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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Τό σύγγραμμα «Ροδίτης» εἶναι τό πρῶτο ἐκ‐
δοτικό  ταξείδι  τῆς  «Κιβωτοῦ  τῆς Δόμνας  Βιζβίζη», 
ἑνός  πνευματικοῦ  κέντρου  τό  ὁποῖο  γεννήθηκε 
στήν γῆ τοῦ Ὀρφέως καί τοῦ Δημοκρίτου, τήν Θρά‐
κη,  μέ  σκοπό  τήν  ἀφύπνιση  καί  τήν  ἀναγέννηση 
τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων. 

Ὁ λόγος,  γιά  τόν ὁποῖον  ἐπέλεξα, ὡς ὑπεύ‐
θυνη τοῦ παιδαγωγικοῦ προγράμματος τῆς «Κιβω‐
τοῦ  τῆς  Δόμνας  Βιζβίζη»,  νά  ξεκινήσουμε  τήν  ἔκ‐
δοση  συγγραμμάτων  μέ  ἕνα  ἐκπόνημα  λαογρα‐
φικό,  ὅπως  αὐτό  πού  κρατᾶ  ὁ  ἀναγνώστης  ἀνά 
χείρας, εἶναι διπλός: 

Ἀφ’ ἑνός μέν, αὐτή ἡ «Κιβωτός» τοῦ Ἑλληνι‐
σμοῦ  δέν  θά  μποροῦσε  νά  «σηκώσει  ἄγκυρα»  ἐκ‐
δοτικά ἀπό κάποιο ἄλλο σημεῖο τῆς πατρίδος μας, 
παρά  ἀπό  τήν  Θράκη  καί  συγκεκριμένα  ἀπό  ἕνα 
προσφυγικό χωριό,  τό ὁποῖο κτίστηκε σέ  ἕνα προ‐
άστιο  τῆς  Κομοτηνῆς.  Ἕνα  χωριό,  τό  ὁποῖο  ἀγά‐
πησε ἡ Ἁγία Κυριακή καί γι’ αὐτό τό τίμησε πολλές 
φορές  μέ  τήν  παρουσία  της.  Ἕνα  χωριό,  τό  ὁποῖο 
ἔκτισαν  μέ  ἦθος  καί  ἔθος  Ρωμιοσύνης  ὅλοι  οἱ 
πρόσφυγες  κάτοικοί  του.  Δέν  εἶναι  τυχαῖο  ὅτι  ὁ 
συγγραφέας τοῦ βιβλίου,  ὁ κύριος Ἀθανάσιος Πα‐
πατριανταφύλλου,  ὡς  παλαιός  διδάσκαλος  κατέ‐
γραψε τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, μέ διάθεση ὄχι 
μόνο  ἱστορική  ἤ  ἠθογραφική,  ἀλλά  κυρίως 
διδακτική  γιά  τόν  ἀναγνώστη.  Ἴσως  αὐτή  ἡ  προ‐
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σέγγιση ἀποτελεῖ καί τόν πιό σημαντικό λόγο πού 
μᾶς  ὁδήγησε  στήν  ἔκδοση  τοῦ  ἐν  λόγῳ  συγγράμ‐
ματος. 

Ἀφ’  ἑτέρου,  τό  γεγονός  ὅτι  τό  χωριό  αὐτό 
ἀποτελεῖ  μία  ἀκόμα  σύγχρονη  ἐπαλήθευση  ἑνός 
παναρχαίου ἑλληνικοῦ μύθου μέ τίτλο: «Ἀθηναίων 
δυσβουλία»,  μᾶς  προσφέρει  ἕνα  ἀσυναγώνιστο 
κίνητρο γιά νά ἐξετάσουμε καί νά προσεγγίσουμε 
διδακτικά τήν γέννηση αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ μέσα ἀπό 
ἕναν ξεριζωμό. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τόν ἐν λόγῳ 
μῦθο,  ὅταν  ἡ  θεά  τῆς  Σοφίας  Ἀθηνᾶ  κατέστη 
πολιοῦχος τῶν Ἀθηνῶν μετά τήν νίκη της ἐπί τοῦ 
Ποσειδῶνος,  ὁ  θεός  τῆς  θαλάσσης,  ὡς  ἀντίποινα 
γιά τήν ἥττα του, καταράστηκε τούς Ἀθηναίους εἰς 
τούς  αἰῶνες  νά  ἔχουν  λανθασμένη  κρίση.  Μία 
τέτοια κατάρα δέν θά μποροῦσε νά ἀναιρεθεῖ, οὔτε 
ἀπό  τόν  ἴδιο  τόν  πατέρα  τῶν  θεῶν  Δία,  ἀπό  τήν 
στιγμή  πού  εἶχε  εἰπωθεῖ.  Γι’  αὐτό  ἡ  Ἀθηνᾶ  ἀντα‐
πάντησε,  σύμφωνα  μέ  τόν  μῦθο,  εὐχόμενη  στούς 
Ἀθηναίους  ἡ  λανθασμένη  αὐτή  κρίση  νά  τούς 
βγαίνει μακροπρόθεσμα σέ καλό. 

Ἡ  ἱστορία τῶν Ἑλλήνων ἔχει ἀποδείξει  ἐδῶ 
καί  χιλιάδες  χρόνια  πώς  ἐπαληθεύει  αὐτόν  τόν 
πανάρχαιο  μῦθο,  γενικεύοντάς  τον  σέ  «Ἑλλήνων 
δυσβουλία». Μόνο ὁ Ἕλλην μπορεῖ νά ἀλλάξει ἕνα 
τέλος  καί  νά  τό  κάνει  νέα ἀρχή πού γράφει  ἱστο‐
ρία! 

Ἐν  προκειμένῳ,  λοιπόν,  μπορεῖ  τά  μεγάλα 
λάθη τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν καί ὁ ἐθνικός διχα‐
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σμός τῆς ἐποχῆς νά ἐπέφερε καταστροφικές συνέ‐
πειες,  οἱ  ὁποῖες  ὁδήγησαν στόν  ξεριζωμό  τῶν Ἑλ‐
λήνων ἀπό  τίς πατρογονικές  τους  ἑστίες,  αὐτοί  οἱ 
ἴδιοι ἄνθρωποι, ὅμως, μετέτρεψαν τήν στάχτη μίας 
γενιᾶς σέ φλόγα ἐλπίδος γιά  τό αὔριο. Ἔτσι,  ἀνή‐
μερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
τό  1922,  οἱ  Ἕλληνες  τοῦ  χωριοῦ  Πασιθέα  Ἀνατο‐
λικῆς Θράκης κλήθηκαν νά σηκώσουν ὑπερήφανα 
τόν δικό τους ἐθνικό σταυρό. Ἔκλεισαν μέσα στήν 
καρδιά  τους  τίς  ἀναμνήσεις  ἑνός  ὁλόκληρου  χω‐
ριοῦ καί ἀφοῦ ἀνέβηκαν τόν Γολγοθά καί σταυρώ‐
θηκαν  στόν  πιό  σκληρό  σταυρό,  αὐτόν  τῆς  προ‐
σφυγιᾶς, ὅρισαν σύν Θεῶ τήν δική τους ἀνάσταση 
καί  ἐγκαταστάθηκαν σέ νέα γῆ στήν Ροδόπη,  χτί‐
ζοντας  τό  νέο  τους  χωριό·  τότε  Μπρόκτειον,  σή‐
μερα Ροδίτης. 

Ὁ κύριος Παπατριανταφύλλου παραθέτει μέ 
πολύ  γλαφυρό  τρόπο  ὅλα  τά  στάδια  αὐτῆς  τῆς 
ἐπανίδρυσης  τῶν  Ἑλλήνων  τῆς  Πασιθέας.  Μᾶς 
ξεναγεῖ  στά  μέρη  τοῦ  νέου  χωριοῦ,  τά  ἁγιοπερ‐
πατημένα.  Μᾶς  κάνει  κοινωνούς  τῶν  ἐθίμων  τοῦ 
Ροδίτη,  ὅπως  τό  γεῦμα  τῆς  χαρᾶς,  μία  παράδοση 
πού  κρατᾶ  ἀπό  τίς  ἀλησμόνητες  πατρίδες  τῆς 
Θράκης,  τό πανηγύρι  τοῦ Δεκαπενταύγουστου,  τά 
πατροπαράδοτα  θρακιώτικα  φαγητά,  τά  ἰδιαίτερα 
κάλαντα  καί  πολλά  ἄλλα.  Ἐπιπλέον,  ὡς  γνήσιος 
διδάσκαλος  πού  ἐπιδιώκει  νά  καταγράφει  πάντα 
τήν  ἀλήθεια,  τολμᾶ  νά  μᾶς  παρουσιάσει  ἕνα 
πανάρχαιο διονυσιακό ἔθιμο, τό ἔθιμο τοῦ κυνός. 
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Τέλος,  ὁ  ἀναγνώστης  θά  ταξειδέψει  νο‐
σταλγικά  σέ  ὅλες  τίς  ἐθιμοτυπικές  ἑορτές  τῶν 
Ἑλλήνων, μελετῶντας τά ἔθιμα τῶν Λαζαρίνων, τό 
Μυρολόι  τοῦ  Χριστοῦ,  τό  στρώσιμο  τῆς  προίκας, 
τήν  διεκδίκηση  τῆς  νύφης  μέ  τήν  ἁρπαγή  τῶν 
κάρων  καί  πολλές  ἄλλες  λαογραφικές  προσεγγί‐
σεις τοῦ χωριοῦ Ροδίτης. 

Εὐχόμαστε  λοιπόν  στόν  ἀναγνώστη  τοῦ  βι‐
βλίου  νά  ἔχει  ἕνα  διδακτικό  ταξείδι  στόν  χωρο‐
χρόνο  τῆς  Ἑλλάδος,  μελετῶντας  τήν  ἱστορία  τοῦ 
Ροδίτη,  ἡ  ὁποία  γράφτηκε  ἀπό  ἕναν  διδάσκαλο, 
πού ἀφιέρωσε τήν ζωή του γιά νά διδάξει στά ἑλ‐
ληνόπουλα τῆς Θράκης πώς πάντα μετά ἀπό ἕναν 
βαρύ χειμώνα ροδίζει ἡ πιό γλυκιά Ἄνοιξη. 
 

Κομοτηνή, 6 Νοεμβρίου 2012 
 

Χαρά Νικοπούλου 
Δασκάλα 

           Ὑπεύθυνη τοῦ παιδαγωγικοῦ προγράμματος 
τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»     
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1. ΡΟΔΙΤΗΣ 
(ΜΠΡΟΚΤΕΙΟΝ ἤ ΠΡΟΚΤΙΟ) 

 
Μπρόκτειο,  χωριό  τῆς  κοινότητας  Κοσμίου, 

ἐπαρχίας Κομοτηνῆς, νομοῦ, Ροδόπης (κ. 395)  σελ. 
1942  (Σύγχρονος  Παγκόσμιος  Ἐγκυκλοπαίδεια 
«ΠΡΩΪΑΣ).  
 

Ὁ  Ροδίτης  εἶναι  ἕνας  ὄμορφος  οἰκισμός  
πέντε  χιλιόμετρα  ἀνατολικά  τῆς  Κομοτηνῆς  καί 
ἐπί  τῆς  παλαιᾶς  Ἐθνικῆς  Ὁδοῦ  Κομοτηνῆς  – 
Ἀλεξανδρούπολης. 

Εἶναι κτισμένος σέ ἐπικλινές ἔδαφος μέ τήν 
κλίση  πρός  τό  Βορά.  Ἔχει  ὡραιότατο  ρυμοτομικό 
σχέδιο. 

Ἔχει  τριθέσιο  Δημοτικό  Σχολεῖο,  Νηπιαγω‐
γεῖο,  Παιδικό  Σταθμό  καί  ΚΕΦΟ  τοῦ Ὀργανισμοῦ 
Προνοίας.  Ἐπίσης,  ἔχει  μία  ἐκκλησία  στή  μνήμη 
τῆς  Κοιμήσεως  τῆς  Θεοτόκου,  τήν  Ἱερά  Μονῆς 
τῆς  Ἁγίας  Κυριακῆς  κτισμένη  μέσα  σέ  ἕνα 
πευκόφυτο  ἄλσος  μέ  πανοραμική  θέα  καί  ἕνα 
ἀκόμη  παρεκκλήσι  ἀφιερωμένο  στή  γέννηση  τῆς 
Παναγίας. 

Στίς 7 Ἰουλίου, γιορτή τῆς «Ἁγίας Κυριακῆς», 
ἀναβιώνει τό ἔθιμο «Τό Γεῦμα τῆς Χαρᾶς», πού με‐
ταφέρθηκε  ἀπό  τίς  «Ἀλησμόνητες  Πατρίδες»  τῆς 
Ἀνατολικῆς Θράκης, ὅποτε προσφέρεται δ ω ρ ε ά ν  
γεῦμα σέ ὅλους τους προσκυνητές καί ἀκολουθοῦν 
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τοπικοί  παραδοσιακοί  χοροί  ἀπό  διάφορα  χορευ‐
τικά συγκροτήματα καί λαϊκό γλέντι. 

Μεγάλο  πανηγύρι  γίνεται  καί  τό  δεκα‐
πενταύγουστο γιορτή τῆς Παναγίας. 

Ὁ Ροδίτης διοικητικά ἀρχικά ὑπαγόταν στήν 
Κοινότητα Κοσμίου, στή συνέχεια στήν Κοινότητα 
Θρυλορίου καί  τώρα εἶναι πλέον οἰκισμός τοῦ Δή‐
μου Κομοτηνῆς. 

Οἱ κάτοικοι τοῦ Ροδίτη εἶναι πρόσφυγες ἀπό 
τήν Ἀνατολική Θράκη καί σήμερα ἀνέρχονται στόν 
ἀριθμό τῶν 753 ἀτόμων σύμφωνα μέ τήν ἀπογρα‐
φή  τοῦ  ἔτους  2001.  Εἶναι  φιλοπρόοδοι  καί  τόν 
φτωχό προσφυγικό οἰκισμό τῆς Κ.τ.Ε. τοῦ 1923 τόν 
ἀνέδειξαν καί σήμερα ἔχει γίνει ἕνας πόλος ἕλξης 
γιά πολλούς, ἀστούς κυρίως. 

Πολιτιστικά  στό  χῶρο  δραστηριοποιοῦνται 
δυό  σύλλογοι,  ὁ  Σύλλογος  Γυναικῶν  Ροδίτη  καί  ὁ 
Χριστιανικός  καί  Πολιτιστικός  Σύλλογος  «Ἁγία 
Κυριακή» Ροδίτη μέ ἀξιόλογη δράση καί οἱ δυό. 

Πρόσφατα  ἱδρύθηκε  νέος  πολιτιστικός  σύλ‐
λογος,  μέ  τήν  ἐπωνυμία  «Πολιτιστικός  Σύλλογος 
Ροδίτη».  Στό  χῶρο  τοῦ  ἀθλητισμοῦ  ὑπάρχει  μία 
ποδοσφαιρική  ὁμάδα  μέ  τήν  ἐπωνυμία  Α.Ο.  Ρο‐
δίτης. 

Ἀνατολικά τοῦ Ροδίτη ἔχει κτιστεῖ τό Ἵδρυμα 
«ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  στό  ὁποῖο  φιλοξενοῦνται 
ἀσθενεῖς γιά ἀποκατάσταση καί ἀποθεραπεία χρό‐
νιων παθήσεων.  
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Δυτικά  τοῦ  οἰκισμοῦ  εἶναι  κτισμένο  τό σύγ‐
χρονο  ξενοδοχεῖο  «CHRIS  &  EVE MANSION»  μέ 
πισίνα, ΣΑΟΥΝΑ καί πολλές ἄλλες ἀνέσεις. 

Στόν  Ροδίτη  λειτουργοῦν  τρεῖς  παραδοσια‐
κές  ταβέρνες  πού  προσφέρουν  νόστιμους  μεζέδες 
γιά καλοφαγάδες. 
 
2. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 
 
Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἱερέας)  

 69734 13749 
Δημοτικό  Σχολεῖο                                       25310 25862                                                
Νηπιαγωγεῖο                                                25310 25212        
ΚΕΦΟ           Ροδίτη                                       25310 37731                                      
Φαρμακεῖο              Δ. Καρελιάδης            25310 36788                
Φοῦρνος (πρατήριο ἄρτου) Δ. Τσιπλακίδης 

  25310 37721          
ΜΑΡΚΕΤ  Ο ΚΟΤΣΟΣ  Κ  Ἀξισαρίδου     25310 26121 
         »                             Γ. Μπαμπανέλου 25310 25991 
ΦΑΡΜΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Γαλακτοκομικά προϊόντα)          

  25310 35444 
Πρατήριο Βενζίνης     Ε. Μωραΐτου          25310 26889                  
         »                        Λ. Γεροπασχάλη        25310 27293 
         »                       Γ.  Ταπαντζά               25310 26134 
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3.   ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ 
 
 

Ροδίτης 1960 
 

Πρίν  ἀπό  πολλά  χρόνια,  τόν Αὔγουστο  τοῦ 
1922,  ὁ Μουσταφά Κεμάλ βλέποντας τίς ἐπιτυχίες 
τοῦ  ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί  τό γεγονός,  ὅτι  οἱ Ἕλ‐
ληνες ἔφθασαν σχεδόν ἔξω ἀπό τήν Ἄγκυρα, ἀνα‐
διοργανώνει  τό  στρατό  του  καί  ἐνισχυμένος  ἀπό 
τούς Εὐρωπαίους ἀποφασίζει, νά ἐπιτεθεῖ κατά τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος.   

Ὁ  στρατός  του,  πολύ  καλά  προετοιμασμέ‐
νος,  ἐπιτίθεται  μέ  φανατισμό  ἐναντίον  τῆς  ἑλλη‐
νικῆς στρατιᾶς, μίας στρατιᾶς ἐξουθενωμένης ἀπό 
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τίς κακουχίες τοῦ πολύχρονου πολέμου καί ἀπό τή 
διέλευση τῆς Ἁλμυρῆς Ἐρήμου. Μίας στρατιᾶς πού 
διέσχισε μέσα στήν  κάψα  τοῦ  καλοκαιριοῦ  τά  κα‐
κοτράχαλα βουνά τῆς Ἄγκυρας.  

Δέν ἔφθανε ὅμως ἡ ταλαιπωρία, ἕνας ἀκόμη 
παράγων  πού  συνετέλεσε  ἀποφασιστικά  στήν 
ἀνατροπή τῶν γεγονότων, σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων, 
ἦταν  τά  κομματικά  παιχνίδια  τῶν  πολιτικῶν  της 
ἐποχῆς. Τότε καί ἐνῶ ὁ πόλεμος δέν εἶχε τελειώσει 
ἀκόμα,  προκήρυξαν  ἐκλογές,  καί  τό  ἐθνικό  μας 
σπόρ,  οἱ  πολιτικές  διενέξεις,  μόλυναν  τούς  στρα‐
τιωτικούς  καί  καταλαβαίνει  κανείς,  ὅτι  τό  ἀποτέ‐
λεσμα  τῆς  ἥττας  τοῦ  στρατοῦ  μας,  ἦταν  κάτι  πα‐
ραπάνω ἀπό φυσιολογικό. 

Τότε, ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. 
Τά  ὑπερήφανα  καί  τιμημένα  μέχρι  τότε 

ἑλληνικά  ὅπλα  ὑποχώρησαν. Ὅλοι  οἱ  ἀγῶνες  καί 
οἱ  θυσίες  τόσων  χρόνων  πῆγαν  χαμένες.  Καί  τό 
χειρότερο;  Ἔγινε  ἡ  ἐκκένωση  ὅλων  τῶν  πατρογο‐
νικῶν ἑστιῶν ἀπό τό χριστιανικό πληθυσμό τους. 

Ἄνθρωποι, πού γιά αἰῶνες ἦταν ἐγκατεστη‐
μένοι σέ περιοχές τῆς Μικρασίας, ἔφυγαν κυνηγη‐
μένοι  μέ  τήν  ψυχή  στό  στόμα  καί  κάποιο  παιδί 
στήν ἀγκαλιά καί  ἔτρεξαν,  νά σωθοῦν στήν ἠπει‐
ρωτική Ἑλλάδα, στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. 

Περίπου  1.500.000  Ἕλληνες  ἔφυγαν  ἀπό  τά 
μέρη  τους  καί  ἦρθαν  καί  ἐγκαταστάθηκαν  στίς 
νέες Πατρίδες τους. Τότε ἔγιναν νέοι οἰκισμοί, προ‐
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σφυγικοί, στίς πόλεις. Ἔγιναν νέα χωριά ἀπό τούς 
κυνηγημένους τῆς Ἀνατολῆς.  

Ἕνα ἀπό αὐτά  τά χωριά,  τά χωριά πού χτί‐
στηκαν  τότε  ἀπό  τήν  ʺΚοινωνία  τῶν  Ἐθνῶνʺ,  τόν 
προκάτοχο τοῦ σημερινοῦ Ο.Η.Ε, ἦταν καί ὁ Ροδί‐
της  πού,  ἀπό  τό  ὄνομα  τοῦ  Ἄγγλου  Συνταγμα‐
τάρχη, Ὕπατου Ἁρμοστῆ καί μηχανικού, τοῦ Πρό‐
κτωρ1 ἤ Πρόκτερ, ὅταν χτίστηκε, πῆρε κατ’ ἀρχήν 
τό ὄνομα Προκτέρια.  

Γιά  ἄγνωστους  ὅμως  λόγους  μέχρι  τό  1954 
εἶχε  τό  ὄνομα  ʺΜπρόκτειοʺ,  ὅπως ἀναφέρει  καί  ἡ 
ἐγκυκλοπαίδεια  «ΠΡΩΙΑ»  στό  σχετικό  λῆμμα  της 
καί  ἔτσι  ἀναγραφότανε  καί  στήν  πινακίδα  τῆς 
δυτικῆς  εἰσόδου  τοῦ  οἰκισμοῦ,  ὅπως  πολύ  καλά 
θυμᾶται ὁ γράφων. 

Τέλος  ἐπικράτησε  ἡ  ὀνομασία  Πρόκτιο.  Τό 
1954 ὅμως, μέ πρωτοβουλία τῶν κατοίκων μετονο‐
μάστηκε  σέ  Ροδίτη,  ἐπειδή  θεωροῦσαν,  ὅτι  ἡ  ὀνο‐
μασία Πρόκτιο δέν ἦταν εὔηχη.    

Ἄς  πᾶμε  ὅμως  κάποια  χρόνια  πίσω  καί  ἄς 
δοῦμε γιατί, πώς, πότε, ποιοί κι ἀπό πού ξεκίνησαν 
ἐκεῖνοι, πού πρωτοκατοίκησαν στό Μπρόκτειο! 

Ἄς  ἀκούσουμε  μερικές  περιγραφές  ἀνθρώ‐
πων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,  ὅπως ἔζησαν τότε τά γε‐
γονότα,  προτοῦ  φύγουν  ἀπʹ  τήν  ʺΠατρίδαʺ  καί 
μετά, ὅταν ἦρθαν ἐδῶ, πρόσφυγες πιά! 

                                                           
1  Πρόκτωρ  καί  Τρέλοαρ  ἀντιπρόσωποι  τῆς  Κ.τ.Ε. 
«Τά Μυστικά τοῦ Βοσπόρου» H. Morgenthau σελ 20. 
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Γ. Νεστωράκης καί Ἀθ. Παπατριανταφύλλου  στήν 
Πασιθέα. Ἀν. Θράκης 

 

«Ἦταν  λίγες  μέρες  προτοῦ  φύγουμε.  Στό 
χωριό  μας,  τήν  Πασιθέα,  ἐμφανίστηκε  ἕνα  τούρ‐
κικο  στρατιωτικό  ἀπόσπασμα  μέ  φανερές  διαθέ‐
σεις. Ἤθελαν νά ληστέψουν καί νά κάψουν τό χω‐
ριό.  Ἐγώ,  λέει  ἡ  παπαδιά  τοῦ  παπα‐Τριαντάφυλ‐
λου  καί  ὁ  μουχτάρης  (πάρεδρος)  τοῦ  χωριοῦ  Χρ. 
Ἀσημενάκης  καταλαβαίνοντας  τόν  κίνδυνο,  πού 
ἀπειλοῦσε  τό  χωριό  μας  πλησιάσαμε  τόν  Τοῦρκο 
ἐπικεφαλῆς καί μιλῶντας τή γλώσσα του, προσπα‐
θήσαμε νά τόν ἀποτρέψουμε ἀπό τά σχέδιά του. 

Ἡ  προσπάθειά  μας  πῆγε  καλά,  ἀφοῦ  ὅμως 
τοῦ δώσαμε ἕνα πουκάμισο καί ἀρκετές λίρες, γιά 
ʺμπαξίσιʺ. Τό χωριό σώθηκε.» 

Φαίνεται, ὅμως, πώς ἡ σωτηρία ἦταν προσω‐
ρινή γιά τούς κατοίκους  τουλάχιστον, ἀφοῦ σέ λί‐
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γες μέρες οἱ Πασακιῶτες ἐγκατέλειπαν γιά πάντα 
τό χωριό!  

Ἡ  μικρασιατική  καταστροφή  ἄρχιζε!  Παρό‐
μοιες σκηνές ἔζησαν πολλοί, σχεδόν σʹ ὅλα τά μέρη 
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ 
Πόντου. Θά χρειαζόταν καί χρόνος καί χαρτί πολύ, 
γιά νά περιγραφοῦν ὅλα αὐτά τά περιστατικά. 

Θά  περιοριστῶ  σέ  μερικές  χαρακτηριστικές 
περιγραφές καί ἄλλων κατοίκων τοῦ Ροδίτη, Πον‐
τίους,  Ἀνατολικοθρακιῶτες,  Μικρασιάτες  καί  Κίζ‐
Δερβενιῶτες πού ἦρθαν ἀπό διαφορετικά μέρη, γιά 
λόγους ἰσότιμης μεταχείρισης πρός ὅλες τίς ὁμάδες 
προσφύγων. 

Ἤδη  ἀναφέρθηκα  στούς  Πασακιῶτες  καί 
τήν Πασιθέα.  

Ἄς  ἀκούσουμε,  πώς  διηγεῖται  τόν  ξεριζωμό 
τους ἄλλος  ἕνας πρόσφυγας, ἀπό τό Ὕσωπο  (Γκι‐
οζσούς‐κιοϊ), ἕνας Γκισκιώτης. 

Θυμᾶται ὁ ἀείμνηστος πλέον μπάρμπα‐Πα‐
σχάλης Ἀρβανιτίδης. 

«Ἦταν  ἀνήμερα  τοῦ  Σταυροῦ,  14  Σεπτεμ‐
βρίου 1922, πού ξεκινήσαμε. Ξέραμε, ὅτι ὁ Πλαστή‐
ρας ζήτησε 40 μέρες προθεσμία, γιά νά ἀδειάσει τή 
Θράκη.  Ἐμεῖς  ὅμως  φοβηθήκαμε  καί  φεύγαμε. 
Παίρναμε ὅ,τι μπορούσαμε. Ὅσοι δέν εἶχαν ζῶα ἤ 
ἀραμπά  (κάρο)  ἔπαιρναν ἀπό  τούς  Τούρκους.  Τοῦ 
Ἁγίου  Δημητρίου  φθάσαμε  στό  Ἴσαλο.  Φαίνεται, 
πώς  τό  ὄνομα  τοῦ  χωριοῦ  λειτούργησε  συναισθη‐
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ματικά γιά ὅλους μας καί μείναμε ἐκεῖ! Μᾶς θύμιζε 
τήν πατρίδα!  

Ὕσωπο!  Ἴσαλο!  Αὐτή  θά  ἦταν  στό  ἑξῆς  ἡ 
καινούργια  μας  πατρίδα!  Φύγαμε  ὅμως  κι  ἀπ’  τό 
Ἴσαλο,  ἐπειδή  ἡ  συμβίωση  μέ  τούς  ντόπιους  μου‐
σουλμάνους  ἦταν  δύσκολη  καί  ἤρθαμε  στό  Πρό‐
κτιο τό Μάρτη τοῦ 1924». 

Κάποιοι  ἄλλοι  ὅμως,  οἱ  Κιζ‐Δερβενιῶτες, 
ἐπειδή ἡ κωμόπολή τους,  τό Κιζ‐Δερβέν τῆς Νικο‐
μήδειας  ἦταν  σέ  περιοχή,  ὅπου  τό  «κεμαλικό» 
κίνημα ἦταν  ἰσχυρό  καί  τά  ἐπεισόδια  ἦταν συχνά 
καί  πολλές  φορές  τραγικά,  εἶχαν  ἐξοπλιστεῖ  καί 
ἐνισχυθεῖ ἀπό Χριστιανούς τῶν γύρω περιοχῶν καί 
πίστεψαν,  ὅτι  θά  κατάφερναν  νά  παραμείνουν 
στόν τόπο τους. Ἀλλά καί αὐτοί  δέν ἀπέφυγαν τό 
μοιραῖο! Κι αὐτοί στίς 14 Σεπτεμβρίου, τήν ἴδια μέ‐
ρα μέ τούς προηγούμενους, τούς Γκισκιῶτες, ἀφοῦ 
διασώθηκαν  ἀποκρούοντας  ἰσχυρή  κεμαλική  ἐπί‐
θεση,  ἀποφάσισαν  νά  ἐγκαταλείψουν  τά  πάτρια 
ἐδάφη καί ἦρθαν στήν Ἑλλάδα. 

Ἄς δοῦμε τώρα, ποιοί ἦρθαν πρῶτοι στό χω‐
ριό. 

Πρῶτοι  κάτοικοι  τοῦ  Ροδίτη  (Μπρόκτειο)  ἦ‐
ταν οἱ Κιζ‐Δερβενιῶτες.  

Στό  χῶρο,  τότε,  ἡ  Κ.τ.Ε.  θέλοντας  νά  δημι‐
ουργήσει  τόν  οἰκισμό προσφύγων  εἶχε  κτίσει  περί 
τά ἑξήντα σπίτια. Φαίνεται ὅμως, ὅτι ὅλοι οἱ πρόσ‐
φυγες  δέν  ἔμειναν  εὐχαριστημένοι  ἀπό  τήν  ἀπο‐
κατάσταση,  καί  ἀρκετοί  ἔφυγαν  ψάχνοντας  γιά 
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καλύτερη  ἀποκατάσταση  στήν  Κομοτηνή  καί  ἀλ‐
λοῦ. 

Μετά  τούς  Κιζ‐Δερβενιῶτες  ἦρθαν  μερικές 
οἰκογένειες Ποντίων ἀπό τήν Τραπεζούντα. 

Τελευταῖοι  ἦρθαν  κι  ἐγκαταστάθηκαν  στό 
χωριό  οἱ  Ἀνατολικοθρακιῶτες  ἀπό  τά  χωριά  τῆς 
περιοχῆς  Μαλγάρων  τό Ὕσωπο  (Γκιοζσούσκιοϊ), 
τό  Εὔανδρο  (Δεβετζήκιοϊ),  τήν  Πασιθέα  (Πασά‐
κιοϊ),  τή Χαριούπολη,  τά Μάλγαρα,  τό Καρατζά‐
Χαλήλ, τό Ἐλμαλή καί ἄλλα. 

Ἔτσι γεννήθηκε τό Μπρόκτειο. 
 

 

Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ Μπρόκτειου (Ροδίτη) στό 
καφενεῖο τοῦ χωριοῦ. 

 
Ἀξίζει,  ἐδῶ νʹ ἀναφερθοῦν γιά τήν  ἱστορική 

μνήμη  τά  ὀνόματα  τῶν  πρώτων  ἐκείνων  ἀνθρώ‐
πων, πού ἦρθαν καί ἀποτέλεσαν τούς πρώτους οἰ‐
κιστές. Κατά περιοχή λοιπόν ἔχουμε: 
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Ἀπό  τό Κιζ‐Δερβέν  τίς  οἰκογένειες  Α.  Ἀλέ‐
κογλου, Α. Δαρίδη,  Γ. Ζουμπιάδη, Π. Καδήρογλου, 
Γ. Κεπελή, Κ. Πετρά, Ι. Παντελῆ, Ε. Πάρτσια καί Ε. 
Ποντίκογλου. 

Ἀπό  τό Ὕσωπο  ἤ  Γκιοζσούς‐κιοϊ  τίς  οἰκο‐
γένειες Πασχάλη Ἀρβανιτίδη, Νικόλα Ἀρβανιτίδη, 
Πασχάλη  Γεροπασχάλη,  Κ.  Γκαλαγκοτσίδη,  Θ. 
Μαρινίδη,  Κ.  Μαρσίδη,  Θ.  Δερμεντζή,  Θ.  Θεοδω‐
ρακάκη, Π. Νεστορίδη, Ν. Κουπαρτμά, Ι. Λαμπαδά, 
Θ.  Νεστωράκη,  Φ.  Φωταρίδη  καί  παπά‐Θανάση 
Ψαρίδη. 

Ἀπό  τό  Καρατζά  Χαλήλ  τίς  οἰκογένειες 
Κυρ. Δαγλαρίδη, Δημ. Δημαρακίδη, Παν. Καμπου‐
ρίδη καί Τριαντ. Τρακαντζίδη. 

Ἀπό  τά Μάλγαρα  τίς  οἰκογένειες  Παναγι‐
ώτη Βάρναλη, Ἀργ. Καραπαναγιώτη, Δημ. Τσιπλα‐
κίδη, Δημ. Μπακάλμπαση, Χρ. Λασκαρίδη καί Ἀλ. 
Φούνταλη. 

Ἀπό  τήν  Πασιθέα  ἤ  Πασάκιοϊ  τίς  οἰκογέ‐
νειες Δ. Βαλασάκη, Χ. Καλογουλίδη, Γ. Πανταζή, Χ. 
Πανταζίδη,  Α.  Πανταζίδη,  παπα‐Τριαντάφυλλου 
Παπαεμανουήλ,  Στέφ.  Σιαψαλάκη,  Ἀθανασίου 
Χειράκη καί Χ. Χρυσαφίδη. 

Ἀπό  τό  Εὔανδρο  ἤ  Δεβετζήκιοι  τίς  οἰκογέ‐
νειες  Θ.  Θεοδωρίδη,  Χ.  Θεοδωρίδη,  Ν.  Μαργαρι‐
σιώτη,  Γ.  Μπεριστιανίδη,  Γ.  Πάτρα,  Ε.  Ταπαντζά 
καί Δ. Τερζόπουλου. 

Ἀπό  τή  Χαριούπολη  τήν  οἰκογένεια  Β.  Κο‐
λιντζαρίδη. 
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Παραχωρητήριο προσφυγικῆς κατοικίας (1934) 
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Χρεωστική Ὁμολογία παραχωρηθείσης κατοικίας (1934) 
 
  Ἀπό  τό  Ρέμπετσι  τίς  οἰκογένειες  Γ.  Σεργι‐
αννίδη, Μ. Μαστιχίδη. 

Ἀπό  τήν  Τραπεζούντα  τίς  οἰκογένειες  Σ. 
Βασιλειάδη,  Α.  Σαλαφοντίδη,  Χαρ.  Γρηγοριάδη,  Κ. 
Τσαφαρίδη καί Π. Κοτσίδη. 
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Τέλος,  ἀπό  τό Μπαραβλί  ἤ  Μπαραβάρ  τίς 
οἰκογένειες Γεωργ. Τσουκαλά καί Βασ. Φραγκάκη.   

 

 
 

Οἱ πρῶτοι συνταξιοῦχοι τοῦ ΟΓΑ 
 
Ἀφοῦ  ἀναφέραμε  τό  γιατί  καί  τό  πῶς  καί 

ἀπό ποιούς δημιουργήθηκε ὁ Ροδίτης  (Μπρόκτειο), 
ἄς δοῦμε ἐν συντομίᾳ καί τή ζωή τῶν προσφύγων 
στή νέα τους πατρίδα. 
   Ἐλεύθεροι πλέον οἱ πρόσφυγες κάτοικοι τοῦ 
Ροδίτη θά ἔλεγε κανείς, ὅτι διαβιοῦσαν χωρίς προ‐
βλήματα.  Τό  ἑλληνικό  κράτος  τούς  ἔδωσε  σπίτια, 
χτήματα,  γεωργικά  ἐργαλεῖα  καί  ζῶα  σέ  ὅποιους 
δέν εἶχαν, γιά νά κάνουν ἕνα καινούργιο ξεκίνημα. 

Ὅμως,  ἡ πατρίδα μας περνοῦσε μία  ταραγ‐
μένη  περίοδο.  Ἐπαναστάσεις,  δικτατορίες,  τριπλῆ 
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(Βουλγαρο‐Γερμανό‐Ἰταλική)  κατοχή,  ἐμφύλιος  ἦ‐
ταν γεγονότα, πού ἐπηρέαζαν τή ζωή τῶν προσφύ‐
γων.  

Ἐπίσης,  ὁ  μικρός  ἀγροτικός  κλῆρος  καί  τά 
περιορισμένα τεχνικά μέσα πού διέθεταν, δέν ἐπέ‐
τρεπαν τήν ἀνάπτυξη καί τήν εὐημερία. Οἱ ἄνθρω‐
ποι δέν μπόρεσαν καλά‐καλά νά χορτάσουν ψωμί. 
Ἡ καθυστέρηση στήν ἀνάπτυξη τοῦ χωριοῦ φαινό‐
ταν ἀκόμη κι ἀπʹ  τήν ἀπροθυμία, πού ἔδειχναν οἱ 
Ροδιτιανοί νά μορφωθοῦν. Μόλις πέντε χιλιόμετρα 
ἀπέχει ὁ Ροδίτης ἀπʹ  τήν Κομοτηνή κι ὅμως μέχρι 
καί  τό  1957  πολύ  λίγοι,  μετρημένοι  στά  δάχτυλα 
τοῦ ἑνός χεριοῦ πῆγαν μέχρι τό Γυμνάσιο. 

Τό 1957 γιά πρώτη φορά μία μικρή ὁμάδα 4‐5 
παιδιῶν  πάει  στό  Γυμνάσιο  καί  ἀπό  τότε  συνεχί‐
στηκε μία καλή παράδοση. Σήμερα ὅλα τά παιδιά 
συνεχίζουν τίς σπουδές τούς ὄχι μόνο στή μέση ἐκ‐
παίδευση ἀλλά καί στήν ἀνώτατη μέ ἀποτέλεσμα, 
νά  ὑπάρχουν  ἀρκετοί  ἐπιστήμονες,  γιατροί,  δικη‐
γόροι, ἐκπαιδευτικοί, γεωτεχνικοί καί ἄλλοι, μέ γε‐
νέθλια γῆ τό Ροδίτη. 

Ἐπίσης, ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη ἄρχισε πλέ‐
ον νά γίνεται ὁρατή στούς κατοίκους τοῦ Ροδίτη. Ἡ 
εἰρηνική  περίοδος  τῶν  τελευταίων  ἐτῶν  ἐπέτρεψε 
σέ  ἀρκετούς  μέ    τό  ἐπιχειρηματικό  τους  δαιμόνιο 
καί τήν ἐργασία νʹ ἀποκτήσουν σύγχρονο ἀγροτικό 
καί μή  ἐξοπλισμό καί νά  εὐημεροῦν. Δίπλα στούς 
γεωργικούς  ἑλκυστῆρες,  τά  θεριζοαλωνιστικά  καί 
τά ἄλλα ἀγροτικά μηχανήματα, βλέπει κανείς με‐
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γάλα  φορτηγά,  ἐπιβατικά,  τροχόσπιτα,  ὄνειρα 
ἄπιαστα  ἄλλων  ἐποχῶν.  Τά  σπίτια  πλήν  ἐξαιρέ‐
σεων  ἔχουν  ἐκσυγχρονιστεῖ,  ἔγιναν  ὡραιότερα, 
μεγαλύτερα καί διαθέτουν πλέον ὅλες τίς σύγχρο‐
νες ἀνέσεις. 

Ἕνα ἐπιπλέον στοιχεῖο πού ὑποδηλώνει τήν 
ἀνάπτυξη  τοῦ  Ροδίτη  εἶναι  καί  ἡ  διαρκής  προσέ‐
λευση νέων οἰκιστῶν ἀπό ἄλλα μέρη, ἀκόμα κι ἀπʹ 
τήν  Κομοτηνή.  Ἡ  τοποθεσία  καί  τό  σχετικά  κα‐
λύτερο κλῖμα προσελκύουν συνεχῶς καινούργιους 
οἰκιστές. 
  

 
 

Ἀγροτική κατοικία στό Ροδίτη. 



 
 

31

4. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  ‐  ΕΘΙΜΑ2 
 

Ἄν καί τό ἡμερολογιακό ἔτος, καί στό Ροδίτη, 
ἄρχιζε καί ἀρχίζει τό Γενάρη, φαίνεται, πώς πολλά 
πράγματα  παλιότερα  εἶχαν  τήν  ἀρχή  τους  τόν 
Ὀκτώβρη.  

Καί  πράγματι  ὁ Ὀκτώβρης  ἦταν  ὁ  μήνας, 
πού  ὅλοι  βρίσκονταν  σέ  διαρκή  κινητικότητα  καί 
ἐγρήγορση. Ἄνδρες καί γυναῖκες! 

Καί πρῶτα  ‐ πρῶτα ἄρχιζε ἡ καλλιεργητική 
περίοδος.  «Ὀκτώβρης  καί  δέν  ἔσπειρες,  ὀκτώ  σω‐
ρούς δέν ἔκανες», ἔλεγαν. Τό ὄργωμα καί ἡ σπορά 
ἀπασχολοῦσαν  τό  σύνολο  τῶν  ἀνδρῶν  καί  τῶν 
ἀγοριῶν τοῦ χωριοῦ, πού κι αὐτά παλαιότερα βοη‐
θοῦσαν  τούς  γονεῖς  τους  σχεδόν  σέ  ὅλες  τίς  δυο‐
λειές. 
   Μέ τό τέλος τῆς σπορᾶς ἄρχιζαν ἄλλες προ‐
ετοιμασίες γιά τίς ἀνάγκες τοῦ χειμώνα. Οἱ ἄνδρες, 
ἀφοῦ ἤδη εἶχαν ἀποθηκεύσει τίς διάφορες ζωοτρο‐
φές, ἄχυρο, σανό, καλαμποκιές κ.λπ. γιά τίς κρύες 
μέρες τοῦ χειμώνα, τότε πού τά ζῶα ἀναγκαστικά 
θά τρέφονται μέσα στούς στάβλους, φρόντιζαν νά 
προμηθευτοῦν καί ἀρκετά καυσόξυλα γιά τό τζάκι 
ἤ  τή  θερμάστρα  ἀλλά  καί  ἀρκετά  φορτώματα 

                                                           
2  Κατά  τήν  περιγραφή  τῶν  ἐθίμων  ἀκολουθεῖται 
παρελθοντικός χρόνος, ἐπειδή ‐δυστυχῶς‐ τά ἔθιμα 
αὐτά  ἔχουν  ἤδη  ἐγκαταλειφθεῖ  καί  δέν  τηροῦνται 
πλέον. 
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πουρνάρια  γιά  τό  φοῦρνο.  Καί  γί’  αὐτό  τό  σκοπό 
πήγαιναν  στά  κοντινά  βουνά  ἀπ’  ὅπου  ἔκοβαν  οἱ 
ἴδιοι  χοντρούς  κορμούς  δένδρων,  τούς  φόρτωναν 
στά  εἰδικά  βοϊδάμαξα  καί  τούς  μετέφεραν  στίς 
αὐλές τῶν σπιτιῶν τους. Ἡ διαδικασία, μετάβασης 
στό  βουνό,  κοπῆς  τῶν  ξύλων  καί  ἐπιστροφῆς  στό 
σπίτι,  διαρκοῦσε  δυό  καί  ἐνίοτε  καί  τρεῖς  μέρες, 
ὅταν  τό  μέρος  ἀπ’  ὅπου  ξυλεύονταν  ἦταν ἀρκετά 
μακριά.  Ἡ  δέ  ἐπιστροφή  φρόντιζαν  πάντοτε  νά 
γίνεται  νύχτα  ‐γιά  τό  φόβο  τοῦ  δασάρχη,‐  ἐπειδή 
πολλές φορές ἔκοβαν δένδρα πού ἀπαγορευότανε, 
ὅπως λ.χ. ἀπαγορευότανε ἡ κοπή δρυός ἤ κέδρου. 

Οἱ γυναῖκες πάλι προετοίμαζαν διάφορα πα‐
ρασκευάσματα,  ζυμαρικά  κυρίως,  ὅπως  τραχανά, 
χυλοπίτες,  πλιγούρι  καί  διάφορα  τουρσιά,  μέ 
ντομάτες,  πιπέρια  ἤ  λάχανα.  Γιά  τήν  παρασκευή 
τῶν  ζυμαρικῶν  οἱ  γυναῖκες  ἐργαζόντουσαν  ὁμα‐
δικά, 4‐5 μαζί, γειτόνισσες ἤ μέ κάποιες πού εἶχαν 
συγγενική σχέση,  συννυφάδες καί πεθερές μαζί ἤ 
καί καμιά ξαδέλφη κ.λπ. 

Τόν ἴδιο μήνα γινόντουσαν καί ὅλες οἱ προσ‐
λήψεις καί οἱ ἀπολύσεις τῶν τσομπάνηδων καί τῶν 
ἀγελαδάρηδων. Χρονικό ὁρόσημο ἦταν πάντα ὁ Ἄη 
Δημήτρης.  Τότε  ἄρχιζαν  καί  τελείωναν  ὅλες  οἱ 
συμφωνίες. 
  Ὁ Νοέμβρης  ἦταν  ὁ  μήνας ἀνάπαυσης  γιά 
τούς  γεωργούς  μετά  τήν  κοπιώδη  ἐργασία  τῶν 
ὀργωμάτων,  τῆς  σπορᾶς  καί  τῶν  ἄλλων  προετοι‐
μασιῶν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ χειμώνα. 



 
 

33

5. ΕΘΙΜΑ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 
 

Ὁ Δεκέμβρης,  ὁ  μήνας μέ  τίς περισσότερες 
γιορτές, ἦταν ὁ μήνας πού πρόσφερε δράση σέ με‐
γάλους καί χαρά κυρίως στά παιδιά.  

Ὑπῆρχε  ἡ  συνήθεια,  στά  περισσότερα  σπί‐
τια,  νά  ἐκτρέφουν  ἕναν  ἤ  καί  περισσότερους  χοί‐
ρους γιά τίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας ἤ καί γιά πώ‐
ληση καί ἐμπορία.  

Παραμονή Χριστουγέννων ἦταν ἡ χαρά τῶν 
παιδιῶν,  σχολικῆς ἡλικίας κυρίως,  ἐπειδή  τή μέρα 
αὐτή γινόταν ἡ σφαγή τῶν χοίρων. 

Ἄν καί τό θέαμα τῆς σφαγῆς ἑνός χοίρου καί 
οἱ  φωνές  του  πολλές  φορές  φόβιζαν  ἤ  καί  ἀπω‐
θοῦσαν  τά παιδιά,  ὑπῆρχαν ὅμως καί παιδιά,  πού 
ἔβλεπαν  σάν  παιχνίδι  τήν  ὅλη  διαδικασία  πού 
πλησίαζαν, γιά νά βάλουν τή «βούλα» στό μέτωπο 
ἀπό τό αἷμα τοῦ σφαγμένου ζώου ἤ νά πάρουν τή 
«φούσκα»,  τήν κύστη του δηλαδή, γιά νά τήν παί‐
ξουν σάν μπάλα. 
   Τό  ζῶο,  μετά  τό  γδάρσιμό  του,  τοποθετοῦ‐
νταν σέ κάποιο κελάρι. Ἀπό ἐκεῖ ὁ νοικοκύρης θά 
ἔκοβε τίς μπριζόλες, τά κοψίδια ἤ τό λαρδί (χοιρινό 
λίπος) γιά τήν οἰκογένεια ἤ καί  τούς γείτονες. Μέ 
τό  παχύ  ἔντερο  οἱ  γυναῖκες  παρασκεύαζαν  τή 
«μπάμπω». Ἡ «μπάμπω»  ἦταν λαδερό φαγητό μέ 
πλιγούρι καί κομμάτια χοιρινοῦ κρέατος ὡς γέμιση 
τοῦ ἐντέρου. 

Πολλοί ἑτοίμαζαν καί λουκάνικα. 



 
 

34

Τό πρωί τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων 
ὅλα τά παιδιά σχολικῆς ἡλικίας, κυρίως τοῦ Δημο‐
τικοῦ σχολείου, τραγουδοῦσαν τά κάλαντα.  

Ἔλεγαν τά πιό μικρά παιδιά: 
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, 
’πόψε Χριστός γεννιέται, 
γεννιέται κι ἀναθρέφεται 
κι ὁ κόσμος δέν τό ξέρει, 
τό ξέρει μόνο ἡ Παναγιά  
ποῦ ’ναι στήν ἐκκλησία. 
Σ’ αὐτό τό σπίτι πού ΄ρθαμε, 
πέτρα νά μή ραγίσει 
κι ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ 
χίλια χρόνια νά ζήσει. 
Καί τοῦ χρόνου ου ου ου!! 

Οἱ  νοικοκυρές  ἔδιναν  τό  μπαξίσι,  πού  ἦταν 
… ἕνα μανταρίνι ἤ ἕνα μῆλο, λίγα ξυλοκέρατα καί 
στήν  καλύτερη  περίπτωση  κάποιες  πενταροδεκά‐
ρες, ἄν τό παιδί ἦταν κάποιου συγγενῆ. 

Κάλαντα,  ὅμως,  ἔλεγαν  μόλις  σουρούπωνε 
καί  μεγαλύτερα  παιδιά,  κάποτε  καί  μεγάλοι  ἄν‐
δρες μέχρι καί … τριαντάρηδες.  

Τά κάλαντα αὐτά τά ἔλεγαν ὁμαδικά, παρέ‐
ες  δέκα  ‐  δώδεκα  ἀτόμων,  οἱ  ὁποῖες  μπαίνοντας 
στό  σπίτι  χωριζόντουσαν  σέ  δυό  τμήματα  καί 
ἔλεγαν τά δίστιχα ἐναλλάξ.  

Τά κάλαντα ἦταν τά συνηθισμένα, αὐτά πού 
λέγονται σέ πολλές περιοχές τῆς πατρίδας μας. 

Ἔλεγαν λοιπόν τά παρακάτω κάλαντα: 
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6. ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 
Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες, ἄν εἶναι ὁρισμός σας 
Χριστοῦ τή θεία γέννηση νά ‘πῶ στ’ ἀρχοντικό σας. 
Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τή πόλει 
Οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει ἡ κτίσις ὅλη. 
Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων, 
Ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανῶν καί ποιητῆς τῶν ὅλων. 
Πλῆθος ἀγγέλων ψάλλουσι τό «δόξα ἐν ὑψίστοις» 
Καί τοῦτο ἄξιον ἐστίν ἡ τῶν ποιμένων πίστις. 
Ἐκ τῆς Περσίας ἔρχονται τρεῖς μάγοι μέ τά δῶρα, 
Ἄστρο λαμπρό τούς ὁδηγεῖ χωρίς νά λείψει ὥρα. 
Φθάσαντες εἰς Ἱερουσαλήμ μέ πόθον ἐρωτώσι 
Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός νά παν’ νά τόν εὐρώσι. 
Διά Χριστόν ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεύς Ἡρώδης, 
Ἀμέσως ἐταράχθηκε κι ἔγινε θηριώδης. 
Ὅτι πολλά φοβήθηκε διά τήν βασιλείαν 
Μήν τοῦ τήν πάρει ὁ Χριστός καί χάσει τήν ἀξίαν 
Κράζει τούς μάγους καί ρωτᾶ, ποῦ ὁ Χριστός 
γεννᾶται 
Εἰς Βηθλεέμ ἠξεύρωμεν ὡς ἡ γραφή διηγᾶται 
Τούς εἶπε νά ὑπάγωσι καί ὅπου τόν εὐρώσι 
Ἀφοῦ τόν προσκυνήσωσι, νά παν’ νά τοῦ εἰπώσι. 
Ὅπως ὑπάγη καί αὐτός γιά νά τόν προσκυνήσει 
μέ δόλον ὁ μισόθεος, γιά νά τόν ἀφανίσει. 
Βγαίνουν οἱ μάγοι τρέχουσι καί τόν ἀστέρα βλέπουν 
Φῶς θεϊκόν κατέβαινε καί μέ χαρά προστρέχουν. 
Ἐν τῷ σπηλαίῳ ἔρχονται βρίσκουν τήν Θεοτόκο, 
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πού ἐβάστα στάς ἀγκάλας της τόν ἅγιόν της τόκον. 
Γονατιστοί τήν προσκυνοῦν καί δῶρα τοῦ χαρίζουν, 
σμύρναν, χρυσόν καί λίβανον θεόν τόν εὐφημίζουν. 
Τήν σμύρναν μέν ὡς ἄνθρωπον, χρυσόν ὡς βασιλέα, 
τόν λίβανον δέ ὡς Θεόν σ’ ὅλην τήν ἀτμοσφαίρα. 
Ἀφοῦ τόν ἐπροσκύνησαν εὐθύς πάλι μισεύουν 
καί τόν Ἡρώδη μελετοῦν νά πάγουν, γιά νά εὕρουν. 
Ἄγγελος δέ ἐξ οὐρανοῦ βγαίνει τούς ἐμποδίζει. 
Ἄλλην ὁδόν νά πορευθοῦν αὐτός τούς διορίζει 
Καί πάει ἄλλος ἄγγελος τόν Ἰωσήφ προστάζει, 
εἰς Αἴγυπτον νά μεταβεῖ ἐκεῖ νά ἡσυχάζει. 
Νά πάρει καί τή Μαριάμ ὁμού μέ τόν υἱόν της 
ὅτι Ἡρώδης ἐζητεῖ τόν τόκον τόν δικόν της. 
Μή βλέπων δέ ὁ βασιλεύς τούς μάγους νά γυρίσουν, 
εἰς Βηθλεέμ ἐπρόσταξε παιδί νά μήν ἀφήσουν. 
Ὅσα παιδία εὔρωσιν δυό χρονῶν καί κάτω, 
ὅλα νά τά περάσουσιν εὐθύς ἄπ’ τά σπαθιά των. 
Χιλιάδες δεκατέσσερις σφάζουν εἰς μίαν ἡμέρα 
Θρῆνον κλαυθμόν καί ὀδυρμόν εἶχε κάθε μητέρα. 
Καί ἐπληρώθη τό ρηθέν προφήτου Ἠσαΐα 
μετά τῶν ἄλλων προφητῶν καί τοῦ Ἱερεμία. 
Ἰδού ὅπου σᾶς εἴπαμε ὅλη τήν ὑμνωδία 
τοῦ Ἰησοῦ μας, τοῦ Χριστοῦ, γέννηση τήν Ἁγία. 
Καί σᾶς καληνυχτίζουμε, πέσετε, κοιμηθεῖτε, 
ὀλίγον ὕπνο πάρετε κι εὐθύς νά σηκωθεῖτε. 
Καί βάλετε τά ροῦχα σας ὄμορφα ἐνδυθεῖτε 
Στήν ἐκκλησία τρέξατε γιά νά λειτουργηθεῖτε. 
Καί ὅταν θά ἐπιστρέψετε εἰς τό ἀρχοντικό σας, 
εὐθύς τραπέζι βάλετε, φᾶτε τό φαγητό σας. 
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Καί τό Σταυρό σας κάμετε γευθεῖτε εὐφρανθεῖτε 
Δῶστε καί κανενός φτωχοῦ, ὅστις νά ὑστερεῖται. 
Δῶστε καί μᾶς τόν κόπο μας, ὅτι εἶναι ὁρισμός σας 
Καί ὁ Χριστός μας πάντοτε νά εἶναι βοηθός σας. 
Σ’ αὐτό τό σπίτι πού ‘ρθαμε πέτρα νά μή ραγίσει 
Κι ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ χίλια χρόνια νά ζήσει. 
Ἔτη Πολλά καί τοῦ χρόνου ου ου. 

Ὁ σπιτονοικοκύρης τότε ἀνάλογα μέ τήν 
ἡλικία τῶν «χριστουγεννάδων» ἔδινε τό δῶρο τους, 
πέντε ‐ δέκα δραχμές στούς μικρούς καί εἴκοσι μέ 
πενήντα στούς μεγάλους. 

Ὁ «ταμίας» τῆς παρέας, ἀφοῦ ἔπαιρνε τά 
χρήματα, ἔδινε ἀκόμη μίαν εὐχή: 
«Ὁ κύρης μας, μᾶς ἔδωσε εἴκοσι (ἤ πενήντα) 
φλουριά3, 
Νά μήν τοῦ πονέσει, χέρι, πόδι, κεφάλι, κοιλιά, 
Ὅλη τη χρονιά. Καί τοῦ χρόνου παιδιά». 

 
Στούς  μεγάλους  σέ  μερικά  σπίτια,  ὅπου  εἶ‐

χαν τήν εὐχέρεια πρόσφεραν κι ἀπό ἕνα ποτηράκι 
κόκκινο κρασί καί κοψίδια χοιρινοῦ, πού ψήνονταν 
ἐκείνη τή στιγμή στό τζάκι. Ἄλλοι πάλι πρόσφεραν 
«μηκίκια»,  τηγανητά ζυμαρικά σάν μικρά κουλού‐
ρια μέ γεύση λουκουμά, χωρίς ὅμως μέλι ἤ ζάχαρη. 
Μετά  τό  τσούγκρισμα  καί  τίς  εὐχές,  γιά  καλές 
γιορτές, οἱ «χριστουγεννάδες» ἤ καλαντάρηδες πή‐
γαιναν σέ ἄλλο σπίτι. 

                                                           
3 Ἐννοεῖ δραχμές. 
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Ἐπειδή  τά  κάλαντα  ἦταν  μεγάλα  (μακρό‐

συρτα)  πολλές  φορές  κάποια  δίστιχα  παραλεί‐
πονταν,  εἴτε  γιά  λόγους  συντομίας  εἴτε  γιά  νά 
προλάβουν  οἱ  παρέες  νά  περάσουν  ἀπ’  ὅλα  τά 
σπίτια καί ὁπωσδήποτε αὐτό νά γίνει πρίν ἀπό τό 
χτύπημα τῆς καμπάνας γιά τόν πρωινό ὄρθρο.  

Κατά  τή  διαδρομή,  ἀπό  τό  ἕνα  στό  ἄλλο 
σπίτι,  τραγουδοῦσαν στό δρόμο, προφανῶς γιά νά 
γίνουν  ἀντιληπτοί  στή  γειτονιά  τό  ἑξῆς  θρακιώ‐
τικο, χριστουγεννιάτικο, ἄσμα. 

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες 
ἡ Παναγιά μας καρδομπονοῦσε, 
καρδομπονοῦσε, κοιλομπονοῦσε, 
Χριστό νά κάμει δέν ἠμποροῦσε. 
Στά Φέρες πᾶνε μαμές νά φέρουν. 
Ὥσπου νά πᾶνε κι ὥσπου νά ἔρθουν 
Χριστός γεννιέται κι ἀληθηνιέται. 

Τό  τραγούδι  τῶν  «Χριστουγεννάδων»  συνο‐
δεύονταν σχεδόν παντοῦ ἀπό τά ἀλυχτήματα τῶν 
σκύλων, ἀφοῦ ὅλα τά σπίτια εἶχαν γιά προστασία 
ἕνα ἤ περισσότερα σκυλιά, κυρίως γιά τά ἀγρίμια, 
ἀλεποῦδες  ἤ  καί  λύκους,  πού  τότε  ἄφοβα  εἰσέβα‐
λαν  τίς  σκοτεινές  νύχτες  στίς  αὐλές  τῶν  σπιτιῶν, 
γιά ν’ ἁρπάξουν κάποιο οἰκόσιτο ζῶο, κότα ἤ ἀρνί. 
Ἡ  ὕπαρξη  ὅμως  τῶν  σκυλιῶν,  τά  ὁποῖα  κάποιες 
φορές ἦταν ἄγρια τσομπανόσκυλα, ἀνάγκαζε τούς 
καλαντάρηδες, νά ἔχουν γιά προστασία καί κάποια 
βέργα,  γιατί  διαφορετικά  ὑπῆρχε  ὁ  κίνδυνος  ἐκεῖ 
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στό  σκοτάδι  τῆς  νύχτας  νά  εἰσπράξουν  κάποια 
δαγκωνιά  στό  πόδι  ἤ  ἀλλοῦ,  στά  πιό  μαλακά.  Γι’ 
αὐτό καί ἐκτός τῆς προστατευτικῆς βέργας κάποιοι 
εἶχαν  μαζί  τους  φακό  ἤ  παλαιότερα  φαναράκι  ἤ 
κανδήλι  γιά  νά  βλέπουν  τούς  ἐπιτιθέμενους 
σκύλους, ἀλλά καί τήν κατάσταση τοῦ δρόμου γιά 
νά ἀποφύγουν τίς λάσπες, ἀφοῦ οἱ δρόμοι τότε δέν 
ἦταν ἀσφαλτοστρωμένοι, ἦταν γεμάτοι λάσπες καί 
λακκοῦβες γεμάτες ἀπό νερά τῆς βροχῆς, ἀφοῦ οἱ 
βροχές τότε ἦταν πιό συχνές.  

Ἀρκετά πρίν τό χάραμα χτυποῦσε ἡ καμπά‐
να  τῆς  ἐκκλησίας γιά  τή θεία λειτουργία  τῆς Γέν‐
νησης τοῦ Χριστοῦ. Τότε σταματοῦσαν τά κάλαντα 
καί  τά παιδιά πήγαιναν γιά ὕπνο, ἀντίθετα οἱ με‐
γάλοι πήγαιναν στήν ἐκκλησία, νά ἐκκλησιαστοῦν 
καί νά κοινωνήσουν. 

Μέ τό σχόλασμα τῆς ἐκκλησίας ὅλοι πήγαι‐
ναν  στά  σπίτια  τους  καί  στρώνονταν  τό  γιορτινό 
τραπέζι  μέ  τή  «μπάμπω»,  τά  κοψίδια  καί  τό  ἀπα‐
ραίτητο γλυκό κρασί. 

Ὅμως,  πρίν  ἀρχίσει  τό φαγοπότι,  κυρίως  οἱ 
εὐπορότερες  οἰκογένειες,  αὐτές  πού  εἶχαν  σφάξει 
δικό  τους  γουρούνι,  ἔστελναν  μέ  τά  παιδιά  τους 
ἕνα  πιάτο  φαγητό  μέ  τή  «μπάμπω»  ἤ  ἕνα  καλό 
κομμάτι  κρέας  ἤ  λίγα  λουκάνικα  σέ  μία  ἤ  δυό 
γειτονικές οἰκογένειες, σέ αὐτές πού δέν εἶχαν τήν 
οἰκονομική εὐχέρεια, νά ἐκθρέψουν δικό τους γου‐
ρούνι  ἤ  καί  νά  ἀγοράσουν  ἔστω  μία  «ὀκά»  κρέας 
γιά τά παιδιά τους. 
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Πρός τό βράδυ οἱ παρέες τῶν μεγάλων, ὅσοι 
εἶχαν  τραγουδήσει  τά  κάλαντα,  μαζευόντουσαν 
στά  καφενεῖα  τοῦ  χωριοῦ  καί  παρέες  πάλι  γλε‐
ντοῦσαν μέ τά χρήματα πού εἶχαν συγκεντρώσει. 

Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς  τά παιδιά  ἔλεγαν 
τά  παρακάτω  κάλαντα,  πού  ἦταν  κάλαντα  πού 
λέγονταν  σέ  πολλές  περιοχές  τῆς  Ἑλλάδας  ἀλλά 
μέ ἀρκετές παραλλαγές. 

 
7. ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

 

Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται, 
Ἀπό τήν Καισαρεία. 

Βαστάει εἰκόνα καί χαρτί, 
Χαρτί καί καλαμάρι. 
Τό καλαμάρι ἔγραφε 
καί τό χαρτί μιλοῦσε. 

Κάτσε νά φᾶς, κάτσε νά πιεῖς, 
Κάτσε νά τραγουδήσεις 
Καί νά μᾶς καλοκαρδίσεις. 

Χρόνια Πολλά καί τοῦ χρόνου! 
 

Ἀργότερα  μέ  τήν  παρέμβαση  κάποιων  δα‐
σκάλων  στό  σχολεῖο  τά  παιδιά  ἔμαθαν  κανονικά 
πλέον  τά  κάλαντα,  αὐτά  πού  μέχρι  καί  σήμερα 
λέγονται  σέ  ὁλόκληρη  τήν  Ἑλλάδα.  Δηλαδή  τά 
γνωστά: 

«Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά, 
 ψιλή μου δενδρολιβανιά κ.λπ.» 
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8. ΕΘΙΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
 
   Τά «Θεοφάνεια» ἤ «Φῶτα» γιορτάζονταν μέ 
ἰδιαίτερη λαμπρότητα στό Ροδίτη. Τά παιδιά παρα‐
μονή τῶν «Φώτων» ἔλεγαν τά παρακάτω κάλαντα. 
 

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 
Σήμερα τά «Φῶτα» καί φωτισμοί 
Καί χαρές μεγάλες καί ἁγιασμοί. 
Κάτω στόν Ἰορδάνη τόν ποταμό, 
Κάθεται ἡ Κυρά μας, ἡ Παναγιά. 
Λίβανο βαστάει κι ἕνα κερί 
Καί τόν Ἀη Γιάννη παρακαλεῖ 

Ἀη‐Γιάννη Πρόδρομε καί βαπτιστή 
Βάφτισε τό γιό μου Θεοῦ παιδί. 

 
Τή μέρα αὐτή ὅλο τό χωριό ἐκκλησιάζονταν.  

Μικροί  καί  μεγάλοι  πήγαιναν  στήν  ἐκκλησιά,  γιά 
νά «φωτιστοῦν» μέ τό ἁγιασμένο νερό, τό νερό τῆς 
κολυμβήθρας,  ὅπου  γινόταν  ὁ ἁγιασμός  τῶν  ὑδά‐
των  μέ  τή  συμβολική  βάφτιση  τοῦ  Χριστοῦ,  ‐ἀ‐
ναγκαστικά  στήν  κολυμβήθρα,  ἀφοῦ  δέν  ὑπῆρχε 
κοντά  στό  χωριό  ποτάμι,  λίμνη  ἤ  θάλασσα‐  καί 
πού συμβόλιζε τό νερό τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, ὅπου 
βαπτίστηκε ὁ Χριστός. 

Τά πρῶτα χρόνια, ὅταν οἱ πρόσφυγες κάτοι‐
κοι τοῦ χωριοῦ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στόν τόπο, τήν 
ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, ἄν τό ἐπέτρεπε ὁ καιρός, ὁ 
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ἁγιασμός  τῶν  ὑδάτων  γινόταν  στίς  βρύσες  τοῦ 
χωριοῦ,  ἐκεῖ  στίς  ποτίστρες  πολλές  φορές  μέ  τήν 
παρουσία  τῶν  ζωντανῶν  τους,  ὅπως  μαρτυροῦν 
κάποιοι  (Χρυσόστομος  Κεπελής)  καί  ἐν  συνέχειᾳ 
ἐπέστρεφε  ὅλο  τό  ἐκκλησίασμα  στήν  ἐκκλησία 
ὅπου γινόταν ἕνα ἔθιμο, πού τώρα πιά δέν γίνεται.  

Τότε,  γινόταν  ὁ  πλειστηριασμός  τοῦ  τιμίου 
Σταυροῦ. 
   Ἔλεγε  ὁ  παπάς  τοῦ  χωριοῦ  μετά  ἀπό  τό 
τροπάριο  τῆς  βάφτισης,  τό  «Ἐν  Ἰορδάνῃ  βαφτιζο‐
μένου σου Κύριε, …» καί τό φωτισμό τῶν πιστῶν: 

‐Ποιός καλός χριστιανός θά ἔχει τήν εὐλογία 
τοῦ σταυροῦ καί τοῦ νεοφώτιστου Χριστοῦ μας γιά 
τό χρόνο πού μᾶς ἔρχεται;  

Ἀρκετοί  ἦταν  αὐτοί  πού  ἔκαναν  διάφορες 
προσφορές,  ἀνάλογα  μέ  τήν  οἰκονομική  δυνατό‐
τητά του ὁ καθένας καί αὐτός πού ἔδινε τά περισ‐
σότερα ἔπαιρνε τό σταυρό στό σπίτι του, μέχρι τήν 
παραμονή τῶν «Φώτων» τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς καί 
εἶχε, ἔτσι πίστευαν, τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ αὐτός 
καί ἡ οἰκογένειά του. 

Μετά τό σχόλασμα ὁ πλειοδότης ἔπαιρνε τό 
σταυρό καί πήγαινε στό σπίτι του μέ τόν ἱερέα καί 
τήν ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή γιά ἕνα κέρασμα καί 
τό καλό τοῦ χρόνου. 
  Πολλοί  ἦταν  ἐκεῖνοι  (Καραπαναγιώτης  Ἀρ‐
γύρης, Τσουκαλάς Γιώργης κ.ἄ.) πού κατά καιρούς 
εἶχαν πάρει τό σταυρό στό σπίτι τους ἀλλά ἀρκετοί 
θυμοῦνται, ὅτι τίς πιό πολλές φορές τό σταυρό, τόν 
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ἔπαιρνε στό σπίτι  του κατά τό ἔθιμο,  ὁ μακαρίτης 
μπάρμπα  Θεοφάνης  Νεστωράκης,  πού  φαίνεται, 
ὅτι  καί  λόγω  ὀνόματος  (γιόρταζε  τήν  ἴδια  μέρα) 
ἐπεδίωκε συχνά, νά εἶναι αὐτός ὁ πλειοδότης. 
 

 
 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ροδίτη. 
 

9. ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
 

Μέ τό ἄνοιγμα τοῦ «Τριωδίου» καί κάθε Κυ‐
ριακή  σχεδόν,  μόλις  σουρούπωνε  ἔκαναν  τήν  ἐμ‐
φάνισή  τους  τά  καρναβάλια.  Οἱ  στολές,  πού  ντύ‐
νονταν  οἱ  καρναβαλιστές,  δέν  ἦταν  εἰδικές,  ἀφοῦ 
τότε  δέν ὑπῆρχαν. Διάφορα παλιά ροῦχα κοινά,  ἤ 
κάποια  στολή  φαντάρου  ἤ  χωροφύλακα  μέ  κά‐
λυψη,  ὅμως,  πάντοτε  τοῦ  προσώπου,  γιά  νά  μήν 
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γνωρίζεται  ὁ  «μασκαράς»  ἦταν  τά  συνηθισμένα 
ροῦχα, πού φοριοῦνταν γιά τό μασκάρεμα. 

Τά βράδια, λοιπόν, οἱ μασκαρεμένοι ἐπισκέ‐
πτονταν τά σπίτια πού εἶχαν ἀναμμένο φῶς, γιατί 
ἤξεραν,  ὅτι  ἐκεῖ  γινόταν  «νυχτέρι»,  ὑπῆρχαν  δη‐
λαδή κάποιοι ἐπισκέπτες καί ὡς ἐκ τούτου, ἐκεῖ θά 
γινόταν  καλό  κέφι  γιά  ὅλους,  σπιτικούς,  ἐπισκέ‐
πτες καί μασκαράδες. 

Τό  μεγάλο  γλέντι  ὅμως  γινόταν  τήν  «κα‐
θαρά Δευτέρα». Τό πρωί μέ τή «γκαμήλα» καί τόν 
«ἀράπη», τά συνηθισμένα μεγάλα καρναβάλια καί 
μέ  τό  μουντζούρωμα  ὅσων  κυκλοφοροῦσαν  στούς 
δρόμους  μέ  καπνιά,  καί  τό  ἀπόγευμα  πάλι  μέ  τό 
εἰκονικό κρέμασμα τῶν σκυλιῶν. 

 

 

Ἡ Κεντρική Πλατεία τοῦ Ροδίτη. 
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10.  Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΡΕΜΑΛΑ ΤΩΝ 
ΣΚΥΛΙΩΝ4 

 
Ἀπόγευμα Καθαρῆς Δευτέρας.  
Ὁ  καιρός,  θαυμάσιος,  σχεδόν  ἀταίριαστος 

γιά  χειμωνιάτικη  μέρα.  Λιακάδα  καί  χωρίς  καθό‐
λου ἀέρα. Θά μποροῦσε, νά χαρακτηριστεῖ σάν μία 
πολύ ζεστή χειμωνιάτικη μέρα. 
  Ὅλοι  σχεδόν  οἱ  κάτοικοι  τοῦ  χωριοῦ  ἀλλά 
καί  ἀρκετοί  ξένοι  βρίσκονται  στήν  πλατεία.  Πα‐
ρέες‐παρέες,  χωριστά  οἱ  ἄντρες,  χωριστά  οἱ  γυ‐
ναῖκες  συζητοῦν  καί περιμένουν ἄλλοι  τόν  «Γκαϊ‐
ντατζή»  γιά  χορό  καί  ἄλλοι  ν’  ἀρχίσει  ἡ …  «κρε‐
μάλα».  

Νά  τός,  ὁ  Γκαϊντατζής,  συνοδευόμενος  ἀπό 
τούς  φίλους  του,  καταφθάνει  στήν  πλατεία,  παί‐
ζοντας,  ἕνα  θρακιώτικο  τραγούδι.  Ἀγόρια  καί  κο‐
ρίτσια ἀλλά καί μεσήλικες τρέχοντας σχηματίζουν 
ἕναν τεράστιο κύκλο καί ἀρχίζουν τό χορό.  

Οἱ χοροί διαδέχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο ἀστα‐
μάτητα.  Ἡ  γκάιντα  δέν  προλαβαίνει,  νά  «ξεφου‐
σκώσει» καί ἀρχίζει νέο τραγούδι. Ἀλλά καί οἱ χο‐
ρευτές  δέν  τό  βάζουν  κάτω.  Χορεύουν  ἀκούραστα 
μέχρις  ἐξαντλήσεως.  Βγαίνοντας  ὅμως  κάποιοι, 
ἄλλοι μέ μεγαλύτερο κέφι γιά χορό, μπαίνουν καί 
συνεχίζουν κι αὐτοί μέχρι … νέας ἐναλλαγῆς. 

                                                           
4 Θρακικά, Τόμος 8ος Ἀθήνα 1993, σελ. 203 κ.ἐ. 
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  Εἶναι  φορές,  πού  μπαίνουν  στόν  χορό  ὄχι 
μόνον  οἱ  νέοι  καί  οἱ  μεσήλικες  ἀλλά  καί  ἐκεῖνοι, 
πού παρά τήν ἡλικία καί τά γκρίζα τους μαλλιά, τό 
λέει  ἀκόμη  ἡ  «περδικούλα»  τους,  ὅσοι  δηλαδή 
βαστοῦν ἀκόμη τά κότσια τους! 
  Κι ὅμως! Ὑπάρχουν διαρροές. Τί συμβαίνει;  
  Στήν ἄλλη ἄκρη τῆς πλατείας, ἐκεῖ τώρα ἄρ‐
χισε,  νά  συγκεντρώνεται  κόσμος.  Ἐκεῖ  πού,  ὧρες 
πρίν, εἶχε γίνει ἡ κατάλληλη προετοιμασία, ἀρχίζει 
τώρα μία περίεργη παράσταση.  

Καί οἱ χορευτές, ὅλοι σταματοῦν πιά τό χορό 
καί τρέχουν, νά δοῦν καί νά … διασκεδάσουν. Ἀρ‐
χίζει ἡ «κρεμάλα»! 

Οἱ  συντηρητές  τῶν  ἐθίμων,  γιά  μία  χρονιά 
ἀκόμη καί γιά… νά γίνουν τά «σ’σάμια», νά ἔχουν 
δηλαδή  καλή  παραγωγή  τά  σουσαμοχώραφα,  θά 
κρεμοῦσαν… τά σκυλιά! 
  Ἤδη οἱ τηρητές τοῦ ἐθίμου,  οἱ «ἐκτελεστές» 
βρίσκονται  στόν  τόπο  τῆς  ἐκτέλεσης.  Ἔχουν  ἕτοι‐
μες  τίς  δυό  τρύπες  βάθους  30‐40  ἑκατοστῶν  ἡ 
κάθεμιά  καί  σέ  ἀπόσταση  8‐10  μέτρα  τή  μία  ἀπό 
τήν ἄλλη. Στίς τρύπες εἶναι τοποθετημένοι καί δυό 
κορμοί δένδρων, ἕνας στήν κάθε μία, πάχους 10‐12 
ἑκατοστῶν  καί  μήκους  4‐5  μέτρων.  Στήν  κορυφή 
τῶν  δυό  κορμῶν  εἶναι  δεμένες  οἱ  ἄκρες  ἑνός  χον‐
τροῦ σχοινιοῦ, ἡ «τριχιά», μήκους 10 μέτρων περί‐
που. Λίγο πιό κάτω εἶναι δεμένη κι ἄλλη μία τριχιά 
ἀνάλογου μήκους, μία σέ κάθε κορμό, ἀπό τό ἄλλο 
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ἄκρο  τῆς  ὁποίας  θά  μποροῦν,  νά  τραβοῦν  τούς 
κορμούς γιά νά ἀποκλίνουν μεταξύ τους.  

Καί ἡ παράσταση ἀρχίζει! 
  Οἱ  τοποθετημένοι  μέσα  στίς  τρύπες  κορμοί 
τῶν  δένδρων  μέ  τά  δεμένα  σχοινιά  στίς  κορυφές 
συγκλίνουν,  οἱ  «ἐκτελεστές»  στρίβουν  τό  διπλό 
πλέον  σχοινί  τόσο,  πού  σχηματίζεται  μία  θηλιά 
στό κάτω μέρος καί περιμένουν ... τό πρῶτο θύμα!  
Ἤδη οἱ νεαροί του χωριοῦ ἔχουν βγεῖ παγανιά καί 
φέρνουν κάποια ζωντανά. Νά καί τό πρῶτο, ἀφοῦ 
γί  αὐτό  φρόντισε  ἕνας  νεαρός  14‐15  ἐτῶν,  πού  τό 
ἔφερε ἀπό τό σπίτι του.  

 
 

Τό κρέμασμα τῶν σκυλιῶν. 
 

Εἶναι ἕνα ἄκακο μεγαλόσωμο σκυλί τῆς γει‐
τονιᾶς. Οἱ «ἐκτελεστές» βάζουν τό ζῶο στή θηλιά 
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ὄχι  ὅμως  στό  λαιμό  του  ἀλλά  στή  μέση  τοῦ 
ζώου. Κάποιοι ἄλλοι, κρατοῦν τούς δυό κορμούς μέ 
τά σκοινιά καί τούς στηρίζουν γιά νά μήν πέσουν. 
Τέλος δίνεται τό σύνθημα καί οἱ τριχιές, μέ σβελτά‐
δα  καί  μέ  δύναμη  τραβιοῦνται  πρός  τά  ἔξω,  ἔτσι, 
ὥστε  οἱ  συγκλίνουσες  κορυφές  τους,  νά  ἀπομα‐
κρυνθοῦν  ἡ  μία  ἀπό  τήν  ἄλλη.  Μέ  τό  τράβηγμα 
τῶν  κορμῶν  ξεστρίβεται  ἡ  τριχιά  καί  ταυτόχρονα 
συμπαρασύρει καί στριφογυρίζει τό ζῶο, πού εἶναι 
παγιδευμένο στή θηλιά.   

Ἀκολουθοῦν σκηνές, πού στή θέα τους πολ‐
λοί  ξεσποῦν  σέ  γέλια.  Τό  ζωντανό  στριφογυρί‐
ζοντας ἀπό φόβο ἀλλά κι ἀπό ζάλη οὐρλιάζει καί 
σκορπάει  σάλια  κι  ἄλλα …  ὑγρά,  τά  ὁποῖα  κατά‐
βρέχουν τούς πιό κοντινούς μά καί ἀπερίσκεπτους 
θεατές. Κάποτε μάλιστα συνέβη ἕνα ζῶο, κατά τό 
στριφογύρισμα, νά «δωρίσει» μαζί μέ τά σάλια, τά 
οὔρα καί τίς ἀκαθαρσίες του, ‐οἱ ὁποῖες πέτυχαν ὡς 
στόχο,‐ τό στόμα κάποιου πού … χαχάνιζε!  

Τώρα, ξεστρίφτηκε τελείως τό σκοινί, σταμά                                                                                  
τησε  καί  τό  στριφογύρισμα  τοῦ  ζώου.  Αὐτό,  ἀπε‐
λευθερωμένο πιά ἀπό τό σχοινί, πάφ, πέφτει κάτω 
μέ πάταγο. 
   Ἐδῶ,  ὅμως,  θά  πρέπει  νά  ἐπισημανθεῖ  γιά 
τούς τιμητές τοῦ ἐθίμου καί γενικά γιά τούς φιλό‐
ζωους,  ὅτι  παρά  τό  γεγονός,  ὅτι  τό  ὕψος  ἀπό  τό 
ὁποῖο πέφτει τό ζῶο δέν εἶναι μεγάλο, ‐πέφτει ἀπό 
ὕψος  περίπου  1,5  ἕως  2  μέτρα‐  καί  δέν  παρατη‐
ρήθηκε  ποτέ  κάποιο  χτύπημα  ἤ  τραυματισμός. 
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Ἀλλά τό ζῶο ζαλισμένο ἀπό τό στριφογύρισμα, τίς 
φωνές καί  τά δυνατά γέλια  τῶν θεατῶν, προσπα‐
θεῖ,  νά  διαφύγει.  Τό  μαρτύριό  του  τελείωσε.  Καί 
προσπαθεῖ, ὅπου φύγει‐φύγει! Στή φυγή του ὅμως 
ἀπό  τή  σαστιμάρα  τοῦ  χαρίζει  καί  ἀρκετές  … 
δαγκωνιές,  χωρίς  διακρίσεις  σέ  ἀγνώστους  ἀλλά 
καί σέ γνωστούς.  

Ὅπως  εἶναι  φυσικό,  γιά  καιρό,  τό  ζωντανό  
θυμᾶται  τήν  «περιποίηση»,  πού  τοῦ  ἐπιφύλαξαν 
δικοί  του  ἄνθρωποι  καί  ἀπό  φόβο  δέν  τούς  πλη‐
σιάζει. Γρήγορα ὅμως ξεχνᾶ καί τήν ἑπόμενη χρο‐
νιά, ἄν ἔχει τύχη θά … ξανακρεμαστεῖ! 

Σέ λίγο ἡ σκηνή ἐπαναλαμβάνεται, αὐτή τή 
φορά  μέ  θῦμα  μία  γάτα. Ἕνας  νεαρός  τήν  ἔφερε,  
γιά νά μήν ὑστερήσει κι αὐτός σέ προσφορά θύμα‐
τος‐ζώου,  ὅπως  ἔκαμαν  ὅλα  τά  παιδιά,  ἀφοῦ  τό 
ἀπαιτοῦσε τό ἔθιμο καί ἔπρεπε, ὅλα τά παιδιά, νά 
τό κάνουν, ὅσα τουλάχιστον εἶχαν ἕνα ζῶο, γάτα ἤ 
σκύλο, στό σπίτι τους! 

Ἡ  παράσταση  συνεχίστηκε  γιά  κάμποση 
ὥρα, μέ μερικά ἀκόμη θύματα  ‐ σκύλους ἤ γάτες, 
πού  εἶχαν  τήν  «τύχη»,  νά  προσφερθοῦν  ἀπό  τούς 
γιούς τῶν ἰδιοκτητῶν τους. 
  Κάποια  στιγμή  ἡ  «κρεμάλα»,  σταμάτησε, 
ἀφοῦ  δέν  ὑπῆρχαν  πιά  ἄλλα  σκυλιά  ἤ  γάτες  γιά 
κρέμασμα,  ἐξάλλου  ἄρχισε,  νά  νυχτώνει  καί  στά 
σκοτεινά  δέν  ἦταν  δυνατόν,  νά  συνεχιστεῖ  ἡ  δια‐
δικασία καί τό πλῆθος ἄρχισε νά διαλύεται. 
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Οἱ  ρίζες  τοῦ  ἐθίμου,  λέγεται,  ὅτι  ἀνάγονται 
στήν  ἀρχαιότητα  καί  στή  Διονυσιακή  λατρεία. 
Τελοῦνταν  σέ  ἀρκετές  περιοχές  τῆς  Θράκης,  μέ 
κάποιες παραλλαγές, μέχρι καί τή δεκαετία τοῦ ‘60 
καί ὀνομάζονταν τό ἔθιμο τῆς «σκυλουδευτέρας». 
 
11. ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΡΩΝ 
 

Τήν  νύχτα  τῆς  πρώτης  Παρασκευῆς  μετά 
τήν Καθαρά Δευτέρα πραγματοποιοῦνταν καί ἕνα 
ἄλλο ἔθιμο στό Ροδίτη. Ἄν καί ρωτήθηκαν πολλοί 
παλιοί  κάτοικοι  νά  ἐξηγήσουν  τό  λόγο  καί  τήν 
προέλευση  τοῦ  ἐθίμου,  πειστική  ἑρμηνεία  δέν 
ὑπῆρξε  οὔτε  ὡς  πρός  τήν  αἰτία  οὔτε  ὡς  πρός  τήν 
ἀρχική πραγματοποίησή του. 

Ἄς  δοῦμε  ὅμως,  πῶς  τηροῦνταν  κι  αὐτό  τό 
ἔθιμο  καί  θά  προσπαθήσουμε  νά  δώσουμε  μία 
λογική ἐξήγηση γιά τήν πραγματοποίησή του. 

Ἀργά τή νύχτα, ὅταν οἱ περισσότεροι χωρια‐
νοί  κοιμόντουσαν  κάποιοι,  πού  ἀγρυπνοῦσαν, 
πραγματοποιοῦσαν τό προμελετημένο σχέδιό τους. 
Πήγαιναν  σέ  σπίτια  πού  εἶχαν  κορίτσια  τῆς 
παντρειᾶς  καί  ἔδιναν  τό  μήνυμά  τους.  Ἔπαιρναν 
τό  κάρο  (βοϊδάμαξο),  τό  μετέφεραν  στήν  πλατεία 
τοῦ χωριοῦ καί τό ἀναποδογύριζαν. Πολλές φορές 
μαζί  μέ  τό  κάρο  ἔπαιρναν  καί  ἀρκετές  γλάστρες 
καί τίς μετέφεραν κι αὐτές στήν πλατεία. 

Ὑπῆρξαν  φορές,  πού  οἱ  δράστες  δέν  κατά‐
φερναν  νά  ἐπιτύχουν  τήν  πραγματοποίηση  τοῦ 
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σχεδίου  τους,  ἐπειδή  ὁ  ἰδιοκτήτης  τοῦ  κάρου  τύ‐
χαινε  νά  μήν  κοιμᾶται  καί  νά  ἀντιληφθεῖ  τήν 
κλοπή,  ὅποτε  τούς  ἔπαιρνε  στό  κυνήγι.  Τίς περισ‐
σότερες  φορές  ὅμως  τό  σχέδιο  πετύχαινε  καί  τό 
κάρο ἐπέστρεφε στή βάση του τήν ἑπομένη, ἀφοῦ ὁ 
ἰδιοκτήτης ἔπαιρνε τό μήνυμα, ὅτι κάτι τρέχει μέ τό 
κορίτσι του καί μᾶλλον κάποιος … γαμπρός μέ τήν 
παρέα  του  ἦταν  ὁ  δράστης  τῆς  ἁρπαγῆς  καί  τοῦ 
ἀναποδογυρίσματος τοῦ κάρου. 
 

12.  ΤΟ   ΠΑΣΧΑ 
 

Ἡ  Μεγάλη  Τεσσαρακοστή  ἤ  «Σαρακοστή», 
ὅπως τήν ἔλεγαν στό Ροδίτη ἔφθανε στό τέλος της.  

Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου τά μικρά κορίτσια 
τοῦ  χωριοῦ  μέ  τίς  φτιαχτές  κοῦκλες  τους  γύριζαν 
ἀπό σπίτι  σέ  σπίτι  καί  ἔλεγαν  τά κάλαντα γιά  τό 
«Λάζαρο». 
 

Ἦρθε Λάζαρος ἦρθαν τά Βάγια 
Ἦρθε ἡ Κυριακή πού τρῶν τά ψάρια. 
Σήκω Λάζαρε καί μήν κοιμᾶσαι 
Ἦρθε ἡ μάνα σου ἀπό τήν πόλη 
Σ’ ἔφερε χαρτί καί κομπολόι. 

 

Οἱ  νοικοκυρές  ἔδιναν  στά  παιδιά  γιά  τόν 
κόπο τους κυρίως αὐγά καί ζαχαρωτά. 

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό ἔθιμο ἀπαιτοῦσε 
ψαροφαγία  καί  οἱ  περισσότεροι  πράγματι  τό  τη‐
ροῦσαν. 
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Ἔθιμα  διαφορετικά  ἀπό  τήν  ἄλλη  Ἑλλάδα 
δέν  ὑπῆρχαν  στό  χωριό.  Ὅπως  καί  στά  περισσό‐
τερα  μέρη  τή  Μεγάλη  Πέμπτη  ἔβαφαν  τά  αὐγά 
πάντα  κόκκινα.  Πολύ  ἀργότερα  ἦρθε  καί  ἐδῶ  ἡ 
μόδα τῆς ποικιλίας τῶν χρωμάτων.  

Τό βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης οἱ γυναῖκες ξενυ‐
χτοῦσαν τόν «Ἐσταυρωμένο» μέ διάφορα μοιρολό‐
για. Ἕνα ἀπ’ αὐτά τά μοιρολόγια ἦταν καί τό ἀκό‐
λουθο, πού λέγεται ἀκόμη καί σήμερα. 
 

Σήμερα μαῦρος οὐρανός, σήμερα μαύρη μέρα. 
Σήμερα ὁ κόσμος θλίβεται καί τά πουλιά λυποῦνται. 
Σήμερα πιάσαν’ τό Χριστό οἱ ἄνομοι Ἑβραῖοι. 
Οἱ ἄνομοι καί τά σκυλιά, οἱ τρισκαταραμένοι. 
 

Χίλιοι τόν ζώνουν ἀπό μπρός καί δυό χιλιάδες πίσω, 
Σάν πῆγε νά προσευχηθεῖ μέσα σέ ἕναν κῆπο. 
Σάν κλέφτη τόν ἐπιάσανε καί σάν φονιά τόν πᾶνε 
Κι ὡς εἶναι ἡ καταδοσιά, ἔτσι τόν τυραννᾶνε.  
 

Κι ἡ Παναγιά ἡ Δέσποινα καθόταν μοναχή της 
Τήν προσευχή της ἔκανε γιά τόν Μονογενῆ της. 
Ἀκούει κραυγές καί ταραχές φωνές πολύ μεγάλες. 
Βγαίνει ἔξω, στήν πόρτα της, ἔξω μές στην αὐλή της.                            
 

Βλέπει τόν οὐρανό θαμπό καί τά’ἄστρα βουρκωμένα, 
Βλέπει καί τόν Αὐγερινό στό αἷμα βουτηγμένο. 
Βλέπει τό Γιάννη νά‘ρχεται, δαρμένος καί κλαμένος. 
‐Τί ἔχεις Γιάννη μ’ κι ὅλο κλαῖς καί βαριαναστενά 
                                                                                       ζεις; 
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 Δέν ἔχω στόμα νά σοῦ εἰπῶ, γλῶσσα νά σοῦ μιλήσω, 
Οὔτε ἡ καρδιά μου τό βαστᾶ νά σοῦ τό μολογήσω. 
Τό δάσκαλό μας πιάσανε οἱ ἄνομοι Ἑβραῖοι 
Οἱ ἄνομοι καί τά σκυλιά καί τρισκαταραμένοι. 
 
Ἡ Παναγιά σάν τ’ ἄκουσε πέφτει λιποθυμάει. 
Στάμνα νερό τῆς ρίξανε, τρία κανάτια μόσχο, 
Κι ἄλλα τρία ροδόσταμο, νά ‘ρθεῖ στό λογισμό της 
Καί πάνω πού συνέφερε, αὐτά τά λόγια λέγει: 
 
Ἄϊντες ἡ Μάρθα κι ἡ Μαριῶ καί τοῦ Λαζάρου ἡ μάνα 
Τοῦ Ἰακώβου ἡ ἀδελφή καί τέσσερις ἀντάμα, 
Παίρνουν τό δρόμο, τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι. 
Τό μονοπάτι τ’ς ἔβγαλε στοῦ τσιγγενέ τήν πόρτα. 
 
Καλή σου μέρα τσιγγενέ, καλῶς τά πολεμάεις. 
Μήν εἶδες τόν ὑγιόκα μου καί τό μονογενῆ μου; 
Τόν εἶδα τόν ὑγιόκα σου ‘πό δῶ πού τόν περνοῦσαν 
Καί μένα μέ παράγγειλαν τρία καρφιά νά κάνω. 
 
Μά ἐγώ γιά τό χατίρι τους βαρῶ καί φκιάνω πέντε. 
Τά δυό νά μποῦν στά πόδια του, τά’ ἄλλα τά δυό στά  

χέρια 
Τό πέμπτο τό φαρμακερό νά μπεῖ μές στήν καρδιά  
                                                                                        του. 
 

Νά τρέξει αἷμα καί νερό ἀπό τά σωθικά του. 
Παίρνουν καί πάλι τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι, 
Μέ κλάϊματα, λυγμούς, φωνές φτάνουν μπροστά  

στήν πόρτα 
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Τήν πόρτα τοῦ ἄνομου Ὀβριοῦ, στήν πόρτα τοῦ  
Πιλάτου. 

Ἡ πόρτα τά παράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. 
 
Μπαίνει μέσα ἡ Παναγιά, κανέναν δέ γνωρίζει. 
Βλέπει τό Γιάννη ἀντίκρυ της καί τόν καλημερίζει. 
Γιάννη, πού εἶναι ὁ γιόκας μου καί σέ ὁ δάσκαλός σου; 
Ἐδῶ τόν ἔχουν οἱ Ὀβριοί; πές τό μου γιά καλό σου. 
 
Τόν βλέπεις κεῖνο τό λιγνό, τόν καταφρονεμένο; 
Ὅπου φορεῖ στήν κεφαλή ἀγκάθινο στεφάνι; 
Αὐτός εἶναι ὁ γιόκας σου καί ἐμέ ὁ δάσκαλός μου  
νά δικαστεῖ Τόν φέρανε μέ ψέματα τοῦ κόσμου. 
 
Γιά γεῖρε, γεῖρε γιόκα μου, γεῖρε νά σέ φιλήσω 
Καί μέ τό μαντηλάκι μου τό αἷμα σ’ νά σφουγγίσω. 
Ποῦ ’ναι γκρεμός νά γκρεμιστῶ, πηγάδ’ νά πάω  

     νά πέσω, 
πού γέννησα κι ἀνάθρεψα τό γιό πού δέ γνωρίζω. 
 
Ἐσύ μάνα μ’σά γκρεμιστεῖς, γκρεμνιένται ὅλες οἱ  

μάνες 
Κι ἐσύ μάνα μ’ σάν πνιγεῖς, πνίγεται ὁ κόσμος ὅλος. 
Ἄϊντε μάνα μ’ στό σπίτι σου καί στό νοικοκυριό σου. 
κι ὁ Γιάννης μάνα μου ὁ καλός θά εἶναι πιά ὁ γιός  

σου. 
 
Καί τό Μεγάλο Σάββατο, πού θά χτυποῦν καμπάνες 
Θά χαίρονται γριές καί νιές, θά χαίρονται ὅλες  

μάνες. 
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Τότε κι ἐσύ μανούλα μου θά ‘χεῖς χαρές μεγάλες 
Γιατί, ὁ γιός σου θά βρεθεῖ μεσ’ στοῦ Θεοῦ τ’ς  

ἀγκάλες. 
        

Τήν  Μεγάλη  Παρασκευή  ἔψαλλαν  τά  γνω‐
στά  πανελληνίως  ἐγκώμια,  κυρίως  ὁμάδες  παιδι‐
ῶν,  στόν «Ἐπιτάφιο». 

Τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα καί ἄν τό ἐπέτρεπε ὁ 
καιρός  τίς  πρῶτες  ἀπογευματινές  ὧρες  γέμιζε  ἡ 
πλατεία  τοῦ  χωριοῦ  μέ  κόσμο,  νέους,  μεσήλικες 
ἀλλά  καί  μεγαλύτερους,  ὅσοι  τουλάχιστον  μπο‐
ροῦσαν νά πᾶνε μέχρι ἐκεῖ.  

‐Κι  ὁ  λόγος;  Ἄρχιζε  ἕνα  τρικούβερτο  γλέντι 
μέ  τραγούδια  καί  χορούς.  Χόρευαν  ὡς  συνήθως 
χορούς  συρτούς  (καλαματιανούς)  καί  καρσιλαμά‐
δες  (ἀντικριστούς).  Τό  χορό  ἄνοιγαν  κάποιοι  ἄν‐
δρες,  ἀκολουθοῦσαν  κορίτσια  καί  γυναῖκες  καί 
στήν οὐρά πάντα ὑπῆρχαν καί κάποια παιδιά νά …  
σέρνονται.  

Ὁ  χορός  ἄρχιζε  ὡς  συνήθως  μέ  τραγούδια 
πού ἔλεγαν οἱ  ἴδιοι οἱ χορευτές ἀλλά πάντα κατέ‐
φθανε  καί  ὁ  συνήθης  ὕποπτος  δηλαδή  ὁ  λαϊκός 
ὀργανοπαίχτης  μέ  τή  γκάιντα  του,  ὁ  Δημοσθένης 
Χατζηκλωνίδης.  Τότε  πραγματικά  ἄναβε  τό  κέφι 
καί οἱ χορευτές σταματοῦσαν μόνο γιά νά ξεκουρ‐
αστοῦν λίγο καί μετά ἀπό λίγο ἔμπαιναν καί πάλι 
στό χορό καί συνέχιζαν μέχρις ἐξαντλήσεως. 

Τά  τραγούδια  πού  τραγουδοῦσαν  καί  χο‐
ρεύονταν  ἦταν  θρακιώτικα,  δημοτικά  καί  κάποια 
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ποντιακά,  ἀφοῦ  αὐτά …  ἤξεραν  ὡς  Θρακιῶτες  ἤ 
Πόντιοι πού ἦταν, λόγω καταγωγῆς. 
   Πολλά ἀπό ἐκεῖνα τά τραγούδια τείνουν νά 
ξεχαστοῦν ἀφοῦ πλέον  δέν ἀκούγονται  ἤ μᾶλλον 
δέν τραγουδιοῦνται ὅπως λ.χ. τό παρακάτω. 
 
 

13. Ο ΡΑΝΤΟΥΛΕΣ 
 

Τσαλιά κι ἀγκάθια πάτησα, Ράντουλε μ’. 
Ὥσπου νά σ’ ἀγαπήσω, Ράντουλε μ’. 
Καί τώρα πού σ’ ἀγάπησα Ράντουλε μ’. 
Μοῦ λένε νά σ’ ἀφήσω. Ράντουλε μ’. 
Καινούργια ἀγάπη πιάνεται Ράντουλε μ.’ 
Παλιά δέν λησμονιέται. Ράντουλε μ’. 
Καινούργια φράχτη γίνεται Ράντουλε μ’. 
Παλιά τσαλαπατιέται. Ράντουλε μ’. 

 
 
14. Η  ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ Ή ΠΙΡΠΙΡΟΥΔΑ 

 
Τήν ἄνοιξη,   ἄν συνέβαινε γιά ἀρκετό καιρό 

νά μήν βρέξει καί ἐπειδή οἱ χωριανοί ἀνησυχοῦσαν 
γιά  τά  σπαρτά  τους,  πού  ἄν  δέν  ἔβρεχε  θά  ἦταν 
καταδικασμένα  καί  δέν  θά  ὑπῆρχε  παραγωγή, 
πραγματοποιοῦσαν  ἕνα  παγανιστικό  ἔθιμο,  τό 
ἔθιμο τῆς «παπαρούνας». 
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Σύμφωνα μέ αὐτό τό ἔθιμο ἕνα κορίτσι γύρω 
στά δώδεκα ἀφοῦ τό στόλιζαν μέ διάφορες πρασι‐
νάδες  καί  λουλούδια,  ‐θά  ἦταν  ἡ  «παπαρούνα»‐ 
γύριζε στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ μέ συνοδεία ἄλ‐
λα κορίτσια τά ὁποῖα τραγουδοῦσαν το ἑξῆς πεντά‐
στιχο: 

Παπαρούνα περπατεῖ 
Τό Θεό παρακαλεῖ. 

Γιά νά βρέξει μία βροχή 
Μία βροχή, καλή βροχή. 

Βρέξε Θεέ μου! Βρέξε Θεέ μου! 
 

Ἕνα ἀπό τά κορίτσια τῆς συνοδείας τῆς «πα‐
παρούνας»  περνοῦσε  ἀπ’  ὅλα  τά  σπίτια  καί  κάθε 
νοικοκυρά  ἔδινε  ὅ,τι  εἶχε  εὐχαρίστηση,  φροῦτα  ἤ 
χρήματα,  ποτέ  ὅμως  δέν  ἔδινε  αὐγά,  γιατί  πί‐
στευαν ὅτι, ἄν ἔδιναν αὐγά,  ἴσως μέ τή βροχή πού 
παρακαλοῦσαν  νά  ἔλθει,  ἐρχόταν  καί  χαλάζι 
πράγμα  πού  δέν  τό  ἤθελαν  σέ  καμιά  περίπτωση, 
ἀφοῦ ὡς γνωστό τό χαλάζι προκαλεῖ καταστροφές 
στά σπαρτά. 
 

15. ΤΟ ΘΕΡΟΣ 
(Καλοκαιρινές ἐργασίες) 

 
Τόν Ἰούνιο ἤ καί θεριστῆ,  ὅπως τόν ἔλεγαν 

οἱ παλιότεροι, οἱ περισσότεροι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ 
βρίσκονταν  ἔξω στά χωράφια. Ἦταν  ὁ μήνας  τοῦ 
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θερισμοῦ καί μικροί καί μεγάλοι, ἄντρες καί γυναῖ‐
κες    ὅλοι  ἐπιστρατεύονταν γιά νά βοηθήσουν στή 
συγκομιδή τῶν σιτηρῶν.  

Ἀφοῦ  πήγαιναν  στό  χωράφι  μέ  τό  βοϊδά‐
μαξο,  τά παιδιά  ἔβοσκαν  τά  ζῶα στά γύρω χωρά‐
φια  ἤ  δρόμους,  πού  ἦταν  χέρσα  καί  οἱ  μεγάλοι,  
πολλές  φορές  κατά  ὁμάδες  ἀπό  γείτονες  ἤ  συγ‐
γενεῖς, θέριζαν τά σιτηρά μέ τό δρεπάνι καί τά δε‐
μάτια  τά  τοποθετοῦσαν  σέ  σχηματισμούς  γιρλά‐
ντας μέ συνεχόμενους, πέντε ‐ ἕξι, σταυρούς καί σέ  
συμμετρικές  σειρές.  Αὐτούς  τούς  σχηματισμούς 
τούς ἔλεγαν «ντουκουρτζίνια». 

Ὅταν  τελείωνε  τό θέρισμα,  τόν Ἰούλιο,  ἄρ‐
χιζε ἡ συγκέντρωση τῶν θερισμένων δεματιῶν στά 
ἁλώνια, πράγμα πού γινόταν μέ εἰδικά τροποποιη‐
μένα  κάρα,  τά  «σερένια».  Τά  ἁλώνια ὡς  συνήθως 
ἦταν 5‐6 τοποθεσίες κοντά στό χωριό. Ἐκεῖ γινόταν 
οἱ θημωνιές  καί στή συνέχεια ἐρχόταν ἡ «πατόζα», 
τό  ἁλωνιστικό  μηχάνημα  καί  ἁλώνιζε  ὅλα  τά 
σιτηρά, ξεχωρίζοντας τό σπόρο σιτάρι ἀπό τό ἄχυ‐
ρο πού προορίζονταν γιά ζωοτροφή. 

Τά  ἁλώνια  ἦταν  χῶρος  ἀναψυχῆς  γιά  τά 
παιδιά,  γιατί  ἐκεῖ  μποροῦσαν  νά παίξουν  τά  βρά‐
δια  κυρίως  διάφορα  παιχνίδια.  Καί  τά  παιχνίδια 
ἦταν τό ἴδιο εὐχάριστα καί ὅταν τά ἁλώνια ἔμοια‐
ζαν μέ   μικρούς οἰκισμούς, ἀφοῦ οἱ θημωνιές ἦταν 
ὁλόιδιες  μέ  μικρά  σπιτάκια  ἀλλά  καί  ὅταν  αὐτά 
μεταβάλλονταν σέ … λοφοσειρές, πού σχημάτιζαν 
οἱ σωροί ἄχυρου, πού ἄφηναν οἱ  ἁλωνισμένες θη‐
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μωνιές.  Καί  ὅλα  αὐτά  μέχρις  ὅτου  ἐξαφανιστοῦν 
καί  αὐτές,  ἀφοῦ  τά  ἄχυρα  μεταφέρονταν  στούς 
ἀχυρῶνες τοῦ κάθε παραγωγοῦ. 

Κι ἐρχόταν ὁ Αὔγουστος ἤ τρυγητής. Πρῶτο 
μέλημα τῶν παραγωγῶν, πού τότε καλλιεργοῦσαν, 
ἐκτός  τῶν  ἄλλων  καί  ζαχαροκάλαμο,  ἦταν  ἡ 
συγκομιδή  καί  μεταφορά  τῶν  φυτῶν  στό  χωριό, 
ἐκεῖ πίσω ἀπό τήν ἐκκλησία, γιά νά γίνει ἔγκαιρα ἡ 
σύνθλιψη  τῶν  στελεχῶν  καί  νά  βγεῖ  ὁ  χυμός.  Ἡ 
σύνθλιψη τῶν φυτῶν γινόταν μέ μία μηχανή, ἡ ὁ‐
ποία  εἶχε  δυό παράλληλους  κυλίνδρους πού περι‐
στρεφόταν   σέ ἀντίθετη κατεύθυνση καί ἡ κίνηση 
γινόταν μέ γρανάζια ἀπό ἄξονα τόν ὁποῖο κινοῦσε 
ἕνας … γαϊδαράκος. 

Ὁ  χυμός  συγκεντρωνόταν  σέ  καζάνια  καί  
βράζονταν γιά νά μετατραπεῖ σέ πετιμέζι. 

‐«Αὔγουστε  καλέ  μου  μήνα  νά  ‘σουν  δυό 
φορές  τό χρόνο». Πόσες φορές δέν σκεπτόταν τήν 
παροιμία αὐτή οἱ Ροδιτιανοί. Καί μέ  τό δίκιο  τους, 
ἀφοῦ αὐτόν  τόν μήνα τρυγοῦσαν καί  τά  «βάλτα». 
Καί  «βάλτα»  ἔλεγαν  τά  κτήματα  (ἕνα  στρέμμα 
κάθε  οἰκογένεια)  πού  εἶχε  στήν περιοχή  τοῦ  Ἴσα‐
λου καί πού θεωροῦνταν καί ἦταν πολύ γόνιμα καί 
ἐκεῖ  ἔσπερναν  μποστάνια  καί  ὅλα  τά  ἄλλα  ζαρ‐
ζαβατικά, φασόλια, κολοκύθια κ.λπ. 

Τόν Αὔγουστο, ἐπίσης, γινόταν καί τά μεγα‐
λύτερα νυχτέρια. Τά τρυγημένα καλαμπόκια ἀλλά 
καί τά «κεφάλια» ἡλιόσπορου στίς αὐλές τῶν σπι‐
τιῶν ἦταν ἡ αἰτία τῶν νυχτεριῶν. Τά βράδια μέ τό 
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φῶς κάποιου φαναριοῦ, λάμπας ἤ τοῦ δυνατότερου 
«λούξ»5  ἡ  οἰκογένεια,  πού  εἶχε  τέτοια  παραγωγή, 
μέ  συντροφιά  καί  ἀρκετῶν  ἐθελοντῶν,  ἰδίως  ἄν 
αὐτή  εἶχε  κορίτσια,  ξεφλούδιζαν  τά κοτσάνια  τῶν 
καλαμποκιῶν  ἀπό  τά  φύλλα  τους  ἤ  «στουμποῦ‐
σαν»  τόν  ἡλιόσπορο.  Αὐτή  ἡ  προσφορά  ἐργασίας 
ὑπῆρχε σέ πολλές δραστηριότητες, ὅπως στό θέρι‐
σμα,  στ’  ἁλώνια,  στόν  τρύγο  ἤ  στήν  παρασκευή 
ζυμαρικῶν,  ὅπως  προαναφέρθηκε.  Τά  δύσκολα 
χρόνια κάποια νοικοκυριά χρησιμοποιοῦσαν τό κα‐
λαμπόκι  κι  ἔκαναν  καλαμποκάλευρο  καί  μέ  αὐτό 
τή «μπομπότα».  

Μέ τόν ἡλιόσπορο πάλι ἐξασφάλιζαν τό λά‐
δι τῆς χρονιᾶς τους, ἀφοῦ μέ αὐτό ἔβγαζαν τό ἡλιέ‐
λαιο. Τό ἐλαιόλαδο τότε, βλέπετε, ἦταν εἶδος πολύ‐
τελείας!  

Ἐπίσης,  γιά  νά  μήν πᾶνε  χαμένα  ἀλλά  καί 
νά  συμβάλουν  στόν  εὐπρεπισμό  τοῦ  σπιτιοῦ,  οἱ  
ἠλιόβεργες  χρησιμοποιοῦνταν γιά νά γίνουν οἱ … 
περιφράξεις.  

Οἱ περιφράξεις τοῦ εἴδους αὐτοῦ γινόταν ὡς 
ἑξῆς.  Ἀφοῦ  ἔμπηγαν  πρῶτα  τούς  ξύλινους  πασ‐
σάλους καί τούς ἕνωναν μέ ἁπλό σύρμα,  ἔπλεκαν 
τίς ἡλιόβεργες, ἔκαναν δηλαδή πλεκτές ὅπως γίνε‐
ται μέ τά καλάμια ἤ καί τίς λεπτές ξυλόβεργες.  

Ἄν καί αὐτές οἱ κατασκευές δέν ἦταν ἀντο‐
χῆς ‐ἔπρεπε νά ξαναγίνουν τό πολύ σέ δυό χρόνια‐ 

                                                           
5 Λούξ = εἶδος μεγάλου φαναριοῦ. 
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ἐν τούτοις πολλοί  τίς προτιμοῦσαν ἀπό τούς φρά‐
χτες μέ τά τσαλιά ἤ τίς  βατομουριές, πού τότε εὐ‐
δοκιμοῦσαν πολύ σέ πολλές αὐλές, ἀφοῦ περίφρα‐
ξη  μέ  μαντρότοιχους  ἤ  συρματοπλέγματα  ἦταν 
ὄνειρο  ἄπιαστο.  Καί  ἡ  «πενία  τέχνες  κατεργάζε‐
ται», ὅπως ἔλεγαν καί οἱ πρόγονοί μας. 
 

Τό  μήνα  Σεπτέμβρη  καί  ἀφοῦ  δειλά‐δειλά 
ἄρχιζαν τά ὀργώματα καί οἱ προετοιμασίες γιά τήν 
ἐπερχόμενη σπορά πραγματοποιοῦνταν ἄλλο  ἕνα 
παγανιστικό  ἔθιμο  ‐κατά τήν ἄποψή μας‐ ἡ  «Τζα‐
μάλα» καί αὐτή μέ τή συνήθη δικαιολογία, «γιά νά 
πάει καλά ἡ σοδειά». 

Ἄς  παρακολουθήσουμε  ὅμως  τό  δρώμενο, 
ποιό  ἦταν  τό  τελετουργικό  του  καί  τά  πρόσωπα 
πού ἐλάμβαναν μέρος. 

Ἕνας ἄνδρας,  ὡς  συνήθως ψηλός  καί  γερο‐
δεμένος  ντυνόταν  μέ  προβιές  καί  τήν  κάπα  τσο‐
μπάνη, ἔχοντας στή μέση του κρεμασμένα  ἀρκετά 
κουδούνια.  Αὐτός  ἦταν  ὁ  «τζαμαλάρης».  Ἕνας 
ἄλλος  νέος  ντυνόταν  καί  παρίστανε  τή  γυναίκα, 
τήν  «γκαντίνα»6,  ὅπως  τήν  ἔλεγαν.  Τό  περίεργο 
αὐτό  ζευγάρι  μέ  μία  συνοδεία  ἀρκετῶν  νέων  ἐπι‐
σκέπτονταν  τίς  αὐλές  τῶν  σπιτιῶν  τοῦ  χωριοῦ 
χορεύοντας καί φωνάζοντας «γκια τζαμάλα γκια».  

Ἐνῶ  λοιπόν  χόρευαν  καί  τραγουδοῦσαν 
ὅλοι,  ἐμφανιζότανε  ἕνας  καμπούρης  ‐ὑποτίθεται‐ 
γέρος,    ὁ ὁποῖος ἔπιανε τήν «γκαντίνα» καί ἤθελε 
                                                           
6 Kadin= ( καντίν ) τουρκιστί σημαίνει γυναίκα. 
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νά τήν πάρει διά τῆς βίας μαζί του. Ὁ τζαμαλάρης   
πήγαινε  νά  συγκρατήσει  τή  γυναίκα  καί  ὁ  γέρος, 
πού εἶχε μαζί του ἕνα ὅπλο, ξαφνικά τό σήκωνε καί 
τόν  πυροβολοῦσε.  Ὁ  ἄνδρας  ἔπεφτε  κάτω  καί  ὁ 
γέρος  ἔσερνε πρός  τό  μέρος  του περήφανα πλέον 
τό «λάφυρο», τήν «γκαντίνα». 

Ὁ τζαμαλάρης ὅμως πού προφανῶς δέν εἶχε 
σκοτωθεῖ  καί  βλέποντας  νά  τοῦ  παίρνουν  τή  γυ‐
ναίκα σηκωνόταν καί ἄρχιζε νά κτυπᾶ τό γέρο καί 
μαζί  μ’  αὐτόν  καί  ἡ  ὑπόλοιπη  συνοδεία  πού  καί 
πάλι φώναζε «γκια τζαμάλα γκια». 
   Στή  συνέχεια  κάποιος  ἀπό  τούς  συνοδούς 
ἔπαιρνε  τό  σιτάρι,  πού  πρόσφερε  ὁ  ἰδιοκτήτης 
στούς  τζαμαλάρηδες  ὡς  δῶρο  ἤ  ἀνταμοιβή,  πού 
τόν ἐπισκέφτηκαν. 

Μετά ἀπ’ αὐτό οἱ τζαμαλάρηδες ἔφευγαν μέ 
τήν εὐχή «ἄντε καί τοῦ χρόνου καί καλή σοδειά».7 
   Αὐτό  ἦταν  τό  δρώμενο  πού  τώρα  πιά  εἶναι 
ἤδη παρελθόν καί ἀνάμνηση γιά τούς πιό παλιούς. 

Τόν ἴδιο μήνα, Σεπτέμβρη, γινόταν κι ὁ τρύ‐
γος τῶν ἀμπελιῶν. Ἀμπέλια τότε εἶχαν μερικοί, ἄν 
καί ὑπάρχει μία τοποθεσία, πού ἀκόμη καί σήμερα, 
ἔχει  τό  ὄνομα  «ἀμπελάκια»  καί  ὑποτίθεται,  πώς 

                                                           
7  Τό  σιτάρι  πού  συγκέντρωναν  οἱ  τζαμαλάρηδες  τήν 
ἀμέσως ἑπόμενη Τρίτη ‐παλαιότερα τότε γινόταν παζάρι 
στήν  Κομοτηνή‐  τό  πήγαιναν  στήν  ἀγορά  καί  τό 
πουλοῦσαν καί μ’ αὐτά τά χρήματα γλεντοῦσαν ὅλοι μαζί 
σάν μία παρέα. 
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ὅλοι  οἱ  χωρικοί  θά  ἔπρεπε στήν συγκεκριμένη  το‐
ποθεσία  νά  καλλιεργοῦν  τό  δικό  τους  ἀμπέλι.  Ἴ‐
σως,  ὅταν  ἐποικίστηκε  ὁ  Ροδίτης  (Μπρόκτειο),  νά 
εἶχαν ὅλοι. Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου ὅμως κάποι‐
οι  ἴσως  νά μήν κατάφεραν,  νά  τό  διατηρήσουν,  ἐ‐
πειδή τό ἀμπέλι θέλει δουλειά καί εἰδικές γνώσεις. 

Ὁ γράφων θυμᾶται πώς τά τελευταῖα ἀμπέ‐
λια  τῶν  Ροδιτιανῶν  βρισκόταν  σέ  διάφορες  τοπο‐
θεσίας,  ἐκτός  τῆς  προαναφερθείσας  περιοχῆς  «τά 
ἀμπελάκια».  Τά  τελευταῖα  ἀμπέλια,  πού  ἄντεξαν 
στό χρόνο, ἦταν τοῦ Κ. Δερμεντζή,  τοῦ Μ. Ταπαν‐
τζά,  τοῦ  Γ.  Τσακίρη,  τοῦ  Ν.  Κουπαρτμά,  τοῦ  Ε. 
Παντικίδη,  τοῦ  Δ.  Νεστωρίδη,  τοῦ  Γ.  Θεοδωρίδη, 
τοῦ Ἀν.  Σαλαφοντίδη,  τοῦ Χρ. Νεστωράκη,  τοῦ Ν. 
Βαλασάκη, τοῦ Ν. Μαργαρισιώτη κ.ἄ.  

Δυστυχῶς σήμερα δέν ὑπάρχει κανένα ἀξιό‐
λογο  ἀμπέλι  στήν  περιοχή  τοῦ  Ροδίτη.  Κάποιοι 
ἔχουν  φυτέψει  λιγοστά  κλήματα,  πού  ὅμως  δέν 
μποροῦν  νά  χαρακτηριστοῦν  πιά  ὡς  «ἀμπέλια». 
Χάθηκε  καί  ἡ  ὄμορφη  εἰκόνα  τοῦ  τρύγου  καί  τῆς 
παραγωγῆς μούστου. Νά σημειωθεῖ πώς ὁ μοῦστος 
δέν  ἔβγαινε  σέ  κανένα  ἐργοστάσιο  ἀλλά  στήν 
αὐλή τοῦ κάθε νοικοκύρη, τά τρυγημένα σταφύλια 
ἀπό τά κοφίνια ἔμπαιναν λίγα‐λίγα σέ βαρέλια μέ 
κάνουλα  καί  ἡ  συμπίεση  γινόταν ἀπό  κάποιον … 
ξυπόλητο  πού,  ἀφοῦ  ἔπλυνε  καλά  τά  πόδια  του, 
ἔμπαινε  στό  βαρέλι  καί  τά  πατοῦσε.  Ὁ  μοῦστος 
ἔτρεχε σέ δοχεῖα κι ἀπό ἐκεῖ σέ ἄλλα βαρέλια γιά 
νά γίνει ἡ ζύμωση καί τό … κρασί! 
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16.  ΑΛΛΑ ΕΘΙΜΑ 
 

Ἔθιμα τοῦ γάμου.  
Οἱ  προετοιμασίες  τοῦ  γάμου  ἄρχιζαν  μία 

ἑβδομάδα πρίν ἀπό τήν ἡμερομηνία τῆς στέψης μέ 
τό «στρώσιμο» τῆς προίκας στό σπίτι τῆς νύφης καί 
τίς  ἐπισκέψεις  τῶν  γυναικῶν  στήν  ἔκθεση  τῆς 
προίκας, γιά νά θαυμάσουν ἤ καί νά ἀντιγράψουν 
τήν ἀξιοσύνη τῆς νύφης ἀλλά καί τῆς μητέρας της, 
πού  κι  αὐτή  βοηθοῦσε  στό  νά  γίνουν  τά  προικιά, 
πού,  ὅμως,  τίς  περισσότερες  φορές  ἦταν  ἀποκλει‐
στικά μόνο δικό της ἔργο. 

Τήν  προηγούμενη  τῆς  στέψης,  Σάββατο 
πρωί, ἕνα ἤ δυό παιδιά μέ μία «τσιότρα» (μπουκάλι 
μέ  οὖζο),  πού  στό  στόμιό  της  εἶχε  δεμένο  ἕνα 
μαντήλι  καί  ἕνα  κλαδί  βασιλικοῦ,  περνοῦσαν  ἀπ’ 
ὅλα τά σπίτια τοῦ χωριοῦ καί καλοῦσαν στό γάμο 
ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς συγχωριανούς. 

Στούς μελλόνυμφους δῶρα προσέφεραν μό‐
νον οἱ συγγενεῖς καί κάποιοι στενοί φίλοι καί αὐτά 
ἦταν κυρίως κουζινικά. 

Τό Σάββατο  τό πρωί  ἔπρεπε  νά  ἔρθουν στό 
σπίτι  τοῦ  γαμπροῦ  τά  ὄργανα  καί  μετά  τό  μεση‐
μεριανό φαγητό ἄρχιζε τό γλέντι. Τά ὄργανα ἦταν 
συνήθως ἕνα κλαρίνο, ἕνα βιολί καί ἕνα οὔτι.  

Στό  γλέντι  αὐτό  ὅλων  τῶν  χωριανῶν  τιμη‐
τική θέση εἶχε ὁ κουμπάρος τοῦ ζεύγους, ἡ προσέ‐
λευσή  τοῦ  ὁποίου  στό  σπίτι  τοῦ  γαμπροῦ γινόταν 
μέ  εἰδική  διαδικασία.  Ὁ  γαμπρός  μέ  τούς  φίλους 
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καί  τούς  συγγενεῖς,  πού  εἶχαν  ἔλθει  πρῶτοι,  πή‐
γαιναν  μέ  τά  ὄργανα  χορεύοντας  στό  σπίτι  τοῦ 
κουμπάρου καί συνοδεύοντας τον, πλέον, ἐπέστρε‐
φαν ὅλοι μαζί στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ, γιά νά συνε‐
χιστεῖ τό γλέντι. 
   Ὁ χορός κρατοῦσε σχεδόν ὅλο τό βράδυ καί 
ἀρκετές φορές καί μέχρι τό πρωί.  
 

 
                                   

Ἕνα προικοσύμφωνο τοῦ 1917 
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Οἱ ὀργανοπαῖχτες ἀκούραστα ἔπαιζαν χωρίς 
διακοπῆ  καί  μέ  μεγαλύτερο  ἐνθουσιασμό,  ὅταν 
ἔβλεπαν  νά  «πέφτουν»  οἱ  «σιάμπες»,  δηλαδή  τά 
χαρτονομίσματα  πού  ἔριχναν  οἱ  συγγενεῖς  ἤ  οἱ 
φίλοι  στούς  ὀργανοπαῖχτες,  ὅταν  χόρευε  κάποιο 
συγγενικό τους πρόσωπο.  

Τό  γλέντι  αὐτό  σταματοῦσε,  γιά  συνεχιστεῖ 
τήν ἑπομένη, ὅταν κουραζόταν καί ἤθελε νά φύγει 
ὁ  κουμπάρος.  Τότε  ἀκολουθοῦνταν  ἡ  ἀντίστροφη 
πορεία.  Τά  ὄργανα  συνόδευαν  τόν  κουμπάρο  στό 
σπίτι  του  καί  στή  συνέχεια  ἐπέστρεφαν  στό  σπίτι 
τοῦ γαμπροῦ.  

Τήν  Κυριακή  μετά  τήν  ἐκκλησία  μέ  τά  ὄρ‐
γανα καί μέ χορούς μετέφεραν  τό νυφικό φόρεμα 
ἀπό τό σπίτι τοῦ γαμπροῦ στό σπίτι τῆς νύφης καί 
ἐπέστρεφαν στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ μεταφέροντας 
τώρα τά προικιά τῆς νύφης φορτωμένα σέ … κάρο 
πού  τό  ἔσερναν  μαντηλωμένα  ζῶα.  Ὑπῆρχε  δη‐
λαδή ἡ συνήθεια, νά δένουν στά κέρατα τῶν ζώων 
ἀπό ἕνα μαντήλι. 

Στό  μεταξύ  ξύριζαν  τό  γαμπρό  καί  ἑτοιμα‐
ζόταν ἡ νύφη γιά τήν ἐκκλησία. 

Ὁ  γαμπρός  ξυρίζονταν  μέ  παρόντες  ὅλους 
τους φίλους καί συγγενεῖς, οἱ ὁποῖοι τραγουδοῦσαν, 
συνοδεύοντας τούς μουσικούς, τό ἑξῆς τετράστιχο: 

Μπαρμπέρη μ’ τά ξουράφια σου, 
νά τά μαλαματώσεις. 

Νά ξουραφίσεις τό γαμπρό, 
Νά μήν τόν αἱματώσεις. 
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Στή μαντήλα, πού ἔβαζε ὁ κουρέας μπροστά 
στό γαμπρό γιά νά μήν λερωθεῖ,  οἱ φίλοι  ἔριχναν 
τόν  ὀβολό  τους  γιά  τό  κούρεμά  του  καί  μόλις  Τε‐
λείωνε  ὁ  κουρέας,  ἔσπαζαν  στό  κεφάλι  τοῦ  γαμ‐
προῦ ἕνα τσουρέκι, γιά νά τοῦ θυμίσουν, ὅτι σπάζει 
πλέον  τό  παρελθόν  καί  στό  ἑξῆς  θά  ἔχει  νέες 
ὑποχρεώσεις, αὐτές τοῦ … παντρεμένου.  

Ἀφοῦ πιά ὁ γαμπρός ἦταν … ξυρισμένος καί 
ἡ  νύφη  ἕτοιμη  πήγαιναν  στήν  ἐκκλησία  γιά  τήν 
στέψη, φυσικά ὁ καθένας ἀπό τό σπίτι  του καί μέ 
συνοδεία τούς δικούς του. 

Ὁ  γαμπρός  φτάνοντας  στήν  ἐκκλησία  καί 
πρίν  μπεῖ  μέσα  κλείδωνε  μία  φορητή  κλειδαριά 
πού εἶχε μαζί του, γιά νά κλειδώσει … τίς δυνάμεις, 
πού  τοῦ  χρειαζόταν  τώρα  ὡς  παντρεμένος  καί 
μάλιστα  τήν  πρώτη  βραδιά  τοῦ  γάμου  του  ἤ  κατ’ 
ἄλλους γιά νά κλειδώσει τό παρελθόν καί μ’ αὐτόν 
τόν τρόπο νά τό διαγράψει ὡς τρόπο ζωῆς. 

Τήν ὥρα  τῆς στέψης,  γιά μερικούς,  μόνον  ὁ 
γαμπρός  καί  γιά  ἄλλους  τό  ζεῦγος  πατοῦσε  σέ 
μαξιλάρι,  τό  ὁποῖο  εἶχε  ἀπό  κάτω  ἕνα  κοφτερό 
μαχαίρι ἤ κάποιο σίδερο. Καί αὐτοῦ τοῦ γεγονότος 
οἱ ἑρμηνεῖες καί πάλι διχασμένες. Μερικοί ὑποστή‐
ριζαν,  ὅτι  πατοῦσε  ὁ  γαμπρός  πάνω  στό  μαχαίρι, 
γιά  νά  ἔχει  τή  δύναμη  τοῦ  μαχαιριοῦ  τήν  πρώτη 
νύχτα  τοῦ  γάμου  του  κατά  τήν  ἐκτέλεση  τῶν … 
καθηκόντων  του!  Ἀλλά  καί  γιά  νά  φύγει  τυχόν 
βασκανία,  πού  θά  τόν  καθιστοῦσε  ἀνίκανο.  Οἱ 
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ἄλλοι πάλι ὑποστήριζαν, ὅτι τό ζεῦγος πατοῦσε σέ 
κάποιο σίδερο γιά νά εἶναι σιδερένιος ὁ γάμος τους. 

Φυσικά  τήν ὥρα τῆς στέψης  ἔπεφτε καί ἀρ‐
κετό ρύζι, κάτι πού γίνεται καί σήμερα. 

Μόλις τελείωνε ὁ ἱερέας τό Ἠσαΐα χόρευε οἱ 
φίλοι του γαμπροῦ ἐκεῖ στό κέντρο τῆς ἐκκλησίας 
σήκωναν  στά  χέρια  τόν  κουμπάρο  καί  τοῦ  ζητοῦ‐
σαν,  νά  τάξει  καί  νά πληρώσει  γιά  τό …  βραδινό 
τραπέζι τῶν φίλων. 

Ἄν ὁ κουμπάρος ἦταν ξένος  ‐ὄχι συγχωρια‐
νός‐ τοῦ ἔστηναν μπλόκο, φράζοντάς του τό δρόμο 
μέ διάφορα ἐμπόδια καί ἐκεῖ τοῦ ζητοῦσαν κάποιο 
ποσό, γιά νά τοῦ ἐπιτρέψουν νά φύγει.  

Στήν  ἔξοδο  τῆς  ἐκκλησίας  ἡ  νύφη  μέ  τήν 
πλάτη γυρισμένη στόν κόσμο ἔριχνε ἕνα μῆλο καί 
ὅποιος  ἤ  ὅποια  τό  ἔπιανε  θεωροῦσαν,  ὅτι  θά 
παντρευόταν ἐκείνη τή χρονιά. 

Στήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ τοῦ γαμπροῦ ἡ μη‐
τέρα του περίμενε τό ζεῦγος μέ ἕνα κέρασμα γλυ‐
κοῦ, γιά νά εἶναι γλυκιά ἡ παραπέρα ζωή τους. 
  Μετά τό κέρασμα ἡ νύφη πετοῦσε πάνω στά 
κεραμίδια ἕνα πιάτο. Ἄν τό πιάτο σταματοῦσε στά 
κεραμίδια  μέ  τή  βάση  τοῦ  κάτω,  τότε  θεωροῦσαν, 
ὅτι ἡ νύφη θά κάνει κορίτσι, ἄν ἦταν ἀνάποδα τότε 
τό πρῶτο παιδί θά ἦταν ἀγόρι. 

Ἀφοῦ πιά ὅλος ὁ κόσμος εἶχε ἔλθει στό σπίτι 
τοῦ γαμπροῦ, στρώνονταν τά τραπέζια καί ἄρχιζε 
τό φαγητό καί τό γλέντι. 
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Πρῶτος  ἄνοιγε  τό  χορό  ὁ  κουμπάρος  ἔχο‐
ντας  δίπλα  του  τή  νύφη  καί  τούς  στενούς  του 
συγγενεῖς, γονεῖς, παπποῦδες κ.λπ. 

Μετά τό χορό αὐτό ἡ νύφη ἄρχιζε τό μαντή‐
λωμα  ὅλων  τῶν  συγγενῶν.  Καρφίτσωνε  δηλαδή 
στό  πέτο  ἤ  στό  στῆθος  τους  ἕνα  μαντήλι  ἤ  ἕνα 
ζευγάρι  κάλτσες.  Κι  αὐτό  ἦταν  τό  δῶρο  τοῦ  ζεύ‐
γους σέ ὅλους τους καλεσμένους. 

Τό  γλέντι  συνεχιζόταν μέχρι ἀργά μέ  χορό, 
ποτό καί «σιάμπες».  

Τήν ἑπομένη τό πρωί, ὅπως συνηθιζόταν καί 
σέ  πολλά  ἄλλα  μέρη  γινόταν  ὁ  …  ἔλεγχος  τοῦ 
σεντονιοῦ!  Παρατράγουδα  ἤ  ἄλλες  παρενέργειες 
τοῦ  ἐλέγχου  δέν  σημειώθηκαν  ἤ  τουλάχιστον  δέν 
ἔγιναν γνωστά. 

Μετά τρεῖς μέρες,  τήν Τετάρτη πρωί ἤ ἀπό‐
γευμα ἡ νύφη ντυμένη μέ τό νυφικό της καί παρέα 
μέ  τίς  φίλες  της  πήγαινε  στή  βρύση  τοῦ  χωριοῦ. 
Ἐκεῖ ἀναποδογύριζε τρεῖς φορές μία στάμνα καί μέ 
τό νερό της ράντιζε τίς φίλες της. 

Ὅταν  ἐπέστρεφε  στό  σπίτι  μέ  τή  στάμνα 
γεμάτη,  ἔπρεπε μέ  τό  νερό  τῆς στάμνας νά κατά‐
βρέξει τό γαμπρό, δηλαδή τόν ἄνδρα της. Σέ αὐτές 
τίς  περιπτώσεις  παρατηροῦνταν  κάποια  εὐτρά‐
πελα,  ὅπου οἱ ἄνδρες γιά νά ἀποφύγουν τό κατά‐
βρεγμα προσπαθοῦσαν νά κρυφτοῦν ἤ νά ἀνεβοῦν 
ἀκόμη καί σέ δένδρα ἤ καί ἀλλοῦ. 
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17. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΔΙΤΗ 

 

Ἡ  Σεπτή  εἰκόνα  τῆς  Ἁγίας  Κυριακῆς  μετα‐
φέρθηκε στό Ροδίτη τό 1922 ἀπό τόν Ἱερό ναό τοῦ 
χωριοῦ Ὕσωπο,  περιοχή Μαλγάρων  τῆς Ἀν. Θρά‐
κης. 

Ὁ φερώνυμος αὐτός ναός τῆς Ἁγ. Κυριακῆς 
γιόρταζε  στίς  7  Ἰουλίου  καί  κάθε  χρόνο  γινόταν 
μεγάλο πανηγύρι μέ πολλούς προσκυνητές ἀπό τά 
γύρω χωριά τῆς περιοχῆς. 

Ἡ  μοίρα  ὅμως  τοῦ  τόπου  ἦταν  νά  χαθεῖ 
αὐτός καί ὁ κόσμος του νά ἀναζητήσει ἀλλοῦ τήν 
τύχη  του. Ἦταν  τότε,  πού  ἡ  λαίλαπα  τῆς Μικρα‐
σιατικῆς Καταστροφῆς ἀνάγκασε τούς Ἀνατολικό‐
θρακιῶτες, νά ἐγκαταλείψουν γιά πάντα τίς ἑστίες 
τους. Τότε,  κάποιοι πιστοί δέ θέλησαν νʹ ἀφήσουν 
τά  ἱερά  καί  τά  ὅσια  τῶν  προγόνων  τους  στή  βε‐
βήλωση. 

Συγκεκριμένα,  ὁ  ἀγαθός  ἱερωμένος  παπά‐
Θανάσης  Ψαρίδης,  μαζί  μέ  ἄλλα  ἱερά  σκεύη  καί 
ἄμφια μετέφερε ἀπό  τό χωριό  του,  τό Ὕσωπο τῆς 
Ἀν. Θράκης,  στή νέα  του πατρίδα  τό Ροδίτη  (Πρό‐
κτιο), τήν ἱερή εἰκόνα τῆς Ἄγ. Κυριακῆς. 

Ἡ μετοικεσία τῆς Ἁγίας Εἰκόνας πραγματο‐
ποιήθηκε τή ζοφερή ἐκείνη χρονιά, ὄχι ὅμως καί ἡ 
πλήρης ἀποκατάστασή της σέ ἐκκλησία. 

Γιά τίς ἀνάγκες τῶν προσφύγων τότε κατά‐
σκευάστηκε  ἕνα  μικρό  κτίσμα‐προσκυνητάρι  στά 
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νεκροταφεῖα τοῦ χωριοῦ, ὅπου καί τοποθετήθηκε ἡ 
εἰκόνα. 

Λέγεται,  ὅτι  ἐκεῖ  παρατηρήθηκαν  ὁρισμένα 
ἀξιοπερίεργα γεγονότα.  

Ἦταν  ὁράματα  πιστῶν;  Ἦταν  φαντασιο‐
πληξία; Κάποιοι θέλησαν νά ὑπηρετήσουν κάποια 
σκοπιμότητα; Γεγονός πάντως παραμένει ὅτι, τρεῖς 
τουλάχιστον  χωρικοί,  οἱ  μακαρίτες  τώρα  Κων. 
Ψαρίδης,  Δαμ.  Βαλάσης  καί  Γ.  Μαρινίδης,  εἶχαν 
ἀφηγηθεῖ  σέ  συγχωριανούς  τους, ὅτι  εἶδαν ἀρκε‐
τές φορές  τή  νύχτα,  ἕνα φῶς  ἔντονο,  νά  ξεκινᾶ 
ἀπό τό χῶρο τοῦ νεκροταφείου, νά ὑπερίπταται 
στή διαδρομή πρός τήν ἐκκλησία τῆς Κοίμησης 
τῆς  Θεοτόκου,  στήν  πλατεία  τοῦ  χωριοῦ,  νά 
σταματάει γιά λίγο καί τέλος νά χάνεται. 
   Τό  γεγονός πολυσυζητήθηκε  τότε  ἀπό  τούς 
πιστούς  καί  πάρθηκε  ἀπόφαση,  νά  γίνει  ἕνα  νέο 
προσκυνητάρι πρός τιμήν τῆς Ἁγίας, σέ νέα θέση, 
σέ κεντρικό σημεῖο τοῦ χωριοῦ, πλάι στήν Ἐθνική 
ὁδό. 

Τό  νέο  προσκυνητάρι  ἔγινε  πέτρινο  μέ 
φροντίδα  τοῦ  Ἀντ.  Παπαδόπουλου  κατοίκου  τοῦ 
χωριοῦ. Τότε σταμάτησαν τά ὁράματα καί ἔκτοτε ἡ 
Ἁγία θεωροῦνταν προστάτιδα τοῦ χωριοῦ καί  τῶν 
νέων γυναικῶν. 

Τά  χρόνια  περνοῦσαν.  Οἱ  ντόπιοι  καί  ἀρ‐
κετοί  πιστοί  ἀπό  τή  γύρω  κοντινή  περιοχή  τιμοῦ‐
σαν κάθε χρόνο τή μνήμη τῆς Ἁγίας στίς 7 Ἰουλίου. 
Ἄν καί δέν ὑπῆρχε ἐκκλησία γινόταν πανηγύρι καί 
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διανομή  φαγητοῦ  σέ  ὅλους  τούς  πιστούς  προσκυ‐
νητές τῆς Ἁγίας, ὅπως παλιά στήν «Πατρίδα». 

Τό  ἔθιμο  τῆς  διανομῆς φαγητοῦ  σταμάτησε 
στά μέσα της δεκαετίας τοῦ  ʹ50. Ἦταν ἡ περίοδος, 
πού  ὅλα  τά  ἤθη  καί  τά  ἔθιμα  ἄρχισαν,  νά  θεω‐
ροῦνται ἐκτός ἐποχῆς καί νά ξεχνιοῦνται. 

Ἀλλά  γιά  μία  ἀκόμη  φορά  καί  τό  πέτρινο 
προσκυνητάρι  τῆς Ἁγίας  εἶχε  τήν  ἴδια  τύχη  μέ  τό 
παλιό, πού ἦταν στά νεκροταφεῖα. 

Τό  πεζοδρόμιο,  πού  κατασκευάστηκε  στή 
νότια  πλευρά  τῆς  Ἐθνικῆς  ὁδοῦ,  ἦταν  ἡ  αἰτία  νά 
κατεδαφιστεῖ. 

Ἡ  Ἁγία  θά  ἔμενε  «ἄστεγη»,  ἄν  δέν  ἀνα‐
λάμβανε  τήν  κατασκευή  νέου  προσκυνηταρίου, 
αὐτοῦ  πού  ὑπάρχει  καί  σήμερα,  ὁ  ἰδιοκτήτης  τοῦ 
παρακείμενου οἰκοπέδου, ὁ Κ. Νεστορίδης. 

Αὐτή τή φορά τό προσκυνητάρι ἔγινε μικρό‐
τερο καί εἶναι σιδεροκατασκευή.8 

Ἐδῶ  θά  πρέπει  νά  σημειωθεῖ,  ὅτι  ἡ  εἰκόνα 
τῆς  Ἁγίας  μετά  τήν  καταστροφή  τοῦ  πέτρινου  
προσκυνηταρίου  μεταφέρθηκε  στήν  ἐκκλησία  τοῦ 
χωριοῦ.  Στό  προσκυνητάρι  τοποθετήθηκε  ἄλλη 
εἰκόνα. 

Ἔτσι, ἄρχισε σιγά‐σιγά, ἡ λήθη νά περιβάλ‐
λει  ὅλο  καί  περισσότερο  τήν  Ἁγία.  Ἡ  χάρη  της 
ὅμως, αἰώνια, δέν ἤθελε νά ξεχαστεῖ ἀπό τή γενιά 

                                                           
8  Σήμερα  ἀντικαταστάθηκε  μέ  προκατασκευασμένο 
προσκυνητάρι. 
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τῶν προσφύγων. Ἤθελε, ἡ παρουσία Της νά εἶναι 
αἰσθητή  καί  σεβαστῆ  στό  χῶρο. Ἤθελε  ὁ  κόσμος 
Της, πού τόσο Τήν ἀγάπησε,  νά Τήν ξαναθυμηθεῖ 
καί  νά  Τήν  τιμήσει.  Ἤθελε  ἡ  σχέση  ἀγάπης  καί 
τιμῆς νά ξαναζωντανέψει. 

Καί ἰδού πώς! 
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18. ΟΙ  ΡΟΔΙΤΙΑΝΟΙ  ΧΤΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ Ι.Μ. ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

  

Φαίνεται, ὅτι ἡ Ἁγία ἐπέλεξε τόν ντόπιο καί 
καλοκάγαθο  ἱερωμένο  ἀπόγονο  προσφύγων  τοῦ 
22, τόν π. Ἰωάννη Βαλασάκη γιά νά ταρακουνήσει 
τήν  μνήμη  καί  νά  ἐνδυναμώσει  τήν  πίστη  τῶν 
προστατευμένων της. 
  Ἄς δοῦμε, πῶς! 
  Ἦταν  φθινόπωρο  τοῦ  1991,  Σαββατόβραδο 
καί  ὁ  πάπα‐  Γιάννης  τελοῦσε  τήν  ἀκολουθία  τοῦ 
Ἑσπερινοῦ  στήν  ἐκκλησία  τοῦ  χωριοῦ,  τό  ναό  τῆς 
Κοίμησης τῆς Θεοτόκου. Μέσα στό ναό ἦταν ἐντε‐
λῶς μόνος. Οὔτε  κάν  ὁ ψάλτης,  πού συνήθως  δέν 
ἔλειπε, ἦταν ἐκεῖ. 

Ἀλλά φαίνεται ἐκείνη τή μέρα καί τή στιγμή 
ἐπέλεξε ἡ Ἁγία γιά νά κάνει γνωστή τήν παρουσία 
καί τή θέλησή Της. 

Ὁ  πάπα‐Γιάννης  ψάλλοντας  τό  «Φῶς  Ἱλα‐
ρόν»  ἐθυμίαζε  τόν  κυρίως  ναό  περιφερόμενος  τά 
κλίτη. Κάποια στιγμή μία γλυκιά γυναικεία φωνή 
ἀκούστηκε,  νά  συνοδεύει  τόν  ἱερωμένο στήν ψαλ‐
μωδία του. 
  Ρίγος καί δέος κατέλαβε τόν πάπα‐Γιάννη. 
  Ἀναζήτησε,  μέ  τό  βλέμμα  τόν  ἀπρόσμενο 
συνοδό  στήν  ψαλμωδία.  Στό  ψαλτήρι,  δίπλα  στό 
δεσποτικό, μία ἀέρινη μορφή ντυμένη στά μαῦρα, 
ἦταν  Αὐτή  πού  ἔψαλλε,  καί  πού  παρακίνησε  τόν 
ἐμβρόντητο ἱερωμένο νά συνεχίσει τό ἔργο του. 
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Ὁ  ἱερωμένος  συνέχισε  μέν,  ἀλλά  ἀμέσως 
ἀντελήφθη,  ὅτι  κάτι  τό  ξεχωριστό  συνέβαινε.  Ἡ 
μορφή  καί  ἡ  φωνή  πού  τοῦ  μιλοῦσε,  τοῦ  ἦταν 
ἄγνωστες. Ἀναρωτήθηκε. Τί συμβαίνει; 

Τελειώνοντας  μάλιστα  ὁ  ψαλμός  στόν 
περιδεῆ πλέον παπά‐Γιάννη, ἡ ὀπτασία, γιατί περί 
ὀπτασίας  ἐπρόκειτο,  ἀποκάλυψε  τήν  αἰτία  τῆς 
ἐμφανίσεώς της. 
  

«‐Μή φοβᾶσαι παιδί μου, τοῦ εἶπε. Εἶμαι ἡ 
Ἁγία  Κυριακή.  Θέλω  κάτι  ἀπό  σένα.  Θέλω  ἕνα 
μοναστήρι!». 

Καί πρίν προλάβει ὁ ἱερέας νά συνέλθει καί 
νά ρωτήσει ὁτιδήποτε τό ὅραμα χάθηκε. 
  Ὁ πάπα‐Γιάννης ἀποτελείωσε τόν Ἑσπερινό. 
Τό  ἱερό  δέος  φώλιασε  μέσα  του.  Πῆγε  στό  σπίτι 
του.  Ἡ  μορφή  τῆς  Ἁγίας  δέν  ἔφευγε  ἀπό  ἐμπρός 
του. Τό ὕφος καί ἡ συμπεριφορά του πρόδιδαν, ὅτι 
κάτι τοῦ συνέβαινε ἀλλά σέ κανέναν δέν ἀνέφερε 
τίποτα. Φοβόταν μήπως δέν τόν πιστέψουν καί τόν 
περάσουν γιά φαντασιόπληκτο. 

Τό  ἴδιο  ἐκεῖνο  βράδυ,  στό  ὄνειρο  πλέον  τοῦ 
πάπα‐Γιάννη, ἐμφανίστηκε καί πάλι ἡ Ἁγία. 

Ἐκεῖ, μέ ἀρκετή προσπάθεια κατόρθωσε, πα‐
ρά  τό  δέος  πού  τόν  συνεῖχε,  νά  ψελλίσει,  καί  νά 
ρωτήσει,  ὅταν τοῦ ἐπανέλαβε ἡ Ἁγία ὅτι θέλει νά 
τῆς κάνει ἕνα μοναστήρι. 

‐  Ἁγία  μου  νά  σοῦ  χτίσω  μοναστήρι,  ἀλλά 
ποῦ; 
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‐ «Θέλω, νά μέ πᾶς στήν παλιά μου θέση»! 
Εἶπε ἡ Ἁγία Κυριακή. Καί τό ὄνειρο διεκόπη. 

Καί  πάλι  ὁ  πάπα‐Γιάννης  δέν  ἀνέφερε  σέ 
κανένα τίποτα.  

Τό ἴδιο ὄνειρο, ἐπαναλήφθηκε ἀρκετές φορές 
καί  ὁ  σεμνός  ἱερέας,  δέν  εὕρισκε  πλέον  ἡσυχία. 
Εἶχε  χάσει  τήν  ἠρεμία  του,  τόν  ὕπνο  του.  Κάτι  ἔ‐
πρεπε νά γίνει. 

Τό  προσωπικό  καί  βασανιστικό  αὐτό  μαρ‐
τύριο ἔληξε καί πάλι μέ ἐπέμβαση τῆς Ἁγίας. 

Δεκέμβριος  1991.  Μία  Κυριακή  ἀπόγευμα  ὁ 
πάπα‐Γιάννης  θέλησε,  νά  κάνει  ἕναν  περίπατο. 
Βγῆκε ἀπό τό σπίτι του. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἡ ὥρα 
ἦταν ἰδιαίτερα θαυμαστή γιά τόν ἱερωμένο. 

Ἀσυναίσθητα,  βγαίνοντας  ἀπό  τήν  πόρτα 
τοῦ  σπιτιοῦ  του ἀκολούθησε  τή μορφή  τῆς Ἁγίας, 
πού  ἐμφανίστηκε  μπροστά  του  καί  τόν  ὁδήγησε 
στά παλαιά νεκροταφεῖα τοῦ χωριοῦ. Σάν ὑπνωτι‐
σμένος ἔφθασε ἐκεῖ, χωρίς νά τό ἀντιληφθεῖ. 

Ὅταν ἄκουσε τή φωνή τῆς Ἁγίας,  τότε συν‐
ῆλθε  καί  συνειδητοποίησε  ποῦ  βρισκόταν!  Τότε  ἡ 
γνώριμη φωνή ἀκούστηκε νά λέει: 

‐ «Τέκνο μου, ἀπό ἐδῶ ἔφυγα κάποτε. Τώ‐
ρα,  ἐδῶ θέλω νά  ἐπιστρέψω! Ἐδῶ θέλω,  νά μοῦ 
κάνεις τήν κατοικία μου, νά ἡσυχάσω!» 
    Παρά  τήν  ὁλοφάνερη  ταραχή  καί  συγκίνη‐
ση, αὐτή τή φορά τά λόγια τοῦ πάπα‐Γιάννη ἀκού‐
στηκαν δυνατά. 

‐ «Θά γίνει τό θέλημά σου, Ἁγία μου». 
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Δέν πρόλαβε νά ὁλοκληρώσει τήν ὑπόσχεσή 
του ὁ ἱερέας καί ἡ θεία μορφή ἐξαφανίστηκε. 

Φαίνεται,  ὅτι  τό  γεγονός  αὐτό  συγκλόνισε 
τόν πάπα‐Γιάννη. Τώρα τοῦ ἦταν ἀδύνατο, νά κρα‐
τήσει πλέον τό μυστικό του. Δέν μποροῦσε, νά μήν 
ἀποκαλύψει  τά  ὅσα  εἶδε  καί  ἄκουσε.  Ἔνιωθε  μία 
ἀκατανίκητη ἐπιθυμία, νά διηγηθεῖ τήν περιπέτειά 
του. Καταλάβαινε, ὅτι θά τόν βοηθοῦσε ἡ Ἁγία, νά 
πραγματοποιήσει τήν ὑπόσχεσή του. 

Πράγματι  τά  γεγονότα  δέν  τόν  διέψευσαν. 
Πρῶτα‐πρῶτα ἀφοῦ ἀποκάλυψε  τήν  ἐπιθυμία  τῆς 
Ἁγίας  στήν  οἰκογένειά  του,  εἶδε  μέ  χαρά  του,  ὅτι 
καί αὐτοί  τόν παρακινοῦσαν νά πραγματοποιήσει 
τό τάμα. Νά κάνει ἕνα ἐκκλησάκι στή χάρη Της. 

Καί  τότε  ἄλλο  ἕνα  γεγονός  ἦρθε  καί  ἔκανε 
τόν  πάπα‐Γιάννη,  νά  ἀποφασίσει  πλέον  τήν  ἀνέ‐
γερση τοῦ μοναστηρῖου. 

Τά  Θεοφάνεια  τοῦ  92,  ὁ  πάπα‐Γιάννης  δέ‐
χτηκε μία ἀπροσδόκητη προσφορά. Ἡ κόρη τοῦ Γ. 
Πανταζή, ἡ κά Κυριακή Ντιάκαλη, μέσω τοῦ ἄνδρα 
της Σταμάτη θέλησε νά προσφέρει, ὡς τάμα, κάτι 
στή μεγάλη  ἐκκλησία  τοῦ  χωριοῦ,  τόν  Ι.Ν.  Κοιμή‐
σεως  τῆς  Θεοτόκου.  Πρότεινε,  μάλιστα,  νά    προ‐
σφέρει μίαν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. 

Ὁ  πάπα‐Γιάννης  τότε  ἐκμυστηρεύθηκε  τό 
δικό  του  τάμα καί  τήν πρόθεσή  του νά χτίσει  ἕνα 
παρεκκλήσι  στό  ὄνομα  τῆς  Ἁγίας  Κυριακῆς  καί 
μάλιστα στό χῶρο τῶν παλαιῶν νεκροταφείων. 
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  Τότε  ἔγινε  ἡ  σκέψη,  ἀφοῦ  τά  δυό  τάματα 
ἀφοροῦσαν  τήν  ἴδια  Ἅγια,  γιατί  νά  μή  γίνει  ἕνα 
παρεκκλήσι λίγο μεγάλο καί νά ἀναβιώσει καί  τό 
πανηγύρι στή μνήμη της. 
  Ἐπειδή ὅμως ἡ δαπάνη γιά ἕνα ἄτομο ἤ καί 
δυό ἦταν μεγάλη, ἀποφασίστηκε νά δημιουργηθεῖ 
κάποιος φορέας,  ἕνας σύλλογος, ὁ ὁποῖος θά ἀνα‐
λάμβανε  τή  φροντίδα  ἀνοικοδόμησης  τοῦ  μονα‐
στηριοῦ. 
  Μάλιστα, τότε  ὁ κ. Ντιάκαλης, λόγω  ἐπαγ‐
γέλματος, ‐εἶναι ἀπόφοιτος Μικροῦ Πολυτεχνείου,‐ 
προσφέρθηκε καί σχεδίασε τόν τύπο τοῦ ναϊδρίου. 
  Ἐπιπλέον, δέν ἄργησε νά ἱδρυθεῖ καί ὁ σύλ‐
λογος μέ τήν ἐπωνυμία Χριστιανικός ‐ Πολιτιστι‐
κός  Σύλλογος  «Ἁγία  Κυριακή»  Ροδίτη,  καί  τό 
Δ.Σ. πού προῆλθε ἀπό τίς ἀρχαιρεσίες, πού ἔγιναν 
τήν  20/9/92  ἔλαβε  τήν  ἀπόφαση  καί  ἀνέλαβε  τήν 
ὑποχρέωση, νά χτίσει τό παρεκκλήσι. 
  Τό Δ.Σ. ἀμέσως δραστηριοποιήθηκε. Μέ ἀνα‐
κοίνωσή του ἔκανε γνωστή τήν πρόθεσή του στόν 
κόσμο  καί  ζήτησε  καί  τή  συνδρομή  τῶν  πιστῶν 
χριστιανῶν, γιά νά ἐκπληρωθεῖ τό τάμα. 
  Ἤδη,  μετά  τή  συγκέντρωση  τῶν  πρώτων 
χρημάτων  ἄρχισαν  οἱ  ἐργασίες  καί  τήν  25/9/92, 
τέθηκε ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ι.Μ. τῆς Ἁγίας Κυρια‐
κῆς,  ὅπως  ὀνομάστηκε  ὁ  ναός  στό  ἀλσύλλιο  τῶν 
παλαιῶν νεκροταφείων. 
  Μέ  τήν  πάροδο  τοῦ  χρόνου  εὐαισθητοποιή‐
θηκαν  κι  ἄλλοι  παράγοντες,  πρόσφεραν  σεβαστά 



 
 

79

ποσά τά ὁποῖα καί ἐπέτρεψαν, νά ὁλοκληρωθεῖ τό 
χτίσιμο τῆς Ι. Μονῆς. 
  Ἔτσι,  πρίν  συμπληρωθεῖ  τῆς  χρόνος  τό  μο‐
ναστήρι  τῆς  Ἁγίας  Κυριακῆς  οἰκοδομήθηκε.  Καί 
παραδόθηκε ὄχι μόνον στούς πιστούς χριστιανούς 
τοῦ Ροδίτη ἀλλά καί τῆς περιοχῆς.   
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19. ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ 
ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΩΝ 

 
  Κατά τήν ἐξιστόρηση τῆς ἀνέγερσης τῆς Ι.Μ. 
τῆς  Ἁγίας  Κυριακῆς  Ροδίτη,  θά  ἦταν  παράλειψη, 
ἄν δέν ἀναφέραμε καί τά γεγονότα, τά σχόλια καί 
τίς  ἀντιδράσεις  πού  ὑπῆρξαν,  ὅταν  ἔγινε  γνωστό, 
ὅτι στό συγκεκριμένο χῶρο θά χτιζόταν μοναστήρι, 
καθώς καί τήν ἄρση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιδράσεων. 
  Μερικοί  δύσπιστοι  ἀμφισβήτησαν  τά  προ‐
αναφερθέντα  περιστατικά  καί  κυρίως  τά  ἀναφε‐
ρόμενα στή δοκιμασία τοῦ πάπα‐Γιάννη. Ἄλλοι δέν 
συμφωνοῦσαν  στήν  ἀναγκαιότητα  τῆς  ἀνέγερσης 
τῆς  Ι.  Μονῆς.  Καί  ἐπιπλέον,  πρόβαλαν  ὡς  δι‐
καιολογία,  γιά νά μή χτιστεῖ  τό μοναστήρι,  τό με‐
γάλο κόστος καί ποιός θά τό ἀναλάμβανε. 
  Κάποιοι ἄλλοι ἀντιδροῦσαν μέ τήν ἐπιχειρη‐
ματολογία  ὅτι,  στό  συγκεκριμένο  χῶρο  ‐παλαιά 
νεκροταφεῖα‐  δέν  ἔπρεπε  νά  χτιστεῖ  ὁποιοδήποτε 
παρεκκλήσι,  οὔτε  νά  γίνει  ἡ  ἀναβίωση  κανενός 
ἐθίμου. Ἐπειδή μ’ αὐτό τόν τρόπο, θά βεβηλωθεῖ ὁ 
τόπος καί οἱ θαμμένοι πού βρίσκονται ἐκεῖ. 
  ‐ Δέν εἶναι δυνατό,  ἔλεγαν, νά περνᾶμε πά‐
νω ἀπό τούς νεκρούς! Οὔτε ἐπάνω τους νά γλεντᾶ‐
με! 
  Στό σημεῖο αὐτό, ὅμως, θά πρέπει νά παρου‐
σιαστεῖ  ἡ  πραγματική  κατάσταση,  πού  ὑπῆρχε 
στόν  ἐπίμαχο  χῶρο  ‐τά  παλαιά  νεκροταφεῖα‐  τή 
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χρονική  περίοδο  τῆς  ἀνέγερσης  τῆς  Ι.  Μονῆς. 
Πράγματι στό χῶρο αὐτό, σέ περιορισμένη ἔκταση, 
ὑπάρχουν  θαμμένοι  νεκροί. Πόσοι  καί  ποῦ;  Κανέ‐
νας  κάτοικος  τοῦ  χωριοῦ  δέν  ἦταν  σέ  θέση  νά 
προσδιορίσει. 
  Ὅμως ὁ χῶρος,  σάν νεκροταφεῖο,  ἔπαψε νά 
χρησιμοποιεῖται πρό πολλοῦ, πολύ πιό πρίν ἀπό τό 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
  

Σάν αἰτία  ἐγκατάλειψης  τοῦ χώρου,  ἀναφέ‐
ρεται ἀπό πολλούς τό γεγονός τῶν θανάτων πολ‐
λῶν,  κυρίως,  νέων γυναικών,  πού συνέβαιναν γιά 
χρόνια.  Οἱ  γυναῖκες  τοῦ  χωριοῦ  πέθαιναν  πάνω 
στή γέννα. 

‐ Γιατί ἄραγε; 
Ὅμως  εἶναι  γνωστό,  ὅτι  τό  χωριό  εἶναι 

προσφυγικό.  Ἀπό  τῆς  ἱδρύσεώς  του,  τό  1922,  ἡ 
ἐγκατάσταση σ’ αὐτό, τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς 
γινόταν  τμηματικά.  Οἱ  συνθῆκες  τῆς  ἐγκατάστα‐
σης  καί  διαβίωσης  τῶν  προσφύγων  δέν  θά  μπο‐
ροῦσε,  νά  ἰσχυρισθεῖ  κανείς,  ὅτι  ἦταν  ἰδανικές. 
Λέγεται,  ὅτι  καί  τό  κλῖμα,  πού  τότε  ἦταν  πολύ 
περισσότερο  ὑγρό,  ἐπηρέαζε  τήν  ὑγεία  τῶν  κα‐
τοίκων. Ἡ ὑγειονομική περίθαλψη λόγω συνθηκῶν 
ἀλλά καί  νοοτροπίας ἦταν σχεδόν ἀνύπαρκτη.  Τό 
ἐπίσημο  κράτος  δέν  εἶχε  ὀργανωθεῖ  ἀκόμη  στήν 
περιοχή. Ἔτσι ὁ πληθυσμός ἦταν ἀνυπεράσπιστος, 
καί  ὑπέκυπτε  πολύ  εὔκολα  στήν  πρώτη  σοβαρή 
ἀρρώστια. 
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Τό  φαινόμενο  αὐτό  ἀνησύχησε  τούς  κατοί‐
κους.  Τό  κακό  παραέγινε.  «Ἔφευγε»  πολύς  νέος 
κόσμος!  Κάποιοι  θεώρησαν,  ὅτι  αἰτία  τοῦ  κακοῦ 
ἦταν ἡ θέση τῶν νεκροταφείων(!)  

Καί  τότε  ἀποφασίστηκε  ἡ  ἐγκατάλειψη  τοῦ 
χώρου. Ἡ  ταφή  τῶν  νεκρῶν  στό  ἑξῆς  θά  γινόταν 
στή νέα θέση στά Β.Δ. τοῦ χωριοῦ. 

Ἀλλά,  μετά  ἀπό  τόσα  χρόνια  καί  ἐξ  αἰτίας 
τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ χώρου, δέν ὑπῆρχαν σταυροί  
ἤ  ἄλλα  χαρακτηριστικά  σημεῖα  ἀπό  τά  ὁποῖα  θά 
μποροῦσε  κάποιος,  ν’  ἀναγνωρίσει  θέσεις  ἤ  ὅρια 
κάποιων τάφων. Ἐξ ἄλλου σιδερένιοι ἤ μαρμάρινοι 
σταυροί δέν ὑπῆρχαν λόγω φτώχειας. Τό μόνο χα‐
ρακτηριστικό, ὄχι συγκεκριμένου τάφου ἀλλά μίας 
περιοχῆς τοῦ χώρου, ὅπου πιθανολογεῖτο ἡ ὕπαρξη 
κάποιων τάφων, ἦταν οἱ κρίνοι,  οἱ  ὁποῖοι  ἐξαιτίας 
τῆς  παρέλευσης  τόσου  χρόνου  εἶχαν  καταλάβει 
ἕνα  ἀρκετά  μεγάλο  μέρος.  Αὐτοί  ὅμως,  ὡς  γνω‐
στόν,  πολλαπλασιάζονται  εὔκολα  καί  καταλαμ‐
βάνουν  χώρους  πολύ  πιό  πέρα  ἀπό  τόν  ἀρχικό 
χῶρο, πού καταλαμβάνει ἕνας τάφος. 
  Ἐδῶ, θά πρέπει νά σημειωθεῖ,  ὅτι στό χῶρο 
ἔχουν  φυτευτεῖ  ἀκανόνιστα  πρίν  ἀρκετά  χρόνια 
πεῦκα  καί  κυπαρίσσια.  Τά  δέντρα  αὐτά  μεγαλω‐
μένα  παρουσίαζαν,  μέχρι  πρότινος,  τήν  ὄψη  ἀλ‐
συλλίου,  ἀλλά  σέ  πλήρη  ἐγκατάλειψη.  Βατομου‐
ριές,  παλιουριές  (καρατσαλιά),  ἀγριοσπαράγγια 
καί ἄλλοι θάμνοι ἀναπτύσσονταν παντοῦ. Πολλά 
σημεῖα ἦταν δύσβατα ἐξαιτίας τῆς βλάστησης καί 
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ἀλλοῦ  σέ  ξέφωτα  ἔβλεπε  κανείς  ὑπολείμματα  ὀ‐
στῶν, ἀπό κάποια ζῶα, συνήθως πρόβατα ἤ κότες, 
πού κάποιο ἀγρίμι λύκος ἤ ἀλεπού, κάποια νύχτα, 
τά ξεκοκάλισε ἐκεῖ. 
  Σ’  αὐτόν  τό  χῶρο,  ὑπεραμυνόμενοι  κάποιοι 
τίς ἰδέες τους, δέν ἤθελαν νά χτιστεῖ τό μοναστήρι 
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς!!! 
  Φαίνεται ὅμως, ὅτι ἡ Χάρη τῆς Ἁγίας  ἐπέβα‐
λε τή Θεία Βούληση στή σκέψη τῶν πολλῶν καί ἡ 
θέληση τῶν πιστῶν ὑπερίσχυσε ἔναντι τῶν ἄλλων. 
Ἔτσι  ἡ  Θεία  Προτροπή  πραγματοποιήθηκε.  Τά 
ἐμπόδια  ξεπεράστηκαν  τό  παρεκκλήσι  χτίστηκε 
καί  βρέθηκε  καί  ἡ  ἀποδεκτή  λύση  γιά  τούς  λη‐
σμονημένους νεκρούς. 
  Τό  Δ.Σ.  τοῦ  Χριστιανικοῦ  καί  Πολιτιστικοῦ 
Συλλόγου  «Ἁγία  Κυριακή»  τό  ὁποῖο  ἀνέλαβε  τήν 
εὐθύνη  τῆς  ἀνέγερσης  τῆς  Ι.  Μονῆς,  ὕστερα  ἀπό 
πρόταση  τοῦ  γενικοῦ  γραμματέα  ἀποφάσισε  τήν 
ἀνέγερση  ἑνός  ἀπέριττου  μνημείου,  κοινοῦ  γιά  ὅ‐
λους τούς θαμμένους στό χῶρο. Στό μνημεῖο αὐτό 
χαράχθηκαν  τά  ὀνόματα  ὅλων  τῶν  νεκρῶν,  πού 
εἶναι  θαμμένοι  στόν  εὐρύτερο  χῶρο. Ἔτσι  ἀποκα‐
ταστάθηκε ἡ μνήμη τους.  
  Ἀλλά  καί  ὁ  χῶρος  ἐκεῖνος  πού  πιθανολο‐
γεῖται,  ὅτι  ὑπάρχουν  νεκροί  καί  εἶναι  διάσπαρτος 
μέ  κρίνους,  περιορίστηκε,  καθαρίστηκε  ἀπό  τήν 
περιττή βλάστηση, καί εὐπρεπίστηκε. 
  Κατ’ αὐτό τόν τρόπο ἱκανοποιήθηκε τό κοινό 
αἴσθημα γιά τή μή βεβήλωση τοῦ χώρου καί  τώρα 
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πλέον  ὁ  χῶρος  δέν  θά  εἶναι  τά  Παλαιά  Νε‐
κροταφεῖα,  ἀλλά  στό  ἑξῆς  θά  ὀνομάζεται Ἄλσος 
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. 
 

 
 

Τρισάγιο στό Μνημεῖο τῶν Λησμονημένων. 
 

20. ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ  ΧΑΡΑΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
( Ἕνα ἔθιμο ἀπό τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες) 
 
Στήν «πατρίδα» τῶν προσφύγων τοῦ Ροδίτη, 

τό  Ὕσωπο  τῆς  Ἀν.  Θράκης,  τήν  ἡμέρα  πού  γιόρ‐
ταζε  ἡ  Ἁγία  Κυριακή,  7  Ἰουλίου,  γινόταν  μεγάλο 
πανηγύρι.  Ἡ  κοσμοσυρροή  ἦταν  ἀπό  τίς  μεγαλύ‐
τερες τῆς περιοχῆς. 



 
 

85

Κάθε  χρόνο,  μετά  τό  πέρας  τῆς  θείας  λει‐
τουργίας,  ὅλοι  οἱ  πιστοί  περίμεναν,  νά πάρουν  τό 
μερίδιό τους ἀπό τό νόστιμο φαγητό πού ἑτοίμαζαν 
οἱ  ξακουστοί  μάγειροι  τῆς  ἐκκλησίας  τῆς  Ἁγίας 
Κυριακῆς.  Ἐκεῖ,  στόν  αὐλόγυρο  τῆς  ἐκκλησίας 
μετά  τό  φαγητό  στηνόταν  ἕνα  μεγάλο  γλέντι.  Τό 
ἔθιμο  αὐτό  μεταφέρθηκε  καί  στή  νέα πατρίδα,  τό 
Πρόκτιο (Ροδίτη) ἀπό τούς Ὑσωπίτες. 

Ρωτήθηκαν πολλοί. 
‐  Γιατί,  μοιράζονταν  τόσο  φαγητό,  πάντα 

κρέας αὐτή τήν ἡμέρα; 
‐ Γιατί ἔκανε τόσα ἔξοδα ἡ ἐκκλησία; 
Ἀκούστηκαν  πολλές  ἐκδοχές.  Ἄλλοι  εἶπαν, 

ὅτι ἐπειδή ἄρχιζε ἡ περίοδος τοῦ θερισμοῦ καί τῶν 
ἐργασιῶν  τοῦ  καλοκαιριοῦ,  μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς 
συγκέντρωσης  τόσων  ἀνθρώπων,  ἀφοῦ  ἄλλου  εἴ‐
δους διασκεδάσεις  δέν ὑπῆρχαν,  οἱ «ραγιάδες»  ξέ‐
διναν μέ αὐτόν τόν τρόπο. 
  Ἄλλοι πάλι ἀπέδιδαν αὐτή τήν κρεατοφαγία 
ἀπό τά καζάνια τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό γεγονός, 
ὅτι  ἐπειδή  δέν  ὑπῆρχαν  τότε  ἑστιατόρια,  γιά  νά 
φάει  τό  πλῆθος,  πού  ἐρχόταν  προσκυνητές  στή 
χάρη Της, γί αὐτό ἔβραζαν τόσο κρέας σέ καζάνια 
καί  τό μοίραζαν. Προοριζόταν δήλ.  τό φαγητό γιά 
τούς  προσκυνητές,  πού  δέν  εἶχαν  συγγενεῖς  στό 
χωριό. 
  Μερικοί  τοποθετοῦσαν  τίς  ρίζες  τοῦ  ἐθίμου 
στά  πρωτοχριστιανικά  χρόνια.  Πίστευαν  δήλ.  ὅτι, 
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ἦταν  συνέχεια  τῶν  «Γευμάτων  τῆς  Ἀγάπης»  πού 
γίνονταν τότε. 
  Τέλος,  μία  τέταρτη  ἐκδοχή,  αὐτή παρουσιά‐
ζεται κάπως ποιητική, καί μιλάει γιά ἕνα γεγονός 
πού  στάθηκε  ἀφορμή,  νά  ἀρχίσει  αὐτή  ἡ  κρεατο‐
φαγία στόν περίβολο τῆς ἐκκλησίας, καί νά κατά‐
λήξει ἐτήσιο ἔθιμο. 
  Κατά τήν ἐκδοχή αὐτή, τό γεγονός, πού ἦταν 
ἡ αἰτία νά ἀρχίσει τό ἔθιμο, συνέβη πρίν ἀπό πάρα 
πολλά  χρόνια.  Ἴσως,  δέν  θά  ἔφτανε  ὡς  τίς  μέρες 
μας,  ἄν  κάποιοι  παπποῦδες,  μακαρίτες  τώρα,  δέν 
τό διηγοῦνταν σάν παραμύθι στά ἐγγόνια τους. 
  Κι ἔτσι σάν παραμύθι καταγράφεται καί σή‐
μερα. 
  Πολλοί,  ἴσως,  δέν  θά  θυμοῦνται  ἤ  ἀγνοοῦν 
παντελῶς  τό  γεγονός,  γιατί  ὅπως  συμβαίνει 
πάντα, κάθε τί πού εἶναι νωπό, συζητιέται γιά λίγο 
καιρό,  πιό  σοβαρά  γεγονότα  κάπως  περισσότερο 
διάστημα,  καί  μέ  τό  πέρασμα  τοῦ  χρόνου  ἔρχεται 
στιγμή,  πού  μόνο  στή  μνήμη  κάποιων  μπορεῖ  νά 
παραμένουν καί πολύ σπάνια καταγράφονται ἀνε‐
ξίτηλα  στή  μνήμη  τοῦ  λαοῦ  καί  πάλι  μόνο  τά 
γεγονότα.  Ἄνθρωποι  καί  ὀνόματα  χάνονται  στή 
λήθη, πού ἐπιβάλει ὁ πανδαμάτορας χρόνος. 
  Ἀφορμή γιά τό πρῶτο μεγάλο φαγοπότι, πού 
ἔγινε στόν περίβολο τῆς  ἐκκλησίας  τῆς Ἁγίας Κυ‐
ριακῆς στήν «Πατρίδα» ἦταν ἡ σωτηρία μίας κοπέ‐
λας  μετά  τήν  ἀπαγωγή  της  ἀπό  ἕνα  μωαμεθανό 
καί ἡ ἐπιστροφή της στούς οἰκείους της. 
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  Κατά,  πώς  λέγεται,  τά  γεγονότα  ἔγιναν  τά 
ἑξῆς: 
  Ἕνας  μουσουλμάνος  εἶχε  ἐρωτευθεῖ  μία 
πανέμορφη  κοπέλα  ἀπ’τό  Ὕσωπο.  Ἡ  κοπέλα 
ὅμως,  σά  Χριστιανή  καί  ὅπως  ἦταν  φυσικό,  δέν 
ἀνταποκρινόταν  στόν  ἔρωτα  τοῦ  ἀλλόθρησκου. 
Μάλιστα γιά νά γλιτώσει ἀπό πιθανά μπερδέματα, 
ἀφοῦ  ἦταν  καί  σέ  ἡλικία  γάμου,  ἀνέφερε  τίς  ἐνο‐
χλήσεις  πού  εἶχε  στούς  δικούς  της.  Τότε,  τό 
οἰκογενειακό συμβούλιο ἀποφάσισε, ὅτι ἔπρεπε νά 
βρεθεῖ  χριστιανός γαμπρός,  γιά  νά ἀποθαρρυνθεῖ 
ὁ ἐπίδοξος ἀλλόθρησκος. 
  Πράγματι  δέν  ἄργησε  νά  βρεθεῖ  ἕνα  καλό 
παλικάρι.  Ὁ  ἀρραβώνας  τῆς  κοπέλας  ὅμως,  κάθε 
ἄλλο παρά ἀποθάρρυνε τό μωαμεθανό. Ἐπιδεικτι‐
κά παρενοχλοῦσε τήν κοπέλα καί ἀπειλοῦσε, πώς 
θά τήν ἀπαγάγει μάλιστα καί ὅπως ἀποδείχτηκε οἱ 
ἀπειλές δέν ἦταν μόνο ἀπειλές. 
  Μία μέρα ἔγιναν πράξη! 
  Ἦταν  παραμονή  τῆς  Ἁγίας  Κυριακῆς.  Τό 
ἀπόγευμα  κόσμος  πολύς  ἦρθαν  προσκυνητές  στή 
χάρη  Τῆς.  Ντυμένοι  στά  γιορτινά  κατευθύνονταν 
πρός τήν Ἐκκλησία. Ἀνάμεσά τους καί ἡ ἀρραβω‐
νιασμένη  κοπέλα.  Προχωροῦσε  κι  αὐτή  ἔχοντας 
ἀγκαζέ μία γειτονοπούλα, φίλη της. 
  Οἱ δυό κοπέλες βάδιζαν ἀμέριμνα καί πότε ‐ 
πότε ἀκουγόταν τό νεανικό γέλιο τους. 
  Ἡ ὀμορφάδα καί τό κρυστάλλινο γέλιο φαί‐
νεται  πώς  ἦταν  ἡ  πρόκληση  καί  ἡ  ἀφορμή  γιά 
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κάποιους πού παραμόνευαν  καί  σκόπευαν  νά  κά‐
νουν  πράξη  αὐτό,  πού  ἀπειλοῦσαν,  πώς  θά  κά‐
νουν. 
  Σέ  ἕνα σταυροδρόμι,  ἀναπάντεχα,  μπροστά 
στά  κορίτσια  καβάλα  στά  ἄλογα  ἐμφανίστηκαν 
ἔνοπλοι. Ἦταν  ὁ  ἐρωτευμένος  μουσουλμάνος  καί 
ἕνας φίλος του.  

‐Ἡ τύχη τούς χαμογελοῦσε (;). 
Τά  κορίτσια  ἦταν  κάπως  ἀπομονωμένα. 

Κοντά τους δέν ἦταν κανένας ἄλλος. 
Οἱ  κοπέλες  ξαφνιάστηκαν  καί  σάν  ἀπό 

ἔνστικτο κατάλαβαν τόν κίνδυνο καί σφίχτηκαν ἡ 
μία  πάνω  στήν  ἄλλη.  Οἱ  νεαροί  ὅμως  φαίνεται, 
πώς ἦταν ἀποφασισμένοι. Ὁ ἐπίδοξος ἀπαγωγέας 
εἶπε στό φίλο του. 

‐ Αὐτή εἶναι, μέ τά κόκκινα.  
Ξαφνικά καί μέ συντονισμένες κινήσεις ἅρ‐

παξαν κι οἱ δυό τήν κοπέλα, – Κίτσα  (Κυριακίτσα) 
ἦταν τό ὄνομά της – καί τήν ἀνέβασαν στό ἄλογό 
του ἐρωτευμένου. 

Αὐτός ἀνέβηκε μαζί της καί ὁ φίλος του στό 
ἄλλο ἄλογο. Μέ μία κραυγή θριάμβου καί τά σπι‐
ρούνια νά κεντρίζουν τά ἄλογα, ὅρμησαν πρός τήν 
ἔξοδο τοῦ χωριοῦ. Ἐκεῖ ἡ κοπέλα μόλις συνειδητο‐
ποίησε,  τί  τῆς  συνέβαινε,  ἔβγαλε  μία  σπαρακτική 
κραυγή. 

‐  Βοήθεια!  Ἁγία  μου,  ἀπάλλαξε  μέ  ἀπό  τό 
καταραμένο σκυλί! 
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  Ὁ  συνοδός  τοῦ  ἀπαγωγέα  μένοντας  λίγο 
πίσω,  προφανῶς  γιά  νά  καλύπτει  τόν  φίλο  του, 
ἔριξε δυό μπαταριές. 

Ἤθελε,  νά  τρομάξει  αὐτούς  πού  φάνηκαν, 
νά κινοῦνται πίσω τους. 

Μέ  τούς  πυροβολισμούς,  ὅμως,  τρόμαξε  τό 
ἄλογο  τοῦ  ἀπαγωγέα,  σταμάτησε  ἀπότομα  μέ 
ἀποτέλεσμα  τό  ἀπροσδόκητο  αὐτό  σταμάτημα, 
ἀλλά  καί  ἡ  ἀδεξιότητα  νά  κάνει  τούς  ἀναβάτες 
του,  νά  πεταχτοῦν  ἀσυγκράτητοι  πάνω  ἀπό  τό 
ἄλογο καί νά βρεθοῦν στό ἔδαφος. 

Τό ἄλογο ἀπελευθερωμένο ἀπό τό βάρος καί 
ἀφηνιασμένο  ἄρχισε  νά  καλπάζει  τρελά.  Χάθηκε 
μέσα στόν κάμπο. 

Οἱ πεσμένοι, φαίνεται πώς ἀνταμείφθηκαν ὁ 
καθένας κατά τά ἔργα του. 

Ὁ μουσουλμάνος πέφτοντας χτύπησε τό κε‐
φάλι τοῦ πάνω σέ μία πέτρα καί ἔμεινε στόν τόπο. 

Ἡ κοπέλα,  σάν ἀπό θαῦμα,  δέν  ἔπαθε σχε‐
δόν  τίποτα.  Ἔπεσε  σέ  κάτι  βατομουριές  καί  γρα‐
τσουνίστηκε μόνο στά πόδια καί στά χέρια. 

Ἡ Ἁγία εἶχε προστρέξει σέ βοήθεια τῆς  ἱκέ‐
τιδάς της! 

Ὁ δεύτερος μουσουλμάνος βλέποντας τό φί‐
λο τοῦ νεκρό φοβήθηκε καί ἔφυγε καλπάζοντας. 

Στό  μεταξύ  οἱ  συγγενεῖς  της  κοπέλας  εἰδο‐
ποιημένοι  ἀπό  τήν  φίλη  της  ἔτρεξαν  ξοπίσω  ἀπό 
τούς  ἀπαγωγεῖς.  Ὁ  πατέρας  της,  ὅταν  ἔμαθε  τήν 
ἀπαγωγή τῆς κόρης του, βρισκόταν στήν ἐκκλησία. 
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Ἁγία μου, σπάραξε, βοήθα τό κοριτσάκι μου! 
Βγῆκε ἀπό τήν ἐκκλησία καί τρέχοντας πῆγε 

στό  σπίτι  τοῦ  γαμπροῦ  του.  Τόν  βρῆκε,  νά  ἑτοι‐
μάζεται γιά τήν ἐκκλησία. 

‐Ἀγόρι  μου,  τοῦ  εἶπε,  τό  σκυλί,  ὁ  ἄπιστος 
πραγματοποίησε  τήν  ἀπειλή  του.  Μᾶς  πῆρε  τήν 
ἀρραβωνιαστικιά σου! 

Ὁ νέος πρός στιγμή κοντοστάθηκε. Γρήγορα 
ὅμως  ἀντέδρασε  μέ  μία  βρισιά  καί  τρέχοντας  στό 
ἐσωτερικό του σπιτιοῦ βγῆκε κρατώντας ἕνα παλιό 
ντουφέκι. 

‐ Πᾶμε πατέρα, φώναξε στόν πεθερό του. 
Ἀκολούθησαν  τό  δρομολόγιο  τῶν  ἀπαγω‐

γέων.  Ὅταν  ἔφθασαν  στόν  τόπο,  πού  ἔπεσε  τό 
κορίτσι ὅλοι μαζί, ὁ πατέρας, ὁ γαμπρός καί πεντέ‐
ξι  ἀκόμη  συγγενεῖς  ξεπέζεψαν  καί  ἑτοιμάστηκαν 
νά ρίξουν στόν πεσμένο ἀπαγωγέα. 

‐Πατέρα,  ἀκούστηκε  ἡ  φωνή  τῆς  κοπέλας, 
ἐλᾶτε ἐδῶ. Εἶμαι μέσα στά βάτα. 

Τότε, ἐνῶ ὁ πατέρας ἔτρεχε πρός τήν κόρη, ὁ 
ἀρραβωνιαστικός  τῆς  ἔφθασε  πάνω  ἀπό  τόν  πε‐
σμένο μουσουλμάνο. 

Δέν  χρειάστηκε,  ὅμως,  νά  τόν πυροβολήσει, 
γιατί διαπίστωσε, ὅτι ἦταν ἤδη νεκρός. 

‐Σέ  εὐχαριστῶ,  Ἁγία  μου,  πού  δέ  μέ  ἔκανες 
φονιά,  ψέλλισε  ἱκανοποιημένος  κι  ἔτρεξε  κι  πρός  
τό κορίτσι. 

‐Κοριτσάκι μου, εἶσαι καλά, ἀκούστηκε καί ἡ 
φωνή τοῦ πατέρα. Μέ μεγάλη συγκίνηση,  ὁ πατέ‐
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ρας  ἀγκάλιασε  τήν  κόρη  του,  μόλις  τήν  ἀπελευ‐
θέρωσε  ἀπό  τήν  παγίδα  της.  Σιγά‐σιγά  σουρού‐
πωνε.  Ὅλοι  μαζί  πλέον  πῆραν  τό  δρόμο  τῆς  ἐπι‐
στροφῆς.  Δέν  πῆγαν  στό  σπίτι.  Κατευθύνθηκαν 
στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Κυριακῆς! Ἡ διασωθεῖσα 
καί οἱ  δικοί  της  ἔπεσαν γονυπετεῖς καί προσκύνη‐
σαν τή χάρη Της. 

Ἡ  ἑπόμενη  μέρα  ἦταν,  πράγματι,  ἡμέρα 
χαρᾶς  γιά  ὅλο  τό  χωριό.  Ὅλοι  οἱ  κάτοικοι  καί  οἱ 
ἐπισκέπτες  προσκυνητές  ἔμαθαν  τό  περιστατικό 
τῆς  ἀπαγωγῆς  καί  τῆς  διάσωσης.  Ὅλοι  τό  κου‐
βεντίαζαν  καί  ἀπέδιδαν  τή  σωτηρία  τῆς  κοπέλας 
σέ  ἐπέμβαση  τῆς  Ἁγίας.  Καί  οἱ  πιό  δύσπιστοι 
ἔσπευδαν,  νά  συμφωνήσουν,  ὅταν  μάθαιναν  τίς 
λεπτομέρειες τοῦ γεγονότος. 

Ἕνα τέτοιο γεγονός, ὅμως, δέν μποροῦσε νά 
περάσει  ἔτσι χωρίς κάτι  τό ξεχωριστό. Ἔπρεπε νά 
γιορταστεῖ πανηγυρικά, λαμπρά! 

Καί πράγματι. Ὁ πατέρας  τῆς κοπέλας ἀπό 
τό  προηγούμενο  βράδυ  σχεδίασε  τόν  πανηγυρικό 
χαρακτήρα  τοῦ  γιορτασμοῦ  τῆς  διάσωσης  τῆς  κό‐
ρης  του. Μάλιστα  δέ,  ἀποφάσισαν  ἀπό  κοινοῦ  μέ 
τό συμπέθερό του νά κάνουν καί τό γάμο τῶν παι‐
διῶν τους. 

Πρωί – πρωί  ἔσφαξαν δυό μοσχάρια,  τά με‐
τέφεραν  στόν  περίβολο  τῆς  ἐκκλησίας  καί  τά 
ἔβαλαν γιά μαγείρεμα στά καζάνια, πού στήθηκαν 
γιά  τό  σκοπό  αὐτό.  Μέ  τό  σχόλασμα  τῆς  ἐκκλη‐
σίας,  θά  γινόταν  τά  στεφανώματα  καί  ἐκεῖ  ἔξω 
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ἀπό τήν ἐκκλησία, θά γλεντοῦσαν ὅλοι καί οἱ χω‐
ριανοί  καί  οἱ  ἄλλοι  προσκυνητές  ἀπό  τή  γύρω 
περιοχή. 

 Ἔτσι  κι  ἔγινε. Μετά  τίς  στέψεις,  ἀφοῦ  ἑτοι‐
μάστηκε  καί  μοιράστηκε  τό  φαγητό  κι  ἔφαγαν  ὅ‐
λοι, μέ τούς ἤχους τῆς γκάιντας διασκέδασαν μέχρι 
ἀργά. 

Ἔτσι  ἡ  «χαρά»  (γάμος)  τῶν  παιδιῶν  ἔγινε 
πραγματικό γλέντι χαρᾶς γιά ὅλους. 

 Ὅλοι ἔμειναν τόσο εὐχαριστημένοι ἀπό τήν 
εὐτυχῆ  ἐξέλιξη,  ὥστε  ἀποφάσισαν,  νά  καθιερώ‐
σουν αὐτό  τό  «τραπέζι  τῆς  χαρᾶς»  σάν  ἔθιμο. Νά 
γίνεται  δήλ.  κάθε  χρόνο  σέ  ἀνάμνηση  τοῦ  γεγο‐
νότος τῆς διάσωσης τῆς κοπέλας ἀπό τά χέρια τοῦ 
ἄπιστου μέ τή θεία ἐπέμβαση τῆς Ἁγίας. 
  Ἡ ἀληθοφάνεια καί τῶν τεσσάρων ἐκδοχῶν 
δέν στερεῖται λογικῆς. 
  Θά μποροῦσαν  νά ἀληθεύουν  καί  οἱ  τέσσε‐
ρις.  Φυσικά  δέν  εἶναι  σήμερα  δυνατόν,  νά  ἐπιβε‐
βαιωθεῖ  καμία  ἀπό  ὅλες.  Ὁ  χρόνος  ἀφάνισε  τούς 
μάρτυρες. Ὅμως τό γεγονός,  ὅτι  τό ἔθιμο ἔφθασε, 
νά  τηρεῖται  ὡς  τίς  μέρες  μας  καί  νά  ἔχει  τόση 
διαχρονική διάρκεια, εἶναι νομίζω ἀρκετό παρά τήν 
ἔλλειψη ἐπαρκῶν στοιχείων καί ζώντων μαρτύρων, 
νά τοῦ ἐξασφαλιστεῖ ἔστω μία ἁπλή καταγραφή.  
            Αὐτή ἡ καταγραφή ἐπιχειρήθηκε. 
Σήμερα,  μέ  κάποια  ὀλιγόχρονη  διακοπῆ,  ἀφοῦ  ἡ 
ἀνέγερση τῆς Ι.Μ. τῆς Ἁγίας Κυριακῆς εἶναι πλέον 
γεγονός,  γίνεται  καί  ἡ  ἀναβίωση  τοῦ  ἐθίμου,  τοῦ 
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«γεύματος τῆς χαρᾶς», ὄχι τόσο γιά τό γεῦμα, αὐτό 
καθ’ αὐτό, ‐ πόσοι ἄραγε σήμερα θά περίμεναν νά 
χορτάσουν ἀπ’ αὐτό(!) – ἀλλά γιά τή συγκέντρωση 
τῆς χαρᾶς,  τοῦ πανηγυριοῦ τή μέρα αὐτή, γιά τήν 
τήρηση  τῶν  παραδόσεων  καί  τήν  καθιέρωση,  εἰ 
δυνατόν,  τῆς  ἐτήσιας  συγκέντρωσης  τῶν  ἁπαντα‐
χοῦ – Ἑλλάδας καί γῆς –Ροδιτιανῶν. 
 

 
 

Τό χορευτικό συγκρότημα  τοῦ Ροδίτη. 
 
21. ΤΟ «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ» ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
 
Τό  1954  τήν  μικρή  κοινωνία  τοῦ  χωριοῦ  ἦρθε  νά 
ταράξει  ἕνα  ἀσυνήθιστο  γεγονός.  Ἐπρόκειτο  γιά 
τήν ἐμφάνιση,     τῆς Παναγίας σέ ἕναν κωφάλαλο, 
τό μακαρίτη Πέτρο Καμενίδη,  ὅπως  ἰσχυρίστηκε ὁ 



 
 

94

ἴδιος.  Αὐτός  ἐξήγησε  στή  γυναίκα  τοῦ  τήν  κυρά 
Κατίνα καί στούς γείτονές του, ὅτι ἡ Παναγία στό 
ὄνειρό του, τοῦ ὑπόδειξε μία τοποθεσία, ἐκεῖ κοντά 
στίς βρύσες μέ τίς ποτίστρες τῶν ζώων, ὅπου, κατά 
τό  ὄνειρο,  ὑπῆρχε θαμμένη μία  εἰκόνα  τῆς Πανα‐
γίας, τήν ὁποία ἔπρεπε νά βρεῖ καί στή θέση αὐτή 
νά κτίσει ἕνα προσκύνημα. 

Στήν ἀρχή καί ἡ γυναίκα του καί οἱ γείτονες 
δέν πίστεψαν τόν βωβό. Κάποια μέρα ὅμως αὐτός 
τούς  παρουσίασε  μίαν  εἰκόνα  τῆς  Παναγίας  τήν 
ὁποία ὅπως  εἶπε,  ἔσκαψε καί  τή βρῆκε,  πράγματι, 
στήν προαναφερόμενη θέση. 

 

 
 

Ἡ Παναγιά τῆς βρύσης 
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Ὁ  ἱερέας  τοῦ  χωριοῦ  παπά‐Γιάννης Ἀράπο‐
γλου  ἀνέφερε  τό  γεγονός  στήν  Ἱερά Μητρόπολη. 
Ἄν  καί,  ὅπως  λέγεται  καί  ὁ  μητροπολίτης  δέν 
πείστηκε πλήρως ἀλλά οὔτε καί ἀρκετοί χωριανοί, 
ἐντούτοις  ἀποφασίστηκε,  νά  κτιστεῖ  ἕνα  μικρό 
προσκυνητάρι –  ναϊδριο πρός  τιμήν  τῆς Παναγίας 
καί  νά  γιορτάζει  στίς  8  Σεπτεμβρίου  ἡμέρα  πού 
τιμᾶται ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου. Πράγμα τό ὁποῖο 
καί  ἔγινε.  Κτίστηκε  ἕνα  μικρό  προσκύνημα,  τό 
ὁποῖο  μάλιστα ἀνακαινίστηκε πρόσφατα. 
 

22. ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ  
ΣΤΟ ΡΟΔΙΤΗ 

 
Οἱ  ἱερεῖς  πού  διακόνησαν  κατά  διαστήματα 

τήν  ἐκκλησία  τῆς  «Κοίμησης  τῆς  Θεοτόκου»,  τοῦ 
Ροδίτη  ἀπό  τόν  ἐρχομό  τῶν  προσφύγων  τό  1922 
μέχρι καί σήμερα, ἦταν οἱ παρακάτω. 

 
Παπά Θανάσης Ψαρίδης 
Παπά Τριαντάφυλλος Παπαεμμανουήλ 

 (Παπατριανταφύλλου) 
Παπά Παναγιώτης Τσοκλιᾶς 
Παπά Γιάννης Ἀράπογλου 
Παπά Βενέδικτος Ἀγγελόπουλος 
Παπά Γιάννης Γκοντοσίδης 
Παπά Μανόλης Στεφανίδης 
Παπά Γιάννης Βαλασάκης 
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Παπά Παναγιώτης Τεκελής 
Παπά Χρῆστος  Καράμπελας 

 
Ὅλοι  οἱ  ἀνωτέρω  ὑπηρέτησαν  στό  Ροδίτη 

ἔχοντας ὀργανικά τήν θέση τοῦ προϊσταμένου τοῦ 
Ι. Ν. τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τά διαστήματα 
ὅμως  πού  ἡ  θέση  ἦταν  χηρεύουσα  τά  καθήκοντα 
αὐτά  τελοῦσαν  ἱερεῖς  ἀπό  ἄλλες  ἐνορίες  τῆς 
περιοχῆς καί οἱ ὁποῖοι φυσικά δέν ἀναφέρονται. 

 
 

Ὁ π. Τριαντάφυλλος Παπαεμμανουήλ, ἀπό τούς 
πρώτους πρόσφυγες στό Μπρόκτειο. 
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23. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Τό σχολεῖο τοῦ χωριοῦ δέν βρισκόταν πάντα 
στή  θέση  πού  λειτουργεῖ  σήμερα.  Τό  πρῶτο  σχο‐
λεῖο  (1923)  ἦταν  κτισμένο  στό  οἰκόπεδο  πού  βρί‐
σκεται  ἀπέναντι  ἀπό  τήν  ἐκκλησία,  τόν  Ι.Ν.  τῆς 
Κοιμήσεως  τῆς  Θεοτόκου.  Τά  πρῶτα  χρόνια  λει‐
τουργίας  τοῦ  σχολείου,  πού  σημειωτέον  διέθετε 
δυό  διδακτικές  αἴθουσες,  ἕνα  γραφεῖο  καί  ἕνα 
μικρό  διάδρομο,  στή μία  του αἴθουσα γινόταν κα‐
νονικά  τά  μαθήματα  καί  ἡ  ἄλλη  χρησιμοποι‐
οῦνταν  ὡς  χῶρος  ἐκκλησιασμοῦ  τῶν  κατοίκων, 
ἐπειδή δέν εἶχε κτιστεῖ ἀκόμη κανονική ἐκκλησία. 

Μετά τό 1933, ὅμως πού κτίστηκε ἡ ἐκκλησία 
λειτουργοῦσε  κανονικά  τό  σχολεῖο  μέ  τίς  δυό 
αἴθουσες. 

Κατά  τόν  «Ἐμφύλιο»  τό  σχολεῖο  αὐτό  πυρ‐
πολήθηκε  (1947)  ἀπό  τούς  ἀντάρτες.  Τότε  τά παι‐
διά  παρακολουθοῦσαν  τά  μαθήματα  σέ  σχολεῖα 
τῆς Κομοτηνῆς,  ἐπειδή καί οἱ γονεῖς  τούς ὅλοι με‐
τοίκησαν  σέ  καταλύματα,  πού  τούς  εἶχε  παραχω‐
ρήσει  τό κράτος,  ἐξαιτίας  τῆς δράσης τῶν   ἀνταρ‐
τῶν. 

Μέ τή λήξη τοῦ «Ἐμφυλίου» στήν  ἴδια θέση 
ξανακτίστηκε  τό  σχολεῖο  (1950)  μέ  τήν  ἴδια  διαρ‐
ρύθμιση καί  τούς αὐτούς χώρους. Ἦταν χαρακτη‐
ριστικό καί μᾶλλον κατάλοιπο τοῦ «Ἐμφυλίου»  τό 
καμπανάκι,  πού  χρησίμευε  γιά  τή  συγκέντρωση 
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τῶν μαθητῶν καί  τοῦτο, γιατί τό καμπανάκι αὐτό 
ἦταν μία μεγάλη …  ὀβίδα ἡ ὁποία εἶχε ἐκκενωθεῖ 
ἀπό  τό  περιεχόμενό  της,  τῆς  εἶχαν  κολλήσει  ἕνα 
ἄγκιστρο καί κρεμόταν ἀπό μία ἀκακία. Παρά τήν 
πρωτοτυπία  τῆς  ὅμως  ἡ  ὀβίδα  ἦταν  ἕνα  καλό  κα‐
μπανάκι,  ἔβγαζε  καλό  καί  δυνατό  ἦχο  καί  ἔκανε 
πολύ  καλά  τη  δουλειά  του! Πέρασαν  κάποια  χρό‐
νια, κάποιοι ἀποφάσισαν, ὅτι τό σχολεῖο αὐτό εἶχε 
μεγάλες  (ψηλοτάβανες  αἴθουσες)  καί  ἔπρεπε  νά 
κτιστεῖ νέο σχολεῖο μέ πιό ὑγιεινές προδιαγραφές.  

Πράγματι χτίστηκε στόν ἴδιο πάλι χῶρο νέο 
«ΠΡΟΚΑΤ»,  προκατασκευασμένο  σχολεῖο  (1970) 
καί πάλι μέ τήν  ἴδια διαρρύθμιση ἀλλά στή στέγη 
ἀντί κεραμίδια τοποθετήθηκαν ἀμιαντόπλακες.  

Μετά  ἀπό  χρόνια  διαπιστώθηκε,  ὅτι  ὁ  ἀμί‐
αντος ὡς ὑλικό  εἶναι καρκινογόνος,  ὅποτε  ἔπρεπε 
τό σχολεῖο γιά τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν, νά μεταφερ‐
θεῖ σέ ἄλλο χῶρο, νά γίνει μέ πιό σύγχρονες προ‐
διαγραφές,  μέ  περισσότερους  καί  πιό  λειτουργι‐
κούς χώρους καί δίπλα του,  εἰ δυνατόν, νά κτιστεῖ 
καί  νηπιαγωγεῖο,  ἀφοῦ  σήμερα  αὐτό  ἀπαιτοῦν  οἱ 
κοινωνικές ἀνάγκες. 

Τό  νέο  σχολεῖο  κτίστηκε  (1990;)  σέ  νέο  πιό 
μεγάλο  οἰκόπεδο  καί  μέ  ὅλες  τίς  ἀπαιτούμενες 
προδιαγραφές  καί  δίπλα  κτίστηκε  καί  τό  νηπια‐
γωγεῖο. 

Κατά  τά  πρῶτα  χρόνια  της  ἐγκατάστασης 
τῶν προσφύγων στό χωριό καί ἐπειδή τό ἑλληνικό 
κράτος δέν μποροῦσε ν’  ἀνταποκριθεῖ στήν κάλυ‐
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ψη  τῶν  τρεχουσῶν  ἀναγκῶν  σέ  δασκάλους,  στό 
σχολεῖο  τοῦ  Ροδίτη  δίδαξε,  ἄν  καί  δέν  ἦταν  πτυ‐
χιοῦχος δάσκαλος, ὁ ἱεροψάλτης τοῦ χωριοῦ, ὁ ἀεί‐
μνηστος  Πασακιώτης  Χρῆστος  Καλογουλίδης9,  ὡς 
ἀπόφοιτος  σχολαρχείου  καί  «γνωρίζων  ἑλληνικήν 
γραφήν καί ἀνάγνωσιν».  

Φυσικά αὐτό δέν κράτησε πολλά χρόνια καί 
οἱ πρῶτοι  πτυχιοῦχοι δάσκαλοι ἦρθαν καί δίδαξαν 
στά παιδιά τῶν προσφύγων. 

 
Οἱ μαθητές τοῦ Δ.Σ. Μπροκτείου μέ τούς δασκά‐
λους τούς δτή λήξη τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους 1952‐3 

                                                           
99  Ὁ  προαναφερόμενος  Χ.  Καλογουλίδης  δίδαξε  καί 
μετά  τήν  ἀπελευθέρωση  ἀπό  τή  βουλγαρική  κατοχή 
(1944)  ἔχοντας μάλιστα σάν βοηθό  ‐  ἐπιτηρητή,  ἐπειδή 
οἱ  μαθητές  ἦταν  πολλοί,  τό  Γιῶργο  Νεστωράκη,  πού 
τότε  ἦταν …  μαθητής  Γ’    Γυμνασίου,  ὅταν  φυσικά  τό 
ἐπέτρεπαν οἱ ἄλλες ὑποχρεώσεις του.    
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24. ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΠΟΥ  ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ  
ΣΤΟ ΡΟΔΙΤΗ 

 
Ἀπό  τίς  αἴθουσες  τοῦ  Δημοτικοῦ  σχολείου 

Ροδίτη  κατά  καιρούς  πέρασαν  οἱ  παρακάτω  δά‐
σκαλοι: 

Ματθαίου  Ἀνδρέας,  Γιαλένιου  Εἰρήνη, 
Ἰγνατάκης Εὐστάθιος, Κωνσταντινίδου Ἀνδρονίκη, 
Κατσούλη  Στέλλα,  Κόλια  ?,    Πετρίδου  Δάφνη,   
Μανίκα  ?  Κοκκινογένη  Εὐστρατία,  Καραχάλιος 
Ἀδαμάντιος,  Μακεδονίτου  Σοφία,  Μώρου  (Κατσι‐
μίγα) Γαρυφαλλιᾶ, Δανιήλ Ἔλ., Λελίγγος Χρῆστος, 
Σαρλής  Βασίλειος,  Παπαλάμπρου  Πάρ.,  Πήλιος 
Δημήτριος, Μ. Λεονταρίδου, Παπαδόπουλος Γεώρ‐
γιος,  Λιόγκας  Ἰωάννης,  Μιντίδης  Δημήτριος,  Με‐
λάς  Ἀναστάσιος,  Τσόλκα  Μάρθα,  Μενεγάκης 
Γεώργιος, Ἀλεξιάδου Βαρυτίμη, Ἀδαμαντίδης Ἀνέ‐
στης, Δημάδη Μαρία, Παπαγιαννάκη Δάφνη, Τατά 
Ἑλένη,  Κολάγκελε  Ροδιά,  Τσαλίκης  Νικόλαος, 
Τσορμπατζόγλου  Σεβαστή,  Σιαρναφέρη  Παγώνα, 
Μαναβοπούλου Πολύμνια, Κάμπος Θωμάς, Ρέστα 
Παγώνα,  Καδρούδης  Ἀθανάσιος,  Καφαλής  Κων‐
σταντῖνος,  Ἄκμπαμπα  Ἐλευθερία,  Κατσιμίγας 
Κωνσταντῖνος,  Δομπάζης  Νικόλαος,  Ἀνδρικόπου‐
λος  Δημήτρης,  Καντζίδου  Ἑλένη,  Σταυρακούδη 
Δέσποινα,  Περβανά  Σοφία,  Τσακιρίδης  Ἀναστά‐
σιος,  Μητακίδης  Δημήτριος,  Γιαννιώτη  Χριστίνα, 
Γεωργάκης  Βασίλειος,  Παχούμης  Δημήτριος,  Χα‐
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τζοπούλου  Εὐδοκία,  Σπυριδωνίδου  Μάρθα,  Μπο‐
μπότα Μαρία,  Γκαράκης Μιλτιάδης,  Ρόιδος  Σταῦ‐
ρος,  Δαδουρή  Δέσποινα,  Τσίρτσης  Παναγιώτης, 
Βασιλειάδου  Σοφία,  Μελάς  Νικόλαος,  Τράκα 
Αἰκατερίνη, Μαζαράκη Ἑλένη.   
 

 

Ο ἀείμνηστος Χρ. Λελίγγος, δάσκαλος, 
 μέ νέους του Ροδίτη. 

 
25. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

 
Τό  νηπιαγωγεῖο  τοῦ  Ροδίτη  πρωτολειτούρ‐

γησε  ὡς  μονοθέσιό  τη  σχολική  χρονιά  1972‐73.  
Ὑπηρέτησαν μέχρι σήμερα οἱ παρακάτω νηπιαγω‐
γοί: 
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Παπαδοπούλου Ἄννα,  Βαλδραμίδου Δάφνη, 
Σουγιούδη  Παναγιώτα,  Χατζοπούλου  Χρυσάνθη, 
Εὐθυμιάδου Βαρβάρα, Κακαρέλη Ἑλένη‐ Μιράντα, 
Γαβριηλίδου Εὐαγγελία, Χρύσανθου Διαμάντω. 
 

26. ΟΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ 
 

Ἡ  συμπαθής  τάξη  τῶν  ἀγροφυλάκων  εἶχε 
καί  αὐτή  τούς  ἐκπροσώπους  της  ἀπό  τά  πρῶτα 
χρόνια  της  ὕπαρξής  της    στή φύλαξη  τῆς  ἀγροτι‐
κῆς περιοχῆς τοῦ Ροδίτη  καί μάλιστα σχεδόν ὅλοι 
οἱ θητεύσαντες στήν περιοχή   κατάγονταν ἀπό τό 
Ροδίτη.   

Ὑπηρέτησαν  στό  Ροδίτη  ὡς  ἀγροφύλακες  
κατά  καιρούς  οἱ  παρακάτω:  Ξενοφῶν  Λαμπαδάς, 
Ἀπόστολος  Θεοδωρίδης,  Ἀθανάσιος  Γιαννακίδης 
καί Δημήτριος Δάρογλου.  

 
Ὁ  ἀείμνηστος ἀγροφύλακας Α. Θεοδωρίδης  
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27. ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
 

Ἡ  πλειοψηφία  τῶν  Ροδιτιανῶν  σήμερα 
ἀσχολεῖται  μέ  τή  γεωργία  καλλιεργώντας  κυρίως 
σιτηρά  καί  βαμβάκι.  Παλαιότερα  ἀρκετοί  ἀσχο‐
λοῦνταν  καί  μέ  τήν  κτηνοτροφία  τρέφοντας  πρό‐
βατα ἀλλά καί βοοειδῆ. Σήμερα ἔχουν μείνει πολύ 
λίγα  κοπάδια προβάτων.  Λόγω γειτνίασης μέ  τήν 
πόλη  ἀλλά  καί  τή  ΒΙΠΕ  Κομοτηνής  κάποιοι  δια‐
τηροῦν καταστήματα στήν Κομοτηνή, ἄλλοι ἐργά‐
ζονται  σέ  ἐργοστάσια  καί  ἀρκετοί  σέ  δημόσιες 
ὑπηρεσίες.  

 
 

 

Ροδιτιανοί σέ τελετή βράβευσης τοῦ ΚΕΓΕ  
Κομοτηνῆς 
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28. ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ 
(Η ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ ΚΑΙ Η ΒΡΥΣΗ) 

 
Δίπλα  στήν  ἐκκλησία,  ἀπό  τήν  ἵδρυση  τοῦ 

χωριοῦ  μέχρι  καί  τά  τέλη  τῆς  δεκαετίας  τοῦ  πε‐
νήντα, ὑπῆρχε μία τουλούμπα, σέ βαθιά γεώτρηση 
ἐνενήντα περίπου μέτρων, τῆς ὁποίας τό νερό χρη‐
σιμοποιοῦνταν γιά  τίς  ἀνάγκες  τῶν  κατοίκων ἀλ‐
λά καί τῶν ζώων, ἀφοῦ  γί αὐτό τό σκοπό εἶχε καί 
ποτίστρες. 

Ἡ τουλούμπα ἦταν στεγασμένη σέ κτίσμα – 
ὑπόστεγο  περίπου  50‐60  τ.μ.  καί  ἡ  ἄντληση  τοῦ 
νεροῦ γινόταν μέ ἀντλία, ἡ ὁποία λειτουργοῦσε μέ 
δυό τεράστιους σιδερένιους τροχούς. 

 

 
 

Ἡ τουλούμπα ( σκαρίφημα) 
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Στό χῶρο τῆς τουλούμπας ὅμως ὑπῆρχε καί 
ἄλλη κίνηση, λόγω θέσης, ἀφοῦ   ἦταν στό κέντρο 
τοῦ  χωριοῦ.  Ἐκεῖ  συγκεντρώνονταν  τά  παιδιά  καί 
ἔπαιζαν  στίς  κολόνες  πού  στήριζαν  τή  στέγη  ἤ  
ἀνέβαιναν στίς  τάλπες    τῆς σκεπῆς. Ἐκεῖ  ἔπαιζαν 
τά παιχνίδια «τριάρα» ἤ «ἐννιάρα». Πολλά ἀπογευ‐
ματινά ἐκεῖ σύχναζαν καί γυναῖκες τῆς γειτονιᾶς, 
τότε πού ἦταν συνήθεια τῶν ἁπλῶν γυναικών, νά 
κάθονται  ὅπως  λέγει  καί  τό  σχετικό  ἄσμα  «σταυ‐
ροπόδι στίς αὐλές». 

Ἐκεῖ  γινόταν καί τά  πρόχειρα μαγειρεῖα γιά 
τό  κουρμπάνι  τῆς Ἁγίας Κυριακῆς,  στίς  ἑπτά  Ἰου‐
λίου. Τά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ πενήντα, 
στήθηκε,  λόγω  γειτνίασης  τοῦ  Δημοτικοῦ  Σχο‐
λείου,  δίπλα  στήν  τουλούμπα,  τό  περίπτερο  πώ‐
λησης σιγαρέτων καί ψιλικῶν, ἀπό τόν ἀείμνηστο 
Γ.  Τσουκαλά,  λόγω τῆς  ἰδιότητάς  του ὡς Θύματος 
Πολέμου. Δέν ἦταν ὅμως ἡ μόνη ἀλλαγή στό χῶρο. 
Ἀποφασίστηκε  ἀπό  τό  κοινοτικό  συμβούλιο  ἡ 
ἄντληση τοῦ νεροῦ νά γίνεται μηχανικά, μέ μοτέρ. 
Καί ὅπως ἦταν ἑπόμενο γκρεμίστηκε ἡ σκεπή τῆς 
τουλούμπας,  τοποθετήθηκε  μηχανική  ἀντλία  καί 
κτίστηκε οἰκοδομή, ἡ ὁποία κάλυψε ὄχι μόνον τήν 
ἀντλία  γιά  προστασία,  ἀλλά  σχεδόν  ὅλο  τό  χῶρο 
πού κάλυπτε τό στέγαστρο τῆς τουλούμπας. 

Ἀλλά, ἐπειδή τό  νερό τῆς γεώτρησης  μύριζε  
πετρέλαιο,  λόγω  τῶν  σωληνώσεων  ἤ  ἄλλης  αἰ‐
τίας(;)  καί  ἐπιπλέον  λόγω  τῶν  συχνῶν  βλαβῶν, 
τελικά  ἐπί  προεδρίας  στήν Κοινότητα,  τοῦ Χρυσό‐
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στομου Κεπελῆ, ἐγκαταλείφθηκε ἡ χρησιμοποίηση 
τοῦ νεροῦ τῆς τουλούμπας, ὅπως λεγόταν. 

Ἕνας  ὅμως  ἀκόμη  λόγος,  συνέτεινε  στήν 
ὁριστική ἐγκατάλειψη τῆς τουλούμπας. Αὐτό ἔγινε, 
ὅταν  ἀποδείχτηκε  ἡ  μεγάλη  ἐπικινδυνότητα  τοῦ 
νεροῦ, ὕστερα ἀπό ἐξέταση στό χημεῖο καί ἡ ἀπο‐
δεδειγμένη πλέον ἀκαταλληλότητά του «πρός πό‐
σιν».  Ἡ  ὑποψία  δέ,  ὅτι  προκαλοῦσε  πολλά  κρού‐
σματα  φυματιώσεως  στούς  κατοίκους,  εἶχε  προ‐
σθέσει ἕναν ἀκόμη λόγο. 

Ἀδήριτη ἀνάγκη, λοιπόν, ἀπαιτοῦσε νά γίνει 
κεντρικό δίκτυο ὕδρευσης καί νά βρεθεῖ τό κατάλ‐
ληλο  νερό  γιά  τίς  ἀνάγκες  τοῦ  χωριοῦ.  Γιά  τό 
σκοπό αὐτό ἔγινε μία   διερευνητική γεώτρηση στή 
θέση  κοντά  στό  ἐργοστάσιο  τῆς  γαλακτοβιομη‐
χανίας  «ΔΕΛΤΑ»,  ἡ  ὁποία  ὅμως  δέν  ἀπέδωσε  τά 
ἀναμενόμενα. Τό νερό δέν ἦταν καλό, οὔτε ἀρκετό. 
Τότε  ἀποφασίστηκε  καί  μετά  ἀπό  ἀρκετές  δυ‐
σκολίες  ἡ λύση,  τό  δίκτυο  τοῦ Ροδίτη  νά συνδεθεῖ 
μέ τό δίκτυο τῆς Κομοτηνῆς. Τό αἴτημα τῶν κατοί‐
κων ἔγινε δεκτό ἀπό τό Δῆμο Κομοτηνής καί ἔκτο‐
τε  λύθηκε  τό  χρόνιο  πρόβλημα  τῆς  ὕδρευσης  τοῦ 
Ροδίτη.   

Μία  ἄλλη  γραφική  εἰκόνα,  πού  πλέον  δέν 
ὑπάρχει  στό  Ροδίτη  εἶναι  καί  ἡ  βρύση  μέ  τίς  πο‐
τίστρες τῶν ζώων. 

Βορειοανατολικά  του  χωριοῦ πρό  τοῦ  ποδο‐
σφαιρικοῦ γηπέδου καί τοῦ παρεκκλησίου τῆς «Πα‐
ναγίας»  ὑπῆρχαν  ἡ  βρύση  μέ  τίς  ποτίστρες  τῶν 
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ζώων. Τό νερό τῆς βρύσης αὐτῆς, ἄν καί  δέν ἦταν 
τό  καλλίτερο,  ἐντούτοις,  χρησιμοποιοῦνταν  ἀπό 
μεγάλο μέρος τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ ὡς πόσιμο, 
ἀφοῦ δέν εἶχαν καί ἄλλη ἐπιλογή. Ὑπῆρχαν ὅμως 
καί  κάποιοι  πού  χρησιμοποιοῦσαν  νερό  ἀπό  τά 
πολλά  πηγάδια, πού ὑπῆρχαν στίς αὐλές τους. 

Ἐδῶ θά πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι σ’ αὐτή τή 
βρύση ἐρχόταν οἱ νύφες τοῦ χωριοῦ τήν τρίτη μέρα, 
μετά  τή  στέψη,  ὅπως  προαναφέρθηκε,  γιά  νά 
πάρουν τό νερό μέ τό ὁποῖο θά κατάβρεχαν τό σύ‐
ζυγο, ὅπως ὅριζε τό ἔθιμο. 

Πάει, λοιπόν, καί αὐτή ἡ βρύση. Δέν ὑπάρχει 
πιά.  Τή  χρησιμότητά  της  ὅμως  πρίν  ἀπό  χρόνια   
τήν  ἀπαξίωσαν  οἱ  χωριανοί,  ἐφόσον  τό  νερό  τοῦ 
δικτύου  καλύπτει  ὅλες  τίς  ἀνάγκες  μίας  καί  ἔχει 
μπεῖ στίς αὐλές ὅλων τῶν σπιτιῶν.  

Καί ἕνας  ἄλλος λόγος ὅμως συνέβαλε   στήν 
ἀπεξάρτηση  τοῦ  κοινοῦ  ἀπό  τό  νερό  τῆς  βρύσης. 
Σήμερα  οἱ  κάτοικοι  τοῦ  χωριοῦ  σχεδόν  ἔχουν 
ἀστικοποιηθεῖ.  Δέν  ὑπάρχουν  πλέον  στά  σπίτια 
τόσα ζῶα, οὔτε ἀγέλες καί κοπάδια προβάτων, γιά 
νά ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τό νερό τῆς βρύσης. 

Καί  ἔτσι  κάποια  στιγμή  ἐπῆλθε  τό  μοιραῖο 
καί γί αὐτό τό μνημεῖο τοῦ χωριοῦ καί καλύφθηκε 
ἀπό σωρούς χωμάτων. Στη θέση τοῦ ἔχουν φυτευ‐
τεῖ ἀρκετά καλλωπιστικά δένδρα. 
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29. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 

Φαίνεται, πώς τό «σαράκι» τοῦ ποδοσφαίρου 
ἄργησε νά ἔλθει στό Ροδίτη. Μόλις τό 1951 ἀποφά‐
σισαν οἱ πρῶτοι θερμόαιμοι,  νά ἀσχοληθοῦν μέ τή 
θεά τοῦ ποδοσφαίρου, τή μπάλα!  
 

 

Τό γήπεδο τοῦ Ροδίτη 
 

   Τήν πρώτη ὁμάδα μέ τήν ὀνομασία «ΚΕΡΑΥ‐
ΝΟΣ» ἀποτέλεσαν οἱ Κ. Ἀρβανιτίδης, Χρ. Κεπελής, 
Ἄθ. Λαμπαδάς, Δήμ. Δάρογλου, Ἰορδ. Ζουμπιάδης, 
Ἄν. Πάτρας,  Στ. Καραπαναγιώτης,  Τρ.  Τρακαντζί‐
δης, Ἰορδ. Ἀλέκογλου κ.ἅ. 

Τό μεγάλο πρόβλημα πάντα ἦταν ἡ μπάλα, 
πού τήν πρόσεχαν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, μήν χαθεῖ, 
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μήν τρυπήσει ἤ μήν σκάσει, γιατί δέν ὑπῆρχε δεύ‐
τερη  καί  θά  ἀναγκαζόντουσαν,  νά  συνεχίσουν  τό 
παιχνίδι μέ στουπένια μπάλα, δηλαδή μπάλα ἀπό 
στουπιά δεμένα σέ μορφή μπάλας. 

Ἡ  ὁμάδα  αὐτή  φυσικά  δέν  εἶχε  θεαματικές 
ἐπιδόσεις  καί  οἱ  ἀγῶνες,  πού  γινόντουσαν,  ἦταν 
γιά νά ἐκτονωθεῖ κυρίως ἡ περίσσια ζωντάνια τῆς 
νεολαίας. 

Μετά  ἀπό  κάποια  χρόνια,  νέα  φουρνιά 
φίλων  τῆς στρογγυλῆς θεᾶς  δημιούργησε μία  νέα 
ὁμάδα μέ τήν ὀνομασία «ΔΟΞΑ». Στήν ὁμάδα αὐτή 
ἀγωνίζονται  οἱ  Ἀργύρης Μαργαρίτης  (πάντα  τερ‐
ματοφύλακας),  Τσουκαλάς  Βασίλης,  Λεοντῆς  Δά‐
ρογλου,  Ἀναστάσης  Ἀλέκογλου,  Στάθης  Γκαλα‐
γκοτσίδης, Γιῶργος Νεστορίδης κ. ἅ. 

Ἡ «ΔΟΞΑ» πραγματικά ἔδρεψε δόξες ἐκείνη 
τήν  περίοδο.  Οἱ  ἀγῶνες  τῆς  ἔφερναν  στούς  ὀπα‐
δούς  της,  περηφάνια,  χαρά  καί  αἰσιοδοξία. Ἦταν 
δέ  χαρακτηριστική  ἡ  χαρά  κάποιων  πού,  μετά  τά 
νικηφόρα  ἀποτελέσματα  τῆς  ὁμάδας,  πρόσφεραν 
ὡς  δῶρο στούς  ἐπίλεκτους παῖκτες  ἕνα …  πακέτο 
τσιγάρα τῆς ἐποχῆς, τά «Μακεδονικά» ἤ τοῦ  «Μα‐
τσάγγου»!    

Ἄσπονδοι ἀντίπαλοί της ὁμάδας αὐτῆς ἦταν 
ἡ ὁμάδα τοῦ Θρυλορίου καί κάποιες φορές ἡ ὁμάδα 
τοῦ Κοσμίου. Τά παιχνίδια πού ἔκανε αὐτή ἡ ὁμά‐
δα  ἦταν  παιχνίδια  μέ  τίς  προαναφερθεῖσες,  τήν 
ὁμάδα  τῆς  Καρυδιᾶς  καί  κάποιες  ἄλλες  μικρές 
ὁμάδες τῆς Κομοτηνῆς. 
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Τά  τελευταία  χρόνια,  πού  τώρα  πιά  κάθε 
χωριό  ἔχει  καί  τήν  ὁμάδα  του,  ὑπάρχουν  δέ  καί 
κατηγορίες  ὅπου  κατατάσσονται  αὐτές,  ὁ  Ροδίτης 
ἔχει  μία  καλῆ  ποδοσφαιρική  ὁμάδα  μέ  τήν  ὀνο‐
μασία  «Α.Σ. Ροδίτη», ἐνίοτε ὅμως μέ διακυμάνσεις, 
ὡς πρός τίς ἐπιδόσεις της. 
 

 
 

Ἡ Λέσχη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ροδίτη 
 

30. ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ 
 

Ὁ προσκοπισμός, ἡ γνωστή νεανική κίνηση, 
μέ  μπροστάρη  τό  βετεράνο  τοῦ  προσκοπισμοῦ, 
Γιῶργο Νεστωράκη, γέννημα – θρέμμα τοῦ Ροδίτη,  
τρεῖς  περιόδους  τουλάχιστον,  ἐπιχείρησε  νά  δρα‐
στηριοποιηθεῖ  στό  χωριό  καί  γιά  μεγάλα  διαστη‐
ματα τό κατάφερνε μέ ἀρκετή ἐπιτυχία. 
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Ἡ  πρώτη  περίοδος  ἦταν  κατά  τό  1952‐54. 
Προσκοπική λέσχη εἶχε γίνει  τό παλαιό καφενεῖο, 
ἰδιοκτησίας  Κῶν.  Ἀρβανιτίδη,  πού  ὑπῆρχε  στήν 
πλατεία τοῦ χωριοῦ. Ὡς νεοφώτιστη ἡ νεολαία τοῦ 
χωριοῦ  στήν  ἀρχή  ἀγκάλιασε  τήν  κίνηση,  ἡ  προ‐
σπάθεια  ὅμως  γρήγορα  ξεθύμανε,  κυρίως  ἀπό 
ἔλλειψη στελεχῶν. 

Ἡ  δεύτερη  περίοδος,  πού  ἐπιχειρήθηκε  νά 
ἀναβιώσει ὁ προσκοπισμός ἦταν κατά τά ἔτη 1959‐
62.  Αὐτή  τή  φορά  ὁ  ἀναβιωτής  τῆς  κίνησης  Γ. 
Νεστωράκης εὐτύχησε, νά ἔχει   τρία στελέχη, πού 
καί  τά  τρία  πήγαιναν  στό  γυμνάσιο,  τούς  Γ.  Νε‐
στωρίδη,  Στρ.  Παντελῆ  καί  τό  Θ.  Παπατριαντα‐
φύλλου καί τό κλίμα ἦταν εὐνοϊκότερο καί κράτη‐
σε περισσότερο.  

 
Χορτιάτης. Τζαμπορέτο Ἐνωμοταρχῶν 1960. 

 Ὁ γράφων ὡς ἐνωμοτάρχης. 
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Λέσχη τήν περίοδο αὐτή εἶχε γίνει  ἄλλο κα‐
φενεῖο, τοῦ Γ. Μαρινίδη, πού δέν λειτουργοῦσε. 
Τρίτη  καί  τελευταῖα  προσπάθεια  μέ  πρωτεργάτες 
καί πάλι τό Γ. Νεστωράκη καί τό Γ. Νεστωρίδη, πού 
σημειωτέον ἦταν συγγενεῖς, ἐπιχειρήθηκε  κατά τά 
ἔτη 1966‐70, ἡ ὁποία ὅμως καί πάλι σταμάτησε, ἄν 
καί  αὐτή  τή  φορά  οἱ  ἀρχηγοί  τῆς  κίνησης  κατά‐
φεραν  νά  ἐξασφαλίσουν  οἰκόπεδο  ἀλλά  καί  νά 
κτίσουν ἰδιόκτητη πλέον προσκοπική λέσχη.  
 

31. ΕΝΑ ΑΤΥΠΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

   Ὁ  ἐπισκέπτης  τοῦ  Ροδίτη,  ὄχι  ὁ  οἱοσδήποτε 
ἀλλά ὁ προϊδεασμένος ἐφόσον τό ἐπιδιώξει, μπορεῖ 
νά  θαυμάσει  τά  ἐκθέματα  ἑνός  ἄτυπου  λαογρα‐
φικοῦ  μουσείου  καί  τοῦτο,  ἐπειδή  στεγάζεται  σέ 
ἰδιωτική ἀποθήκη, τοῦ πολύ φιλόξενου Παναγιώτη 
Καρακατσάνη. 

Τό  ἰδιότυπο αὐτό μουσεῖο  ἔχει  ἐκθέματα  τά 
ὁποῖα ἔχει συλλέξει μέ μόχθο καί δαπάνη προσω‐
πική ὁ προαναφερόμενος καί εἶναι καιρός, νά βρε‐
θεῖ τρόπος, ὥστε νά μεταστεγαστοῦν τά ἐκθέματα 
σέ πιό κατάλληλο χῶρο, γιά καλύτερη προβολή καί 
συντήρηση καί ἡ ἐπισκεψιμότητα σέ αὐτό πλέον νά 
αὐξηθεῖ καί νά γίνει γνωστό καί στό εὐρύτερο κοι‐
νό. 

Στό  ἐκθετήριο  αὐτό  μπορεῖ  κανείς  νά  δεῖ 
γεωργικά  ἐργαλεῖα  πού  δέν  χρησιμοποιοῦνται 
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πλέον,  σπάνια  πετρώματα  (λ.χ.  αὐγά  δεινοσαύ‐
ρων),  ἀντικείμενα  οἰκιακῆς  χρήσης  τοῦ  παρελ‐
θόντος καί ἄλλα ἀξιόλογα ἀντικείμενα. 
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Ἀπολιθωμένα αὐγά δεινοσαύρων (;) 

 

 
Ἀγροτικά ἐργαλεῖα 
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καί ἄλλα ἐκθέματα ἀπό τή συλλογή  
τοῦ κ. Καρακατσάνη 

 
32. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 

 

 
 

Ὁ χοροδιδάσκαλος Δ. Γουλιμάρης μέ τό χορευτικό 
του Ροδίτη. 
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Τά  πρῶτα  χρόνια  οἱ  γηραιότεροι,  ὄχι  ὅλοι, 
φοροῦσαν οἱ μέν ἄνδρες ποτούρια,  ζωνάρι,  ἀντερί 
καί  τραγιάσκα  καί  οἱ  γυναῖκες,  μαντήλα,  φαρδιά 
πουκαμίσα καί βράκα. 
   Σήμερα ἡ εὐρωπαϊκή ἐνδυμασία ἔχει ἐπικρα‐
τήσει σέ ὅλες τίς ἡλικίες. 
 

33. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
 

Τίς  μεγάλες  καί  κρύες  νύχτες  τοῦ  χειμώνα, 
τότε  πού  δέν  ὑπῆρχαν  οἱ  τηλεοράσεις  καί  τά 
VIDEO  οἱ  κάτοικοι  ἀντάλλασσαν  τακτικά  οἰκογε‐
νειακές ἐπισκέψεις καί τότε γιά νά περάσει εὔκολα 
ἡ  βραδιά,  κυρίως  οἱ  γηραιότεροι  ἔλεγαν  μακρο‐
σκελῆ  παραμύθια,  πού  κυριολεκτικά  καθήλωναν 
μικρούς  καί  μεγάλους.  Μάλιστα  δέ  κάποιοι  ἀπαι‐
τητικοί παραμυθάδες, ὅταν ἄρχιζαν, ἔλεγαν στούς 
ἀκροατές τους, ἄν ἤθελαν νά πιοῦν νερό ἤ νά πᾶνε 
στήν  τουαλέτα,  νά  τό  ἔκαναν  πρίν  ἀρχίσει  τό 
παραμύθι, γιατί δέν ἤθελαν καμιά διακοπῆ. 

Ἄς  δοῦμε  μερικά  ἀπό  τά  παραμύθια,  πού 
λέγονταν τότε. 
 

34. Η ΤΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ 
 

Μία  φορᾶ  κι  ἕναν  καιρό  περπατώντας,  σέ 
ἕνα σταυροδρόμι,  ἔξω ἀπό μία πόλη,  ἔτυχε νά συ‐
ναντηθοῦν  ἡ  «Τύχη»  καί  ὁ  «Χρυσός».  Κάθισαν  νά 
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ξεκουραστοῦν καί ἔπιασαν κουβέντα. Γιά νά περά‐
σει,  λοιπόν,  ἡ  ὥρα  ἄρχισαν  νά  συζητοῦν  διάφορα 
θέματα.      

Κάποια  στιγμή,  ἦρθε  σά  θέμα  συζήτησης  ἡ 
εὐτυχία  τῶν  ἀνθρώπων.  Καί  πρῶτος  ὁ  «Χρυσός» 
λέει: 

‐  Ἐγώ,  ὅπου  μπῶ,  οἱ  ἄνθρωποι  γίνονται 
πλούσιοι καί εὐτυχισμένοι. Ἔχουν ὅλα τά καλούδια 
καί δέν τούς λείπει τίποτε. 

‐  Ὄχι,  τοῦ  ἀπάντησε  ἡ  «Τύχη».  Ἄν  δέν 
βοηθήσω  ἐγώ,  οἱ  ἄνθρωποι  δέν  μποροῦν  νά  νιώ‐
σουν οὔτε χαρά, οὔτε καί καμιά ἄλλη εὐτυχία. 

Καί  ἐπειδή  δέν  συμφωνοῦσαν,    σκέφθηκαν, 
νά  δοκιμάσουν  σέ  ἕναν  περαστικό  ἄνθρωπο,  τό 
ποιός εἶχε δίκιο κατά τά λεγόμενά τους. 

Πρῶτος ὁ «Χρυσός» καλεῖ τόν περαστικό καί 
τοῦ δίνει μία χρυσή λίρα. 

Ὁ ἄνθρωπος μόλις πῆρε τή λίρα χαμογέλα‐
σε εὐχαριστημένος. 

‐  Εἶδες,  λέει  ὁ  «Χρυσός»  στήν  «Τύχη»,  ὁ  ἄν‐
θρωπος  ἔφυγε  χαρούμενος.  Ἐγώ  τοῦ  ἔφερα  τή 
χαρά. 

Σέ  λίγο,  ὅμως,  βλέπουν  τόν περαστικό  στε‐
ναχωρημένο, νά γυρίζει πίσω καί νά κοιτάζει δεξιά 
κι ἀριστερά. 

Τόν  πλησιάζει  ὁ  «Χρυσός»  καί  τόν  ρωτάει, 
γιατί εἶναι στενοχωρημένος. 

‐ Ἄστα, φίλε μου, τοῦ ἁπαντά ὁ περαστικός. 
Τή  λίρα  πού  μου  ἔδωσες,  νόμιζα,  ὅτι  τήν  ἔβαλα 
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στήν  τσέπη  μου.  Πρίν  ἀπό  λίγο  ὅμως ψάχνοντας,  
δέν  τή  βρῆκα.  Μᾶλλον  κάπου  θά  μοῦ  ἔπεσε  καί 
τώρα τήν ψάχνω. 

Ὁ  «Χρυσός»,  ἄν  καί  δέν  τοῦ  καλοάρεσε  ἡ 
ἱστορία  τῆς  χαμένης  λίρας,  θέλοντας  νά  δείξει 
στήν  «Τύχη»,  ὅτι  ἡ  δύναμή  του  τελικά  εἶναι  με‐
γάλη, πιάνει καί δίνει στόν περαστικό δυό λίρες! 

Ὁ ἄνθρωπος μόνο πού  δέν  τόν φίλησε  ἀπό 
τή χαρά του. 

‐ Εἶδες, περηφανεύτηκε ὁ «Χρυσός». Νά ποιά  
εἶναι ἡ δύναμή μου. 

‐ Καλά, τοῦ λέει ἡ «Τύχη», θά δοῦμε. 
Δέν ἀπόσωσε ἡ «Τύχη» τήν κουβέντα της, νά 

‘σού καί πάλι ὁ ἄνθρωπος.  
Μέ  κατεβασμένο  τό  κεφάλι  ἐπέστρεφε  ἀπό 

τήν πόλη. Ἦταν φανερό, πώς κάτι δυσάρεστό του 
εἶχε συμβεῖ. 

Τόν πλησιάζει ὁ «Χρυσός».  
–Τι σοῦ συνέβη, φίλε μου,  τόν ρωτάει. Αὐτό 

κι αὐτό τοῦ ἀπαντάει ὁ χωρικός καί τοῦ ἐξηγεῖ, ὅτι 
ἔμπλεξε μέ κάτι ἀπατεῶνες, οἱ ὁποῖοι τόν ξεγέλα‐
σαν καί τοῦ πῆραν στή συναλλαγή τίς δυό λίρες. 

Ὁ «Χρυσός» γιά τρίτη φορᾶ καί μή θέλοντας 
νά παραδεχτεῖ,  ὅτι ματαιοπονοῦσε,  λέει στό χωρι‐
κό. 

‐  Φίλε,  νά  πάρε  αὐτό  τό  σακούλι,  εἶναι 
γεμάτο λίρες, πρόσεχε στό δρόμο καί , ἄντε στό κα‐
λό! 
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Ὁ χωρικός πῆρε  τό  σακούλι  κι  ἀπ’  τή  χαρά 
του, ξέχασε νά εὐχαριστήσει τόν … εὐεργέτη του. 

Ἡ  χαρά  ὅμως  δέν  κράτησε  γιά  πολύ.  Στό 
δρόμο  τοῦ  τόν συνάντησαν ληστές  καί  τοῦ πῆραν 
τό  σακούλι  μέ  τίς  λίρες.  Ἐπιπλέον  τόν  χτύπησαν 
τόσο πού σχεδόν μέ τό ζόρι περπατοῦσε. 

Αὐτή τή φορά πλησίασε τό χωρικό ἡ «Τύχη», 
δέν  τοῦ  εἶπε  τίποτα,  τόν  ἀκούμπησε  λιγάκι  στόν 
ὦμο καί τοῦ ἔκανε νόημα νά φύγει. 

Ὁ  ἄνθρωπος  μέ  βαριά  βήματα  ξεκίνησε 
πάλι νά πάει στήν πόλη. Δέν ἔκανε ὅμως λίγα βή‐
ματα  καί  εἶδε  κάτι  νά  γυαλίζει  στήν  ἄκρη  τοῦ 
δρόμου.  Σκύβει  καί  τί  νά  ἰδεῖ.  Ἡ  λίρα  πού  εἶχε 
χάσει  ἦταν μπροστά του. Τή βάζει χαρούμενος στή 
τσέπη  του  καί  συνέχισε  τό  δρόμο  τοῦ  πρός  τήν 
πόλη. Παρακάτω μία νέα ἔκπληξη τόν περίμενε. Οἱ 
ἀπατεῶνες πού τόν εἶχαν ξεγελάσει καί τοῦ πῆραν 
τίς δυό λίρες ἐμφανίστηκαν τρέχοντας καί σχεδόν 
γονατιστοί  του  ζητοῦσαν  νά  τούς  συγχωρέσει  καί 
τοῦ ἔδωσαν τίς δυό λίρες του. 

Τί εἶχε συμβεῖ;  Κάποιος εἶχε δεῖ τή συναλλα‐
γή τοῦ χωρικοῦ μέ τούς ἀπατεῶνες καί ὅταν αὐτοί 
πῆγαν νά ἐξαπατήσουν καί τόν ἴδιο, αὐτός ἀποκά‐
λυψε τήν ἀπάτη τους καί τούς ἀπείλησε, ὅτι, ἄν δέν 
ἐπιστρέψουν  τίς λίρες στόν κάτοχό  τους,  ὄχι μόνο 
θά τούς κατήγγειλε στήν ἀστυνομία ἀλλά θά τούς 
ἔριχνε κι ἕνα γερό «μπερντάχι». 

Ἔτσι,  λοιπόν,  οἱ  ἀπατεῶνες  κάνοντας  τήν 
ἀνάγκη φιλοτιμία ἐπέστρεψαν τίς λίρες. 
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Στήν εἴσοδο τῆς πόλης νέα ἔκπληξη περίμε‐
νε  τό  χωρικό  μας.  Ἕνα  τσοῦρμο  κόσμος  εἶχαν 
ζωηρή συζήτηση καί ἀκουγόταν νά λένε δυνατά. 

‐ Μπράβο, τυχερός, ὁ ἄνθρωπος! Ἡ ἀστυνο‐
μία  ἔπιασε  τούς ληστές. Ποῦ νά  ‘ναί,  ἄραγε,  ἐκεῖ‐
νος! 

Ὁ χωρικός μόλις ἄκουσε τά λεγόμενα, ἔτρε‐
ξε  στήν  ἀστυνομία,  ὅπου  εἶχε  καταγγείλει  τή  λη‐
στεία.  Ἐκεῖ,  πράγματι  τοῦ  ἐπέστρεψαν  τό  σακου‐
λάκι μέ τίς λίρες καί τοῦ εὐχήθηκαν:  

‐ Καλή Τύχη! 
Στό  γυρισμό  γιά  τό  χωριό  τοῦ  ὁ  ἄνθρωπος 

θέλησε  νά  εὐχαριστήσει  τούς  δυό παράξενους  εὐ‐
εργέτες  του.  Στόν  τόπο  ὅμως  πού  τούς  εἶχε  συν‐
αντήσει  τώρα δέν ἦταν κανένας καί  τοῦτο γιατί ἡ 
«Τύχη»  κι  ὁ  «Χρυσός»  χάθηκαν  μέσα  στόν  κόσμο 
ψάχνοντας νά βροῦν ἄλλους ἀνθρώπους πού αὐτοί 
θά τούς πίστευαν. 

Κι  ὁ  ἄνθρωπος,  πού  τόν  ἄγγιξε  ἡ  «Τύχη», 
ἔζησε   καλά κι ἐμεῖς καλύτερα! 

 
35.  ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ 

 

Μία φορᾶ κι  ἕναν καιρό,  τότε πού οἱ  νεράι‐
δες  ζοῦσαν  στά  δάση,  τά  ποτάμια  καί  τούς  πύρ‐
γους, σέ μία μακρινή πολιτεία ἦταν ἕνα πολύ ψηλό 
κάστρο.  

Λέγανε,  ὅτι  τά  βράδια  ἀπ’  τό  κάστρο  αὐτό 
ἔβγαινε μία νεράιδα, πήγαινε σέ ἕνα κοντινό ρέμα 
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καί  ἔκανε  τό  μπάνιο  της.  Ὅταν  τελείωνε,  γύριζε 
στό κάστρο τραγουδώντας, ἔκλεινε τή βαριά πόρτα 
καί χανότανε.  

Πολλοί ἄκουσαν γιά τίς νυχτερινές ἐξόδους  
τῆς  νεράιδας  καί  ἐπιχείρησαν  νά  τή  δοῦν  καί  τήν 
ἡμέρα. 

Ποτέ ὅμως κανένας δέν μπόρεσε νά τήν δεῖ 
καί ἡ ἀπάντηση πού ἔπαιρναν ἀπό τούς ὑπηρέτες 
ἦταν, ὅτι τέτοια νεράιδα δέν ζοῦσε στόν πύργο. 

Ἕνα ὄμορφο παλικάρι ἔμαθε γιά τήν πεντά‐
μορφη νεράιδα καί πῆρε τήν ἀπόφαση, νά πάει νά 
τή γνωρίσει. 

Ἀφοῦ ὅμως ἤξερε τό παλικάρι, ὅτι ἡ νεράιδα 
ἐμφανιζότανε στό ποτάμι μόνο τή νύχτα,   σκέφτη‐
κε,  νά  πάει  νά  τή  συναντήσει  νύχτα  στό  ποτάμι, 
ἐκεῖ  πού ἔκανε τό μπάνιο της. 

Μία καί δυό μία νύχτα πραγματικά πῆγε καί 
τή συνάντησε! 

Ἀπό  τήν  ἑπόμενη μέρα,  ὅμως,  ὅλοι  οἱ φίλοι 
καί οἱ γνωστοί του παλικαριοῦ εἶδαν μία τεράστια 
ἀλλαγή στή  ζωή  του. Ἔχτισε  ἕνα πολύ μεγάλο  κι 
ὄμορφο σπίτι καί ἀγόρασε πολλά‐ πολλά χτήματα. 
Ζοῦσε πλέον σάν ἄρχοντας. 

Πολλοί τόν ζήλευαν καί ἤθελαν νά μάθουν 
τό μυστικό του. Πῶς κατάφερε, νά ἀλλάξει τή ζωή 
του.  Αὐτός  ὅμως  τό  κρατοῦσε  ἑπτασφράγιστο 
μυστικό    καί  δέν  ἔλεγε  σέ  κανέναν  τήν  αἰτία  τοῦ 
πλουτισμοῦ του. 
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Κάποτε,  δέν  ἄντεξε  στίς  πιέσεις  κάποιου 
φίλου  του  καί  τοῦ  ἐμπιστεύθηκε  τό  μυστικό  του. 
Τοῦ εἶπε, πώς ἡ νεράιδα, τή βραδιά πού τήν ἐπισκέ‐
φθηκε, τοῦ χάρισε ἕνα μαγικό λυχνάρι καί μ’ αὐτό, 
ὅταν  τό  ἄναβε  παρουσιαζότανε  ἕνας  ἀράπης  καί 
τοῦ ἔφερνε ὅ,τι τοῦ ζητοῦσε. 

Τό μυστικό αὐτό κάποια στιγμή ὁ φίλος του 
τό εἶπε καί σέ ἕναν ἄλλο φίλο, αὐτός σέ ἄλλο καί 
τελικά ἔφτασε καί στά αὐτιά τοῦ τούρκου μπέη τῆς 
περιοχῆς. 

Ὁ  μπέης,  ὅταν  ἔμαθε  τό  μυστικό  τοῦ  παλι‐
καριοῦ, ἔστειλε τούς ἀνθρώπους του καί ἔφεραν μέ 
τή  βία  τό  παλικάρι  καί  τό  μαγικό  λυχνάρι,  στό 
σαράι του. 

Ἀφοῦ ἔκλεισε τό παλικάρι στό μπουντρούμι, 
τό βράδυ κάλεσε  τούς φίλους  του σέ  τραπέζι.  Τήν 
ὥρα τοῦ φαγητοῦ ὁ μπέης θέλησε, νά κάνει ἐπίδει‐
ξη, τό ἀπόκτημα πού πῆρε ἀπό τό παλικάρι, καί τή 
δύναμη πού εἶχε. 

Δίνει λοιπόν διαταγή, νά φέρουν τό λυχνάρι 
καί  τό  ἀνάβει  ὁ  ἴδιος.  Ἀμέσως  παρουσιάστηκε  ὁ 
ἀράπης  καί  ρώτησε,  τί  τόν  θέλουν.  Ὅταν  ὅμως  ὁ 
μπέης  ζήτησε,  νά  τοῦ  φέρει  μπόλικο  χρυσάφι,  ὁ 
ἀράπης μέ  τό ραβδί, πού  εἶχε μαζί  του, ἄρχισε νά 
χτυπᾶ, χωρίς σταματημό, δούλους καί ἄρχοντες. 

Τότε  ὁ  μπέης  φοβήθηκε  πολύ  καί  ἔστειλε 
ἀνθρώπους του, νά φέρουν ἀπό τό μπουντρούμι τό 
φυλακισμένο παλικάρι.  
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Τό  παλικάρι  ἔσβησε  τό  λυχνάρι  καί  ἔτσι 
σταμάτησε  τό  κακό  γιά  τό  μπέη  καί  τούς  φίλους 
του. 

Ὁ  μπέης  τρομοκρατημένος  ἀπό  τό  πάθημά 
του μέ τό λυχνάρι καί τόν ἀράπη ἄφησε ἐλεύθερο 
τό παλικάρι, πού χαρούμενο γύρισε στό σπίτι του. 

Ἤμουνα  κι  ἐγώ  ἐκεῖ  καί  μ’  ἔδωσαν  ἕνα  κό‐
σκινο φλουριά. Στό δρόμο γιά τό σπίτι μου πέρασα 
κι ἀπό ἕνα ρέμα. 
   Οἱ βάτραχοι στό ρέμα φώναζαν βράκ – βράκ 
– βράκ κι ἐγώ θάρρεψα, πώς κάποιοι ἔλεγαν μπράκ 
‐  μπράκ  –μπράκ,  δηλαδή  ἄφησε  –  ἄφησε,  φο‐
βήθηκα, πού λέτε, τά παράτησα κι ἔφυγα! 
 

36. ΤΟ ΦΤΩΧΟ ΚΟΡΙΤΣΙ  
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

 
Μία φορᾶ  κι  ἕναν  καιρό,  τότε  πού  ὄμορφες 

νεράιδες ζοῦσαν στά δάση, στά νερά τῶν ποταμιῶν 
καί τῶν λιμνῶν, τότε πού τά ζῶα μιλοῦσαν μέ τούς 
ἀνθρώπους καί  οἱ μάγισσες μιλοῦσαν μέ  τά ξωτι‐
κά, κοντά σέ ἕνα δάσος ζοῦσε ἕνα ἀνδρόγυνο, πού 
δέν εἶχαν παιδιά. 

Ἦταν  φτωχοί  ἄνθρωποι,  ζοῦσαν  εἰρηνικά 
καί  ἀσχολοῦνταν  μέ  τίς  δουλειές  τους.  Εἶχαν  τήν 
ὑγεία  τους  καί  ζοῦσαν  σχεδόν  εὐτυχισμένοι.  Καί 
λέω σχεδόν, ἐπειδή εἶχαν ἕνα μαράζι, πού καθημε‐
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ρινά  τό  σκεφτόντουσαν  καί  τούς  βασάνιζε  τήν 
καρδιά.   

Καί  τό  μαράζι  αὐτό  ἦταν,  πού  δέν  εἶχαν 
παιδιά. 

Νύχτα μέρα λοιπόν, προσεύχονταν στόν κα‐
λό  Θεό,  νά  τούς  δώσει  ἕνα  παιδάκι,  νά  ‘χοῦν  κι 
αὐτοί  παρέα,  νά  τό  φροντίζουν  ἀλλά  κι  ὅταν 
μεγαλώσει,  αὐτό νά τούς γηροκομήσει.  

Χρόνια  παρακαλοῦσαν  τό Θεό  καί  ἡ  ἐπιθυ‐
μία  τούς  ἔγινε  λαχτάρα  κι  ἀφοῦ  δέν  τούς  ἔδινε 
παιδί,  παρακαλοῦσαν,  νά  τούς  δώσει  ἔστω  ἕνα 
κατσικάκι, πού θά τό μεγάλωναν σάν παιδί τους. 

Ὁ  καλός  Θεός,  πού  κανέναν  δέν  ἀφήνει 
παραπονεμένο, ἄν εἶναι καλός ἄνθρωπος,  κάποτε 
πραγματοποίησε  αὐτή  τήν  εὐχή  τους  καί  τούς 
ἔδωσε  ἕνα  πανέμορφο  κατσικάκι,  πού  ὅμως  αὐτό 
τό κατσικάκι εἶχε κι ἕνα χάρισμα. 
   Μποροῦσε νά μιλάει ἀνθρωπινά! 

Οἱ καλοί μας ἄνθρωποι, πραγματικά,  εὐχα‐
ρίστησαν τόν καλό Θεό,  γιά  τό δῶρο του καί πρό‐
σεχαν  τό  κατσικάκι  σάν  τά  μάτια  τους,  πραγμα‐
τικά σάν παιδί τους.  

Τό  κατσικάκι  ὅλη  μέρα  ἔπαιζε  μέσα  στό 
σπίτι.  Ὅταν  χόρταινε  τό  παιχνίδι,  ἔβγαινε  στήν 
πόρτα τοῦ σπιτιοῦ, στό κατώφλι, καί πολλές φορές 
ἔβλεπε  τά παιδιά,  πού πήγαιναν στό ποτάμι,  ἐκεῖ 
στό  δάσος,  νά  κολυμπήσουν  καί  νά  πλύνουν  τά 
ροῦχα τους. 
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Τό  κατσικάκι  ἤθελε  κι  αὐτό  νά  πάει  στό 
ποτάμι,  νά  παίξει,  νά  κολυμπήσει  καί  νά  πλύνει 
ροῦχα. Γί αὐτό ἔλεγε στή μάνα του: 

‐  Καλή  μου  μανούλα,  ἄσε  μέ  κι  ἐμένα,  νά 
πάω  στό  ποτάμι,  νά  παίξω,  νά  πλύνω  καί  τά 
ροῦχα! 

Ἡ  καλή  γυναικούλα,  πού  δέν  ἤθελε  νά  χα‐
λάσει  τό  χατίρι  τοῦ  παιδιοῦ  της,  ἀφοῦ  εἶχε  τό 
κατσικάκι  σάν  παιδί  της,  μία  μέρα    κρέμασε  στά 
κέρατά  του  κάμποσα ροῦχα καί  τοῦ  εἶπε,  νά πάει 
στό ποτάμι, νά τά πλύνει. 

Τό  κατσικάκι,  σάν  ἔφτασε  στό  ποτάμι,  δέν 
πῆγε  ἐκεῖ  πού  ἔπλυναν  τά  ροῦχα  τούς  τά  ἄλλα 
κορίτσια, ἀλλά τράβηξε πιό πέρα, ἐκεῖ ὅπου δέν τό  
ἔβλεπε κανείς ἄλλος. 

Ἀφοῦ  εἶδε,  λοιπόν,  ὅτι  ἐκεῖ  κοντά  δέν  ἦταν 
κανείς  ἄλλος,  πού  νά  τό  βλέπει,  ἄφησε  κάτω  τά 
ροῦχα, πού εἶχε στά κέρατα καί ἔβγαλε καί τήν …  
προβιά του.  

Τότε συνέβηκε κάτι τό μαγικό. Τό κατσικάκι 
μεταμορφώθηκε ἀμέσως σέ ἕνα πεντάμορφο κορί‐
τσι,  πού  ἄρχισε  χαρούμενο,  νά  κολυμπᾶ  καί  νά 
παίζει μέ τά γάργαρα νερά. 

Ξαφνικά ὅμως, καί ἐκεῖ πού δέν τό περίμενε 
τό  κορίτσι,  πίσω  ἀπό  ἕνα  μεγάλο  δένδρο  φάνηκε 
ἕνας καβαλάρης πού ἦρθε νά ποτίσει τό ἄλογό του. 
Ὁ  καβαλάρης  αὐτός  ἦταν  τό  βασιλόπουλο  πού 
κυνηγοῦσε στό δάσος. 
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Τό  κορίτσι  μέσα  στήν  ἀνεμελιά  του  δέν 
κατάλαβε, ὅτι ἦρθε κάποιος καί τό παρακολουθεῖ. 
Τραγουδοῦσε μάλιστα ἕνα γνωστό τραγουδάκι: 
 

Γαρυφαλλιά μου πράσινη, καλέ (δίς) 
Πότε θά κοκκινίσεις (δίς). 
Νά κόψω ἕνα γαρύφαλλο, καλέ. (δίς) 
Νά βάλω στό κεφάλι (δίς). 

 
Τό  βασιλόπουλο  προσεχτικά  κατέβηκε  ἀπό 

τό ἄλογό του, τό πῆγε παράμερα, γιά νά μήν τό ἰδεῖ 
τό κορίτσι καί κρύφτηκε καί τό ἴδιο. 

‐  Τί  πανέμορφο  κορίτσι,  συλλογίστηκε  τό 
βασιλόπουλο. Εἶναι σάν  πραγματική νεράιδα. 

Τό  κορίτσι  σέ  λίγο  σταμάτησε  τό  παιχνίδι, 
μάζεψε  τά  ροῦχα  πού  εἶχε  πλύνει,  φόρεσε  τό … 
τομάρι του καί πῆρε τά δρόμο τοῦ γυρισμοῦ. 

Τό  βασιλόπουλο,  χωρίς  νά  πλησιάσει,  ἀπό 
μακριά παρακολούθησε πού πήγαινε τό κατσικάκι 
– κορίτσι. 

Ὅταν τό εἶδε νά μπαίνει στό φτωχικό σπίτι, 
ἀπομακρύνθηκε καί τράβηξε γιά τό παλάτι. 

Ξεπέζεψε καί πῆγε στό δωμάτιό του. Ὁ νοῦς 
τοῦ ὅμως δέν  ἔφευγε ἀπό  τό πεντάμορφο κορίτσι, 
πού  εἶδε  στό  ποτάμι.  Ἀπό  ἐκείνη  τήν  ἡμέρα  καί 
κάθε  μέρα  πήγαινε  στό  ποτάμι,  μήπως  ξανασυ‐
ναντήσει τό κατσικάκι‐ κορίτσι. 

Τό  κατσικάκι  ὅμως  γιά  καιρό  δέν  πήγαινε 
στό ποτάμι καί ὅταν ξαναπῆγε, ἦταν πολύ προσε‐
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χτικό,  εἶδε  πώς  κάποιος  τό  παρακολουθεῖ  καί 
γύρισε στό σπίτι του. 

Γιά νά μήν τά πολυλογοῦμε,  τό βασιλόπου‐
λο ἀγάπησε πολύ τό παράξενο κορίτσι. Καί ἐπειδή 
δέν  μποροῦσε  πλέον  νά  τό  ἰδεῖ  ἔπεσε  σέ  βαριά 
ἀρρώστια. Καί ὅσους γιατρούς κάλεσε ὁ βασιλιάς, 
δέν γιάτρεψαν τό βασιλόπουλο. 

Ὁ  βασιλιάς  τότε  εἶπε  σέ  ἕναν  τελάλη,  νά 
γυρίσει σέ ὅλη τη χώρα καί νά εἰπεῖ, ὅτι ὅποιος ἔχει 
γιατρικό, πού νά κάνει καλά    τό βασιλόπουλο,  νά 
τοῦ τό πάει. 

Τό  μήνυμα  αὐτό  τοῦ  τελάλη  τό  ἄκουσε  καί 
τό  κατσικάκι.  Πάει  λοιπόν  στή  μάνα  του  καί  τῆς 
λέει,  νά  τῆς  ἑτοιμάσει  τό φάρμακο γιά  τό βασιλό‐
πουλο. 

Ἡ  καλή  γυναικούλα  σκέφτηκε,  πώς  αὐτή 
δέν  εἶχε  ὄχι  μόνο  φάρμακο  μά  οὔτε  τίποτε  ἄλλο  
καλύτερο,  νά  στείλει  στό  βασιλόπουλο.  Ἐπειδή 
ὅμως  δέν  ἤθελε,  νά  στεναχωρήσει  καί  τό  κατσι‐
κάκι‐  κορίτσι  τῆς  ἔκατσε  καί  ἐφτίαξε  μία  ζεστή 
σούπα,  τήν  ἔβαλε  σέ  ἕνα  τσουκάλι,  τήν  κρέμασε 
στά  κέρατα  καί  εἶπε  στό  κατσικάκι  νά  τρέξει,  γιά 
νά  εἶναι  ζεστή  ἡ  σούπα  καί  νά  τή  δώσει  στό 
βασιλόπουλο. 

Ἔτσι κι ἔγινε.  
Τό  βασιλόπουλο  μόλις  εἶδε  τό  κατσικάκι 

πῆγε  νά  τρελαθεῖ  ἀπό  τή  χαρά  του.  Σηκώθηκε 
ἀμέσως πῆρε  τό  τσουκάλι  δοκίμασε  τή σούπα καί 
ἔτρεξε χαρούμενο στόν πατέρα του καί βασιλιά. 
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‐  Πολυχρονεμένε  μου  βασιλιά,  αὐτό  τό 
κατσικάκι,  μέ  γιάτρεψε  καί    θέλω  νά  μείνει  στό 
παλάτι.  

Ὁ βασιλιάς δέχτηκε ἀμέσως, γιατί δέν ἤθελε 
νά χαλάσει τό χατίρι τοῦ παιδιοῦ του. 

Τό βασιλόπουλο τρέχει στό σπίτι τοῦ κατσι‐
κιοῦ καί λέει στή μητέρα του. 

‐  Καλή  μου  κυρία,  αὐτό  τό  κατσικάκι  τό 
θέλω  γιά  γυναίκα  μου  κι  ἄς  εἶμαι  καί  βασιλό‐
πουλο. 

‐ Παιδί μου, σέ παρακαλῶ, μήν μοῦ παίρνεις 
τό  παιδάκι  μου.  Εἶναι  τό  μοναδικό  στήριγμά  μου 
καί θέλω νά μέ κοιτάξει στά γεράματά μου. 

Μήν στεναχωριέσαι, κυρά μου, γί αὐτό. Ἐγώ 
θά  σέ  κοιτάξω  καλύτερα,  ἀφοῦ  μαζί  μέ  τό  κατσι‐
κάκι, θά πάρω κι ἐσένα μαζί μου στό παλάτι. 

Κι ἔτσι θέλοντας καί μή τό κατσικάκι μέ τή 
μητέρα τοῦ πῆγαν στό παλάτι.  

Ἐκεῖ,  τό  κατσικάκι  κοιμόταν  σέ  ξεχωριστό 
δωμάτιο,    πάντα  μέ  κλειστά  παράθυρα,  ὅπου  δέν 
τό  ἐνοχλοῦσε  κανένας.  Τά  βράδια,  ὅταν  ἦταν  νά 
κοιμηθεῖ,  ἀφοῦ  ἦταν  σίγουρο,  ὅτι  δέν  τό  βλέπει 
κανένας,  ἔβγαζε  τό  τομάρι  του  καί  κοιμόταν  στό 
κρεβάτι  σάν  κανονικός  ἄνθρωπος.  Τό  πρωί  μόλις 
λαλοῦσε  ὁ  κόκορας  ἔβαζε  πάλι  τό  τομάρι  καί 
γινόταν κατσικάκι. 

Ἐδῶ  θά  πρέπει  νά  ποῦμε,  ὅτι  τό  μυστικό 
αὐτό  τῆς  μεταμόρφωσης  τοῦ  κατσικιοῦ  σέ  πανέ‐
μορφη κοπέλα δέν τό γνώριζε οὔτε  ἡ μητέρα του. 
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Τό βασιλόπουλο, ἄν καί τό ἤθελε πολύ,  δέν 
πήγαινε  τά  βράδια  σέ  αὐτό  τό  δωμάτιο.  Καί  περί‐
μενε τή στιγμή, πού θά μεταμορφωθεῖ καί πάλι τό 
κατσικάκι σέ ὄμορφη κοπέλα. 

Καί ἡ στιγμή αὐτή δέν ἄργησε. 
Τό  κατσικάκι  ‐  κορίτσι    ζοῦσε  εὐτυχισμένο 

στό παλάτι. Ἡ μαγεμένη τοῦ καρδιά ὅμως κάποια 
στιγμή ἀγάπησε κι αὐτή τό βασιλόπουλο καί τώρα 
κι αὐτό ἤθελε, νά μεταμορφωθεῖ ὁριστικά πλέον σέ 
κοπέλα καί νά τό παντρευτεῖ.   

‐  Πῶς  μποροῦσε  νά  γίνει  αὐτό;  Ἡ  σκέψη 
αὐτή  βασάνιζε  τόσο  τό  κατσικάκι  ὅσο  καί  τό  βα‐
σιλόπουλο.  

Τή λύση στό μεγάλο αὐτό πρόβλημα  γιά τό 
μαγεμένο  κατσικάκι  θά  τήν  ἔδινε  ἡ  καλοκάγαθη 
μανούλα  του.  Αὐτή  παρακαλοῦσε  τώρα  τόν  καλό 
Θεό,  νά  βοηθήσει,  ὥστε  τό  κατσικάκι‐  κορίτσι  νά 
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό τομάρι τοῦ κατσικιοῦ πού ἦταν 
ὑποχρεωμένη  νά φορᾶ  καί  νά πάρει  τήν πραγμα‐
τική του ὄψη, πού ἦταν μία πανέμορφη κοπέλα.  

Ὁ  καλός  Θεός  καί  πάλι  ἀφοῦ  εἶδε,  πώς, 
πράγματι,  οἱ  δυό  νέοι,  τό  βασιλόπουλο  καί  τό 
κατσικάκι‐  κοπέλα  βασανιζόντουσαν,  γιατί  δέν 
μποροῦσαν νά ἑνωθοῦν μέ τά δεσμά τοῦ γάμου καί 
ἡ  ἀγάπη  τούς  ἦταν  ἀπέραντη,  ἕνα  βράδυ  παρου‐
σιάστηκε  στό  ὄνειρο  τῆς  μανούλας  τοῦ  κοριτσιοῦ 
καί τῆς εἶπε, πώς μποροῦσαν νά λυθοῦν τά δεσμά 
τῆς κοπέλας καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό τομάρι τοῦ 
κατσικιοῦ. 
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Τῆς  εἶπε,  λοιπόν,  πώς  γιά  νά  λυθοῦν  τά 
μάγια,  θά  πρέπει  τό  βασιλόπουλο,  τήν  ὥρα  πού 
κοιμᾶται τό κατσικάκι‐ κορίτσι, νά πάρει τό τομάρι 
του,  πού  τό  ‘χεῖ  ἀφημένο  δίπλα  στό  μαξιλάρι, 
δίχως  νά  καταλάβει  τίποτα  τό  κορίτσι  καί  νά  τό 
κάψει  σέ  φοῦρνο,  πού  θά  καίει  τρία  ὁλόκληρα 
μερόνυχτα, ἀφοῦ πεῖ τρεῖς φορές: 

‐  «Ἄς  καεῖ  τό  κατσικάκι,  ἄς  γυρίσει  τό 
κορίτσι». 

Τό  βασιλόπουλο  μόλις  ἔμαθε  γιά  τό  ὄνειρο 
τῆς  μανούλας  τοῦ  κοριτσιοῦ  καί  τόν  τρόπο  λύσης 
τῶν μαγικῶν, πού βάραιναν τό κατσικάκι‐ κορίτσι, 
ἀμέσως ἄναψε ἕνα φοῦρνο καί ἐπί τρεῖς ἡμέρες τόν 
ἔκαιγε ἀσταμάτητα.  

Τό  βράδυ  τῆς  τρίτης  μέρας,  μετά  τά  μεσά‐
νυχτα  καί  ἀφοῦ  εἶχε  κοιμηθεῖ  τό  μαγεμένο 
κατσικάκι‐  κορίτσι,  πολύ  προσεχτικά  ἄνοιξε  τήν 
πόρτα  τοῦ  δωματίου  του,  πῆρε  τό  τομάρι,  ἔτρεξε 
καί  τό  ἔριξε  μέσα  στό  φοῦρνο  λέγοντας  τρεῖς 
φορές. 

‐  «Ἄς  καεῖ  τό  κατσικάκι,  ἄς  γυρίσει  τό 
κορίτσι». 

Ἐκείνη τή νύχτα τό βασιλόπουλο δέν ἔκλει‐
σε μάτι ἀπό τήν ἀγωνία του. Ἄραγε, θά λύνονταν 
τά μάγια τῆς ἀγαπημένης του; 

Τό  πρωί  τόν  βρῆκε  ἔξω  ἀπό  τήν  πόρτα  τῆς 
κοπέλας. 

‐ Τί ἔγινε ὅμως μέ τό κορίτσι; 
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Αὐτό  ξύπνησε  καί  δέν  πίστευε  στά  μάτια 
του. Ἔλειπε τό τομάρι του. Καί τώρα; Πῶς θά ἄνοι‐
γε  τά  παράθυρά  του;  καί  πῶς  θά  ἀντίκριζε  τό 
βασιλόπουλο; 

Ἔτρεξε  στόν  καθρέφτη,  νά  δεῖ  τήν  ὄψη  του 
καί  τά  ‘χασέ  ἀπό  τήν  ὀμορφιά  πού  ἀντίκρισε  γιά 
πρώτη φορᾶ.  Σκέφτηκε,  νά  ξανακλείσει  τά  παρά‐
θυρα  καί  νά  περιμένει,  νά  βραδιάσει  μήπως  τοῦ 
φέρουν ξανά τό τομάρι καί συνεχίσει νά ζεῖ ὅπως 
πρίν. 

Τότε  ὅμως  ἄνοιξε  τήν  πόρτα  τοῦ  δωματίου 
τό  βασιλόπουλο,  ἔτρεξε  τήν  ἀγκάλιασε  καί  φι‐
λώντας τήν τῆς εἶπε: 

‐  Ἀγαπημένη  μου  λύθηκαν  πιά  τά  μάγια, 
πού σέ κρατοῦσαν τόσα χρόνια, ἔχοντας τή μορφή 
τοῦ κατσικιοῦ. Ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς θά ἔχεις τήν 
πραγματική σου μορφή καί θά παντρευτοῦμε! 

Καί  πραγματικά  σέ  τρεῖς  μέρες  ἔγινε  ὁ  γά‐
μος  μέ  τό  βασιλόπουλο  καί  τήν  κοπέλα  νά  λά‐
μπουν ἀπό εὐτυχία καί τό γλέντι κράτησε σαράντα 
μέρες  καί  νύχτες.  Καί  πάνω  στίς  σαράντα  ὁ 
βασιλιάς τούς ἀνέβασε στό θρόνο, νά βασιλέψουν. 
Κι ἔζησαν ὅλοι καλά κι ἐμεῖς καλύτερα. 
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37. ΘΑΜΑΖΟΥ 
(ΘΑΥΜΑΖΩ) 

 
Μία  φορᾶ  κι  ἕναν  καιρό  ἦταν  δυό  πολύ 

καλοί φίλοι, ὁ Γιώργης κι ὁ Στέφανος. Ἦταν πολύ 
ἀγαπημένοι μεταξύ τους, δέν μάλωναν ποτέ, τούς 
ἄρεσε  ὅμως  νά  πειράζει  ὁ  ἕνας  τόν  ἄλλον.  Τά 
πειράγματά τους ἄλλοτε ἦταν ἀθώα,  σκέψεις πού 
δέν  χρειάζονταν  χρόνο,  ἦταν  δηλαδή  πειράγματα 
τῆς στιγμῆς, μερικές φορές ὅμως  ἦταν τόσο αἰχμη‐
ρά καί σοβαρά,  πού  τότε  διακόπτονταν οἱ  σχέσεις 
τῶν  δυό  φίλων  προσωρινά  ὅμως  πάντα,  ὅπως 
ἀποδεικνυόταν. Ἦταν  δηλαδή  δυό φίλοι πού μαζί 
δέν ἔκαναν ἐξ αἰτίας τῶν πειραγμάτων πού ἔκανε 
ὁ  ἕνας  στόν  ἄλλον,  ἀλλά  καί  χώρια  δέν  μποροῦ‐
σαν. 

Ἡ  ἱστορία  πού  θά  σᾶς  διηγηθῶ  σήμερα 
ἀφορᾶ ἕνα ἐπεισόδιο πού ἔγινε ἀνάμεσα στούς δυό 
φίλους καί φάνηκε ὅτι ἦταν ἀρκετά πειρακτικό καί 
ἡ  ἀμάχη  πού  ἔπιασε  ὁ  Γιώργης  γιά  τό  Στέφανο 
φαινόταν  νά  εἶναι  σοβαρή  καί  θά  κρατοῦσε  γιά 
μεγάλο διάστημα. 

Μία μέρα λοιπόν, ὁ Στέφανος καί ὁ Γιώργης 
ἦταν  στό  καφενεῖο  τοῦ  χωριοῦ  τους  καί  ὡς  συνή‐
θως πείραζε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Καί ἐνῶ κουβεντία‐
ζαν σέ ἤρεμους ρυθμούς, ὁ Στέφανος προτείνει στό 
Γιώργη  νά βάλουν ἕνα στοίχημα. 
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Πρίν κάν νά  τό σκεφτεῖ  ὁ  Γιώργης καί πρίν 
νά  ἀκούσει  τήν  αἰτία  τοῦ  στοιχήματος,  λέει  στό 
Στέφανο. 

‐ Ὅ,τι θές καί ὅποτε θές! 
‐ Γιά στάσου, ρέ Γιώργη,  τί βιάζεσαι; Ἀκόμα 

δέν σοῦ εἶπα, τί στοίχημα θά βάλουμε. 
‐ Ὅποτε θές καί ὅ,τι θές, ἐπανέλαβε ὁ Γιώρ‐

γης,  σκεπτόμενος  ὅτι  τήν  τελευταία  φορᾶ  πού 
βάλανε καί πάλι στοίχημα,  τό εἶχε κερδίσει πανη‐
γυρικά. 

‐ Ἐντάξει, τοῦ λέει τότε κι ὁ Στέφανος. Αὐτή 
τή φορά θά βάλουμε στοίχημα,  ὅτι μπορῶ νά σοῦ 
πάρω τό ἕνα σου βόδι καί  ἐσύ νά μήν καταλάβεις 
τίποτε! 

Ὁ  Γιώργης  σάν  ἄκουσε  τό  στοίχημα,  χωρίς 
δεύτερη  κουβέντα  συμφώνησε  καί  πρότεινε  μάλι‐
στα νά κάνει ἕνα τραπέζι, ὄχι μόνο στόν Στέφανο 
ἀλλά  νά  σφάξει  ἕνα  μοσχάρι  πού  εἶχε  καί  νά 
τραπεζώσει  ὅλο  τό  χωριό.  Νά  κάνει  δηλαδή  κάτι 
σάν κουρμπάνι. 

Ὁ Στέφανος ἔδωσε τό χέρι του καί ἡ συμφω‐
νία  ἔκλεισε  ἀφοῦ  κι  αὐτός  ὑποσχέθηκε  κάτι  ἀνά‐
λογο νά κάνει, ἄν ἔχανε. 

Οἱ μέρες περνοῦσαν κι ὁ Γιώργης πείραζε τό 
φίλο  του  καί  τοῦ  ὑπενθύμιζε  τό  στοίχημα.  Ὁ 
Στέφανος  χαμογελοῦσε  καί  ἀπαντοῦσε  κι  αὐτός 
διφορούμενα. 

‐Ἀγάλι – ἀγάλι γίνεται ἡ ἀγουρίδα μέλι. 
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Περνοῦσαν λίγες μέρες ὁ Γιώργης ἐπανερχό‐
ταν. 

‐ Στέφανε, τί γίνεται μέ τό βόιδι; 
‐ Μή βιάζεσαι νά χάσεις, Γιώργη, ἀπαντοῦσε 

ὁ Στέφανος. Δέν ἦρθε ἡ ὥρα, ἐξάλλου δέν βάλαμε 
χρονικό περιορισμό. 

Μέ τήν τακτική αὐτή ὁ Στέφανος ἄφησε νά 
περάσει  ἀρκετός  καιρός.  Φαίνεται  ὅτι  στόχος  τοῦ 
ἦταν νά ξεχαστεῖ ὁ Γιώργης καί τότε νά πραγματο‐
ποιήσει τό σχέδιό του. 

Ὅταν πλέον θεώρησε ὅτι ἡ ὥρα ἦταν κατάλ‐
ληλη προχώρησε στήν ἐφαρμογή του. 

Ἀπό μέρες παρακολουθοῦσε κρυφά τό φίλο 
του,  ὁ  ὁποῖος  λόγω  ἐποχῆς  ὄργωνε  τά  χωράφια 
του. Μία μέρα λοιπόν εἶδε, ὅτι ὁ Γιώργης ὄργωνε σέ 
ἕνα χωράφι  του,  πίσω ἀπό  ἕνα ὕψωμα καί  ἐπειδή 
δέν  τελείωσε  ἐκείνη  τήν  ἡμέρα,  ὑπέθεσε,  ὅτι  θά 
πήγαινε καί τήν ἑπομένη.   

Πράγματι  ὁ  Γιώργης πρωί  –  πρωί  τήν ἄλλη 
μέρα  πῆγε  στό  ἴδιο  τό  χωράφι  καί  ἄρχισε  νά 
ὀργώνει. 

Πέρασε ἀρκετή ὥρα πού ὄργωνε καί κάποια 
στιγμή  ἀκούει  μία  φωνή.  Κοντοστάθηκε,  ἐπειδή 
δέν  εἶχε  καταλάβει  τί  ἔλεγε  ἡ  φωνή  καί  τότε  ἄ‐
κουσε  καθαρά  τή  φωνή  πού  ἔλεγε  κατά  διαστή‐
ματα: 

‐ Θαμάζου! …  Θαμάζου!  … Θαμάζου! … 
Γιά νά μήν πολυλογοῦμε ἡ φωνή ἐξακολού‐

θησε νά ἀκούγεται καί ἡ περιέργεια ἔκανε τό Γιώρ‐
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γη νά πάει νά ἐξακριβώσει, ποιός φώναζε καί γιατί 
ἐπαναλάμβανε, θαμάζου καί θαμάζου. 

Ἐπειδή ὅμως ἡ φωνή ἀκουγόταν ἀπό ἀρκετά 
μακριά,  ἄφησε  τά  ζῶα  τοῦ  μόνα  τους  καί  ἐρευ‐
νώντας ἀνακάλυψε ἀπό πού ἐρχόταν ἡ φωνή. 

Ἦταν κάποιος ἀνεβασμένος σέ ἕνα μεγάλο 
δένδρο μέ πυκνό φύλλωμα, ἀρκετά μακριά ἀπό τό 
χωράφι πού ὄργωνε ὁ Γιώργης. 

Ὅταν  πῆγε  κάτω  ἀπό  τό  δένδρο  εἶδε  ἕναν 
ἄνδρα. 

‐ Τί φωνάζεις χριστιανέ μου, τόση ὥρα; 
‐ Φωνάζω, ὅτι θαμάζου. 
‐ Καί τί θαμάζεις, μωρέ! 
‐Θαμάζου, πώς ὀργώνεις μέ ἕνα βόιδι! 
‐Καί  πού  τό  εἶδες  ὅτι  ὀργώνω  μέ  ἕνα  βόιδι, 

ἄνθρωπέ μου! 
‐Νά,  γύρνα  καί  δές  τό  καί  μόνος  σου, 

ἀπάντησε ὁ ἄλλος ἀπό τήν κορυφή τοῦ δένδρου. 
Ὁ  Γιώργης  γυρίζει  πρός  τό  χωράφι  πού  ὄρ‐

γωνε καί τί νά ἰδεῖ! Στό ζυγό ἦταν πραγματικά ἕνα 
ζῶο,  πού  φυσικά  δέν  ὄργωνε,  ἀλλά  τό  ἄλλο  ζῶο 
ἦταν ἄφαντο. 

Γυρίζει  πίσω,  ψάχνει  ἀπό  δῶ,  ψάχνει  ἀπό 
ἐκεῖ, πουθενά τό βόιδι! Πάει στό σπίτι του, ρωτάει 
καί τή γυναίκα τοῦ ἀμφιβάλλοντας καί ὁ  ἴδιος, ἄν 
πράγματι στό χωράφι πῆγε μέ ἕνα ἤ μέ δυό βόδια. 
Ἡ γυναίκα τοῦ ὅμως τόν διαβεβαίωνε, ὅτι ναί μέ τά 
δυό βόδια εἶχε πάει στό χωράφι. 
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Ὁ  Γιώργης    στή  στενοχώρια  του  οὔτε  κάν 
εἶχε  σκεφτεῖ,  ὅτι  ὁ  φίλος  του,  τοῦ  εἶχε  κάνει  τήν 
καζούρα μέ τό βόιδι. Πάει στό καφενεῖο, βλέπει τό 
Στεφανή  καί  τόν  καλεῖ  γιά  ἕνα  τσίπουρο.  Πάνω 
στήν  κουβέντα  ἐξομολογεῖται  στό  φίλο  του  τό 
πάθημά του στό χωράφι. 

Ὁ Στέφανος τότε τοῦ λέει.  
‐Ἔλα φίλε  νά  σοῦ  δείξω  κάτι!  Καί  τόν  πάει 

στό  στάβλο  τοῦ  καφετζῆ  καί  τοῦ  δείχνει  τό  κλεμ‐
μένο ζῶο του. 

Τότε  ὁ  Γιώργης,  ὀργισμένος  μέ  τόν  ἑαυτό 
του,  ἀναθεμάτισε  τήν  τύχη  του  καί  παραδέχτηκε, 
ὅτι  ὁ  φίλος  του  κέρδισε  τό  στοίχημα,  πού  εἶχαν 
βάλει  καί  ὑποσχέθηκε  μέσα  στό  καφενεῖο,  τήν 
ἑπομένη  Κυριακή  νά  κάνει  τό  τραπέζι  σέ  ὅλο  τό 
χωριό. Τήν ὥρα ὅμως πού ἔδινε τήν ὑπόσχεση γιά 
τό  τραπέζι,  σκεπτόταν πώς  θά  μπορέσει  νά  ξεγε‐
λάσει  κι  αὐτός  μέ  τή  σειρά  τοῦ  τό  φίλο  του  πλη‐
ρώνοντας τόν μέ τό ἴδιο νόμισμα. 

Τήν  Κυριακή  τήν  ὥρα  τοῦ  γλεντιοῦ  ὁ  Στέ‐
φανος ρώτησε τό Γιώργη. 

‐ Τώρα κατάλαβες φίλε μου, πότε σου πῆρα 
τό βόιδι; 

‐ Φυσικά, τοῦ ἀπάντησε ὁ Γιώργης. Τήν ὥρα 
πού  ἐγώ  ρωτοῦσα  τόν  ἄνθρωπο,  πού  ἔβαλες  στό 
δένδρο νά φωνάζει, θαμάζου, ἐσύ μου ἔπαιρνες τό 
βόιδι. Ἔπρεπε νά τό φανταστῶ, ἀλλά ἡ ἀφοσίωση 
στή δουλειά καί ἡ κούραση εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα 
νά ξεχαστῶ καί ἐξ αἰτίας τῆς περιέργειας ἔγινε ὅ,τι 
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ἔγινε.  Ἄιντε  ρέ,  χαλάλι  σου. Πρόσεξε,  ὅμως,  γιατί 
τήν ἄλλη φορᾶ ἐγώ θά σοῦ τή φέρω! 
 

38.  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Τά  ποιήματα  πού  παρατίθενται  παρακάτω 
εἶναι παρμένα ἀπό τήν ποιητική συλλογή, μέ τίτλο 
ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ,  τοῦ  Ροδιτιανοῦ  ἐκπαι‐
δευτικοῦ Θ. Παπατριανταφύλλου καί  ἔχουν θέμα‐
τα σχετικά μέ τήν ἱστορία τοῦ Ροδίτη. 
 

39. ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 
 

ʹἬτανε μέρα τοῦ ʺΣταυροῦʺ, 
ὅταν τό εἰκοσιδύο, 
πρόσφυγες ἐγινήκαμε 
ἀπό λαό  ἀχρεῖο. 
 
Ἀφήσαμε τά Μάλγαρα, 
ʹἸσοπο, Πασιθέα, 
τό Κιζδερβεν, τό Εὔανδρο, 
τήν Προύσσα τήν ὡραία. 
 
Ἐδῶ κατασταλάξαμε 
σʹ ὄμορφο χωριουδάκι 
κι ἀρχίσαμε νέα ζωή 
μέ μόχθο καί μεράκι. 
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40.  H AΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 
 

Χρόνους καί χρόνους τιμημένη 
στό ʹΙσοπο, μά στή σκλαβιά 
ἦταν, ὡς τήν ὥρα, πού διωγμένη 
συντρόφεψε τήν προσφυγιά. 
 
ʹἬτανε τό εἰκοσιδύο, 
ποῦ κάποια πρόσωπα ἱερά 
εἴπανε τό πικρό ἀντίο, 
καί ἴσως γιά στερνή φορᾶ. 
 
Στόν τόπο πουʹ ζησαν αἰῶνες. 
Στή γῆ ὅπου γέννησαν παιδιά 
κι ἀνδρώθηκαν σάν τίς κολόνες, 
ἐκεῖ, εἶπαν τό  ʺἔχε γεια!ʺ 
 
Κι ὅμως, δέν ξέχασαν νά φέρουν 
ἐδῶ τήν  ʺʹἍγια Κυριακήʺ 
κι ὅμοια λατρεία νά προσφέρουν, 
καί πανηγύρι, ὅπως ʺἐκεῖʺ. 
 
Καί πάντα ἀμφίδρομη ἡ σχέση 
προσφύγων κι ʺʹἍγιας Κυριακῆς.ʺ 
Γί Αὐτήν κάθε πιστός θά ʺπέσειʺ. 
Κι Αὐτή θά φτάσει λυτρωτής! 
 

 



 
 

139 

Αὐτή ἀπάλλαξε τήν κόρη, 
ἀπʹ ἄνομη ἀγάπη, μισερή, 
τότε πού  τήν κλέψανε  ‘μοβόροι, 
ἄπιστοι, Τοῦρκοι, φοβεροί. 
 
Εἶναι σιμά κι εἶναι στό πλάι, 
προστάτιδα κοντολογής, 
ʺ Προσφυγομάναʺ, κι ἀγαπάει 
κάθε πιστό τούτης τῆς γῆς. 
 
Δείχνει ξεχωριστή ἀγάπη 
καί σκέπη εἶναι ἱερή 
γιά τό Ροδίτη, γιά τή Θράκη 
πάντα ἡ ʹΑγια Κυριακή. 
 

 
41.  14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1922 
(Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ) 

 
ʹἬτανε μέρα τοῦ Σταυροῦ 
τό μαῦρο εἰκοσιδύο 
τή Θράκη μας πού ἀφήσαμε 
διωγμένοι ἀπʹ τό θηρίο. 
 
Ποιό νά ʹτανε τό κρίμα μας; 
Ποιά ἡ κατακραυγή μας; 
Ποιᾶς μοίρας ἦταν ἐντολή, 
νά φύγουμʹ ἀπʹ τή γῆ μας; 
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Ἐκεῖ ἀφήσαμε καρδιά 
νιές μά καί παλικάρια, 
γέροι, γυναῖκες καί παιδιά. 
Μείναμʹ ἄδεια κουφάρια! 
 
Ὤ! τί ἀλγεινό θέαμα 
γινήκαμε στό δρόμο ! 
Σακατεμένοι, γέροντες, 
παιδάκια ὅλο τρόμο. 
 
Ἀνήμπορη περπάταγε 
μία μάνα μές στή στράτα. 
Ἀκούει τό σπλάχνο πʹ ἀγαπᾶ. 
‐Μάνα, τῆς λέει, σταμάτα! 
 
‐Ποῦ πᾶμε; ποῦ ἀφήνουμε 
τʹ ὄμορφο σπιτικό μας; 
‐Γιατί ἐγκαταλείπουμε 
τό βίος μας, τό χωριό μας; 
 
Μικρό κι ἄπραγο τό παιδί. 
ʹἌδολα συλλογιέται. 
Βουβά της μάνας του ἡ καρδιά 
κλαίει καί δέν κρατιέται. 
 
Τί δυστυχία! τί καημός! 
τί βάσανο μεγάλο 
εἴνʹ ἀπʹ τή γῆ σου ὁ χωρισμός 
γιά κάποιον τόπο ἄλλο! 
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Σέρνουν τά πόδια. Πανʹ μπροστά. 
Μά τό κεφάλι πίσω. 
Γυρίζει. Ἀκόμα μία ματιά. 
Σκέπτεται. Θά γυρίσω; 
 
Θεέ μου, κάνει μίαν εὐχή. 
ʺΤή γῆ μας πού πατᾶνε* 
κάνε μέ χρόνια μέ καιρούς 
δικιά μας πάλι νά ʹναι!ʺ 
 
*πατᾶνε =κυριεύουνε 

 
42.  ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ   ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ. 

 
Στό λόφο αὐτό βρισκόμαστε 
θαμμένοι ἀπό παλιά. 
Μᾶς ἔθαψαν, μᾶς ξέχασαν 
σάν τά ἔρημα πουλιά. 
 
Χρόνους πολλούς ἡ μνήμη μας 
ἤτανε ξεχασμένη 
λές κι ἐμεῖς δέ ζήσαμε 
σʹ αὐτή τήν οἰκουμένη. 
 
Ἡ χάρη τῆς Ἅγια‐Κυριακῆς 
εἶδε τήν ἀδικία 
καί ζήτησε κοντά σʹ ἐμᾶς 
δική Της κατοικία. 
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ʹἜβαλε δέ καί στό νοῦ 
ʺκάποιουʺ ἀπʹ τό Ροδίτη 
νά ἱδρύσει κενοτάφιο 
νά ʹχουμε κι ἐμεῖς ʺσπίτιʺ. 
 
Κι ἔτσι διπλή ʹναι ἡ χαρά 
γιά μας, γιά τήν Ἁγία. 
Κι Αὐτή κι ἐμεῖς πιά μπήκαμε 
σʹ αἰώνια ἀθανασία. 

 
43. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

 
Ὁ Ροδίτης, ὡς προσφυγικό χωριό, ἔφερε ἀπό 

τίς  ἀλησμόνητες  πατρίδες  τῆς  Ἀνατολῆς  πολλές 
συνταγές γιά φαγητά καί πίτες τίς   ὁποῖες σχεδόν 
μέχρι  τίς μέρες μας ἀκολουθοῦν ἀρκετές νοικοκυ‐
ρές. 

Ἄς δοῦμε κάποιες ἀπ’ αὐτές. 
 

Η ΜΠΑΜΠΩ 
Ἡ  μπάμπω  εἶναι  φαγητό,  πού  γίνεται  μέ 

χοιρινό  ἔντερο,  πού  γεμίζεται  μέ  γέμισμα  ἀπό 
πληγούρι  καί  κομματάκια  κρέας  καί  συκώτι    καί 
στή  συνέχεια  βράζεται  μέ  σάλτσα,  ἀντίθετα  μέ 
ἄλλους  τόπους,  ὅπου  ἡ  μπάμπω  εἶναι  λουκάνικο 
ἀπό  χοιρινό  ἔντερο  γεμισμένο  πάλι  μέ  κρέας,  
συκώτι καί ρύζι. 
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Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 
Ἡ Βασιλόπιτα στό Ροδίτη ἦταν πάντα τυρό‐

πιτα  μέ  φύλλα.  Τά  φύλλα  ἄνοιγαν  οἱ  νοικοκυρές 
στό σπίτι, τά ἔψηναν λίγο καί τά ἔβαζαν στό ταψί 
ἀφοῦ ἐνδιάμεσα ἔβαζαν καί τό ἀνάλογο τυρί. 

Πρίν  βάλουν  τήν  τελική  ἐπίστρωση  μέ  τήν 
κρέμα  τοποθετοῦσαν  στήν περιφέρεια  τοῦ  ταψιοῦ 
τά  διάφορα  διακριτικά  σημάδια  πού  ἀντιστοι‐
χοῦσαν στά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς οἰκογένειας. 
Ἔτσι, ὑπῆρχαν ἐκτός ἀπό τό φλουρί,  τό διακριτικό 
σημάδι  γιά  τό  σπίτι,  τά  ζῶα,  τά  χωράφια,  τό 
ἀμπέλι. Ὅποτε μέ τό κόψιμο τῆς πίτας ὅλοι ἔπαιρ‐
ναν μέ τό κομμάτι τους κι ἀπό κάτι, τό φλουρί κλπ 
   

Ο ΚΑΒΟΥΡΜΑΣ 
Ὁ καβουρμάς, γινόταν μέ βρασμένα κοψίδια 

χοιρινοῦ, πού τά τοποθετοῦσαν μέσα σέ τενεκέδες 
μέ  λιωμένο  χοιρινό  λίπος,  καί  τά  ἔβαζαν  στό 
κελάρι  –  ἀποθήκη,  γιά  νά συντηρεῖται,  ἀφοῦ  τότε 
δέν ὑπῆρχαν ψυγεῖα.  
 

ΤΑ ΜΑΝΤΙΑ 
Τά  «μαντιά»    ἦταν  φαγητό  δύσκολο,  γιατί 

ἀπαιτοῦσε ἀρκετό κόπο καί χρόνο γιά τήν ἑτοιμα‐
σία του καί γινόταν μία ἤ δυό φορές τό χρόνο καί 
κυρίως μέ τήν εὐκαιρία κάποιας γιορτῆς. 

Ἡ  νοικοκυρά  γιά  τά  «μαντιά»  ἔπρεπε  νά 
πλάσει  φύλλα,  τά  ὁποῖα  στή  συνέχεια  ἔκοβε  σέ 
μικρά τετραγωνίδια. Στά μικρά αὐτά φύλλα τοπο‐
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θετοῦσε  μία  κουταλιά  «γόμο»  ἀπό  πληγούρι  καί 
ἕνα  μικρό  κοψίδι  ἀπό  βρασμένο  κοτόπουλο.  Τό 
φύλλο ἔκλεινε ἀφοῦ ἕνωνε τίς τέσσερις ἄκρες του 
μέ συμπίεση καί  τίς μπουκιές αὐτές,  τά «μαντιά»,  
τά τοποθετοῦσε σέ ἕνα ταψί   μέχρι νά γεμίσει καί   
τά ἔψηνε στό φοῦρνο ἕως ὅτου  ροδίσουν.  

 

 

Ἀφοῦ ψηνόταν τά «μαντιά», τά περιέχυνε μέ 
ζωμό  τῆς κότας πού  ἔβραζε μέ  τά  ἐναπομείναντα 
φτεροῦγες, κόκκαλα, στομάχι κλπ 
 

  44. ΤΑ ΚΟΥΛΑΚΙΑ 
 

Τά  κουλάκια  ἦταν  ἄλλο  ἕνα  ζυμαρικό,  πού 
εἶχε κι αὐτό ἀρκετό κόπο. 

Ἡ νοικοκυρά ἔπλαθε μερικά φύλλα, τά ἄφη‐
νε νά στεγνώσουν λίγο, γιά νά μπορεῖ νά τά κόψει. 
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Στή  συνέχεια  τά  ἔκοβε  σέ  μικρά  τετραγωνάκια. 
Στά μικρά αὐτά  τετραγωνάκια  ἔβαζε  μισή  κουτα‐
λιά τυρί ἤ μυζήθρα. Τά φύλλα αὐτά τά δίπλωνε σέ 
σχῆμα  τρίγωνου  μέ  τήν  ἕνωση  τῶν  δυό  ἀπέναντι 
γωνιῶν.  Ὅταν  πλέον  τά  κουλάκια‐  τριγωνάκια 
ἦταν  σέ  ποσότητα  τόσα,  πού  θά  ἔφθαναν  γιά  τό 
γεῦμα  τῆς  οἰκογένειας,  ἡ  νοικοκυρά  τά  ἔβαζε  σέ 
ἕνα  μικρό  καζάνι,  ὅπου  ἔβραζε  νερό.  Μετά  τό 
βράσιμο τό νερό πετιόταν,   τά κουλάκια  ἔμπαιναν 
σέ  ἕνα  ταψί  καί  περιχύνονταν  μέ  λιωμένο  ἀγε‐
λαδινό βούτυρο. 
 

45. ΟΙ  ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 
 

Οἱ τηγανίτες ἦταν σάν τίς σημερινές κρέπες. 
Ἡ  νοικοκυρά  ἑτοίμαζε  τήν  κουρκούτη  καί  ἀφοῦ 
ζέσταινε  τό  «σάτς»10  στή  φωτά,  ἔριχνε  τήν  κουρ‐
κούτη στό ζεστό «σάτς»  καί ἔτσι αὐτή ψηνόταν καί 
γινόταν τηγανίτα μέ πολλές‐πολλές τρυποῦλες, ὅ‐
πως  ἡ  κερήθρα.  Ζεστή  ἡ  τηγανίτα  μέ  μέλι  ἤ  ἀγε‐
λαδινό βούτυρο ἦταν μία νοστιμιά γιά λιχούδηδες.  

Θά μποροῦσαν νά ἀναφερθοῦν ἐδῶ κι ἄλλα 
φαγητά  καί  παρασκευάσματα  ἐκείνης  τῆς  δύσκο‐
λης  περιόδου  τῶν  πρώτων  χρόνων  ἐγκατάστασης 
τῶν προσφύγων στή νέα τους πατρίδα ἀλλά ἄς γί‐
νει αὐτό ἀπό κάποιον πιό εἰδικό. 
                                                           
10  Σάτς  =  εἰδικά  λειασμένη  στρογγυλή  πέτρινη 
πλάκα. 
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46. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 

Τά  παιδιά  καί  οἱ  νέοι,  παλαιότερα,  γιά  νά 
γεμίσουν  τίς  ἐλεύθερες ὧρες  τούς  ἔπαιζαν  τά πα‐
ρακάτω παιχνίδια,  πού κι αὐτά  ‐δυστυχῶς‐    ἐγκα‐
ταλείφθηκαν στό «συρμό» τῶν videogames καί τῶν 
ἄλλων σημερινῶν ἀπασχολήσεων. 

Ἄς δοῦμε μερικά παιχνίδια πού ἔπαιζαν πα‐
λαιότερα. 
 

47. ΤΟ ΤΣΕΛΙΚΙ 
 
Τό παιχνίδι αὐτό παιζόταν ὡς συνήθως ἀπό 

κορίτσια,  ἀλλά πολλές  φορές  ἔπαιζαν  καί  ἀγόρια 
μαζί, τά ὁποῖα χωριζόντουσαν σέ δυό ὁμάδες. 

Γιά  τό  παιχνίδι  αὐτό  χρειαζόταν  δυό  ξύλα, 
ἕνα γύρω στά 15‐20 ἑκατοστά πελεκημένο στίς δυό 
ἄκρες  ἔτσι  ὥστε  νά  μοιάζει  μέ  πλάγιο  παραλ‐
ληλεπίπεδο, αὐτό ἦταν τό τσελίκι καί μία βέργα 60‐
70 ἑκατοστά.  

Ὁ/ἡ  παίχτης  –τρία  τοποθετοῦσε  τό  τσελίκι 
σέ  ἕνα  καθαρό ἀπό  χόρτα μέρος  ἔτσι,  ὥστε  ἡ μία 
μύτη  τοῦ  τσελικιοῦ,  ἄν  χτυπιόταν  νά  ἀναπηδήσει 
τό  τσελίκι,  τό  ὁποῖο  πλέον  ὁ  παίχτης  ἔπρεπε  νά 
ξανακτυπήσει στόν ἀέρα καί ὅσες φορές κατάφερ‐
νε  συνεχῶς  νά  τό  κτυπήσει,  χωρίς  νά  πέσει  στό 
ἔδαφος, μετροῦσε πόντους. Ὅταν ἔπεφτε, ἐκεῖ στή 
νέα  θέση,  δοκίμαζε  καί  πάλι  νά  τό  κτυπήσει  νά 
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ἀνυψωθεῖ  καί  νά  τό  ξανακτυπήσει  στόν ἀέρα.  Ἄν 
ἀποτύγχανε  στό  δεύτερο  χτύπημα,  τότε  ἔχανε  τή 
σειρά  τοῦ  κρατοῦσε  ὅμως  ἡ  ὁμάδα  τοῦ  τούς 
πόντους –  χτυπήματα πού εἶχε  ἐπιτύχει,  τά ὁποῖα 
θά ἀθροίζονταν μέ τούς πόντους τῶν συμπαιχτῶν 
τῆς ὁμάδας του. 

Ὅταν ἔχανε ὁ παίχτης μίας ὁμάδας ἔπαιρνε 
σειρά  ἄλλος  παίχτης  τῆς  ἀντίπαλης  ὁμάδας  καί 
συνέχιζε τό παιχνίδι. 

Ὅποια ὁμάδα ἔφτανε τό ὅριο τῶν πόντων (π. 
χ. 100) κέρδιζε τό παιχνίδι. 

Πολλές φορές μποροῦσε μία ὁμάδα νά μηδε‐
νίσει  τήν ἀντίπαλη,  ὅταν μετά τό πρῶτο χτύπημα 
τοῦ  τσελικιοῦ  αὐτό  πεταγόταν  ψηλά  καί  κάποιος 
ἀντίπαλος  παίχτης  τό  ἔπιανε  στόν  ἀέρα.  Τότε  ἡ 
ὁμάδα αὐτή ξεκινοῦσε ἀπό τήν ἀρχή. 
 

48. ΜΑΚΡΟΥΛΗ  ΓΑΪΔΟΥΡΑ 
 

Τό παιχνίδι αὐτό παιζόταν μόνο ἀπό ἀγόρια 
ἡλικίας 15 ‐25 χρόνων. 

Οἱ  παῖχτες  χωριζόντουσαν  σέ  δυό  ἰσοδύνα‐
μες ὁμάδες τεσσάρων ἕως πέντε ἀτόμων. Ἀφοῦ κα‐
θορίζονταν ποιός «καμάει», δηλαδή ποιά ὁμάδα θά 
κάνει  τή  μακρουλή  γαϊδούρα,  ἔπαιρναν  τή  θέση 
τούς  οἱ  παῖχτες  (ἐπίκυψη  καί  τά  πόδια  στή  διά‐
σταση) μέ τόν πιό ἀδύναμο παίχτη πάντα μπροστά 
καί τούς ὑπόλοιπους τόν ἕναν πίσω ἀπό τόν ἄλλο, 
στή σειρά, σχηματίζοντας μία ἀνθρώπινη ἁλυσίδα 
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καί ἔχοντας τά κεφάλια τούς οἱ παῖχτες ὁ ἑπόμενος 
ἀνάμεσα   στά πόδια τοῦ προηγούμενου κ.ὁ.κ. 

Ὅταν  ἦταν  ἕτοιμη  ἡ  μακρουλή  γαϊδούρα, 
δηλαδή  ἡ  ὁμάδα  τῶν  παιχτῶν  πού  ἦταν  κάτω,  ἡ 
ἄλλη  ὁμάδα  ἔπαιρνε  «φόρα»  καί  ἕνας  –  ἕνας  οἱ 
παῖχτες πηδοῦσαν καί ἀνέβαιναν στίς πλάτες τῶν 
παιχτῶν τῆς πρώτης ὁμάδας. 

Ὡς συνήθως,  οἱ παῖχτες πού ἦταν κάτω δέν 
ἄντεχαν  καί  λύγιζαν  τά  γόνατα.  Τότε  τό παιχνίδι 
ἐπαναλαμβανόταν.  Καί  ἐφόσον  οἱ  καβαλάρηδες 
μποροῦσαν  νά  κρατηθοῦν  μετρώντας ὡς  τό  δέκα, 
τότε  καί  πάλι  τό  παιχνίδι  ἐπαναλαμβανόταν  μέ 
τούς  ἴδιους  ρόλους.  Οἱ  χαμένοι  κάτω  καί  οἱ  κερ‐
δισμένοι καί πάλι καβαλάρηδες. 

Ὅταν ὅμως οἱ καβαλάρηδες δέν μποροῦσαν 
νά  κρατηθοῦν  ἐπάνω  στή  μακρουλή  γαϊδούρα, 
ἐπειδή  αὐτή  ἦταν  «ἀνήσυχη»,  κουνιόταν  πρός  τά 
ἐδῶ  καί  πρός  τά  ἐκεῖ,  τότε  οἱ  καβαλάρηδες  γι‐
νόντουσαν  μακρουλή  γαϊδούρα  καί  οἱ  πρῶτοι 
καβαλάρηδες. 
 

49. Ο ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ 
 

Ὁ πετροπόλεμος ἦταν ἕνα πραγματικά ἐπι‐
κίνδυνο  παιχνίδι  καί  εἶναι  ἀπορίας  ἄξιον  πώς 
ἀποφάσιζαν  οἱ  παῖχτες,  νά  τό  παίξουν,  ἀφοῦ  κά‐
ποιες φορές ὑπῆρχαν καί τραυματισμοί πραγματι‐
κοί. 
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Ὡς συνήθως οἱ παῖχτες σέ αὐτό τό παιχνίδι 
εἶχαν πάντα τήν ἴδια ὁμάδα. Καί οἱ ὁμάδες ἦταν ὁ 
«ἀπᾶν’(ὤ) μαχαλάς»  καί  ὁ «κάτ’(ὤ) μαχαλάς». Ὅ‐
σοι τά σπίτια τούς ἦταν κάτω ἀπ’ τήν πλατεία τοῦ 
χωριοῦ ἀνῆκαν στήν ὁμάδα τοῦ «κάτ’(ὤ) μαχαλά» 
καί ὅσοι  εἶχαν σπίτι πάνω ἀπό τήν πλατεία αὐτοί 
ἀνῆκαν στήν ὁμάδα τοῦ «ἀπᾶν’(ὤ) μαχαλά».  

Ἡ  ἀντιπαλότητα  ἀνάμεσα  στίς  δυό  ὁμάδες  
ὑπῆρχε  πάντα  καί  σέ  πολλούς  τομεῖς,  στό  ποδό‐
σφαιρο, στόν πετροπόλεμο κλπ 

Τά  πυρομαχικά  στό  παιχνίδι  αὐτό  φυσικά 
ἦταν  οἱ  πέτρες,  πού  τότε  ἀφθονοῦσαν  στούς  δρό‐
μους καί ἀφοῦ γινόταν οἱ ἀνάλογες προετοιμασίες, 
συλλογή πετρῶν σέ μεγέθη πού μποροῦσαν εὔκο‐
λα νά ἐκσφενδονιστοῦν, ἄρχιζε τό παιχνίδι. 

Τό παιχνίδι τελείωνε, ὅταν τά «πυρομαχικά» 
ἐξαντλοῦνταν ἤ κάποια ὁμάδα ἀποχωροῦσε,  ἀνα‐
γνωρίζοντας τήν ὑπεροχή τῆς ἀντίπαλης ὁμάδας. 

Τό  παιχνίδι  αὐτό,  ὅπως  εἶναι  γνωστό  παι‐
ζόταν  καί  σέ  ἄλλα  μέρη  λ.  χ.  στό  Σουφλί  τοῦ  ΄Ἐ‐
βρου καί ἀλλοῦ.  

Τά  πρῶτα  χρόνια  πετροπόλεμο  «ἔπαιζαν» 
μεγάλες ἡλικίες. Ἀργότερα τόν συνέχισαν τά παι‐
διά  στά σχολεῖα.  Τελικά  ὅμως σταμάτησε  νά παί‐
ζεται, ὅταν οἱ μεγάλοι εἶδαν τά «καλά» τοῦ «ἐμφυ‐
λίου» πολέμου καί τά παιδιά μέ τήν προτροπή τῶν 
δασκάλων τους κατάλαβαν, ὅτι ὁ πετροπόλεμος δέν 
εἶναι παιχνίδι, εἶναι δραστηριότητα ἐπικίνδυνη πού 
προκαλεῖ μόνον θύματα καί καμιά διασκέδαση. 
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50. Η  ΜΑΔΑ Ή ΑΜΑΔΑ 
 

Ἡ «Μάδα» ἦταν ἕνα παιχνίδι πού παιζότανε 
ὄχι  μονάχα ἀπό  τούς  νέους  ἀλλά  καί  ἀπό ἄνδρες 
ἀκόμη καί πανδρεμένους. 

Ἡ «μάδα» ἦταν μία στρογγυλή πέτρινη πλά‐
κα, πολλές φορές στόν  τύπο  τοῦ ἀγωνιστικοῦ  «δί‐
σκου». 

Οἱ  παῖχτες  χωριζόντουσαν  σέ  δυό  ὁμάδες, 
ἔχοντας ἡ κάθε μία τόν ἀρχηγό της καί ὁ κάθε παί‐
χτης ἔπρεπε νά ἔχει τή δική του «μάδα». 

Πῶς παιζόταν: Συνήθως ὁ χῶρος πού παιζό‐
ταν τό παιχνίδι αὐτό ἦταν ἡ κεντρική πλατεία , πού 
τότε ἦταν τελείως ἐλεύθερη – ἄδεια‐, δέν ὑπῆρχε τό 
ἡρῶο, οὔτε καί τά δένδρα πού ὑπάρχουν σήμερα. 

Σέ  ἕνα  σημεῖο  τοποθετοῦσαν  ἕνα  τενεκεδέ‐
νιο  κουτί  (ἀπό γάλα)  καί  ὅλοι  μαζί  στεκόντουσαν 
σέ μία ἀπόσταση 10 ἕως 15 μέτρων. Ἀφοῦ στρίβανε 
τό νόμισμα γιά τήν πρωτιά, δηλαδή ποιά ὁμάδα θά 
ρίξει πρώτη, ἕνας παίχτης τῆς ὁμάδας αὐτῆς ἔριχνε 
τή «μάδα»  τοῦ προσπαθώντας νά τή φέρει ὅσο τό 
δυνατόν κοντύτερα στό τενεκεδάκι. Ἀκολουθοῦσαν 
μέ  τή  σειρά  καί  ἐναλλάξ  ὅλοι  οἱ  παῖχτες  καί  τῶν 
δυό  ὁμάδων.  Τελευταῖοι  ἔριχναν  οἱ  ἀρχηγοί  τῶν 
ὁμάδων. Ὅταν τελείωναν οἱ  ρίψεις ὅλων τῶν παι‐
χτῶν,  τότε  γινόταν ἡ  ἐπιμέτρηση καί  ὅποιας  ὁμά‐
δας παίχτης ἡ «μάδα» τοῦ ἦταν κοντύτερα στό τε‐
νεκεδάκι, αὐτή ἡ ὁμάδα κέρδιζε. 
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Τό  τίμημα  τῆς  νίκης  προκαθοριζόταν  ἀπό 
τήν  ἀρχή  καί  ἦταν  ἤ  τό  κουβάλημα  στήν  πλάτη, 
τῶν νικητῶν ἀπό  τούς ἡττημένους σέ μία καθορι‐
σμένη  ἀπόσταση  ἤ  τό  κέρασμα  στό  καφενεῖο. Ὅ‐
ταν οἱ παῖχτες ἦταν μίας κάποιας ἡλικίας, οἱ  χαμέ‐
νοι, κερνοῦσαν στούς ἄλλους μία καράφα κρασί ἤ 
οὖζο μέ τό μεζεδάκι. 
 

51. ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Στίς  13  Δεκεμβρίου  1967  συνέβη  ἕνα  γεγο‐
νός, πού παραλίγο θά εἶχε ἀπρόβλεπτες συνέπειες 
γιά  τό  χωριό  καί  τούς  κατοίκους.  Τή  μέρα  αὐτή  ὁ 
τότε Βασιλιάς τῆς Ἑλλάδος Κωνσταντῖνος ξεκίνησε 
τό κίνημά του ἐναντίον τῆς «χούντας» τῶν συνταγ‐
ματαρχῶν, Παπαδόπουλου, Πατακοῦ καί Μακαρέ‐
ζου.  Τό  ἀπόγευμα  τῆς  μέρας  αὐτῆς  ὁ  Βασιλιάς 
προσγειώθηκε  μέ  ἑλικόπτερο  σέ  στρατόπεδο  τῆς 
Κομοτηνῆς,  ὅπου  εἶχε  ἐπαφές  μέ  ἀξιωματικούς 
μονάδων πού τοῦ ἦταν πιστοί. 

Τό βράδυ τῆς ἴδιας μέρας μονάδες τῆς Κομο‐
τηνῆς πῆραν ἐντολές νά ἐμποδίσουν τήν εἴσοδο σέ 
ἄλλες  μονάδες  πού  ἦταν  ἐκτός  Κομοτηνής,  στήν 
περιοχή Κρωβύλης – Διώνης. 

Κάποιες μικρές μονάδες ἔλαβαν θέσεις στήν 
εὐρύτερη περιοχή τοῦ Ροδίτη, γιά νά φέρουν σέ πέ‐
ρας τίς προαναφερθεῖσες ἐντολές τῶν φιλοβασιλι‐
κῶν μονάδων.  Μία πυροβολαρχία ἐγκαταστάθηκε 
στήν  περιοχή  τοῦ  ἀνατολικοῦ  κόμβου  τῆς  Ἐγνα‐
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τίας,  πού  τότε  δέν  ὑπῆρχε  καί  ἡ  μορφολογία  τοῦ 
ἐδάφους  ἦταν διαφορετική. 

Μία  διμοιρία  ΠΑΟ  106”  μέ  ἀποστολή  τήν 
παρεμπόδιση  τῆς  διέλευσης  στρατιωτικῶν  μονά‐
δων ἀπό τόν ὁδικό ἄξονα, Διώνη– Στρύμη– Βέννα – 
Φύλακας  –  Γέφυρες  –  Κομοτηνή,  πού  σημειωτέον 
τότε ἦταν χωματόδρομος, ἐγκαταστάθηκε στήν το‐
ποθεσία  τῶν  «στρατώνων»,  ἐκεῖ  πού  σήμερα  βρί‐
σκεται ἡ κάθετη γέφυρα τοῦ ἀγροτικοῦ δρόμου πού 
τέμνει στό σημεῖο τήν Ἐγνατία ὁδό. 

Και στήν τοποθεσία   ἡ   «γέφυρα τοῦ Καλο‐
γουλίδη»11,  ἐκεῖ  ποῦ  σήμερα  εἶναι  ἡ  διασταύρωση 
τοῦ  δρόμου  πρός  τό  Ἵδρυμα  Χρόνιων  Παθήσεων 
Ἀποθεραπείας καί Ἀποκατάστασης ὁ «Ἅγιος Γεώρ‐
γιος»,  ἀπό  ἰδιοτροπία  τῆς  μοίρας  στάλθηκε  ἀπό 
τούς  φιλοβασιλικούς  ἀνωτέρους  του,  νά  ἀντιμε‐
τωπίσει  μέ  τή  διμοιρία  τοῦ  τῶν  ΠΑΟ  106”  τούς 
ἐπερχόμενους  «Παπαδοπουλικούς»  ὁ  γνωστός  Ρο‐
διτιανός δάσκαλος Θανάσης Παπατριανταφύλλου, 
πού  τότε  ὑπηρετοῦσε  τή  θητεία  τοῦ  ὡς  ἔφεδρος 
ἀνθυπολοχαγός. 

Πράγματι ὁ δάσκαλος τοποθέτησε τή διμοι‐
ρία τῶν ΠΑΟ 106” πού διοικοῦσε στήν προαναφερ‐
θεῖσα  περιοχή,  ἔχοντας  σάν  προστασία  καί  μία 
διμοιρία τυφεκιοφόρων. 

                                                           
11 Ἡ γέφυρα ὀνομαζόταν ἔτσι ἀπό τούς χωρικούς ἐπειδή 
γειτνίαζε μέ τό κτῆμα τοῦ Κ.  
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Ἐδῶ θά πρέπει  νά σημειωθεῖ,  ὅτι  τήν  ἐγκα‐
τάσταση τῶν τριῶν μονάδων στίς θέσεις  τούς  τήν 
ἔκανε  ὁ  Παπατριανταφύλλου  λόγω  τῆς  γνώσης 
τῆς περιοχῆς, πού εἶχε. Ἐπίσης, ὅτι τή βραδιά ἐκεί‐
νη  ἀπό  ἐνωρίς  ὁ  καιρός  ἦταν  ἀκατάστατος  μέ 
δυνατή  βροχή  καί  ἀνεμοθύελλα.  Καί  ἐξαιτίας  τῆς 
βροχῆς  καί  τοῦ λασπόδρομου  (Ροδίτης  – «στρατῶ‐
νες») ὁ δάσκαλος καθυστέρησε τήν ἄφιξή του στή 
θέση  πού  εἶχε  ἐγκαταστήσει  τή  διμοιρία  του  καί 
ἔτσι  τήν  ὥρα  τῆς  ἐμπλοκῆς  τῶν  ἐπερχομένων  μέ 
τούς  δικούς  του,  βρισκόταν  πιά  μέσα  στό  χωριό, 
προσπάθησε νά ἐπικοινωνήσει μέ τή διοίκηση, δέν 
τά  κατάφερε  καί  κίνησε  ἀπό  παράδρομο  νά  πάει 
στή θέση πού ἦταν ταγμένη ἡ διμοιρία  του. 

Ἀλλά,  ὅταν  ἔφτασε  ἐκεῖ,  ἤδη συνέβησαν  τά 
μοιραία.  Ἀπό  τά  πυρά  τῶν  ἐπερχομένων  σκοτώ‐
θηκαν  δυό  ἑλληνόπουλα,  ὁ  στρατιώτης  Σωτήρης 
Κοτρωνιᾶς καί ὁ ἐπιλοχίας Μπουρνάκας.  

 
Ἡ διμοιρία τῶν ΠΑΟ 106΄΄  

στό Κίνημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ τοῦ Παπατριανταφύλλου 
Ὁ Παπατριανταφύλλου ἐκείνη τή νύχτα πα‐

ρά  τή  θέλησή  του  φόβισε  μέ  τήν  ἐμφάνισή  του 
κάποιους  συγχωριανούς  του,  πού  τόν  εἶδαν ἄγρια 
μεσάνυχτα,  μετά  τά  προηγηθέντα  γεγονότα,  πού 
κάποια ἀκόμη ἦταν σέ ἐξέλιξη, νά τούς ζητά ὁποι‐
οδήποτε μεταφορικό μέσον, τρακτέρ ἤ ἄλλο μέσον,   
γιά  νά  μεταφέρουν  τόν  ἕναν  ἀπό  τούς  δυό  θανά‐
σιμα  τραυματισμένο  στό  νοσοκομεῖο  τῆς  Κομο‐
τηνῆς, πού δυστυχῶς ὅμως δέν ἐπέζησε. 

Στή διμοιρία τοῦ Παπατριανταφύλλου ὑπηρ‐
ετοῦσε τή θητεία τοῦ ὡς δεκανέας ὁ συγχωριανός 
τοῦ Νέστορας Ψαρίδης. 

Εὐτύχημα γιά  τόν Παπατριανταφύλλου ἀλ‐
λά καί τό Ροδίτη ὑπῆρξε ἡ μεγάλη κακοκαιρία καί 
ἡ  καθυστέρηση  πού  εἶχε  ἐπιστρέφοντας  ἀπό  τήν 
ἐγκατάσταση τῶν ἄλλων μονάδων. Γιατί, ἄν ὁ Πα‐
πατριανταφύλλου ἔφθανε στή διμοιρία τοῦ ἔγκαι‐
ρα,  ἐκ  τῆς  ἀποστολῆς  πού  εἶχε,  θά  ἦταν  ἀναγκα‐
σμένος νά μπεῖ ἐμπόδιο στήν ἐπερχόμενη μονάδα 
τῶν «παπαδοπουλικῶν» ἤ νά «βάλει» ἐναντίον τῆς 
μέ τά ΠΑΟ, πράγμα πού θά σήμαινε ἀνταπόδοση 
πυρῶν  ἀπό  τήν  ἐπερχόμενη  ἐπιλαρχία  ἁρμάτων, 
μέ σίγουρα τραγικά ἀποτελέσματα γιά τόν ἄπειρο, 
λόγω  ἡλικίας,  Παπατριανταφύλλου  ἀλλά  καί  μέ 
πολλές παράπλευρες ἀπώλειες γιά τό χωριό. 

Εὐτυχῶς, τά γεγονότα συνέβησαν, ὅπως συ‐
νέβησαν καί ὑπῆρξαν μόνον δυό θύματα. Θά μπο‐
ροῦσε νά ἦταν πολύ περισσότερα! 
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52. ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

Ἀπό  τή  μικρή  κοινωνία  τοῦ  Ροδίτη  ἀρκετοί 
βρέθηκαν νά ἐργάζονται ἐκτός τοῦ Ροδίτη καί κά‐
ποιοι  διακρίθηκαν  ὁ  καθένας  στόν  τομέα  του.  Ἄς 
δοῦμε μερικούς: 
+ Πανταζής Ἀθανάσιος, γιατρός οὐρολόγος. Ἐπι‐

τυχημένος γιατρός. Διετέλεσε Διευθυντής  τῆς 
Οὐρολογικῆς  Κλινικῆς  τοῦ  Γενικοῦ  Νοσοκο‐
μείου Κομοτηνῆς. 

Γιαννακίδης  Ἀριστείδης.  Σπούδασε  οἰκονομικές 
ἐπιστῆμες. Διετέλεσε ἐπί δυό τετραετίες ἐκλεγ‐
μένος νομάρχης Ροδόπης καί σήμερα  Περιφε‐
ρειάρχης Ἄν. Μακεδονίας & Θράκης. 

Σιαψαλάκης Στέφανος. Ὑπηρέτησε ὡς ἀξιωματι‐
κός  της  ΕΛ.ΑΣ  καί  ἀποστρατεύθηκε  μέ  τό 
βαθμό  τοῦ  ταξιάρχου.  Διετέλεσε  Δ/τῆς  τῆς 
Σχολῆς Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς. 

Νεστωράκης  Γεώργιος.  Ὑπηρέτησε  ὡς  ὑπάλλη‐
λος  τῆς  Διεύθυνσης  Γεωργίας  καί  προσέφερε 
στήν  τοπική  κοινωνία  μέ  τό  προσκοπικό  κί‐
νημα,  ἀφοῦ  ἀνελίχθηκε  σέ  ὅλη  τήν  προσκο‐
πική ἱεραρχία. 

Παντελής  Εὐστράτιος. Ὑπάλληλος  ΔΟΥ. Ὑπηρέ‐
τησε  ὡς  προϊστάμενος  τοῦ  τμήματος  ΔΟΥ  
Σαπών. 

Παπατριανταφύλλου  Ἀθανάσιος.  Ἔφεδρος  ὑπο‐
λοχαγός. Ὑπηρέτησε  ὡς  δάσκαλος σέ πολλά 
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σχολεῖα  τοῦ  νομοῦ  καί  συνταξιοδοτήθηκε  ὡς 
Διευθυντής  τοῦ  9ου Δ.Σ. Κομοτηνής. Ἀσχολή‐
θηκε μέ τή συγγραφή βιβλίων,  ὅπως ΘΡΑΚΗ, 
Ἱστορίες  Ζωῆς,  Η  Ι.  Μ.  τῆς  Ἁγίας  Κυριακῆς 
Ροδίτη, ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ  (ποιήματα), 
ΠΡΑΣΣΕΙΝ (ΠΟΙΗΤΙΚΑ) ΑΛΟΓΑ  κ. ἅ. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Νά συγχωρεθεῖ  στόν γράφοντα,  πού ἀναφέρ‐

θηκε  μ ὅ ν ὁ ν  στά παραπάνω πρόσωπα. Ξέρει, ὅτι 
ὑπάρχουν  κι  ἄλλα  ἄτομα  πολύ  ἀξιόλογα,  πού 
ἀκόμη ὅμως εἶναι στήν ἐνεργό  ὑπηρεσία κι ἔχουν 
μπροστά  τούς  μέλλον,  γί  αὐτό  καί  δέν  ἀναφέ‐
ρονται. 

Ἄς  ἐλπίσουμε,  πώς  κάποτε,  στό  μέλλον,  θά 
γίνει καί σέ ἐκείνους ἡ δέουσα ἀναφορά.  

Στήν παροῦσα ἐργασία ἔγινε μία καί μοναδική 
ἐξαίρεση γιά ἕνα   ἄτομο, πού ναί μέν εἶναι ἀκόμη 
ἐν  ἐνεργείᾳ,  πρόκειται  γιά  τόν  κ.  Γιαννακίδη,  ἐν 
τούτοις ἀναφέρεται, ἐπειδή τό ἀξίωμα τοῦ αἱρετοῦ 
Περιφερειάρχη  Ἀνατολικῆς  Μακεδονίας  καί  Θρά‐
κης πού κατέχει προσδίδει  στόν ἴδιο ἀλλά καί στό 
χωριό μας τό Ροδίτη ἐξαιρετική τιμή.  
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53.  ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 
    

Οἱ παρακάτω παροιμιώδεις  ἐκφράσεις  ἔγινε 
προσπάθεια,  νά καταγραφοῦν,  ὅσο πιό αὐθεντικά 
ἦταν δυνατόν, στήν παλιά ντοπιολαλιά, καί ὅσες ὁ 
νοῦς  κατάφερε  νά  ἀνακτήσει  ἀπό  τήν  ἀποθηκευ‐
μένη  μνήμη  καί  μετά  τήν  παρέλευση  τόσων  χρό‐
νων. 
 
1. Δέν ἔχ’ἴ  στοῦν ἥλιου μοίρα. 
2. Ἄρις, μάρις , κουκουνάρις. 
3. Πχιος ἔχασι τή γνώσ’ἴ  νά τ’ βρεῖς ἐσύ. 
4. Πέρσ’ ψόφ’σί λύκους, φέτους βρώμ’σί. 
5. Νέ σκόρδα ἔφαει, νέ σκουρδιές μυρίζ’ἴ 
6. Ἄν ἔκαναν ὄλις οἱ μέλ’σσίς μέλι, θά ‘τρωγαν κι 
οἱ    

7. κατσιβέλ’. 
8. Ἄλλα λέει παπάς, ἄλλα   παπαδιά τ’. 
9. Κ’φός σια δέν ἀκούει, τά ταιριάζ’ἴ. 
10. ‘Οπχια  πέτρα  κι  ἄν  σκώεις  ἀπ’    κατ’  θά  τοῦν 
βρεῖς. 

11. Ἀνάπουδους χρόνους, δικατρεῖς  μῆνες. 
12. Φάε, πχιέ μί τοῦν θ’κός ,  ἀλισφιρίς μήν κάν’ἴς. 
13. Ὅπου κόσμους κι ἡ Κουσμᾶς. 
14. Βαφτίζου κι μυρώνου, ἄρα ζήσ’ κι μή. 
15. Ἄλλα λόγια ν’ ἀγαπχιέμαστι. 
16. Τί εἴχις , τί ἔχασις! 
17. Τί εἴχις Γιάνν’ἴ, ὅ,τ’  εἶχα πάντα. 
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18. Δέν ἔχ’ἴ νύχια νά ξ’θεῖ. 
19. Μαζί χουρατεύουμ’, χώρια ἀκοῦμ’. 
20. Περί οὐρέξεως κολοκ’θόπ’τά. 
21. Παστροθουδώρα. 
22. Ὅσο μπόι  τοῦν λείπ’, τόσου διάουλους εἴνι. 
23. Πέσι πίτα, νά σί φάου. 
24. Κύλ’σί τέντζιρις κι ηὔρι τοῦ καπάκ’ἴ. 
25. Δέ νιών’ἴ, νά βγάλ’ἴ τά μάτια τ’. 
26. Ἐξοῦ ἀπ’ τοῦ χουρό, πολλά τραγούδια ξέρ’. 
27. Τά πολλά τά λόγια εἴνι φτώχια. 
28. Νά  σέ  κάψου  Γιάνν’ἴ  νά  σ’  ἀλείψου  μύξα  νά 
γειάν’ἴ. 

29. Τί σύ λειπ’ κασιδιάρ’, μαργαριταρένια σκούφια. 
30. Στήν ἀνεβρουχιά καλό εἴνι κι τοῦ χαλάζ’ἴ. 
31. Ἕνας νοῦς τοῦ χ’μώνα, γιά τοῦ καλουκαίρ’; 
32. Τίναξι τά πέταλα. 
33. Αὐτή π’λιά δέ θά βγάλ’ἴ. 
34. Λύκους  τήν  προυβιάτ’  ἀλλᾶζ’ἴ  τοῦ  χούι  δέν  τ’ 
ἀλλᾶζ’ἴ. 

35. Ἤμαν νιός κι γέρασα. 
36. Ἰδῶ  σί  θέλου  κάβουρα,  νά  πιρπατᾶς  στά 
κάρβουνα. 

37. Μάζουνι κι ἄς εἴν’ κι ρώγις. 
38. Ὄπχιους  δέ  φτάν’ἴ  τοῦ  γαϊδούρ’,  χτυπάει  τοῦ 
σαμάρ’. 

39. Χαρά στά νιάτα σ’. 
40. Κρίμα στά νιάτα τ’. 
41. Δ’λιές μί φούντις. 
42. Μί τά ροῦχα τ’ τρώιτι. 
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43. Κατ’ ἀπ’ τοῦν παλιόβοϊδου γυρεύει μουσχάρ’. 
44. Φοβάτι  κι τοῦν ἴσκιου τ’. 
45. Τραβάτι μί κι ἄς κλαίου. 
46. Πχιος τυφλός δέ θέλ’ἴ τά μάτια  τ’. 
47. Καθ’ ἰμπόδγιου γιά καλό. 
48. Μή φυτρών’ἴς ἐκεῖ , πού δέ σί σπέρνουν. 
49. Τό αἷμα νιρό δέ γένιτι. 
 
Παρατήρηση:  

Γιά  τήν  καταγραφή  τῶν  φράσεων  αὐτῶν 
ἔγινε προσπάθεια, νά τηρηθεῖ μία στοιχειώδης ὀρ‐
θογραφία,  κατά  τό  δυνατόν.  Ἐπίσης,  γιά  νά  ἀπο‐
δοθεῖ πιστή προφορά σέ κάποιες λέξεις,  θά πρέπει  
νά γνωρίζει ὁ ἀναγνώστης, ὅτι οἱ λέξεις αὐτές ἐνῶ 
φαινομενικά  εἶναι  δισύλλαβες  π.χ.  ἔχ’ἴ,  (ἔχει) 
διαβάζονται ὡς  μονοσύλλαβες  καί  ἔχει  προστεθεῖ  
μετά τήν ἀπόστροφο ἕνα ψιλό   (‘ἴ ), τό ὁποῖο κατά 
τήν  προφορά  μόλις  καί  ἀκούγεται.  Ἔτσι  ἔχουμε 
κάν’ἴς  καί  ὄχι  κάνεις,  ξ’θεῖ  καί  ὄχι  ξυθεῖ  κ.ὁ.κ.  Τό 
ἴδιο  μπορεῖ  νά  συμβεῖ  καί  σέ  τρισύλλαβες  καί 
ἄλλες  λέξεις,  π.χ.  κατσιβέλ’ἴ  ἀντί  κατσιβέλοι  ἤ 
φυτρών’ἴς  ἀντί φυτρώνεις κλπ 
 
 
 


