 
 7) Πολλές σκεντζιές τον βάρεσαν, όλες τις καταδέχτ᾿κε320, 
  μα μια σκεντζιά, πικρή σκεντζιά, κείν᾿να321 δεν καταδέχτ᾿κε322. 

 
 8) Το χαλκουργό παράγγειλαν323 να κόψει τρία περόνια, 

και κείνος ο παράνομος βαράει και κόβει πέντε. 
 

 9) 124— Νεσύ που τα παράκοψες, εσύ θα μας ᾿μηρνέψεις324. 
— Τα δυο βάλτε στα χέρια του, τα δυο στα γόνατά του, 

  
 10) τα δυο βάλτε στα χέρια του, τα δυο στα γόνατά του,  

το πέμπτο το φαρμακερό κάτσ᾿τε το στην καρδιά του. 
 

                                                 
318 Είναι τα ασημένια φυλλαράκια.  
319 Στο χφ «σταυροδρόμι». 
320 Στο χφ «καταδέχτηκε». 
321 Στο χφ «κείνηνα». 
322 Στο χφ «καταδέχτηκε». 
323 Στο χφ «παρήγγειλαν». 
324 «Θα μας ορμηνέψεις». 
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 11) Και έτρεχε το αίμα του σαν σιγανό ποτάμι 
κι η Παναγιά τον σφούγγιζε μ᾿ ένα χρυσό μαντίλι. 
 

 12) Φορές φορές τον σφούγγιζε, φορές μοιρολογούσε: 
— Τι είχατε με τον γιόκα μου, τον γιο μου τον Αφέντη; 
 

 13) Τι είχατε με τον γιόκα μου, τον γιο μου τον Αφέντη, 
που ήταν όλος μάλαμα, το στήθος τ᾿ ασημένιο,  
 

 14) που ήταν όλος μάλαμα, το στήθος τ᾿ ασημένιο,  
  που είχε τον χρυσόστομα και τη γλυκιά τη γλώσσα; 
 

 15) Και πήγαν και τον έκλεισαν σε σιδερένιες πόρτες 
  κι η Παναγιά παρακαλεί κι ανοίξανε μονάχες. 

 
 16) Χάσκει τον νότον, τον βοριά, κανέναν δεν γνωρίζει· 
  γυρίζει χάσκει πίσω της τον Πέτρο και τον Γιάννη. 
 
 17)  — Πού ᾿ναι, Πέτρε μ᾿, το τέκνον μου, Γιάννη, ο δάσκαλός σου; 

   — Γύρνα, νινέ325 μ᾿, κι ιδές ᾿κει δα ποιος είναι σταυρωμένος.  
 

 18)  — Σώπα, Πέτρε μ᾿, και μην το λες, θα κόψω τα μαλλιά μου. 
  Φέρ᾿τε έν᾿ αργυροψάλιδο να κόψω τα μαλλιά μου. 
 

 19)  — Σώπα, νινέ μ᾿, και μην το κάν᾿ς, θα το ᾿βρει ο κόσμος όλος. 
  Βάλε κρασί απ᾿ το γυαλί σε αφράτο παξιμάδι, 

 
 20) βάλε κρασί απ᾿ το γυαλί σε326 αφράτο παξιμάδι 

και πιες, νινέ μ᾿, παρηγοριά, παρηγοριά και χάρη. 
 

 21) 125Κι όντας σημάνουν οι εκκλησιές και ψέλνουν οι παπάδες, 
τότε να το θωρείς, νινέ μ᾿, πο ᾿χουμ᾿ χαρές μεγάλες. 

 
 Κι εδώ τελείωνε ο Μεγάλος Χριστός, που κάθε νοικοκύρης ήθελε μέσα στο 
σπιτικό του να τον τραγουδήσουν. Επίσης είχαν και ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο 
τραγούδι που τραγουδιούνταν πιο παλιά και άρχιζε έτσι:  
 
 1)  ᾿Πόψε Χριστός, ᾿πόψα Χριστός, ᾿πόψα Χριστός γεννιέται. 
  ᾿Πόψε οι Αγγέλοι χαίρονται. 
 
 2) ᾿Πόψε οι Αγγέλοι χαίρονται και τα δαιμόνια κλαίνε. 
  ᾿Πόψε οι Εβραίοι περπατούν. 
 
 3)  ᾿Πόψε οι Εβραίοι περπατούν και τον Χριστό γυρεύουν. 
  Κανείς δεν τον μαρτύρησε, κανείς δεν μαρτυράει, 
                                                 

325 Χατζόπουλος, ό.π., σελ. 97: «νενέ μ᾿». 
326 Χατζόπουλος, ό.π., σελ. 97: «και αφράτο παξιμάδι». 
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 4) ένας Ιούδας μαθητής εκείνος μαρτυράει. 
  — Εσύ που τα μαρτύρησες, 
 

 5) εσύ που τα μαρτύρησες πες μας και τα σημάδια. 
— Όλοι φορούνε κόκκινα. 
 

 6) Όλοι φορούνε κόκκινα, Χριστός φοράει γαλάζια. 
Όλοι φορούνε γεμενιά. 
 

 7) 126 Όλοι φοράνε γεμενιά, Χριστός φοράει παπούτσια, 
κι όλοι βο(υ)τούνε στο κρασί, 
 

 8) όλοι βο(υ)τούνε στο κρασί, Χριστός βουτάει στο λάδι. 
  Όλοι βαστούν μικρό χαρτί. 
 

 9) Όλοι βαστούν μικρά χαρτιά, Χριστός βαστάει βαγγέλιο. 
  Και πήγαν και τον έπιασαν,  

 
 10) και πήγαν και τον έπιασαν στην εκκλησιά να ψέλνει327. 
  Καλοναρχούσε κι έψελνε, 

 
 11) Καλοναρχούσε κι έψελνε και το(ν) σταυρόν του κάνει. 
  Και πήραν και τον πήγαιναν… 

 
 12) …και πήραν και τον πήγαιναν, πάνε να τον σκετζεύουν. 

 
Και εδώ τελειώνουν και αυτά τα κάλαντα. Και όμως έχω την διάθεσιν να σας (πω) ένα 
ακόμη και το οποίο αρχίζω: 

 
 1) Καλό ᾿ναι το «Άγιος ο Θεός», καλό ᾿ναι που το λένε. 

Όποιος το λέει σώζεται, όποιος τ᾿ ακούει αγιάζει. 
 

 2) Όποιος το λέει σώζεται, όποιος τ᾿ ακούει αγιάζει 
κι όποιος το καλοαφικρασθεί Παράδεισον θα λάβει. 
 

 3)  Κάτω στα Ιεροσόλυμα πάν᾿328 στου Χριστού το μνήμα  
χρυσό δενδράκι φύτρωσε, χρυσά ήταν τα φύλλα. 
 

 4) Το δένδρο ήταν ο Χριστός, τα κλώνια οι Αποστόλοι 
Και τ᾿ αργυροφυλλίτσια του ήταν οι προφητάδες. 
 

 5) 127Προφήτευαν και έλεγαν για του Χριστού τα πάθη:  
«Νεσύ, Χριστέ μ᾿ αληθιανέ, Χριστέ μου σταυρωμένε, 
 

                                                 
327 Στο χφ «και πήγαν και τον έπιασαν μες στην εκκλησιά να ψέλνει». 
328 Στο χφ «πάνω». 
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 6) νεσύ, Χριστέ μ᾿ αληθιανέ, Χριστέ μου σταυρωμένε, 
στο σταυροδρόμ᾿329 που πάγαινες, στον Άγιο Τάφο υπάγεις. 

 
 7) Κι εσείς καληνυχτίσετε, πέσ᾿τε να κοιμηθείτε, 

ολίγον ύπνον πάρετε κι ευθύς να σηκωθείτε, 
 

 8) βάλετε τα ρουχίτσια330 σας, όμορφα να ντυθείτε, 
στην εκκλησία τρέξετε, Αγία Λειτουργία 
 

 9) και πίσω να γυρίσετε, πίσω στ᾿331 αρχοντικά σας. 
Βάλτε τραπέζι όμορφο, βάλτε τα φαγητά σας 

 
 10) και το σταυρό σας κάνετε, να φάτε και να πιείτε, 

δώστε και κανενός φτωχού, να τον ευτυχηθείτε. 
 

Κι εδώ τελειώνει και αυτό το τραγούδι. Όταν όμως η παρέα πήγαινε σε σπίτι που ήταν 
τσόμπανος και είχε δικά του πρόβατα, εκεί τα πράγματα άλλαζαν πάρα πολύ. Εκεί ο 
νοικοκύρης ήθελε ν᾿ ακούσει τον «τσόμπανον». Το τραγούδι αυτό το περίμεναν και 
ήθελαν να ακουσθεί στο σπιτικό του ή στο μαντρί του. Σήμερα σχεδόν δεν το 
τραγουδούν, διότι υπάρχουν λίγοι τσομπάνηδες. |128 Χάριν της ιστορίας και του εθίμου 
θα σας το τραγουδήσω, να ακουσθεί και από τους μικρότερους. Είναι ένα ωραίο 
τραγούδι που οι παλαιοί το τραγουδούσαν χορεύοντας και πήγαιναν από τσομπάνη σε 
τσομπάνη. Σας το τραγουδώ λοιπόν:  
 

Ο τσόμπανος 
 
 1) Ένας τσομπάνης τσόμπανος, 

  ένας τσομπάνης τσόμπανος, ένας καλός τσομπάνης 
 
 2) φύλαγε χίλια πρόβατα, 

φύλαγε χίλια πρόβατα και τετρακόσια γίδια. 
 

 3)  Κι έπεσε ν᾿ αποκοιμηθεί, 
κι έπεσε ν᾿ αποκοιμηθεί, να πάρει λίγον ύπνο. 
 

 4) Μα κείνος βαριοκ᾿μήθηκε332, 
μα κείνος βαριοκ᾿μήθηκε333 και το ταχύ όντας νιώθει, 
 

 5) και το ταχύ, όντας ένιωσε, 
και το ταχιά, όντας ένιωσε, δεν ήβρε, τι να νεύρει;  
 

 6)  Πλιάληξ᾿334 απάν᾿, πλιάληξε κάτ᾿,  

                                                 
329 Στο χφ «σταυροδρόμι». 
330 Στο χφ «ρουχίτσγια». 
331 Στο χφ «στα». 
332 Στο χφ «βαριοκοιμήθηκε». 
333 Στο χφ «βαριοκοιμήθηκε». 
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πλιάληξε απάν᾿, πλιάληξε κάτ᾿335 ως336 το βαθύ μεσ᾿μέρι337 
 

 7) κι αρχίνησε και έκλαιγε, 
κι αρχίνησε και έκλαιγε και κλαίν᾿ και τα σκυλιά του. 
 

1298) — Σκυλιά μ᾿, πού ᾿ναι η μάνα σας, 
σκυλιά μ᾿, πού ᾿ναι η μάνα σας, πού ᾿ναι το πρωταδέρφ᾿338 σας;  
 

 9)  — Η μάνα πάει στα πρόβατα, 
η μάνα πάει στα πρόβατα, το πρωταδέρφ᾿339 στα γίδια.  

 
 10)  — Τάξετε, σκύλοι μ᾿, τάματα, 

τάξετε, σκύλοι μ᾿, τάματα, στην Παναγιά θυμιάμα. 
 

 11)  Τάζω κι εγώ (τ᾿ν ν)τουγιάκα340 μου, 
τάζω κι εγώ (τ᾿ν ν)τουγιάκα μου στην Παναγιά λαμπάδα. 
 

 12)  ᾿Δώκε ο Θεός κι η Παναγιά, 
᾿δώκε ο Θεός κι η Παναγιά κι αφέντης Άγιος Γιώργης 

 
 13) και πήγαν και τα ηύρανε, 

και πήγαν και τα ηύρανε αντί μαντρί (ν)τουβάρι. 
 

 14) Είχε και πόρτες σίδερα, 
  είχε και πόρτες σίδερα, μαντάλους ασημένιους. 

 
 15) Κι αγιάζει και παρακαλεί, 

κι αγιάζει και παρακαλεί κι ανοίξανε μονάχες. 
 
 16) ᾿Δώκε ο Θεός κι η Παναγιά,  

᾿δώκε ο Θεός κι η Παναγιά κι ο αφέντης ο Α-Γιώργης 
 

 17) και δίπλωσαν341 τα πρόβατα, 
και δίπλωσαν τα πρόβατα και δίπλωσαν τα γίδια 
 

 18) και δίπλωσαν τα δυο σκυλιά, 
και δίπλωσαν τα δυο σκυλιά και ᾿γίναν εβδομήντα. 

 

                                                                                                                                                 
334 Στο χφ «πλιάληξε». 
335 Στο χφ «κάτω». 
336 Στο χφ «ω ως». 
337 Στο χφ «μεσημέρι». 
338 Στο χφ «πρωταδέρφι». 
339 Στο χφ «πρωταδέρφι». 
340 Κατά τον Παναγιώτη Αραμπατζή «ντουγιάκα» είναι η «γκλίτσα», που λεγόταν και «σόπα».  
341 Σημαίνει: «πολλαπλασιάστηκαν». 
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«Και του χρόνου», ακούγεται η φωνή του αρχηγού της παρέας, «και του χρόνου», 
φωνάζει και ο νοικοκύρης του σπιτιού. «Γεροί να ᾿μαστε, να τα πούμε και του χρόνου» 

342.  
130Έθιμα μπορώ να πω ότι έφεραν πολλά οι Κρυονερίτες από το Κρυόνερον343 

της Ανατολ(ικής) Θράκης. Σήμερα όμως πολλά από αυτά τα άφησαν, τα παράτησαν οι 
νεότεροι που έρχονται. Είχαν ωραία τραγούδια διά την Πρωτοχρονιάν. Ένα από τα 
παλιά εκείνα σας γράφω. 

 
Ο Αη-Βασίλης 

 
 1)  Άγιος Βασίλης έρχεται ᾿πε μέσ᾿ την Κησαριάν344 του. 

Σύρνει μουλάρια δώδεκα, καμήλες δεκαπέντε. 
 

 2)  Η μούλα η κανακαριά που σ᾿κώνει345 τον Αφέντη, 
σηκώνει τον και περπατεί, σηκώνει τον και τρέχει. 
 

 3)  Το δεκανίκι ακούμπησε να πει την αλφαβήτα. 
Το δεκανίκι ήταν ξερό κι απόλυκε βλαστάρια. 
 

 4)  ᾿Πε πάνω στην κορφίτσα του περιστεριού φωλίτσα,  
  ᾿πε κάτω στην ριζίτσα του λιβάδια και πηγάδια. 
 
 5)  Το περιστέρι γεύεται, δροσίζει τον αφέντη 

και πάλι μεταγεύεται, δροσίζ᾿346 τον κόσμον όλον. 
   

«Κι του χρόνου»347, φώναζαν τα παιδιά. 
 

Επίσης την εορτήν των Φώτων είχαν το έθιμο που το έλεγαν «τα βρεχάμενα», που βρέ-
χονταν ο ένας τον άλλον στην διασκέδαση, χωρίς να παραξηγηθούν μεταξύ τους. |131 
Επίσης στην εορτήν των Φώτων τραγο(υ)δούσαν τα παιδιά από πόρτα σε πόρτα το εξής 
τραγούδι: 

 
 1)  Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός  

και χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός. 
 

 2)  Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό 
κάν᾿ταν348 η κυρά μας η Παναγιά 

                                                 
342 Η ακολουθία των διστίχων έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με υπόδειξη που διατυπώνεται στο χφ σε 

ιδιαίτερη σημείωση, η οποία έχει ως εξής: «Λόγω του ότι εξεχάσθη ένας στίχος, παρακαλώ από τον 7ον 
στίχον να πάτε απέναντι στον 8ον στίχον και τον 9ον, έπειτα γυρίζετε στον 10ον στίχον και μετά εις τον 
11ον και συνέχεια ως το τέλος, διά να διορθωθεί η παρατυπία του τραγουδιού». 

343 Στο χφ υπογραμμισμένο. 
344 Δηλαδή «από την Καισάρεια», όπως και στο τραγούδι που τραγουδιέται σε όλη την Ελλάδα την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στο χφ «Λησκαριάν», που οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε 
παραφθορά ή παρανόηση. 

345 Στο χφ «σηκώνει». 
346 Στο χφ «δροσίζει». 
347 Η πραγματική εκφορά της ευχής ήταν: «Κι τη χρόν᾿». 
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 3)  με τα θυμιατούρια στα χέρια της 

και τα κομπολόγια στα δάχτυλα, 
 

 4)  με τα θυμιατούρια στα χέρια της  
και τον Άγιο Γιάννη παρακαλεί:  
 

 5)  Άγιε Γιάννη και Πρόδρομε, 
έλα να βαφτίσεις Θεού παιδί. 
 

 6) Έλα να βαφτίσεις Θεού παιδί, 
να το βάλουμ᾿ Γιάννη κι Αλέξανδρο349. 

 
Πολλά ήταν τα διάφορα τραγούδια και τα έθιμα που έφεραν οι Κρυονερίτες350 

από την Θράκη. Ένα όμως που το έχουμε μέχρι της σήμερον είναι το κουρμπάνι351. 
Προσφέρουμε θυσίαν ζώων εις την εορτήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου. |132 Το 
κο(υ)ρμπάνι αυτό {το οποίο} το έκαναν352 οι πρόγονοί τους από αρχαιοτάτων χρόνων 
και μέσα στην τούρκικη σκλαβιά. 

Η παράδοσις λέει ότι στα παλιά χρόνια κάθε χρόνο στην εορτήν του Αγίου 
Αθανασίου εκ θεόθεν έρχονταν ένα ελάφι από το βουνό και που αυτό το ελάφι θα το 
έκαμναν θυσία στον Άγιον Αθανάσιον. Κάθε χρόνο έρχονταν το ελάφι και έμενε 
αποβραδύς έξω από την Εκκλησία. Εκεί ησύχαζε και το πρωί οι άρχοντες του χωριού το 
έκοβαν και το κάνανε θυσία στον Άγιο Αθανάσιο. Μίαν χρονιάν όμως, λέει η 
παράδοσις, το ελάφι άργησε να έρθει και, όταν ήρθε αργά, το έπιασαν και το έκοψαν 
έτσι κουρασμένο όπως ήταν και το έκαναν θυσία. Έκτοτε δεν ξανακατέβηκε άλλο ελάφι 
για θυσία και οι χωριανοί το απέδωσαν ότι το έσφαξαν κουρασμένο και από τότε κι 
ύστερα έκοβαν ζώα μεγάλα και έκαναν και κάνουν μέχρι σήμερα την θυσίαν αυτήν. 

133Εδώ οφείλω να επανέλθω εις την προσφυγιάν και τους ανταλλαγέντας 
πληθυσμούς. Σιγά σιγά οι πρόσφυγες τακτοποιήθηκαν με την συμπαράστασιν και την 
βοήθειαν του κράτους, αλλά και με την μεγάλην εργατικότητα των κατοίκων του 
χωριού μας. Έως το 1940, οπότε έγινε η επιστράτευσις με την κήρυξιν του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, η ζωή στο Καλαμπάκι ήταν άλλη. Ο κόσμος ζούσε σαν και όπως 
ήξερε στις πρώτες πατρίδες τους. Δηλαδή ζούσαν απλά να πούμε, σαν χωριάτες. Από 
την λήξιν όμως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το χωριό άρχισε να πάει μπροστά 
και να αλλάζει όψιν. Η γεωργία άρχισε να μηχανοποιείται, τα ζώα πλέον σταμάτησαν 
να οργώνουν τα χωράφια, κρατούνταν πλέον για αναπαραγωγήν, γάλα, κρέας. Η γεωρ-
γία, επειδή και με τα λιπάσματα, τους καλούς σπόρους και τις καλές τους ποικιλίες, αι 
βαθιές αρώσεις και προπαντός η εργατικότητα των κατοίκων και τις γεωτρήσεις, άλ-
λαξε η ζωή του Καλαμπακίου353. 

                                                                                                                                                 
348 «Καθόταν». 
349 Στο πλαίσιο αυτό η μνεία των δύο ονομάτων, ενός χριστιανικού (που συνδέεται με τη γιορτή των 

Θεοφανίων) και ενός αρχαίου ελληνικού (που είναι άσχετο με τη γιορτή), ενδέχεται να είναι και σκόπιμη 
και να οφείλεται στην ισχυρή γοητεία που ασκούσε ο Μέγας Αλέξανδρος στους Έλληνες όλων των τόπων 
και όλων των εποχών.  

350 Στο χφ υπογραμμισμένο. 
351 Στο χφ υπογραμμισμένο. 
352 Στο χφ «έκαμαν». 
353 Η σύνταξη είναι απολαυστική και διατηρείται ως έχει. 
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134Το 1952 έγινε η ρυμοτόμησις του Καλαμπακίου. Ευθυγραμμίστηκαν οι 
δρόμοι. Αργότερα και μέχρι σήμερον οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται. Κτίστηκε και το 
Δεύτερο Δημοτικόν Σχολείον και νέα Εκκλησία. Έγιναν πολλές γεωτρήσεις, οι οποίες 
υποβοηθούν πάρα πολύ εις ποτισμόν των χωραφιών, και πολύ διπλασιάστηκε η 
παραγωγή, χτυπήθηκαν γεωτρήσεις για πόσιμο νερό και μαζί με το δίκτυον υδρεύσεως, 
που έρχεται νερό από τις πηγές του Κεφαλαρίου, εξασφαλίσθη η ύδρευσις του χωριού. 

Εκτίσθη Γυμνάσιον, Γυμναστήριον, όπου περνούν και γυμνάζονται οι νέοι του 
χωριού {και} έπειτα από πολλά που έγιναν και γίνονται στο χωριό μας. Σήμερα επίσης 
(ύστερα) από προσπάθειαν πολλών ετών προχωρεί και είναι προς το τέλος ο 
αναδασμός των χωραφιών, διά να δοθούν συγκεντρωτικά, διότι από την διανομήν του 
1928 πολύ μικροτεμαχίσθηκαν οι γεωργικοί κλήροι. 
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135Κεφάλαιον 20όν  

 
Η δικαίωσις 

 
αι τώρα που το διήγημά μου αυτό πλησιάζει προς το τέλος του οφείλω να 
εξετάσω και να συγκρίνω –ή μάλλον να κρίνω– το μεγάλο κατ᾿ εμέ έργον, διότι 
περί έργου μεγάλου και κοπιαστικού πρόκειται, το οποίον έργον και 

μακροχρόνιον ήταν και πολύ κουραστικόν ήταν. Αλλά μπορώ να πω ήταν ένας άθλος, ο 
οποίος άθλος, για να επιτευχθεί και να γίνει, απαιτείται χρόνος, κόπος μεγάλος 
κούρασης αλλά και νοημοσύνης. Διότι, ό,τι (και) να γινόταν354, έπρεπε πρώτα απ᾿ όλα 
να σκεφθούν και να συσκεφθούν πολύ καλά τι κάνουν, πώς το κάνουν και ότι αυτό που 
γίνεται ή θα γίνει ότι δεν βλάπτει, αλλά ωφελεί το σύνολον. Πρέπει ομολογουμένως να 
πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, αυτό το οποίον 
μας κληροδότησαν το έκαναν με υπεράνθρωπες προσπάθειες και πρέπει να 
καταλάβομεν και εμείς τι πρόσφεραν |136 σε εμάς τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους. 

Έτσι έχοντας πλήρη συναίσθησιν εγώ ο γράφων των όσων προσέφεραν και 
έκαμαν και μας κληροδότησαν οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας, με πλήρη αγάπη 
προς αυτούς τους θεωρώ όλους αυτούς τους «θεμελιωτάς» του Καλαμπακίου. Τους 
απονέμω τον τίτλον και τους αποκαλώ «θεμελιωτάς». Σήμερα, {που} από τότε που 
έγιναν όλοι αυτοί πρόσφυγες και {όταν} ήρθαν και κατοίκησαν στο χωριό αυτό το 
Καλαμπάκι, {από τότε} το 1922, έως το 1992, που γράφεται το παρόν διήγημα, 
πέρασαν εβδομήντα ολόκληρα χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, 
προσέφεραν εις τον τόπον αυτόν που λέγεται Καλαμπάκι, εις τον τόπον αυτόν 
εργάστηκαν, κοπίασαν και εκουράσθησαν και πριν απ᾿ όλα |137 έφαγαν, ήπιαν και 
αυτοί ένιωσαν όλην της ελονοσίαν του τόπου αυτού, που τότε μάστιζε την περιοχήν 
{αυτήν της περιοχής} Καλαμπακίου. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν όλο το είναι τους για 
τον τόπον αυτόν και τους αξίζει ο τίτλος «Θεμελιωτές»355 Καλαμπακίου. Σήμερα οι 
άνθρωποι αυτοί όλοι έχουν πεθάνει, είναι θαμμένοι στην γην αυτήν, την οποίαν, όταν 
ήρθαν πρόσφυγες να κατοικήσουν, ήταν ζούγκλα σωστή με ολίγους τσιγγάνους και 
λίγους Τούρκους ως κατοίκους και τον έκαναν παράδεισον και μας το(ν) 
εκληροδότησαν. Γι᾿ αυτό, μη(ν) μπορώντας σήμερα εμείς τα παιδιά τους ή τα εγγόνια 
τους ή και τα δισέγγονά τους ακόμη, μη μπορώντας, λέγω, να τους προσφέρουμε 
τίποτε άλλο, τους προσφέρουμε τον τίτλον αυτόν «οι Θεμελιωτές». Με αυτόν τον 
τίτλον ίσως να τους ικανοποιήσομεν. 

 

                                                 
354 Στο χφ «γίνονταν». 
355 Στο χφ με κεφαλαία. 

Κ 
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138Κεφάλαιον 21ον 

 
Μια δέηση 

 
Μια προσευχή 

 
  1)  Πικρή, τρανή και φοβερή ήταν η ανταλλαγή 

   τους Έλληνας που διώξανε από την πατρώα γη. 
 
  2)  Από την Θράκη έφυγε όλος ο ελληνισμός 

και γίναν όλοι πρόσφυγες, μεγάλος και μικρός. 
 
  3) Φθινόπωρο του εικοσιδυό στο δρόμο του(ς) πετάξαν 

οι Έλληνες εγκατέλειψαν τι κέρδισαν, τι φτιάξαν. 
 
  4)  Πήραν τον δρόμο κι έφευγαν, δεν ξέρανε πού πάνε,  

το πιο βαρύ ήταν γι᾿ αυτούς που δεν είχαν να φάνε. 
 
  5)  Βροχές και κρύα έτρωγαν, στο στήθος το φαρμάκι 

το είχαν όλοι μέσα τους μέχρι το Καλαμπάκι. 
 
  6)  Φύγαν απ᾿ το Κρυόνερο, φύγαν από τη Θράκη, 

Μακεδονία ήρθανε, της Δράμας Καλαμπάκι. 
 
  7) Αχ, Παναγιά μου Δέσποινα και του Χριστού μητέρα, 

προστάτευε τους πρόσφυγες, γιατί τα χάσαν ούλα. 
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139Κεφάλαιον 22ον  

 
Τραγούδια της Θράκης 

 
αι τώρα, αγαπητέ μου φίλε και αναγνώστα, ας σας τραγουδήσω και λίγα τραγού-
δια. Είναι όλα τραγούδια της Θράκης, τα οποία, δεν λογαριάζω τον κόπο μου ούτε 
την καθυστέρησίν μου. Επιβάλλεται μάλλον να τα γράψω, για να βρίσκονται 

γραμμένα, ίσως αποθανατισθούν(sic) ή και κάποτε χρειασθούν. Είναι τραγούδια που 
μπορώ να πω ότι πολλά στόματα τα τραγούδησαν, τα χόρεψαν και τα διασκέδασαν. 
Και αυτά τα στόματα και οι φωνές που τα τραγουδούσαν ήταν των γονέων μας, των 
παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, είναι και αυτά κληροδοτημένα και δεν πρέπει 
να τα ξεχνάμε. Είναι τραγούδια καθιστικά, χορευτικά, γάμου και πόλκες –έτσι τα 
έλεγαν τότε τα αγκαλιαστά– και άλλα τραγούδια διάφορα. 

 
 

  

Κ 
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140Κεφάλαιον 23ον  

 
Κι ας αρχίσω με ένα καθιστικό… 

 
1ον) Τα νιάτα 

 
 1)  Ας πω και γω π᾿ δεν ήμουν νιος, π᾿ δεν ήμουν παλληκάρι 
  ας πω κι εγώ π᾿ δεν έντρεξα356 νύχτα με το φεγγάρι. 
 
 2) Η νύχτ᾿357 έχ᾿358 ώρες δεκατρείς, νεγώ τις τρεις κοιμούμαι, 
  τις δέκα συλλογίζουμαι πώς πιάνεται η αγάπη. 
 
 3) Ναι, με το μάτι πιάνεται, στα χείλια359 κατεβαίνει 
  κι από τα χείλια360 στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. 
 

 
2ον) Χορευτικό 

 
Στου βοριά τα παραθύρια 

 
  (δις) Στου βοριά τα παραθύρια κάθονται δυο μαύρα φρύδια 
  (δις) κι συργιάνιζαν καράβια, όλο άξια παλληκάρια. 
  (δις) — Βρε καλέ μ᾿ καραβοκύρη, πόσα φράγκα έχ᾿361 το φτιασίδι; 
  (δις) — Το καλό το κοκκινάδι; Δέκα γρόσια έχει το δράμι 
  (δις) που το βάζουν τα κορίτσια και τρελλαίνουν παλλ᾿καρίτσια362, 
  (δις) που το βάζουν παντρεμένες, χήρες κι αρραβωνιασμένες, 
  (δις) που το βάζει και μια δούλα και περνάει την πατσαβούρα. 
 
 

                                                 
356 Το ρήμα «ντρέχω» δεν σημαίνει απλώς «τρέχω» αλλά «περιφέρομαι ερωτοτροπώντας». 
357 Στο χφ «νύχτα». 
358 Στο χφ «έχει». 
359 Στο χφ «χείλη». 
360 Στο χφ «χείλη». 
361 Στο χφ «έχει». 
362 Παλληκαρίτσια: μικρά παλληκάρια. 
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141Κεφάλαιον 24ον  

 
3ον) Πήγα στον πέρα μαχαλά 

Χορευτικό (συρτό) 
 
 1) Πήγα στον πέ-, πήγα στον πέρα μαχαλά 
  κι άκουσα μια, κι άκουσα μια αηδονολαλιά. (δις) 
 
 2) — Δέρνε με μά-, δέρνε με, μάνα μ,᾿ δυνατά, 

λέγε τα λό-, λέγε τα λόγια σιγανά. (δις) 
 
 3)  Να μην ακου-, να μην ᾿κουστούμε363 στη Φραγκιά, 
  γιατ᾿ με-364, γιατ᾿365 μένα Φράγκος αγαπά. (δις) 
 
 4)  — Σαν σ᾿ αγαπά, σαν σ᾿ αγαπά τι σού ᾿στειλε; 
  — Χρυσό λεμό-, χρυσό λεμόνι μού ᾿στειλε. (δις) 
 
 5)  — Σαν σού, σαν σού ᾿στειλε, τι το ᾿κανες; 
  — Νε366 το ᾿φαγα, νε το ᾿φαγα, νε το ᾿ριξα, (δις) 
 
 6)  νε το ᾿φαγα νε το ᾿ριξα 
  μες στο σεντού-367, μες στο σεντούκι το ᾿βαλα. (δις) 
 
 7) Ήρθε ο καιρός, ήρθε ο καιρός του λεμονιού 
  και το λεμό-, και το λεμόνι μίλησε: (δις) 
 
 8) — Για368 φάγε με, για φάγε με για ρίξε με 
  για στον σαϊμπή369, για στον σαϊμπή μου στείλε με. (δις) 
 
 9) — Νε τρώγω σε, νε τρώγω σε νε ρίχνω σε 
  νε στον σαϊμπή, νε στον σαϊμπή σου στέλνω σε. (δις) 
 

 

                                                 
363 Στο χφ «ακουστούμε». 
364 Στο χφ «μένα». 
365 Στο χφ «γιατί». 
366 Νε …νε: ούτε … ούτε 
367 Στο χφ «σεντούκι». 
368 Για …για: ή …ή. 
369 Η λέξη είναι εξελληνισμένη μορφή της τουρκικής sahip = ιδιοκτήτης, κάτοχος. 



 88 

142Κεφάλαιον 25ον  

 
4ον) Αλήθεια, μάνα μ᾿, διώχνεις με; 

Καθιστικό 
 
 1) Αλήθεια, μάνα μ᾿, διώχνεις με, αλήθεια καταράς με; 
  ᾿Γώ, μάνα μ᾿, τώρα θα διαβώ. 
 

 2) ᾿Γώ, μάνα μ᾿, τώρα θα διαβώ μαζί με τα πουλάκια. 
  Μα τα πουλιά, μάνα μ᾿, θα ᾿ρθούν. 
 

 3) Μα τα πουλιά, μάνα μ᾿, θα ᾿ρθούν, ᾿γώ370 πίσω δεν γυρίζω. 
  Θα λείψω χρόνους δώδεκα. 
 

 4) Θα λείψω χρόνους δώδεκα και μήνες δεκαπέντε. 
  Θα ᾿ρθεί μέρα371 του Αγιού Γιωργιού, 
 

 5) θα ᾿ρθεί μέρα372 τ᾿ Αγιο-Γιωργιού, το πρώτο πανηγύρι. 
  Να πας, μάνα μ᾿, στην εκκλησιά, 
 

 6) να πας, μάνα μ᾿, στην εκκλησιά, να πας να προσκυνήσεις, 
  να δ(ι)εις τις νιες, να δ(ι)εις τους νιους, 
 

 7) να δ(ι)εις τις νιες, να δ(ι)εις τους νιους αράδα στα στασίδια, 
  να δ(ι)εις και το στασίδι μου. 
 

 8) Να δ(ι)εις και το στασίδι μου μαύρο σκοτεινιασμένο. 
  Μάνα μ᾿, θα παραπονεθείς,  
  

 9) μάνα μ᾿, θα παραπονεθείς απ᾿ τις ντροπές του κόσμου, 
  ο Γιώργος σου που λείπει, 
 

 10) ο Γιώργος σου που λείπει, μάνα μ᾿, εσύ με έδιωξες. 
  Κι ας είναι γεια (σα)ς, φίλοι μου!373 

                                                 
370 Στο χφ «εγώ». 
371 Στο χφ «ημέρα». 
372 Στο χφ «η ημέρα». 
373 Το τραγούδι αυτό ελαφρώς παραλλαγμένο καταγράφεται και στο Τ17, σ. 26: 

 1) Αλήθεια, μάνα μ᾿ διώχνεις με, αλήθεια καταράς με. 
  ᾿Γώ, μάνα μ᾿, τώρα θα διαβώ μαζί με τα πουλάκια.  
  Μα τα πουλιά μάνα μ᾿ θα ᾿ρθουν, 

 2) μα τα πουλιά, μάνα μ᾿, θα ᾿ρθουν, ᾿γώ πίσω δεν γυρίζω. 
  Θα λείψω χρόνους δώδεκα,  
 3)  θα λείψω χρόνους δώδεκα και μήνες δεκαπέντε. 
  Θα να ᾿ρτ᾿ η μέρα τ᾿ Α-Γιωργιού, 
 4) θα να ᾿ρτ᾿ η μέρα τ᾿ Α-Γιωργιού, το πρώτο πανηγύρι, 
  να πας, μάνα μ᾿, στην εκκλησιά, 
 5) να πας, μάνα μ᾿ στην εκκλησιά, να σταυροπροσκυνήσεις, 
  να δ(ι)εις τις νιες, να δ(ι)εις τους νιους, 
 6) να δ(ι)εις τις νιες, να δ(ι)εις τους νιους, αράδα στα στασίδια 
  να δ(ι)εις και το στασίδι μου, 
 7) να δ(ι)εις και το στασίδι μου, μαύρο σκοτεινιασμένο. 
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  Τον Γιώργο σου θα θυμηθείς, 
 8) τον Γιώργο σου θα θυμηθείς 
  και θλιβερά θα κλάψεις… 
  Κι ας είναι γεια σας, φίλοι μου.        
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143Κεφάλαιον 26ον 

 
5ον) Ο τζιβάν374 εφέντης 

Καθιστικό τραγούδι γάμου 
 
 1)  Τρεις αφεντάδες κάθονταν σ᾿ έν᾿375 όμορφο τραπέζι. 
  Κάθονται, τρων και πίνουνε, τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 2) Κάθονται, τρων και πίνουνε και σταυροχαιρετιούνται. 
  Κι ο σκλάβος αναστέναξε, τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 3) Κι ο σκλάβος αναστέναξε, σειγίστ᾿κε376 το τραπέζι, 
  τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 4) Τ᾿377 έχεις, σκλάβε μ᾿, και θλίβεσαι και βαριαναστενάζεις; 
  τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 5) Μήπως ψωμί, μήπως φαγί, μήπως κρασί σου λείπει; 
  τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 6) Ουδέ ψωμί ουδέ φαγί ουδέ κρασί με λείπει, 
  τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 7) Τον τόπο μου θυμήθηκα, την δόλια μου γυναίκα, 
  τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 8) Τ᾿378 αμπέλια μου θυμήθηκα, τα ᾿ξηνταδυό379 ντουλούμια380, 
  τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν. 
 
 9) Τον τόπο μου θυμήθηκα, την δόλια μου την μάνα, 
  τζιβάν εφέντη μ᾿, αμάν! 
  

Κι ας είναι γεια σας, φίλοι μου. 
 
 Σημείωσις: Όπως λέει το τραγούδι, οι τρεις αφέντες έτρωγαν και έπιναν και ο 
ευρισκόμενος εκεί σκλάβος αναστέναξεν, διότι και αυτός είχεν τις δόξες του και τις 
έχασεν συλληφθείς ως σκλάβος.  
 
 

                                                 
374 Από την τουρκική λ. civan, που σημαίνει «κομψός νεαρός άντρας» ή «όμορφη νέα γυναίκα». 
375 Στο χφ «ένα». 
376 Στο χφ «σειγίστηκε»: «σείστηκε». Ο Γ. Χατζόπουλος (ό.π., τ. 1, σ. 137) γράφει: «σειγίσ᾿κε». 
377 Στο χφ «τι». 
378 Στο χφ «τι». 
379 Στο χφ «εξηνταδυό». 
380 Προφανώς εννοεί τουλούμια κρασί. 
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144Κεφάλαιον 27ον 

 
6ον) Ο Κωνσταντής καλλίβωνε381 

 
 1) Ο Κωνσταντής καλλίβωνε νύχτα με το φεγγάρι. 
  Βάζει ασημένια πέταλα, λόθρες382 μαλαματένιες. 
 
 2) Κι η λυγερή του έβλεπε και τον μοιρολογούσε: 
  — Συ, Κωνσταντή μου, θα διαβείς, εμένα πού μ᾿ αφήνεις; 
 

 3) — Πρώτα σ᾿ αφήνω στον Θεό και δεύτερον στους Άγιους 
  και ύστερα στην μάνα μου, στην ιδική μου μάνα. 
 
 4) Θα σε ταΐζει ζάχαρη, θα σε ποτίζει μόσχο 
  και πριν ο ήλιος να διαβεί, σε στρώνει να κοιμάσαι. 
 
 5) Δίνει βιτσιά στο άλογο τ᾿, σαν αστραπή εχάθη, 
  στον πόλεμο ετράβηξε, που τον είχαν καλέσει. 
 
 6) Ακόμη ο λόγος τ᾿ κράταγε και η φωνή τ᾿ κρατούσε, 
  η πεθερά τ᾿ς την άρπαξε και την τριχοκουρεύει. 
 
 7) Της δίνει χίλια πρόβατα και πεντακόσια γίδια 
  και στο βουνό την έστειλε, για να την φάνε οι λύκοι. 
 
 8) Μα δίπλωσαν τα πρόβατα και χίλιασαν τα γίδια 
  κι ο Κωνσταντής κατέβαινε στο άτι του καβάλα. 
 
 9) Βλέπει στον κάμπο πρόβατα και στις πλαγιές τα γίδια. 
  — Νέε, ποιανού ᾿ν᾿ τα πρόβατα και τίνος είν᾿383 τα γίδια; 
 
 10) — Του Κωνσταντή ᾿ν᾿384 τα πρόβατα, του Κωνσταντή ᾿ν᾿ τα γίδια. 
  Δίνει βιτσιά στον μαύρο του, στην μάνα του πηγαίνει. 
 
 11) — Μάνα μου, πού ᾿ν᾿385 η νύφη σου, πού ᾿ναι και η καλή μου; 
  — Η νύφη μου απέθανε, πέθανε κι η καλή σου. 
 
 12) — Δείξε, μάνα μ᾿, το μνήμα της, να πάω να την κλάψω. 
  — Το μνήμα της χορτάριασε και δεν μπορείς να το ᾿βρεις. 
   

Απ᾿ τα μαλλιά την άρπαξε και σαν αρνί την σφάζει. 
 

                                                 
381 Καλλίγωνε, πετάλωνε. 
382 «Λόθρες» είναι τα καρφιά. 
383 Στο χφ «είναι». 
384 Στο χφ «είν᾿». 
385 Στο χφ «᾿ναι». 
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145Κεφάλαιον 28ον 

 
7ον) Μια κόρη π᾿ είδα εγώ 

Χορός συρτός 
 
 1) Μάνα μ᾿, μια κό-, μάνα μ᾿, μια κόρη που είδα εγώ 
  στον αργαλειό386 να υφαίνει, χαϊδεμός και χαϊδεμένη. 
 
 2) Είχ᾿ ασημέ-, είχ᾿ ασημένιο(ν) αργαλειό, 
  μαλαματένιο387 χτένι, χαϊδεμός και χαϊδεμένη. 
 
 3) Θεέ μου, κι388 ας, Θεέ μου, κι ας την έπαιρνα, 
  να την βάλω στο πλευρό μου κι ας ψοφούσε τ᾿ άλογό μου. 
 

 4) Χίλια φλουριά, χίλια φλουριά έχει τ᾿ άλογο, 
  έλ᾿, και πεντακόσια η σέλα, θα την πάρω την κοπέλα. 
 
 5) Μάνα μ᾿, την κό- , μάνα μ᾿ την κόρη π᾿ είδα ᾿γώ 
  στον αργαλειό389 να υφαίνει, θα την πάρω, δεν είν᾿ ξένη. 
 
 

                                                 
386 Στο χφ «μες στον αργαλειό». 
387 Στο χφ «κι μαλαματένιο». 
388 Στο χφ «και». 
389 Στο χφ «μες στον αργαλειό». 
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146Κεφάλαιον 29ον 

 
8ον) Σαββατόβραδο μας διώξαν οι γονείς μας 

Χορός πηδηχτός 
 
 1) Σαββατόβραδο μας διώξαν οι γονείς μας 

απ᾿ τα σπίτια μας, απ᾿ τα σπίτια μας. 
 
 2) Απ᾿ τα σπίτια μας, ᾿πό390 μέσα (απ᾿) τις αυλές μας. 

Βρίσκω ένα δενδρί, βρίσκω ένα δενδρί. 
 
 3) Βρίσκω ένα δενδρί, του κάμπου κυπαρίσσι. 

— Δείξε με, δενδρί, δείξε με, δενδρί, 
 
 4) δείξε με, δενδρί, χωριό να πάω να μείνω. 

— Εδώ χωριό δεν έχει, εδώ χωριό δεν έχει, 
 
 5) εδώ χωριό δεν έχει, κάστρο να πας να μείνεις. 

Να η ρίζα μου, να η ρίζα μου, 
 

 6) να η ρίζα μου και δέσε τ᾿ άλογό σου. 
Να κι ο κλώνος μου, να κι ο κλώνος μου, 

 
 7) να κι ο κλώνος μου και κρέμασ᾿ τ᾿ άρματά σου. 

Να κι ο ίσκιος μου, να κι ο ίσκιος μου 
 
 8) να κι ο ίσκιος μου και πλάγιασ᾿ από κάτω. 

Σήκω το πρωί, σήκω το πρωί, 
 
 9) σήκω το πρωί το νοίκι να πληρώσεις:  

χίλια τ᾿ άλογο και πεντακόσια η σέλα, 
 
 10) χίλια τ᾿ άλογο και πεντακόσια η σέλα 

και του λόγου σου, και του λόγου σου αμέτρητο λογάρι391.  
 
 11) — Άκουε, Θεέ μ᾿ , ᾿κούε δα, Θεέ μ᾿ (και γη)392, να το ᾿πομέξεις393 

ως και το δεντρί, ως και το δεντρί το νοίκι του γυρεύει: 
 
 12) χίλια τ᾿ άλογο, χίλια τ᾿ άλογο και πεντακόσια η σέλα 

                                                 
390 Στο χφ «από». 
391 Στο χφ «αμέτρητ᾿ αλογάρι» που δεν αποδίδει νόημα· λογάρι (< αρχ. λογάριον) σημαίνει 

θησαυρός, πλούτος, περιουσία. Βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Με Σχόλια για 
τη σωστή χρήση των λέξεων, Αθήνα 1998, στη λέξη. 

392 Η προσθήκη γίνεται με βάση την παραλλαγή του τραγουδιού, όπως το καταγράφει ο ίδιος ο Π. Κ. 
στο Τ17, σ. 22 (Άκ᾿σε δα, Θε{έ} μ᾿, άκ᾿σε δα, Θε{έ} μ᾿, και γη να το {υ}πομέξεις) και όπως το τραγουδούσε 
η γιαγιά Φωτή (γιαγιά της Φωτίκας Καζάκου) και το κατέγραψε η Φούλα Στράντζαλη. 

393 Στο χφ «υπομέξεις». 
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Και του λόγου μου, και του λόγου μου αμέτρητο λογάρι394». 
 
 

                                                 
394 Στο χφ «αμέτρητα και αλογέρι». 
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147Κεφάλαιον 30όν 

 
9ον) Τέσσερα χρόνια στο στρατό  

Καθιστικό. Καημός 
 

 1) Τέσσερα χρόνια στο στρατό395,  
  μέσ᾿ στο στρατό βαλμένος,  
  πώς νταγιάντ᾿σα396 ο καημένος!  

 
 2) Κανείς δεν ήρθε, κανείς δεν ήρθε να με διει397,  
  κανείς απ᾿398 τους δικούς μου,  
  συγγενείς και ξάδερφούς μου. 

 
 3) Μόνο399 μι᾿400 αγά-, αχ, μόνο401 μι᾿ αγάπη που ᾿χα εγώ 

ψιλή γραφή μου στέλνει  
και κρυφά με παραγγέλνει. 

 
 4) — Γιώργο μ᾿, α(χ), Γιώργο μ᾿, στα ξένα πώς περνάς402,  

ποιος στρώνει και κοιμάσαι 
και για μένα συλλογάσαι; 

 
 5) — Στρών᾿403, αχ, στρώνω την κουβερτούλα μου  
  και μοναχός κοιμούμαι  
  και για σένα συλλογούμαι. 

 
 6) — Γιώργο μου, το, Γιώργο μου, το μαντίλι σου  
  ποιος το ᾿χει λερωμένο,  
  μες στη λέρα βουτηγμένο;  

 
 7) Γιώργο μου, το, Γιώργο μου, το μαντίλι σου  
  στείλ᾿ το μου να σ᾿ το πλύνω  
  απ᾿ τα δάκρυα που χύνω. 

 
 8) — Η ξενιτιά, ᾿χ404, η ξενιτιά το λέρωσε  
  και το ᾿χει λερωμένο  
  μες στη λέρα βουτηγμένο. 

 

                                                 
395 Στο χφ το τραγούδι αποτελείται από εννιά ακατάστατα μετρημένα δίστιχα. 
396 Στο χφ «νταγιάντησα». 
397 Συο χφ «διει». 
398 Στο χφ «από». 
399 Στο χφ «μόνον». 
400 Στο χφ «μια». 
401 Στο χφ «μόνον». 
402 Στο Τ17, σ. 29 ο στίχος αποδίδεται ως εξής: «Γιώργο μ᾿, στα ξέ-, αχ, Γιώργο μ᾿, στα ξένα πώς 

περνάς;». 
403 Στο χφ «στρώνω». 
404 Στο χφ «αχ». 
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 9) — Γιώργο μ᾿405, αχ, Γιώργο μου, το μαντίλι σου 
στείλ᾿ το μου να σ᾿ το πλύνω  
απ᾿ τα δάκρυα που χύνω. 

                                                 
405 Στο χφ «μου», 
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148Κεφάλαιον 31ον 

 
 10ον) Μαύρα μου χελιδόνια 

Καθιστικό. Καημός 
 

 1) Μαύρα μου χελιδόνια και ξάστερα μ᾿ πουλιά, 
όπου ψηλά πετάτε, για χαμηλώσετε, 
 

 2) να γράψω στα φτερά σας μια ψιλή γραφή, 
να στείλω στο πουλί μου να μην καρτερεί: 

 
 3) «Εγώ εδώ που είμαι, εγώ παντρεύτηκα. 

Πήρα γυναίκα μάγ᾿σσα406 της μάγισσας παιδί, 
 

 4) μαγεύει τα ουράνια και δεν αστροφορούν, 
μαγεύει και τ᾿ αστέρια και δεν φεγγοβολούν, 

 
 5) μαγεύει τα κορίτσια και πια δεν βλέπουνε, 

μαγεύει παλληκάρια και δεν παντρεύονται. 
 

 6) Με μάγεψε στα μάτια και πλέον δεν θωρούν, 
με μάγεψε στα πόδια και πια δεν περπατούν. 

 
 7) Εγώ εδώ που είμαι, εγώ παντρεύτηκα. 

Πήρα τη γη γυναίκα, την πλάκα πεθερά407». 
 

 

                                                 
406 Στο χφ «μάγισσα». 
407 Το τραγούδι αυτό, που δείχνει να είναι τραγούδι του κάτω κόσμου, καταγράφεται στο Τ17, σ. 32 

στην ακόλουθη παραλλαγή που το κάνει να μοιάζει περισσότερο με τραγούδι της ξενιτιάς: 
 1) Μαύρα μου χελιδόνια και μαύρα μου πουλιά, 
    όπου ψηλά πετάτε, για χαμηλώσετε. 

2) Να γράψω στα φτερά σας και στις φτερούγες σας 
    δυο λόγια, δυο μαντάτα, τρία μηνύματα. 
 3) Δυο λόγια, δυο μαντάτα στη γυναικούλα μου, 
    δυο λόγια, δυο μαντάτα και στη μανούλα μου: 
 4) «Εγώ εδώ που είμαι, εγώ παντρεύτηκα, 
    πήρα γυναίκα μάγισσα, της μάγισσας παιδί. 
 5) Μαγεύει τα ουράνια και δεν αστροφορούν, 
    μαγεύει και τ᾿ αστέρια και δεν λαμποκοπούν· 
 6) μαγεύει τα καράβια κι αυτά δεν προχωρούν, 
    μαγεύει παλληκάρια και πίσω δεν γυρνούν. 
 7) Εγώ εδώ που είμαι, εγώ παντρεύτηκα. 
    Πήρα τη γη γυναίκα, την πλάκα πεθερά. 
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149Κεφάλαιον 32ον 

 
11ον) Έλ᾿, απάνω στα ουράνια 

Χορευτικό 
 

 1) Έλ᾿, απάνω στα ουράνια, μωρέ, (δις) 
γίνονταν χορός και θάμα. 

 
 2) Χόρευάνε οι παππούδες, μωρέ, (δις) 

χόρευαν408 σαν τις αρκούδες. 
 

 3) Χόρευaν409 τα παλληκάρια, μωρέ, (δις) 
χόρευαν σαν τα λιοντάρια. 

 
 4) Χόρευαν και τα κορίτσια, μωρέ, (δις) 

φουντωτά σαν κυπαρίσσια. 
 
 5) Χόρευαν κι οι παντρεμένες, μωρέ, (δις) 

χόρευαν σαν κατουρ᾿μένες410. 
 
 

                                                 
408 Στο χφ «χόρευάνε». 
409 Στο χφ «χόρευάνε». 
410 Στο χφ «κατουρημένες». Για τη γραφή «κατουρμένες» βλ. Τ17, σ. 9, όπου και τα δίστιχα 

καταγράφονται με διαφορετική σειρά (το πέμπτο γίνεται τρίτο και το τρίτο πέμπτο). 
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150Κεφάλαιον 33ον  

 
12ον) Πάνω στα πράσινα λιβάδια 

Χορευτικό 
 

 1) Πάν᾿ στα πράσινα λιβάδια, μωρέ, 
κάντ᾿αν411 τρία παλληκάρια. 

 
 2) Και τα τρία αράδα αράδα, μωρέ, 

ξάπλωσαν στην πρασινάδα412.  
 

 3) Το μεσαίο παλληκάρι, μωρέ, 
—η πανούκλα να το πάρει!–, 

 
 4) φόρεσε γυναίκεια ρούχα, μωρέ,  

και κορ᾿τσίστικα φακιόλια. 
 

 5) Παίρνει ρόκα, παίρνει αδράχτι, μωρέ, 
παίρνει, πάει στα κορίτσια. 

 
 6) — Μάθετε μ᾿, κορίτσια, ρόκα, μωρέ,  

να σας μάθω εγώ τραγούδια, 
 
 7) να σας μάθω εγώ τραγούδια, μωρέ, 

τα παλιά και τα καινούρια. 
 
 8) — Τα παλιά εμείς τα ξέρουμ᾿, μωρέ, 

τα καινούρια τα μαθαίνουμ᾿. 
 
 
 

                                                 
411 Κάθονταν 
412 Στο χφ «ήτανε τα παλληκάρια». Η διόρθωση έγινε με βάση την καταγραφή του ιδιου τραγουδιού 

στο Τ17, σ. 18. 
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151Κεφάλαιον 34ον 

 
13ον) Νά ᾿χα έναν ταχυδρόμο413 

Καθιστικό 
 

 1) Να ᾿χα έναν ταχυδρόμο, να τον είχα βοηθό, βοηθό, (δις) 
  να ρωτώ για το πουλί μου πώς περνάει στο στρατό. (δις) 

 
 2) Να του δένω γραμματάκι στο λαιμό με μια κλωστή, α, κλωστή, (δις) 

 να του λέω «ωραίο414 μου τρυγονάκι, πρόσεξε μην σου χαθεί, σου χαθεί. 
(δις) 
 

 3) Όπου βρεις δυο κυπαρίσσια και στην μέση μιαν ελιά, μια(ν) ελιά, (δις) 
 εκεί μέσα, ωραίο415 μου τρυγονάκι, να τινάξεις τα φτερά, τα φτερά. (δις) 
 

 4) Εκεί μέσα είν᾿ ο νέος άγγελος ζωγραφιστός, -αφιστός, (δις) 
 και το γράμμα μου να δώσεις, είναι εραστής πιστός, α, πιστός. (δις) 
 

 5) Πες τον πως τον περιμένω κ(α)ι ειπές416 του να πεισθεί417, να πεισθεί418 (δις) 
 πως πιστά τον περιμένω κι ότι του ᾿μαι εγώ πιστή, α, πιστή». (δις) 
 

 

                                                 
413 Η φρασεολογία και η τεχνική του τραγουδιού αυτού δείχνει σαφώς αστικές επιδράσεις που το 

απομακρύνουν σημαντικά από τη δημοτική παράδοση.  
414 Η χρήση του επιθέτου «ωραίο» εδώ είναι καταχρηστική από μετρική άποψη. Μια μετρικά 

σωστότερη απόδοση του στίχου θα ήταν: «να του λέω «τρυγονάκι μ᾿ (ή απλώς τρυγονάκι), πρόσεξε μην 
σου χαθεί, σου χαθεί»». 

415 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση. 
416 Στο χφ «είπες». 
417 Στο χφ «πεισθεί». Το «πειστεί» είναι όμως προτιμότερο χάριν της ομοικαταληξίας. 
418 Στο χφ «πεισθεί». Βλ. την προηγούμενη υποσημείωση. 
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152Κεφάλαιον 35ον 
 

14ον) Η χήρα η Βουλγάρα 
Είναι χορευτικό και ως καθιστικό είναι 

 
 1) Από μικρός ορφάνεψα, από μικρός ορφάνεψα 

από μάνα και πατέρα, από μάνα και πατέρα. 
 
 2) Τ᾿ αδέρφια μου με στοίχισαν419, τ᾿ αδέρφια μου με στοίχισαν 
  στη χήρα την Βουλγάρα, στη χήρα την Βουλγάρα. 
 
 3) Δώδεκα χρόνους δούλεψα, δώδεκα χρόνους δούλεψα 
  στη χήρα τη Βουλγάρα, στη χήρα τη Βουλγάρα. 
 
 4) Στα μάτια δεν την κοίταξα, στα μάτια δεν την κοίταξα 
  και στο δαχτανοφρύδι420, και στο δαχτανοφρύδι. 
 
 5) Μια Κυριακή και μια Λαμπρή, μια Κυριακή και μια Λαμπρή 
  ένα Σαββάτο βράδυ, ένα Σαββάτο βράδυ 
 
 6) κείν᾿ έβγαιν᾿ από το λουτρό, κείν᾿ έβγαιν᾿ από το λουτρό  
  και ᾿γώ απ᾿421 τον μπαρμπέρη, και ᾿γώ απ422 τον μπαρμπέρη, 
 
 7) τότες την είδα, μάνα μου, τότες την είδα, μάνα423 μου 
  τότες την είδα, φως μου, τότες την424 είδα, φως μου, 
 
 8) στα μάτια και στην ομορφιά, (στα μάτια και στην ομορφιά) 
  και στο δαχτανοφρύδι (και στο δαχτανοφρύδι). (δις) 
 
 9) — Κυρά μ᾿, δώσε μ᾿ την δούλεψη μ᾿, (κυρά μ᾿, δώσε μ᾿ την δούλεψη μ᾿,)  
  δώσε μ᾿ και την καζάντια425 μ᾿, (δώσε μ᾿ και την καζάντια μ᾿).  
 
 10) Τ᾿ αδέλφια μου με μήνυσαν, (τ᾿ αδέλφια μου με μήνυσαν) 
  να πάω να με παντρέψουν, (να πάω να με παντρέψουν). 
 
 11) — Αν θέλεις, δούλε μ᾿, παντρειά, (αν θέλεις, δούλε μ᾿, παντρειά,) 
  εγώ να σε παντρέψω, (εγώ να σε παντρέψω). 
 

 12) Δώδεκα δούλες έχω εγώ, (δώδεκα δούλες έχω εγώ) 
                                                 

419 Με έβαλαν στη δούλεψη. 
420 Προφανώς «γαϊτανοφρύδι». 
421 Στο χφ «ἀπό». Στην παραλλαγή που διασώζει ο Γ. Χατζόπουλος (ό.π., τ. 1., σ. 141) το «από τον 

μπαρμπέρη» καταγράφεται ως «᾿πε το bερbέρι». 
422 Βλ. την προηγούμενη σημείωση. 
423 Στο χφ «μάτια». 
424 Στο χφ «το». 
425 Καζάντια (η) < τουρκ. kazand(ı) < γ΄ εν. πρ. αορ. του kazanmak = βγάζω μεγάλο κέρδος 

(Τριανταφυλλίδης). 
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  κι όποιανε θέλεις πάρε, (κι όποιανε θέλεις πάρε). 
 

 13) Αν θέλ᾿ς την ρούσα(ν) έπαρε, (αν θέλ᾿ς την ρούσα(ν) έπαρε,) 
  αν θέλ᾿ς την μαυρομάτα, (αν θέλ᾿ς την μαυρομάτα). 

 
 14) — Δεν στοίχισα στη ρούσα εγώ, (δεν στοίχισα στη ρούσα εγώ) 
  ουδέ στη μαυρομάτα, (ουδέ στη μαυρομάτα), 
 
 15) μόν᾿ στοίχισα (σ᾿) του λόγου σου, (μόν᾿ στοίχισα (σ᾿) του λόγου σου,) 
  την χήρα τη Βουλγάρα, (την χήρα τη Βουλγάρα). 
 

 



 104 

153Κεφάλαιον 36ον 

 
Το ντίλι, το ντίλι, της κόρης το μαντίλι 

Χορευτικό, πηδηχτό 
 

 1) Το ντίλι, το ντίλι, της κόρης το καντήλι,  
  που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
 
 2)  Πήγε ο ποντικός και πήρε το φυτίλι  
  ᾿πό426 μέσ᾿ απ᾿ το καντήλι,  
  που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
 
 3) Να και η γάτα, έφαγε τον ποντικό,  
  που πήρε το φυτίλι,  
  ᾿πό427 μέσ᾿ απ᾿ το καντήλι,  
  που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
 
 4) Πήγε ο σκύλος, έφαγε τη γάτα,  
  που έφαγε τον ποντικό,  
  που πήρε το φυτίλι  
  ᾿πό428 μέσα απ᾿ το καντήλι, 
   που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
 
 5) Έπεσε το ξύλο, σκότωσε το σκύλο,  
  που έφαγε τη γάτα,  
  που έφαγε τον ποντικό,  
  που πήρε το φυτίλι  
  ᾿πό429 μέσα απ᾿ το καντήλι,  
  που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
 
 6) Πήγε ο φούρνος, έκαψε το ξύλο,  
  που σκότωσε το σκύλο,  
  που έφαγε τη γάτα,  
  που έφαγε τον ποντικό,  
  που πήρε το φυτίλι  
  ᾿πό430 μέσα απ᾿ το καντήλι,  
  που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
 
 7) Πήγε ο ποταμός, έσβησε το φούρνο,  
  που έκαψε το ξύλο,  
  που σκότωσε το σκύλο,  
  που έφαγε τη γάτα,  

                                                 
426 Στο χφ «από». 
427 Στο χφ «από». 
428 Στο χφ «από». 
429 Στο χφ «από». 
430 Στο χφ «από». 
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  που έφαγε τον ποντικό,  
  που πήρε το φυτίλι από μέσα απ᾿ το καντήλι,  
  που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
  

 8) Το ντίλι, το ντίλι, της κόρης το καντήλι,  
  που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. 
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154Κεφάλαιον 37ον  
 

15ον) Στης ακρίβειας τον καιρό 
Χορευτικό, πηδηχτό 

 
 1)  Στης ακρίβειας τον καιρό που παντρεύτηκα κι εγώ (δις) 
  και μου ᾿δώσαν μια γυναίκα, που ᾿τρωγε για πέντε δέκα. (δις) 
 
 2) Την βραδιά που την επήρα, έφαγε μια προβατίνα (δις) 
  και τη δεύτερη βραδιά προβατίνα μ᾿ έξι αρνιά. (δις) 
 
 3) Και την τρίτη το πρωί άρχισε να μου μιλεί: (δις) 
  — Άντρα μου, θέλω καπέλο γύρω γύρω με το βέλο. (δις) 
 
 4) Άντρα μου, θέλω παπούτσια, γύρω γύρω με κουκούτσια431. (δις) 
  Άντρα μου, θέλω φουστάνι, γύρω γύρω με γαϊτάνι432. (δις) 
 
 5) Και αρπάζω ένα ξύλο και την παίρνω γύρω γύρω. (δις) 
  — Να, γυναίκα μου, καπέλο γύρω γύρω με το βέλο. (δις) 

                                                 
431 Πιθανότατα η λ. υποδηλώνει ιδιωματικά δερμάτινα στολίδια των παπουτσιών, που τα έκαναν 

πολυτελέστερα και γι᾿ αυτό ακριβότερα. 
432 Στην παραλλαγή του τραγουδιού που δίνει ο ίδιος συγγραφέας στο Τ17, σ. 10 χρησιμοποιείται η 

λ. «δαχτάνι». Η ίδια λ. χρησιμοποιείται και στην παραλλαγή που διασώζει ο Χατζόπουλος (ό.π., τ. 1, σ. 
145), που την καταγράφει, όπως την άκουσε από Ευδοκία Μελισηνού, γεννημένη στο Κρυόνερο το 1887: 

   ᾿Σ την ακρίβεια το gαιρό 
   που παντρεύτηκα κι εγώ 
   και με πήραν μια γυναίκα 
   πότρωγε για πέντε δέκα. 
   Πέντε πέντε την ημέρα    5 
   κι εκατό την εβδομάδα. 
   Κείν᾿ την ημέρα(sic) που την πήρα 
   έφαγε μια προβατίνα 
   και τη δεύτερη βραδιά 
   προβατίνα μ᾿ έξ᾿ αρνιά.   10 
   Και την Τρίτη το πρωγί 
   αρχίνησ᾿ να με μιλή. 

   Άνδρα μου, θέλω φουστάνι 
   να ᾿ναι γύρω με δαχτάνι. 
   Άντρα μου, θέλω καπέλλο   15 
   να ᾿ναι γύρω με το βέλο. 
   Αρπάζει ένα βρατάλι 
   να, γυναίκα μου, φουστάνι 
   να ᾿ναι γύρω με δαχτάνι. 
   Να, γυναίκα μου, καπέλλο   20 
   να ᾿ναι γύρω με το βέλο. 
   Δεν τη δώκε και πολλές 
   πεντακόσιες και καλές.   
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τσάκισμα του τραγουδιού στο Τ17 (σ. 10), που δίνει στο 
τραγούδι έναν εντελώς τοπικό χαρακτήρα. Μετά από κάθε στίχο επαναλαμβάνεται το εξής: 
   Αχ, κρύο, κρύο νερό, αχ Κρυόνερο, το Κρυόνερο  
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 6) Να, γυναίκα μου, φουστάνι γύρω γύρω με γαϊτάνι. (δις) 
  Να, γυναίκα μου, παπούτσια γύρω γύρω με κουκούτσια». (δις) 
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155Κεφάλαιον 38ον 

 
16ον) Τσαλιά κι αγκάθια πάτησα - Το ρα(ν)τολέ 

Χορευτικές μαντινάδες433 
 

 1) Τσαλιά κι αγκάθια πάτησα, ραντολέ, ώσπου να σ᾿ αγαπήσω,  
  ραντολέ, ραντολέ, και τώρα που σ᾿ αγάπησα, ραντολέ, ραντολέ,  
  μου λένε να σ᾿ αφήσω, ρα(ν)τολέ, ρα(ν)τολέ, γυρεύεις να σ᾿ αφήσω. 
 
 2) Μου λεν τρελό, μου λεν ζουρλό, ρα(ν)τολέ, μου λεν πως πίνω αφιόνι, 
  ρα(ν)τολέ, ρα(ν)τολέ, μου λένε πως ξεγέλασα, ραντολέ, 
  της γειτονιάς τ᾿ αηδόνι, ρα(ν)τολέ, ρα(ν)τολέ, της γειτονιάς τ᾿ αηδόνι. 
 
 3) Αηδόνια δεκατέσσερα, ρα(ν)τολέ, θα στείλω στην αυλή σου, 
  ρα(ν)τολέ, ρα(ν)τολέ, να κελαηδούν κάθε πρωί, ρα(ν)τολέ,  
  να σκάζουν οι εχθροί σου, ρα(ν)τολέ, ρα(ν)τολέ, να σκάζουν οι εχθροί σου. 
 
 4) Ανάθεμα τη μάνα σου, ρα(ν)τολέ, ανάθεμα κι εσένα, 
  ρά(ν)τολε, ρά(ν)το{υ}λε, που σ᾿ έκανε δασκάλισσα, ρα(ν)τολέ, 
  και σ᾿ έστειλε στα ξένα, ρά(ν)τολε, ρά(ν)τολε, και σ᾿ έστειλε στα ξένα. 
 
 5) Στην πόρτα σου θα κρεμασθώ, ρά(ν)τολε, σαν το παχύ το ψάρι,  
  ρά(ν)τολε, ράτ(ν)ολε, κι αν δεν σου κλέψω μια βραδιά, ράντολε, 
  δεν θα ᾿μαι παλληκάρι, ρά(ν)τολε, ρά(ν)τολε, δεν θα ᾿μαι παλληκάρι. 
 
 

                                                 
433 Περίεργη η έκφραση. Τα δίστιχα στο Κρυόνερο τα έλεγαν «κοτήματα» (Μαριάνθη Στράντζαλη) ή 

«κουτήματα» (Γ. Χατζόπουλος, ό.π., τ. 1, σ. 145). 
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156Κεφάλαιον 39ον 

 
17ον) Η Ζουμπουλιώ 

Χορευτικές μαντινάδες 
 
 1) Τα μάτια σ᾿ είναι μάτια μου, τα φρύδια σου δικά μου, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿, (δις) 
  τα χείλια434 σ᾿ αργυρά κλειδιά π᾿ ανοίγουν την καρδιά μου, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿. (δις) 
 
 2) Αυτά τα μαύρα που φορείς δεν τα φορείς για λύπη, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿, (δις) 
  μόν᾿ τα φορείς για ομορφιά και για το ζαριφλίκι435, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿. (δις) 
 
 3) Σαν τι το θέλ᾿ η μάνα σου της436 νύχτας το λυχνάρι, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿, (δις) 
  αφού έχ᾿ μές στο σπίτι της τον ήλιο, το φεγγάρι; 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿. (δις) 
 
 4) Ήθελα να ᾿μουν όμορφος, να ᾿μουν και παλληκάρι, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿, (δις) 
  και να τραγούδαγα καλά· δεν ήθελα άλλη χάρη, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿. (δις) 
 
 5) Αυτά τα μαύρα που φορείς εγώ θα σε τα βγάλω, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿, (δις) 
  να σε φορέσω κόκκινα κι ύστερα να σε πάρω, 
  αμάν, Ζουμπουλιώ μ᾿. (δις)437 
                                                 

434 Στο χφ «χείλη». Αυτή η γραφή, αναμενόμενη από κάποιον που γράφει στο Καλαμπάκι το 1992, εί-
ναι αδιανόητη για έναν Κρυονερίτη των αρχών του 20ού αιώνα. 

435 Ζαριφλίκι = κομψότητα, λεπτότητα > (τουρκ.) zarif (Τριανταφυλλίδης). 
436 Στο χφ «του». 
437 Στο Τ17 (σ. 14) ο Π.Κ. καταγράφει την ακόλουθη παραλλαγή: 
  1) Τα μάτια σ᾿ είναι μάτια μου, τα μάτια σ᾿ είναι μάτια μου 

   τα φρύδια σου δικά μου, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις), 
2) Τα χείλη σ᾿ αργυρά κλειδιά, τα χείλη σ’αργυρά κλειδιά, 
   ανοίγουν την καρδιά μου, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις). 
3) Αυτά τα μαύρα που φορείς, αυτά τα μαύρα που φορείς 
   δεν τα φορείς για λύπη, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις), 
4) μόν᾿ τα φοράς για εμορφιά, μόν᾿ τα φοράς για ομορφιά 
   και για το ζαριφλίκι, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις). 
5) Μικρή μικρή σ᾿ αγάπησα, μικρή μικρή σ’αγάπησα, 
   μεγάλη δεν σε πήρα, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις), 
6) έχω ελπίδα στο Θεό, έχω ελπίδα στο Θεό 
   ίσως σε πάρω χήρα, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις). 
7) Δυο αδελφούλες είσαστε, δυο αδελφούλες είσαστε, 
   που να σας πιάσει ζάλη, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις), 
8) πρώτα να πιάσ᾿ τη Ζουμπουλιώ, πρώτα να πιάσ᾿ τη Ζουμπουλιώ 
   και ύστερα την άλλη, αμάν, Ζουμπουλιώ (δις). 
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157Κεφάλαιον 40όν 

  
18ον) Η νιόνυφη σκλάβα 

Τραγούδι καθιστικό και του γάμου 
 

 1) Έλ᾿, τρία πουλά-, τρία πουλάκια κά᾿ντανε438  
  πάν᾿439 στης οξυάς τον κλώνο 
  και κελαηδούσαν κι έλεγαν: 
 
 2) — Έλ᾿, βγήκαν οι κλέ-, βγήκαν οι κλέφτες στα βουνά 
  κι οι Γκρίτζαλοι440 στους κάμπους,  
  πατήσανε εννιά χωριά, 
 
 3) έλ᾿, πατήσανε, πατήσανε εννιά χωριά  
  και δέκα κασαμπάδες441, 
  πατήσανε και τ᾿ Αϊβαλί, 
 
 4) έλ᾿, πατήσανε, πατήσανε το Αϊβαλί,  
  το Αραμπά Πιργάζι442. 
  Πήρανε μάνες και παιδιά, 
 
 5) έλ᾿, πήρανε μάνες με παιδιά,  
  παιδιά χωρίς τις μάνες, 
  πήρανε και μια νιόνυφη443, 
 
 6) έλ᾿, πήρανε, πήρανε και μια νιόνυφη,  
  τριών μερών444 νυφάδα445. 
  Εννιά πασάδες την κρατούν, 
 
 7) έλ᾿, εννιά πασάδες την κρατούν  
  κι εννιά μπουλούκ πασάδες446, 
  κι ένα μικρό πασόπουλο, 
 
 8) έλ᾿, κι ένα μικρό πασόπουλο  
  κρυφά την παραγγέλνει:  

— Γιατί, νυφάδα447 μου, δεν τρως; 

                                                 
438 Στο χφ «κάθονταν». Η διόρθωση γίνεται με βάση το Τ17, σ. 30. 
439 Στο χφ «πάνω». 
440 Γκρίτζαλοι (οι): οι ληστές (Στο Τ17, σ. 30: «η γκριτζαλιά»). Πρόκειται στην πραγματικότητα για 

κατοίκους του χωριού Κίρτζαλη τής θρακικής επαρχίας Γκιουμουλτζίνας, της μετέπειτα Κομοτηνής. Με τη 
ληστρική τους δράση ενέσπειραν τον τρόμο σε πολλά χριστιανικά χωριά της περιοχής των Σαράντα 
Εκκλησιών.  

441 Στα τουρκικά κασαμπάς (kasaba) σημαίνει κωμόπολη. 
442 Πρόκειται για άλλη ονομασία του Λουλέμπουργκαζ.  
443 Στο χφ «νιόνυμφη». 
444 Στο χφ «ημερών». 
445 Στο χφ «νυμφάδα». 
446 Ο μπουλούκπασας (bulukpaşa) είναι αρχηγός μικρής στρατιωτικής δύναμης. 
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 9) Έλ᾿, γιατί, νυφά-448, γιατί νυφάδα449 μου δεν τρως,  
  γιατί δεν τρως, δεν πίνεις; 
  — Για μ᾿ τι καλό που έχω εγώ,  
 
 10) έλ᾿, για μ᾿ τι καλό που έχω εγώ,  
  να τρώγω και να πίνω, 
  που σφάξατε τον άνδρα μου, 
 
 11) έλ᾿, που σφάξατε τον άνδρα μου  
  πάνω στα γόνατά μου; 
  Κι ας είναι γεια σας, φίλοι μου450. 

                                                                                                                                                 
447 Στο χφ «νυμφάδα». 
448 Στο χφ «νυφά-». 
449 Στο χφ «νυμφάδα». 
450 Στο Τ17 ο Π.Κ. διασώζει την εξής ελαφρά διαφοροποιημένη παραλλαγή: 

 1) Τρία πουλά-, τρία πουλάκια κά᾿ντανε πάν᾿ στης οξυάς τον κλώνο 
  και κελαηδούσαν κι έλεγαν  και κελαηδούν και λένε: 
 2) — Βγήκαν οι κλέ-, βγήκαν οι κλέφτες στα βουνά κι η γκριτζαλιά στους κάμπους.  
  Πατήσανε εννιά χωριά και δέκα κασαμπάδες. 
 3) Πατήσανε, πατήσανε και τ᾿ Αϊβαλί, το Αραμπά Πιργάζι 
  Πήρανε μά-, πήρανε μάνες με παιδιά, παιδιά χωρίς τις μάνες. 
  {Πήρανε και μια νιόνυμφη.}  
 4) Πήρανε και, πήρανε και μια νιόνυμφη, τριών {η}μερών νυ{μ}φάδα, 
  να με τα τέλια στα μαλλιά και τον κινά στα χέρια. 
  {Εννιά πασάδες την κρατούν}. 
 5) Εννιά πασά-, εννιά πασάδες την κρατούν κι εννιά μπουλούκ πασάδες,  
  κι ένα μικρό πασόπουλο την κρυφοπαραγγέλνει: 

 {— Γιατί, νυ{μ}φάδα μου, δεν τρως;} 
 6) — Γιατί, νυ{μ}φά-, γιατί, νυ{μ}φάδα μου, δεν τρως, γιατί δεν τρως, δεν πίνεις; 
  — Αμ᾿ τι καλό που έχω ᾿γω να τρώγω και να πίνω, 
  {που σφάξατε τον άντρα μου,}   
 7) που σφάξατε, που σφάξατε τον άντρα μου πάνω στα γόνατά μου.   
  Κι ας είναι γεια σας, φίλοι μου! 
Ο Γ. Κ. Χατζόπουλος (ό.π., τ. 1, σ. 138) έχει καταγράψει την ακόλουθη παραλλαγή, όπως την άκουσε από 
τον γεννημένο στο Κρυόνερο Δημοσθένη Τζιβανάκη (1880-1969):  
  Τρεις περδικούλες κά᾿ντανε  
  πά᾿ ᾿ς της οξυάς τον κλώνο 
  κά᾿νται, τρώνε και πίνουνε  
  και σταυροχαιρετιούνται. 
 5 Βγήκανε κλέφτες ᾿ς τα βουνά  
  και γκριτζαλιά ᾿ς τους κάμπους 
  πατήσανε εννιά χωριά  
  και δέκα κασαμπάδες 
  σφάξανε μάνες και παιδιά  
 10 παιδιά χωρίς μανάδες 
  πήρανε και μια νιόνυμφη  
  τριών μεριώ νυφάδα 
  νε με τα τέλια ᾿ς τα μαλλιά 
  με τον γκινά ᾿ς τα χέρια. 
 15 Ν-εννιά παπάδες τ᾿ν έσερναν 
  και τρεις ᾿ς το καταπόδι 
  κι ένα μικρό πασόπουλο 
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158Κεφάλαιον 41ον 

 
19ον) Η Άνοιξις 

Καθιστικό Θράκης 
 

 
 1) Τώρα η Άνοιξις, τώρα τα χελιδόνια, 
  τώρα οι πέ-, τώρα οι πέρδικες 
 
 2) τώρα οι πέρδικες, που κελαηδούν και λένε 
  «ξύπνα, αφέ-, ξύπνα αφέντη μου, 
 
 3)  ξύπνα, αφέντη μου, ξύπνα και μην κοιμάσαι, 
  ξύπνα, αγκά-, ξύπνα αγκάλιασε, 
 
 4) ξύπνα, αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο 
  κι άσπρον της, κι άσπρον της λαιμό». 
 
 Και τώρα, αγαπητέ μου, με την συγνώμην σας θα σταματήσω μέχρι εδώ να σας 
απασχολώ με τα τραγούδια, τα περασμένα αυτά τραγούδια της Θράκης και ιδίως του 
χωριού μας του Κρυονερίου, τα οποία τα τραγούδησαν πολλές γενεές στο Κρυονέρι ή 
και αλλού ακόμη στα περασμένα εκείνα χρόνια της μαύρης σκλαβιάς. Είναι ολίγα από 
τα πολλά τραγούδια της Θράκης και τα οποία τα τραγουδούν και σήμερα ακόμη οι 
παλαιότεροι Θρακιώτες. 
 

                                                                                                                                                 
  κά᾿ται και τη ρωτάει. 
  — Τ᾿ έχεις νυφάδα μου και κλαις 
 20 και βαρυαναστενάζεις; 
  Μη σε βαραίνουν τα φλουριά 
  μη σε βαρούν τα γρόσια; 
  — Δε με βαραίνουν τα φλουριά 
  δε με βαρούν τα γρόσια. 
 25 Τ᾿ αντρού μ᾿ η πίκρα μ᾿ έφαγε, 
  τ᾿ αντρού μου η καμάδα 
  που πήραν το κεφάλι του 
  σα μήλο ᾿ς την ποδιά μου.     
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159Κεφάλαιον 42ον 

  
Οι Κοινοτάρχες Καλαμπακίου από έτος 1922 έως 1992 

 
ε μεγάλην μου χαράν και ευχαρίστησιν εις το κεφάλαιον αυτό του διηγήματός 
μου και ορθόν είναι και λογικόν είναι να καταγράψω χάριν της ιστορίας του 
χωριού μας, του ωραίου Καλαμπακίου, ποίοι άνθρωποι του χωριού μας 

διετέλεσαν Πρόεδροι της Κοινότητος Καλαμπακίου Δράμας. Ποίοι άνδρες ανέβηκαν εις 
το αξίωμα του Προέδρου Κοινότητος σε αυτήν την εβδομηκονταετίαν. Ορθόν είναι να 
γραφούν τα ονόματά των και εις ποίαν χρονολογίαν διετέλεσεν έκαστος εξ αυτών 
Πρόεδρος Κοινότητος Καλαμπακίου. Ορθόν είναι, λέγω, να γραφεί εις το διήγημά μου 
αυτό από το οποίον θα δύναται κανείς από τους απογόνους μας να μάθει και να 
γνωρίσει ποίοι διετέλεσαν Πρόεδροι στην Κοινότητα Καλαμπακίου από το έτος (1922) 
χίλια εννεακόσια είκοσι δύο έως το έτος (1992) χίλια εννεακόσια ενενήντα δύο. Από 
τότε που ήρθαμε ως πρόσφυγες, 1922, έως της σήμερον, 1992, κάτοικοι Καλαμπακίου. 
 160Πιστεύω ακράδαντα ότι η έρευνά μου αυτή θα τονώσει πιο καλύτερα το 
διήγημά μου αυτό, το οποίον θα φέρει εις φως και την επικαιρότητα πολλά πρόσωπα 
και θα θυμηθούν πολλοί άνθρωποι εν ζωή ευρισκόμενοι τι έπραξαν και τι δεν έπραξαν 
κατά την διάρκειαν της προεδρίας των. Εκτός αυτού θα δύναται να μάθει κανείς 
ποίος451 και πότε εξ αυτών διετέλεσεν Πρόεδρος Καλαμπακίου. Είναι αληθές ότι οι 
άνθρωποι αυτοί σήμερον έχουν οι περισσότεροι πεθάνει αλλά, όπως λέγω στο διήγημά 
μου, (τα γράφω) χάριν της ιστορίας του Καλαμπακίου και δια να μάθουν και να 
μαθαίνουν διαρκώς οι νεότεροι κάτοικοι του Καλαμπακίου. Είναι ορθόν ότι από το έτος 
1922 έως το έτος 1992 πέρασαν εβδομήντα ολόκληρα χρόνια. Άλλοι πέθαναν και άλλοι 
γεννήθηκαν. Άλλοι ξέρουν και άλλοι δεν ξέρουν και γι᾿ αυτό επιβάλλεται να τα 
διηγηθώ. 
 161Και αρχίζω από το έτος 1922, (κατά) το οποίον ήρθαμε πρόσφυγες στο 
Καλαμπάκι. Αναφέρω το ονοματεπώνυμον ενός εκάστου και από πότε ονομάστηκε 
Πρόεδρος και πότε και ποιαν χρονολογίαν παρέδωσε. 
  

(α/α) (Ονοματεπώνυμον) Παρέλαβε Παρέδωσε 

1 Λαμπρόπουλος Πασχάλης του Χαραλάμπους 1922 1923 

2 Τακέζης Πέτρος του Αναστασίου 1924 1926 

3 Καλοτραπέζης Πέτρος του Θεοδώρου 1926 1927 

4 Ιορδανίδης Δημήτριος του Σάββα 1928 1929 

5 Κεχαγιάς Νικόλαος του Αναγνώστου 1930 1931 

6 Κρικόπουλος Γεώργιος του Μαυρουδή 1932 1933 

7 Μαγόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου 1934 1935 

8 Αργυρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτου 1936 1936 

9 Κεχαγιάς Ιωάννης του Αναγνώστου 1936 1940 

10 Μαγόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου 1940 1941 

 Εποχή Κατοχής και Απελευθέρωσις 1941 1944 

11 Αναγνωστίδης Ελευθέριος του Αργυρίου 1944 
Εφονεύθη 

1944 

12 Αραμπατζής Παναγιώτης του Χαραλάμπους 1944 1946 

                                                 
451 Στο χφ «ποίοι». 

Μ 
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13 Λεονταρίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 1946 1949 

14 Χατζόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτου 1949 1951 

15 Παναγιώτου Ιωάννης του Παναγιώτου 1951 1952 

16 Ανθόπουλος Δημήτριος του Μισαήλ 1953 1954 
16217 Κρυωνίδης Απόστολος του Δημοσθένους 1955 1956 

18 Μυρμιγγίδης Παναγιώτης του Χρήστου 1957 1958 

19 Αργυρόπουλος Μιχαήλ του Αργυρίου 1959 1961 

20 Ανθόπουλος Δημήτριος του Μισαήλ 1962 1964 

21 Αραμπατζής Παναγιώτης του Χαραλάμπους 1965 1975 

22 Βασιλειάδης Χρήστος του Μάρκου 1975 1990 

23 Σωφρονίδης Ιάκωβος του Χαραλάμπους 1991 --- 

 
 Και τώρα, τέλος του 1992 (χίλια εννεακόσια ενενήντα δύο) βρίσκεται Πρόεδρος 
της Κοινότητος Καλαμπακίου ο Σωφρονίδης Ιάκωβος του Χαραλάμπους. 
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163Κεφάλαιον 43(ον) 

 
Αληθινές ιστορίες 

Ποίους γνώρισα από παιδί ακόμη 
Ομιλίες τους, αφηγήσεις τους σαν ανέκδοτα 

 
ίλε αναγνώστα, ακόμη εις το διήγημά μου αυτό θα ήταν λογικόν και ορθόν να 
σημειώσω και να καταγράψω ολίγα ακόμη λόγια γι᾿452 αυτούς που 
συναναστράφηκα, κουβέντιασα ή και ακόμη έκανα παρέα μαζί τους ή τυχαίως 

συναντηθήκαμε. Αυτοί βέβαια ήταν μεγαλύτεροί μου, πατεράδες μου ή παππούδες 
μου. Εγώ βέβαια ήμουν πολύ μικρός ή και μαθητής του σχολείου ή και ακόμη και μετά 
την σχολικήν εποχήν ή και έφηβος ακόμη. Μπορώ να πω ότι σε πολλές στιγμές, που 
μου συνέβαιναν αυτά τα οποία γράφω, ενόμιζα ότι ήταν αστεία, έπειτα από λίγο όμως 
άλλαζα γνώμην και έλεγα μεσα μου ότι αυτά δεν είναι αστεία, είναι γεγονότα τα οποία 
περνούν από την ζωήν μου και πρέπει να τα κρατώ και να (τα) θυμούμαι, είναι 
γεγονότα της ζωής, της ενός εκάστου που περνά και διαβαίνει από τον κόσμον αυτόν. 
  Γεννιέται άνθρωπος και πεθαίνει, ξεχνιέται, όμως πολύ γρήγορα και μόνον 
γεγονότα τον φέρνουν και πάλιν κοντά μας453, όχι όμως ο ίδιος προσωπικώς, αλλά τα 
γεγονότα που έγιναν και έκανε όταν ζούσε και τα εξιστορεί κάποιος. Τότε έρχονται εις 
την μνήμην μας |164 κι ενθυμούμεθα το πρόσωπον αυτό. Αυτό θα προσπαθήσω να 
κάνω στο διήγημά μου αυτό, όσο και όπως μπορέσω. Και αρχίζω από τον μακαρίτην  
 1)454 Γρηγορέλην Ζαφείριον του Ιωάννου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν της γιαγιάς 
μου της Ελανθώς Κων(σταντί)νου Βραχνίδου γαμβρός. Είχε για γυναίκα του την αδελφή 
της γιαγιάς μου. Κάθονταν μαζί, όταν ήρθανε πρόσφυγες, σε ένα σπίτι. Πήγαινα στη 
γιαγιά μου και τον γνώρισα. Πήγαινα σχολείο τότε. Τον έβλεπα και τον θαύμαζα για την 
επιδεξιότητά του στο πελέκημα σκεπαρνιού, τσεκούρας και πριονιού· έκαμνε πολλά 
εργαλεία· τον έβλεπα και μου έλεγε «Βλέπε, να μάθεις κι εσύ». 
 2) Τον Χατζόπουλον Παναγιώτην (Χατζογλέρ᾿). Αυτόν τον γνώρισα από πολύ 
μικρός· ήταν γέρος πολύ· πήγαινα σχολείο, όταν μια μέρα με πήρε ο μητριός μου στην 
Δράμα να πουλήσουμε καρπούζια, δική μας παραγωγή. Τα πουλήσαμε και γυρίσαμε 
έξω από το χάνι του Σωκράτη του Χατζή, που ήταν χωριανός μας, και ξεζέψαμε τα ζώα 
να φάνε και να ψωνίσει και κάτι ο μπαμπάς και να φύγουμε για το χωριό. Τοτε ήρθε 
και (ο) παππούς ο Χατζόπουλος Παναγιώτης, τον οποίον δεν τον γνώριζα. 165Ξέζεψε και 
αυτός τα ζώα του και μου λέει εμένα: «Παιδί μου, κοίταξε και τα δικά μου τα ζώα, να 
πάω κι εγώ λίγο έξω στην αγορά». Του είπα: «Παππού, πήγαινε, εγώ θα τα βλέπω».  
 Και πήγε· όταν γύρισε, έκατσε στο κάρο του. Είχε ένα καρπούζι, το έκοψε και 
έτρωγε· φώναξε κι εμένα να μου δώσει καρπούζι. Του (είπα:), «Παππού, έφαγα. Είχαμε 
κι εμείς και έκοψα και έφαγα». Τότε ο παππούς Χατζόπουλος Παναγιώτης μου λέει: 
«Πήγα, παιδί μου, πήρα μισό ψωμί χάσικο (άσπρο) ζεστό, πήρα και εικοσιπέντε 
δράμια455 αλμυρές σαρδέλες, έβαλα μέσα στο πιάτο και εικοσιπέντε δράμια λάδι, 
έστυψα και λεμόνι κι έκατσα και έφαγα, έφαγα, μα έφαγα, γερά έφαγα. Δίψασα και 

                                                 
452 Στο χειρόγραφο «σε». 
453 Στο χφ η φράση «και πάλιν κοντά μας» επαναλαμβάνεται. 
454 Στο χφ το «1)» βρίσκεται μπροστά από το «Ζαφείριον». 
455 Μέτρο βάρους που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα μέχρι το 1959 και ισοδυναμεί με 3,2 

γραμμάρια. 400 δράμια έκαναν μία οκά.  

Φ 
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τρώγω και το καρπούζι να ξεδιψάσω. Έφαγα, μα έφαγα· γερά έφαγα» και θυμούμαι 
πάντοτε αυτά του τα λόγια. 
 3) Τον Καραμπαχτζή το Γιώργη, που φύλαγε τα πρόβατά του μέσα στον δρόμο, 
μπροστά από το σπίτι μας· ήταν τσομπάνος. 
 4) Τον Βαμβακά Γεώργιον και την γυναίκα του την Χάιδω. Ήταν ένα σεμνό 
γεροντάκι που το συμπαθούσα πολύ. 
 5) Τον Ρεκόπουλο, τον γερο-Μαυρουδή456, ήταν και χατζής· που πήγε κάποτε 
τα υνιά του αλετριού του στον σιδηρά και αυτός (ο σιδηράς) βάζοντάς τα στη φωτιά τα 
έκαψε και, όταν πήγε ο γερο- Μαυρουδής να τα πάρει, τα είχε καμμένα και τον έδιωξε 
από το μαγαζί του, για να απαλλαχτεί. Ήμουν εκεί. 
 1666) Τον Καραγιάννη ή Μαυροβασίλη Ιωάννη (Καραγιάννη). Ήταν ένα σεβαστό 
γεροντάκι, το οποίον είχε γνωριμίες με457 τον μητριό μου (τον Θοδωρή) και ερχόταν 
σπίτι μας. Ήταν καλός και ήταν Καλφάκιολης. 
 7) Τον Αμαξόπουλον Ζαφείριον, τον οποίον θυμούμαι ότι είχαμε κοντά κοντά 
χωράφια. Καλό γεροντάκι. Μια μέρα πήγαινα στο χωράφι κάπως αργά και τον βλέπω 
να γυρίζει πίσω για το χωριό από το χωράφι του. Του λέω: «Γιατί μπαρμπα-Ζαφείρη, 
γύρισες πίσω;». Ήταν στο κάρο του με ζεμένα δυο άλογα. Και μου λέει: «Παιδί μου, ξέ-
χασα τον καπνό μου στο σπίτι και πάω να τον πάρω· δεν μπορώ να κάνω εγώ χωρίς 
καπνό» (κάπνιζε λαθραία458). 
 8) Τον Μαγκριώτη Παναγιώτη (του) Θεοδώρου, γέρος τσομπάνος και αυτός, 
που το(ν) έβλεπα να βόσκει τα πρόβατά του. Ήταν θείος του πενθερού μου. 
 9) Τον Μαγκριώτη Ιωάννη{ς} του Θεοδώρου. Ήταν αδέλφια με τον Παναγιώτη, 
γέρος και αυτός. Ήταν γείτονες και τον ξέρω καλά, ήταν και οι δύο θείοι του πε(ν)θερού 
μου. 
 10. Τον Κωσταντό Τρούλια459 Κωνσταντού. Αυτόν κάποτε τον πήγα έναν μου-
σαφίρη από την Φτελιά460. Ήταν ένας φίλος του, ήταν και του Αγίου Κωνσταντίνου και 
Ελένης και γιόρταζε. Με βρήκε στον δρόμο και με ρώτησε |167 ερχόμενος από τη Φτε-
λιά. Ήταν της δικής του ηλικίας. «Παιδί μου, μου λέει, μήπως ξέρεις το σπίτι του Κων-
σταντού πού είναι;». «Το ξέρω, παππού», του είπα. «Πάνε με, παιδί μου». Και τον 
πήγα. Αυτός όμως ήταν πιωμένος.  
 Ο Κωνσταντός μας δέχθηκε καλά, γνωρίζοντας τον φίλο του. Πήρε κι εμένα ο 
Κωνσταντός και πήγαμε επάνω. Το σπίτι ήταν παλιό και δίπατο. Η γυναίκα του λόγω 
της εορτής του ανδρός της του Κωνσταντού το είχε στρωμένο όλο κιλίμια υφαντά. 
Μόλις καθίσαμε στο τραπέζι με τα ποτά και μόλις ήπιαμε το πρώτο ποτό, ο φίλος του 
άρχισε το εμετό και τα έκανε όλα χάλια από τα ξεράσματα. Βλέποντας αυτά εγώ 
προσβάλθηκα, αλλά ο γερο-Κωνσταντός μου είπε: «Δεν πειράζει, Πασχάλη, δεν 
πειράζει». Η γυναίκα του αμέσως τα άρπαξε τα κιλίμια και τα άλλαξε με άλλα κιλίμια. 
Εγώ σηκώθηκα και έφυγα, αφού ο φίλος του ο Φτελιώτης, μετά από το εμετό, τον 
έβαλε και κοιμήθηκε. 

                                                 
456 Μαυρουδής ο Ρέκος, αργότερα Κρικόπουλος. Πατέρας του Χρήστου Κρικόπουλου, ευεργέτη του 

Δήμου Καλαμπακίου. 
457 Στο χφ «με». 
458 Κάπνιζε χύμα καπνό, ενώ δεν ήταν ο ίδιος καπνοπαραγωγός, πράγμα που ήταν αυστηρά 

απαγορευμένο. 
459 Η καταγωγή της οικογένειας ήταν από το χωριό Τρούλια, κοντά στο Κρυόνερο. Σήμερα λέγονται 

Τουρλιανίδηδες (πληρ. Θεόδ. Αργυρόπουλος του Διογένη) 
460 Στο χφ «Φετιά». 
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 11) Τον Κρυωνίδη Κρυωνά. Αυτόν κάποτε τον έδενα (μ)πάλες άχυρα. Αφού έδε-
σε καμιά εικοσαριά μπάλες, ήρθε εκεί και ο γιος του ο Νικόλας, είδε τις μπάλες, και, ε-
πειδή αυτοί ειρωνεύονταν, μπαμπάς και γιος, λέει ο γιος στον μπαμπά ειρωνικά 
βλέποντας το άχυρο: «Καλό άχυρο· δεν με αφήν᾿ς κι εμένα να δέσω καμιά εικοσαριά 
μπάλες, να |168 περάσω τα Χριστούγεννα (ήταν παραμονές Χριστουγέννων);». Και 
έστριβε το μουστάκι του χαμογελαστός ο γιος στον μπαμπά. Τότε είδα και τον μπαμπά 
να λέει στον γιο του χαμογελώντας και στρίβοντας κι αυτός το μουστάκι του: «Εγώ 
είμαι γέρος, δεν μπορώ να δουλέψω. Εσύ είσαι νέος, μπορείς να δουλέψεις και να 
πάρεις λεφτά να περάσεις τις γιορτές των Χριστουγέννων». 
 12) Μαρτιάδης Πασχάλης ή Καραπασχάλης461. Αυτόν τον συνάντησα κάποτε, 
ότα(ν) έφευγε για το σπίτι του ένα βράδυ χειμωνιάτικο, που βγήκε από το καφενείο να 
φύγει για το σπίτι του. Καθώς κατέβηκε τις σκάλες του καφενείου του μπαρμπα-Όθω-
να, συνάντησε τον Κωνσταντό που πήγαινε στο καφενείο –τότε πήγαινα κι εγώ στο 
καφενείο– και τους άκουσα να μιλούν και να λένε. Τον έλεγε ο Κωνσταντός: «Πάμε στο 
καφενείο; Είναι νωρίς ακόμη»· και ο Καρά Πασχάλης του είπε: «Όχι, είναι κρύο, θα φύ-
γω. Θα πάω στο σπίτι στη σόμπα, θα φάω, θα γεμίσω και την κανάτα κρασί, θα πάρω 
και το Χρυσώ καρσί και θα περάσει η ώρα καλά» (Χρυσώ, εννοούσε την γυναίκα 
του462). Χαμογέλασαν και χώρισαν. Γέλασα κι εγώ και το θυμάμαι 
 Εδώ αξίζει να γράψω ένα ανέκδοτο. Αυτοί οι τρεις, 1ον) ο Κωνσταντός, 2ον) ο 
Κρυωνάς και 3ος) ο Καρά Πασχάλης ήταν καλοί και αχώριστοι φίλοι. Όλο μαζί έπιναν 
και μαζί γύριζαν ή και διασκέδαζαν. Κάποτε τους βρήκα και τους τρεις μαζί στο 
καφενείο του Μητσή463 και έπιναν. Ήταν εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 
Μαΐου. Μπήκα και εγώ συμπτωματικά στο καφενείο. Μόλις με είδαν, με φώναξαν να 
κάτσω παρέα τους. Με γνώριζαν όλοι και με αγαπούσαν, επειδή τους έδενα μπάλες 
χόρτα και άχυρα. 
 Ο Κωνσταντός γιόρταζε κι αυτός κερνούσε. Με κέρασαν, τους κέρασα κι εγώ. 
Κάθισα πίνοντας μαζί τους αρκετή ώρα και έκαναν πολλά αστεία μεταξύ τους και 
χαριεντίζονταν. Σε κάποια στιγμή ο Κρυωνάς πήγε να ουρήσει και δεν κατάλαβαν οι 
άλλοι. Τότε, σε μια στιγμή ο Κωνσταντός βλέπει ότι έλειπε ο Κρυωνάς· εγώ τον είδα 
που πήγε και κατουρούσε κάποιες εξώπορτες μιας γυναικός. Τότε ακριβώς ο 
Κωνσταντός γυρίζει σε εμένα και με ρώτησε: «Πού είναι, παιδί μου, ο Κρυωνάς, πού 
πήγε;». Τότε εγώ τον έδειξα τον Κρυωνά που κατουρούσε τις πορτάρες464 της 
Φαρφουρής (Φαρφουρή465 έλεγαν τη γυναίκα που κατουρούσε τις πορτάρες (της) ο 
Κρυωνάς). Σαν τον είδε και κατάλαβε τι έκανε, λέει: «βρε, τον μασκαρά! Πού 
κατουράει; Τώρα να δείτε, αν έρθει, |170 τι θα τον κάνω τον μεγάλο αυτόν μασκαρά».  
 Και μόλις ήρθε και κάθισε ο Κρυωνάς στο τραπέζι, ο Κωνσταντός του λέει: «Bρε 
μασκαρά, πού πήγες και κατούρησες; Ποιανής πόρτες κατούρησες; Δεν ντράπηκες, 
(μ)πρε; ΄Ολος ο κόσμος σε έβλεπε». Αυτός όμως, δεν τον κάηκε καρφί. Γυρίζει και τους 
λέει: «Ναι, ρε, τι θέλετε; Κατούρησα τις πόρτες της, ναι. Κάποτε, στα νιάτα μου, την εί-
χα αυτήν γκόμενα και τώρα το θυμήθηκα και πήγα και κατούρησα τις πόρτες της. Εσείς 

                                                 
461 Κατά τον εγγονό του «Καρά Πασχάλ᾿ς». 
462 Προφανώς αναφέρεται στη δεύτερη σύζυγό του την Κ᾿στένια (Χριστένια, Χριστίνα και μάλλον 

χαϊδευτικά Χρυσώ), με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. 
463 Δηλαδή του Δημήτριου Αλβανόπουλου. 
464 Πρόκειται για τις πόρτες της αυλής. 
465 Ιδιαιτέρως εκφραστικό τουρκικό γυναικείο όνομα, αφού φαρφούρ είναι η πορσελάνη. 

Πορσελανένια, λοιπόν, άρα κάτασπρη και με διάφανη επιδερμίδα. 
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τι θέλετε τώρα;». «Βρε μασκαρά, τον λένε ο Κωνσταντός και ο Καραπασχάλης, σε 
έβλεπε όλος ο κόσμος»· και ο Κρυωνάς τους είπε: «Ας με έβλεπαν». Και βάλανε όλοι 
μαζί τα ακράτητα γέλια. «Βάλε, Μητσή, να πιούμε», φώναξε ο Κωνσταντός και τα 
ποτήρια ξαναγέμισαν και έπιναν όλοι μαζί τραγουδώντας ένα παλιό τραγούδι. 
 13) Ο Κόκκινος ή Λουλούδης Στέργιος, ένας γέροντας ο οποίος μέχρι τα βαθιά 
του γηρατιά ήταν υγιής και περπατούσε πολύ καλά. Κάθε φορά του Αγίου Αθανασίου 
έσερνε πρώτος τον χορό στο κουρμπάνι, έχοντας την εκτίμηση όλων. 

17114) Ο Μαγκριώτης Αφεντούλης του Μαγκριώτη με την σύζυγό του την 
Αφεντούλαινα, έτσι την καλούσαν οι χωριανοί. Ήταν πολύ σεβαστοί στους χωριανούς. 
Ήταν θείοι του πεθερού μου Μαγκριώτη Μαγκριώτη του Δημητρίου. 

15) Πασακαλέρης Ιωάννης του Σταύρου. Τον γνώρισα όταν ήμουν πολύ μικρός 
ακόμη. Κάθονταν στη γειτονιά μας. Είχε γυναίκα του τη Σύρμω. Δεν τεκνοποίησαν και η 
γυναίκα του η Σύρμω ήταν αδελφή του Ευθύμη του Θεοδωρίδη («Κούπινο» τον έλεγαν 
στο παρατσούκλι). Αρρώστησε και πέθανε η γυναίκα του η Σύρμω και ο Γιάννης 
Πασακαλέρης ξαναπαντρεύτηκε και πήρε άλλην γυναίκα, χήρα, την Ευγενία, του 
Μπατή την γυναίκα. Έδωσε το οικόπεδό του στον Χριστοδούλου Κωνσταντίνον, της Ου-
ρανίας άνδρα. 

Τον Γιάννη τον Πασα(κα)λέρη κάποτε, κλάδευα το αμπέλι, ήταν Μάρτιος μήνας 
και, όπως κλάδευα, ήρθε πίσω μου ο Γιάννης Πασακαλέρης και μου λέει: «Καλημέρα, 
Πασχάλη». Ήταν πρωινό, του λέω: «Καλημέρα, μπαρμπα-Γιάννη, πώς από ᾿δω μέσα 
στις δροσιές;». «Πάω στο χωράφι μου»· είχε πιο πάνω το αμπέλι του. «Γιατί δεν πήγες 
από τον δρόμο και ήρθες από εδώ μέσα στις δροσιές και τις λάσπες;». Ήταν μάλλον 
πολύ αγαθός και πράος και τι γυρίζει και μου λέει: «Δεν πήγα από εκεί, γιατί δεν |172 
θέλω να ανταμώσω τυχόν στο δρόμο μου τον Τσομπανίδη τον Δημητρό (το 
Ζγουραφέλι466), γιατί μαλώσαμε. 

Κάποτε, άρχισε να μου λέει ο Γιάννης, όταν ήταν να γίνει η γέφυρα εκεί στο 
κανάλι, να περνάμε να πηγαίνουμε στα χωράφια μας, εγώ την ήθελα να γίνει εδώ στον 
κεντρικό δρόμο, να περνάει όλος ο κόσμος, και μου έδειξε το σημείο που μου έλεγε, 
ήταν μπροστά μας και το είδα, πράγματι ήταν σε κεντρικό δρόμο και εδώ που έδειχνε ο 
Πασακαλέρης Γιάννης έπρεπε να γίνει. Αυτός, λοιπόν, ο Δημητρός το Ζγουραφέλι, 
προπαγάνδισε και η γέφυρα έγινε πολύ πιο επάνω, αντίκρυ στο χωράφι του, για να 
περνάει ίσα στο χωράφι του και να κουβαλάει κοπριά, αδιαφορώντας για τον υπόλοιπο 
κόσμο που δεν τους εξυπηρετούσε καθόλου. Πρέπει όλοι να περνούν από τα ξένα τα 
χωράφια, για να πηγαίνουν στα χωράφια τους. «Δεν είναι καλός άνθρωπος, Πασχάλη, 
μου λέει, είναι συμφεροντολόγος. Γι᾿ αυτό ήρθα από εδώ να πάω στο χωράφι μου, μη 
τυχόν είναι στο χωράφι του, αν περάσω από εκεί». Έκρινα ότι είχε δίκιο ο Γιάννης 
Πασακαλέρης. 

16) Κάποτε αντάμωσα στο καφενείο, όταν άρχισα να μπαίνω στα καφενεία, 
τρεις ανθρώπους που κουβέντιαζαν. Είχε και άλλους ανθρώπους στο καφενείο, αλλά 
αυτοί οι τρεις ήταν μαζί και κουβέντιαζαν. Ο ένας ήταν ο Λαμπρόπουλος Διογένης, τον 
οποίον τον φώναζαν με το παρατσούκλι «Πάγκαλος». Ο δεύτερος ήταν ο Γκαϊτατζής Ε-
λευθέριος, τον οποίον τον αποκαλούσαν «Βενιζέλος». Και ο τρίτος ήταν ο Αργυρίου 
Κων(σταντί)νος, τον οποίον τον αποκαλούσαν «Βασιλιάς». 

Πέρασα και κάθισα στο καφενείο δίπλα τους και κατάλαβα ότι μιλούσαν φιλικά 
και μόνοι τους οι τρεις τους. Μεθυσμένοι δεν μου φάνηκαν. Για μια στιγμή ακούω τον 
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Γκαϊτατζή να λέει στους άλλους συνομιλητές του: «Πολλά να μη μου λέτε, γιατί πρέπει 
να ξέρετε, εδώ είναι ο Βενιζέλος». Ο δεύτερος ακούγοντας λέγει: «Εμένα με ξεχάσατε; 
Δεν ξέρετε ότι είμαι ο Πάγκαλος ο στρατηγός;» Τότε και ο τρίτος, ο Αργυρίου 
Κωνσταντίνος απευθυνόμενος δυνατότερα τους λέει: «Σταθείτε προσοχή! Εδώ ομιλεί ο 
Βασιλιάς. Εδώ μόνον εγώ διατάσσω…». Γύρισα, τους είδα, τότε τους γνώρισα, γέλασα 
πολύ και μαζί με εμένα και όλοι οι άλλοι θαμώνες του καφενείου… 

17417) Ενθυμούμαι ακόμη έναν γιατρό παθολόγο που έκατσε ως γιατρός στο 
Καλαμπάκι, Αθανασιάδης Παναγιώτης λέγονταν. Ήταν καλός ως γιατρός και ως 
άνθρωπος και πολύ αστείος. «Κάποτε, μας έλεγε, ερχόμουν από την Δράμα καβάλα στο 
άλογό μου». Αγαπούσε την ιππασία, είχε και έθρεφε άλογο για ιππασία. «Ήταν ένα κα-
λοκαιρινό βραδινό. Το αεράκι φυσούσε γλυκά και χαϊδευτικά στο πρόσωπό μου. Το 
φεγγαράκι έφεγγε στην ανατολή του ουρανού ολόγιομο. Το άλογό μου περπατούσε 
γρήγορα και χαϊδευτικά αντίκρυ στο δροσερό αεράκι. Καθώς περπατούσε το άλογό μου 
κι εγώ πάνω του μουρμούριζα ένα τραγουδάκι, έφτασα στο βοσκότοπο της Φτελιάς 
που ήταν πέρα από τη Φτελιά προς το Καλαμπάκι. Εκεί είχε μίαν μικρήν γέφυραν που 
την σχημάτιζαν δύο μεγάλες πέτρινες πλάκες απάνω από ένα χαντάκι. Ο δρόμος που 
έπρεπε να περάσω ήταν δίπλα από την δυτικήν πλευράν της γέφυρας αυτής. 

Φτάνοντας σε απόσταση πέντε μέτρων από την γέφυρα, το άλογό μου απότομα 
σταμάτησε. |175 Εγώ ξαφνιάστηκα. Γιατί να σταματήσει το άλογό μου; Το σπηρουνίζω 
να προχωρήσει, τίποτα. Φεύγει ανατολικά, δυτικά, προς νότον, δεν προχωρεί. Προ-
σπαθώ πάλι, τίποτα. Λέγω μέσα μου ότι το άλογό μου κάτι είδε και δεν προχωρεί. 
Κατεβαίνω κάτω, χαϊδεύω το άλογό μου να ησυχάσει, αλλά αυτό τα μούτρα του τα είχε 
προς τη γέφυρα και έβλεπε. Όπως ήταν σούρουπο, είδα δίπλα μου ένα δενδράκι. 
Έδεσα το άλογό μου και προχώρησα προς τη γεφυρίτσα. 

 Μόλις έφτασα μπροστά στη γέφυρα, βλέπω κάτω από τις πέτρινες πλάκες έναν 
μαύρο όγκο και κατόπιν ένα βογγητό. Πλησιάζω, σκύβω και βλέπω, ήταν νύχτα, όπως 
σας είπα, και δεν διακρίνονταν καλά. Τον φωνάζω, δεν μου απαντά, τον σκουντάω, 
τότε έβγαλε μια φωνή κραυγαλέα: «Εεεεο». Του λέω «ποιος είσαι;». Πάλι δεν μου 
απαντάει. Τον λέω σπρώχνοντάς τον και πάλι, αφού βεβαιώθηκα πως ήταν άνθρωπος. 
Του λέω: «Εγώ είμαι ο γιατρός ο Αθανασιάδης! Δεν με κατάλαβες; Ποιος είσαι; Πες 
μου». Τότε με φωνή μεθυσμένου μου λέει στην τουρκική γλώσσα: «Εκί οκά σαράπ 
ιτστιγτέν σόνα, μπεν σενί τιηνέρμου», δηλαδή στην ελληνική μου έλεγε: «Δυο οκάδες 
κρασί αφού θα πιω, έπειτα εγώ σε καταλαβαίνω». Τον ρωτώ και πάλι ποιος είσαι;  

176Τέλος πάντων από τα πολλά που τον έκανα και τον ρώτησα κατάλαβα ποιος 
ήταν. Ήταν ο Δημητρός ο Μπουδούρης (το «Τσαλέρι», όπως τον έλεγαν με το 
πατατσούκλι). Προσπάθησα να τον σηκώσω, εστάθη αδύνατον. Όπως ήταν 
ξαπλωμένος, έτσι με μιλούσε, δεν ανασηκώθηκε καθόλου. Έτσι τον άφησα, πήγα στο 
άλογό μου, το έλυσα, το τράβηξα από μακριά, πέρασα, ανέβηκα στο άλογό μου, ήρθα 
στο χωριό, ειδοποίησα τον γιο του και πήγαν και τον πήραν με το κάρο. Είχε, λοιπόν, 
πιει πολύ ο φίλος μου ο μπαρμπα-Δημητρός ο Τσαλέρης και το πολύ πιοτό τον πήγε 
στην γέφυραν αυτήν467 της Φτελιάς, χωρίς να καταλάβει πού πήγε».  

18) Και τώρα θα σας διηγηθώ ένα συμβάν το οποίον αξίζει να γραφεί και να 
διαβάζεται κάποτε κάποτε από νεότερους απογόνους. Ήταν την εποχήν προ του 
πολέμου του 1940. Αυτό μου συνέβη μετά τον γάμον μου. Μίαν ημέραν θα πηγαίναμε 
στο χωράφι για δουλειά μαζί με την σύζυγόν μου. Ζέψαμε το κάρο μας, αφού βάλαμε 
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τα εργαλεία μας και τα φαγητά μας στο κάρο |177 και ξεκινήσαμε για την δουλειά μας. 
Μόλις βγήκαμε έξω από το χωριό και ανοιχτήκαμε μέσα στη βοσκή, βλέπω πίσω στο 
κάρο μου –επειδή είχα ένα ζώο πίσω δεμένο, να μην έπαθε τίποτα–, τότε είδα πίσω α-
πό το ζώο μου να ακολουθεί ένα αρνί μεγάλο και πολύ καλοταγισμένο. Είχε και ένα 
κομμάτι σχοινί στο λαιμό του. Ακολουθούσε πίσω μας ήσυχα και πολύ ήπια.  

Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό το αρνί ήταν θρεφτάρι από σπίτι και όχι από 
κοπάδι. Όπως διασχίσαμε το χωριό, από κάπου μας ακολούθησε∙ θα ήταν ασφαλώς 
μαθημένο στα ζώα και να ακολουθεί πίσω από κάρο. Βλέπω γύρω, πίσω, μακριά, 
μήπως κανείς έρχεται, να τον φωνάξω, αν καταλάβαινα ότι κάτι ζητούσε, δεν 
βρίσκονταν κανένας κι εγώ προχωρώ στον δρόμο μου. 

Αυτό το αρνί ακολουθούσε πίσω μας ήσυχα. Σκέφτηκα τότε ότι, αν αυτό το αρνί 
θα μας ακολουθούσε και έρθει στο χωράφι μαζί μας, θα είμαστε υποχρεωμένοι να το 
φυλάγουμε, |178 διότι θα μας έκανε ζημιά και στο δικό μας χωράφι και στα ξένα. Έπρε-
πε, λοιπόν, να απαλλαχτούμε από το αρνί. Κατεβαίνω, λοιπόν, από το κάρο και η 
γυναίκα μου οδηγούσε το κάρο μας. Προσπάθησα να το διώξω από κοντά μας, να 
γυρίσει πίσω στο χωριό και να απαλλαχτούμε, εστάθη όμως αδύνατον. Όσες φορές το 
έδιωχνα και πήγαινα για το κάρο να ανεβώ, αυτό και πάλι χορεύοντας και πηδώντας 
έρχονταν κοντά και πίσω από το κάρο.  

Αναγκάσθηκα να σταματήσω να το κυνηγώ. Βλέπω μπροστά και αρκετά μακριά 
από εκεί (που) θα περνούσα έναν τσομπάνο που έβοσκε τα πρόβατά του. Είπα μέσα 
μου, θα το δώσουμε αυτόν τον τσομπάνο, να μπει μέσα στο κοπαδι του. Εκεί ίσως 
απαλλαχτούμε από το αρνί. Έτσι κι έγινε. Φτάνοντας στον τσομπάνο του λέω ότι αυτό 
το αρνί μας ακολουθεί από το χωριό ακόμη. Προσπάθησα να το διώξω να φύγει στο 
χωριό, εστάθη αδύνατον∙ |179 κράτησέ το μέσα στο κοπάδι το δικό σου και το βράδυ 
ίσως βρεθεί αυτός που ασφαλώς θα το ζητάει να το δώσεις. Ο τσομπάνος είδε το αρνί, 
πήγε πίσω του, το κυνήγησε και αυτό μπήκε στο κοπάδι του. Έτσι απαλλαχτήκαμε από 
το αρνί εμείς. 

Πέρασαν έκτοτε πολλά χρόνια και ποτέ δεν μου έκανε κουβέντα ο τσόμπανος 
αυτός για εκείνο το αρνί, τι έγινε, βγήκε ο νοικοκύρης, του το έδωσε ή όχι, δεν έμαθα 
ούτε κι αυτός μας είπε τίποτα. Κάποτε, έπειτα από χρόνια, έγινε στο καφενείο 
συζήτηση και περιεστράφηκε η συζήτηση γύρω από τέτοια θέματα κι εγώ τότε έκανα 
νύξη για το αρνί αυτό και τον τσομπάνο που το έδωσα. Τότε πετάχτηκε ένας χωριανός 
που μιλούσαμε και είπε: «Αλίμονον, εσύ το έδωσες το αρνί σε αυτόν; Σαν να το ᾿βαλες 
το αρνί στου λύκου το στόμα. Το έφαγε αυτός το αρνί που πήγε και καπνός! Πόσα 
έφαγε αυτός; Αλίμονο, αν πήγαινε κανένα ξένο πρόβατο στο κοπάδι του, το καθάριζε 
και το έτρωγε, όπως έφαγε και αυτό το δικό σου» . 

18019) Τον Κεραμιδάν Δημήτριον (Μαμουζάν). Αυτόν τον είχα γνωρίσει από μι-
κρός που ήμουν· σχολείο επήγαινα, όταν αρραβώνιασε την κόρην του Μαριγώ στον 
θείον μου Δημητρόν. Αν και μικρός που ήμουν, με468 πήραν κι εμένα στην αρραβώνα 
και μάλιστα μου ᾿δώσαν και δώρο, το θυμούμαι, ένα ζευγάρι κάλτσες και μαντίλι. Ήταν 
καλός άνθρωπος και καλός νοικοκύρης· κρατούσε στα χέρια του παντοπωλείο. Εκεί τον 
γνώρισα καλύτερα, στο παντοπωλείο του, διότι μίαν ημέραν η γιαγιά μου η Ελανθώ η 
μακαρίτισσα μου469 έστειλε να ψωνίσω από το παντοπωλείο του κάτι. Ήταν μεσημέρι 
και τους βρήκα που τρώγανε μαζί με την γυναίκα του μέσα στο παντοπωλείο. Έτρωγαν 
και οι δυο τους πολύ ευτυχισμένα, αυτό μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Μόλις 
                                                 

468 Στο χφ «μου». 
469 Στο χφ «που». 
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μπήκα στο παντοπωλείο σταμάτησα, επειδή τρώγανε. Τότε ο γερο-Μαμουζάς λέει στη 
γυναίκα του: «Δώσε, Φροσύνη, στο παιδί τι θέλει» και αυτή σηκώθηκε και μου έδωσε 
ό,τι ψώνισα. Αυτός ούτε εταράχθη. Το ενθυμούμαι, διότι με έκανε μεγάλην εντύπωσιν. 

18120) Τον Μιχαήλ Ανδρεάδην (τον Χαρχάβελο), έτσι τον έλεγαν τότε τον γερο-
Μιχαλιό. Αυτός διατηρούσε ένα καφενεδάκι και έκανε και τον χασάπη. Εκεί πήγαιναν 
οι γεροντότεροι στο καφενείο του και έπιναν κανέναν καφέ ή τσάι ή και ούζο. Έπαιρναν 
και λίγο κρεατάκι. Ήταν γέρος μαζί με την γριά του και ζούσαν από αυτό το καφενείο. 
Είχε μίαν κόρην, η οποία δεν παντρεύτηκε και δυο γιους, τον Δημητρό και τον Καλούδη. 

Αυτός ο γερο-Μιχαλιός, μίαν ημέραν, πήγαινα στο σπίτι να φάω. Ήταν πριν το 
μεσημέρι· με είδε και με φώναξε. Γυρίζω και πάω κοντά του και μου λέει: «Παιδί μου, 
πας σπίτι;». «Ναι, του λέω, πάω να φάω». «Άκουσε, παιδί μου, εδώ έχω ένα άσπρο 
προβατίσιο τζιέρι (σ᾿κώτι)470. Να το ζυγίσω και πάρ᾿ το, πήγαινέ το στο σπίτι σου, βράσ᾿ 
το και να το φάτε». Εγώ αιφνιδιάστηκα. Του λέω: «Παππού, το μαύρο τζιέρι τι έγινε;». 
«Το μαύρο, παιδί μου, μου λέει, το πούλησα. Αυτό έμεινε, πάρ᾿ το». Μου έκανε 
μεγάλην εντύπωση και γυρίζω και του λέω: «Γερο-Μιχαλιέ, αφού το άλλο το τζιέρι471, 
το μαύρο, και το κρέας τα πούλησες, αυτό τώρα να το φας εσύ. Άκουσες, παππού 
Μιχαλιέ;». Και τον άφησα και έφυγα γελώντας. 

18221) Καλά υστερινά, λέει το ρητό. 
Την Χατζηκοσμά Σοφία την γνώρισα όλως τυχαίως μίαν ημέραν μετά την 

κατοχήν των Βουλγάρων. Ήταν κατά το 1946, τότε που έφυγαν οι Βούλγαροι από την 
Μακεδονίαν. Ήταν Αύγουστος μήνας και απόγευμα. Μίαν ημέραν κατέβαινα από το 
σπίτι και πήγαινα για την δουλειά μου. Ήταν απόγευμα και κατά την472 3ην 
απογευματινήν, ενώ περνούσα και πήγαινα προς τα κάτω, ακούγω έξω από το σπίτι 
του Ναπολέων Αποστολίδη κλάματα. Γυρίζω και βλέπω από πού έρχονταν τα κλάματα 
που άκουγα. Βλέπω μίαν γυναίκα καθισμένην προς την473 νότιαν πλευράν και στον 
δρόμον κοντά και έκλαιγε, έκλαιγε δυνατά και το κλάμα της σου χτυπούσε την καρδιά. 
Γυρίζω και πάω κοντά της και την ρωτώ»: «Γιατί, γιαγιά, κλαις; Τι έπαθες; Μήπως σε 
χτύπησε κανείς;». 

183Γυρίζει και τεντώνει τα μάτια της προς εμένα και με τον τρόπο που ήθελε να 
με ιδεί κατάλαβα ότι δεν έβλεπε· ήταν τυφλή. Άκουσε όμως που την μίλησα και μου 
λέει τουρκικά: «Τσοτζούμ κειμσίν σεν, κορμιούμ τσοτζούμ», δηλαδή με έλεγε: «Ποιος 
είσαι εσύ, παιδί μου, δεν βλέπω, παιδί μου, δεν βλέπω». Κατάλαβα ότι δεν ήξερε 
ελληνικά και τότε την ρώτησα κι εγώ στην τουρκικήν: «Δεν με ξέρεις, γιαγιά, εσύ αλλά 
σε ρωτώ εγώ γιατί κλαις». Η συζήτησίς μας γινόταν474 στην τουρκικήν κι εγώ, αν και 
πολλά τουρκικά δεν ξέρω, καταλάβαινα τι μου έλεγε, τα γράφω όμως τώρα στην 
ελληνικήν. Και μου λέει: «Πείνασα, παιδί μου, πεινώ. Έφυγαν στο χωράφι και δεν με 
άφησαν ψωμί. Πεινώ, πεινώ πολύ, γι᾿ αυτό κλαίω». Ακούγοντάς την πράγματι 
συγκινήθηκα. Της λέω: «Γιαγιά, τι θέλεις να σε φέρω να φας;»· και μου λέει: «Παιδί 
μου, δεν θέλω πολλά, λίγο ψωμί μόνον και, αν μπορείς, και λίγες ελιές· με φτάνουν». 
|184 Της λέω, «Γιαγιά, κάτσε εδώ· εγώ θα σε φέρω να φας. Μην κλαις». 

Την αφήνω εκεί που ήταν, κατεβαίνω στην αγορά, την παίρνω μισό ψωμί από 
τον φούρνο ζεστό, την παίρνω κατά την επιθυμίαν της εκατό δράμια ελιές και λίγο χαλ-

                                                 
470 Άσπρο τζιέρι είναι το πνευμόνι, που θεωρείται κατώτερο από το συκώτι (μαύρο τζιέρι). 
471 Στο χφ «τσιέρι». 
472 Στο χφ «τις». 
473 Στο χφ «την προς». 
474 Στο χφ «γίνονταν». 
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βά και γυρίζω και της τα πήγα και τα έδωσα λέγοντάς την: «να, γιαγιά, πάρε να φας». 
Πήρε το ψωμί πρώτα και, όπως το έπιασε, το ζούλιασε και τότε κατάλαβε ότι ήταν 
φρέσκο. Πήρε τις ελιές και τον χαλβά και ύστερα γυρίζει και μου λέει: «Ποιος είσαι; Δεν 
σε βλέπω να σε γνωρίζω ή και να σε θυμάμαι. Αυτό που μου έκανες, παιδί μου, μιαν 
ευχήν σου δίνω: Στη ζωή σου, παιδί μου, αχ και βαχ να μην πεις. Σ᾿ το λέω με την 
καρδιά μου και με όλην την ψυχήν μου, παιδί μου» και άρχισε η φτωχή γριούλα να 
τρώει λαχταριστά. 

Την χαιρέτησα και την άφησα να τρώει, αφού με είπε: «Να ᾿χεις την ευχή μου, 
παιδί μου». 
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185Ο επίλογος 

 
γαπητέ μου, εσύ που διάβασες την διήγησίν μου αυτήν, έμαθες και είδες τα γε-
γονότα αυτά που έγιναν στην εποχή της προσφυγιάς, Μπορείς να με 
δικαιολογήσεις όσα γράφω στο διήγημά μου αυτό. Εάν όμως εγεννήθηκες μετά 

την προσφυγιάν, τότε δεν γνωρίζεις, εκτός βέβαια αν άκουσες κάτι από μεγαλυτέρους 
σου γνωρίζεις κάτι. Σήμερα που γράφω το διήγημα αυτό «Οι Θεμελιωτές»475 πέρασαν 
ακριβώς εβδομήντα χρόνια από τότε. Αφού την διαβάσεις την διήγησίν μου αυτήν που 
έγινε το 1922, κάτι θα μάθεις για τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης 
και τον ερχομό των προσφύγων και την κατοίκησίν των εις το Καλαμπάκι Δράμας. 

Τέλος 
Εγράφη το έτος 1992 (χίλια εννεακόσια ενενήντα δύο). 

Καλαμπάκι 
Ο Γράψας 
Υπογραφή 

 
Κρικόπουλος Πασχάλης του Αναγνώστου 

 
186Λευκή σελίδα 
 
187Φίλε μου, διάβασέ με, αλλά φύλαξέ με 

Μονογραφή 
188-193Λευκές σελίδες 

                                                 
475 Στο χφ με κεφαλαία. 
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194Περιεχόμενα 

 
Α/Α Κεφάλαια Περιεχόμενα Σελίδες 

1 1 Πρόλογος 5 
2 2 Προεισαγωγή και Εισαγωγή  9 

3 3 
Ερχομός των προσφύγων για το Καλαμπάκι 
στο Καλαμπάκι 

12 

4 4 Οι πρόσφυγες φτάνουν στο Καλαμπάκι 16 
5 5 Οι πρόσφυγες σε προσωρινή στέγαση 18 
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