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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Θράκη μας δεν είχε πάντα τα σημερινά της όρια. 
Κατά την αρχαιότητα θεωρούσαν ως Θράκη τη χώρα που 
εκτείνονταν από το Δούναβη, τον Εύξεινο Πόντο, τα 
Δαρδανέλια  ως  τον Όλυμπο και την Πιερία. Γι αυτό και ο 
μεγάλος Θρακιώτης ποιητής και πανεπιστημιακός 
δάσκαλος γράφει στο «Θρακών άσμα». 

                                Από τη Θράκη βρε παιδιά, 
από την Πιερία, 

εβγήκεν η Θρησκεία.... 
Αναδιφώντας την ιστορία του τόπου, της ευρύτερης 

Θράκης, για να βρω φωτεινά μυαλά, ανθρώπους 
ξεχωριστούς που σημάδεψαν με το έργο τους την 
ανθρωπότητα, βρήκα πολλούς και πράγματι μεγάλες 
προσωπικότητες που άφησαν ίχνη ανεξίτηλα στην 
ελληνική και όχι μόνο ιστορική πραγματικότητα.   Είναι 
πολλοί και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να ασχοληθώ με 
όλους. Θα  χρειαζόταν χρόνος πολύς αλλά και χώρος 
πολύς, για να γραφούν για όλους όσα είχα κατά νου.  
Επιθυμία μου ήταν και είναι να γράψω με ρίμα, ως 
ριμαδόρος που νομίζω πως είμαι, τις βιογραφίες τους. 
Βιογραφικά στοιχεία όλων, και βέβαια, υπάρχουν σε 
πεζά κείμενα πολλών ειδικών. Επειδή όμως έχω τη 
γνώμη, ότι ο στίχος είναι πιο προσιτός και περιεκτικός, 
για πολλούς, και ως εκ τούτου περισσότερο κατανοητός, 
για τούτο επιχειρείται το παρόν πόνημα. 

 Έπρεπε, να κάνω επιλογή. Και έκανα. Και έβαλα στο 
στόχαστρό μου εκείνους που κατά τη γνώμη μου αξίζει 
να γνωρίζει το έργο τους ο κάθε Θρακιώτης, και γιατί όχι 
και ο κάθε έλληνας πατριώτης. Να μάθουν όλοι οι 
σύγχρονοι Έλληνες, ότι στον τόπο αυτό, τη Θράκη,  
έζησαν, μεγαλούργησαν και συνεισέφεραν στον 
ελληνισμό και  πάρα πολλοί Θρακιώτες. Ας τους 
γνωρίσουμε λοιπόν και ας είμαστε ευγνώμονες όλοι.    

   Ας  μην αγνοούμε το έργο τους, όπως έκαναν 
«κάποιοι» για τον Ορφέα τον μεγάλο αυτόν Μύστη της 
αρχαιότητας, που «έκαψαν τα βιβλία του, ανέτρεψαν 
τους ναούς του, καταδίωξαν τους μαθητές του ... 
θέλησαν να εξαλείψουν τη μνήμη του και να 
καταστρέψουν τα τελευταία της ίχνη...  ώστε λίγους 
αιώνες μετά το θάνατό του, ένα μέρος της Ελλάδος 
αμφέβαλλε για την ύπαρξή του... Μάταια  ο Πυθαγόρας 
και ο Πλάτωνας μιλούσαν γι αυτόν σα να επρόκειτο περί 
θεανθρώπου!...»* 
Ας το επιχειρήσουμε, να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη 
τους. 

Α. Π. 

 

 

* EDOUARD  SCHURE.  Οι ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΥΣΤΕΣ  σελ. 224  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   
  Ο Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου γεννήθηκε το 1945 

στο Ροδίτη Κομοτηνής, όπου διαμένει  μόνιμα. Είναι  
απόφοιτος    της   Ζαριφείου  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας 
Αλεξανδρουπόλεως (1965).    Υπηρέτησε  τη   στρατιωτική  
του  θητεία    ως    έφεδρος αξιωματικός Πεζικού. Μετά  την 
απόλυσή  του  από  το στράτευμα,   για ένα χρόνο περίπου,  
εργάστηκε    στο λογιστήριο του Ο.Λ.Π  (Οργανισμός  
Λιμένος  Πειραιώς).  Το Δεκέμβριο του 1968  διορίστηκε ως  
δάσκαλος  σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο  
Νομό Ροδόπης. Τα    σχολικά έτη 1970 – 1973 αποσπάστηκε 
στα ελληνικά σχολεία του κρατιδίου του Baden 
Wurttemberg της τότε Δυτικής Γερμανίας. Έκτοτε  
υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία  του  Νομού  Ροδόπης και    
για  μικρό  διάστημα  ως  βοηθός επιθεωρητή στη Β’ 
Περιφέρεια Μ/κών Σχολείων Ροδόπης – Έβρου.   Τέλος, 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του υπηρέτησε ως Διευθυντής στο 
9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.    Είναι παντρεμένος και 
έχει τρία παιδιά. Ασχολείται με τα πολιτιστικά. Διετέλεσε 
Γενικός Γραμματέας  του  Θρακικού  Ωδείου  Κομοτηνής, 
Γενικός Γραμματέας και στη συνέχεια Πρόεδρος του  
Χριστιανικού  και  Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγία Κυριακή» 
Ροδίτη, επίσης Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου  Ι.Κ.Τ.Α.Θ.  
Κομοτηνής και τέλος μέλος του Μ.Ο Κομοτηνής και της 
Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής.   Έχει 
συγγράψει  τα δοκίμια, «Το Θρακικό Πνευματικό Κέντρο 

και η Μουσική  Σχολή Κομοτηνής» (1991),   «Η Ι.Μονή της 
Αγίας Κυριακής Ροδίτη» (1993) καθώς και την επετειακή 
έκδοση  των αποφοίτων της τάξης του 1963 του Γυμνασίου 
Αρρένων Κομοτηνής με τον τίτλο «Μετά 30 χρόνια» (1993).     
Το έτος 2001 εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Θρακιώτικα 
και Άλλα», σε τέσσερις χιλιάδες αντίτυπα,  την οποία 
διένειμε δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων  του Νομού Ροδόπης.    Το  
2008  ο εκδοτικός οίκος  «Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.». εξέδωσε το 
ιστορικολαογραφικό έργο του, «Θράκη, Ιστορίες Ζωής – 
Οδοιπορικό Τριών Αιώνων». Το 2013 απο τον εκδοτικό οίκο 
ΡΗΣΟΣ εκδίδεται ο ΡΟΔΙΤΗΣ, ιστορία, παραδόσεις, έθιμα. Το 
2017 ο εκδοτικός οίκος Κ.Α.Μ. Αντ. Σταμούλη εξέδωσε την 
ποιητική συλλογή  «ΠΡΑΣΣΕΙΝ (ΠΟΙΗΤΙΚΆ)  ΑΛΟΓΑ ή 
ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ». Τέλος το 2019 εκδίδονται άλλες δύο 
ποιητικές συλλογές,« Ο ΡΙΜΑΔΟΡΟΣ» και «ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ 
ΑΙΣΩΠΟΥ» από τον ίδιο εκδότη 
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1.  ΟΡΦΕΑΣ 
(Ο Μεγάλος Μύστης) 

 
 

 
 

Ο Ορφέας, ο  γιος του Οίαγρου,  
του βασιλιά της Θράκης 

και της Καλλιόπης της γλυκιάς  
της μούσας της αγάπης. 

 
Τριγύριζε  ολημερίς  

στου Έβρου τους λειμώνες     
με μουσική και με χορό, 

με κόρες  αμαζόνες. 
 

Η μουσική του   βάλσαμο 
για όλους τους ανθρώπους, 
κι έλεγαν, πως ζώα και φυτά 

 με αυτήν άλλαζαν ... τρόπους. 
 

Ήταν πρώτος κιθαρωδός 
και άριστος λυράρης, 

γνώσεις, που ο Απόλλων του 'δωσε 
κι όχι ο πολεμιστής, ο  Άρης. 

 
 

Η μουσική του μάγεψε 
  Περσεφόνη και Άδη, 

που την Ευρυδίκη*  , επέτρεψαν, 
να φύγει απ' το σκοτάδι. 

  
Να επιστρέψει στη ζωή, 
να φύγει απ' τον Άδη, 

στον πάνω κόσμο να βρεθεί, 
μακριά απ' το σκοτάδι. 

 
Η μόνη προϋπόθεση, 
η Ευρυδίκη να σωθεί, 

ήταν, ο Ορφέας στη φυγή 
   να μη γυρίσει, να τη δει.. 

 
Αλλά, αυτός δεν άντεξε, 

 γύρισε το κεφάλι, 
να δει, αν η γυναίκα του   

 ακολουθεί και πάλι. 
 

 Αυτή του η παρακοή 
του στοίχισε πολύ, 

αφού, η Ευρυδίκη του 
χάθηκε σαν πουλί. 

 
Χρόνους πολλούς ταξίδεψε 

σ' ανατολή και δύση. 
Μελέτησε μ' επιμονή  

Θεούς, ανθρώπους, φύση.  
  

*Σύζυγος του Ορφέα 
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Ήτανε μάντης, αοιδός, 
Βασιλιάς κι ιερέας 

και νομοθέτης  έγινε 
κάθε σοφής ιδέας. 

 
Έγραψε ύμνους στους Θεούς 

και τελετουργικά, 
εξαγνισμούς, τρόπους ζωής,  

και   ... μυστηριακά! 
 

Οι προτροπές του έγιναν 
κανόνας για πολλούς, 

και   είχαν «βίο ορφικό» 
με νόμους ηθικούς. 

 
Η ποίησή του ήτανε 

καθάρια, λογική, 
και όντως αποδείχτηκε 

 πιο ... θεολογική. 
 

Χορτοφαγία δίδασκε, 
αποφυγή κραιπάλης, 

 ερωτισμούς κι αρτύματα, 
κι αποφυγή της  ... ζάλης. 

 
. 
 
 
 
 

 
 
 

Ο «Ορφισμός»  τρόπος ζωής 
και για πολλούς θρησκεία, 
ήτανε τα τραγούδια του, 
που υμνολογούν τα θεία. 

 
Ο «Ορφισμός»  επέδρασε 
στην παλαιά κουλτούρα, 

στα της θρησκείας, της ζωής 
που 'χαν πολύ  ... θολούρα. 

 
Σαν Έλληνας πήγε κι αυτός  
με άλλους στην Κολχίδα, 

να φέρουν το «χρυσόμαλλο, 
το δέρας»   στην πατρίδα. 

 
Με τον Ορφέα αρωγό   
σύμφωνα με χρησμό 

   Θα 'παιρνε ο Ιάσονας 
το «Δέρας το χρυσό». 

 
Πράγματι   με τη λύρα του 

ο Ορφέας  βοηθούσε, 
και όλες τις κακοτοπιές 

ο Ιάσονας περνούσε. 
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Στον τόπο του, όταν γύρισε, 
δίδαξε στους ανθρώπους 

αλήθειες υπερκόσμιες, 
υπέρτατες  με ... τρόπους. 

 
  Τον Κόσμο και,  πως πλάστηκε, 

σωστή,  κοσμογονία 
  και για την φύση των Θεών  

και την θεογονία. 
  

Στο Δία αυτό δεν άρεσε, 
τα θεία μυστικά 

να γίνουν κτήμα των θνητών 
με λόγια «ορφικά». 

 
Και τον κατακεραύνωσε 
--Θεέ μου τι φοβέρα!- 

ενώ έπαιζε τη λύρα του 
στον Έβρο κάποια μέρα. 

 
 Έτσι, τον ευεργέτη των θνητών 

τον  πάνσοφο Ορφέα   
ο Δίας τον τιμώρησε   
όπως τον Προμηθέα. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Και όμως, μετά θάνατον 
Θεό τον είχαν κάνει , 
Έλληνες μα και Ιταλοί  
Ψηλά τον είχαν βάνει. 

 
Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, 

ο Αλέξανδρος Σεβήρος, 
στ' ανάκτορά του πρόβαλε 

τρεις   προτομές. με ...κύρος. 
 

Του  Θεανθρώπου Ιησού, 
του  Απολλώνιου Τυανέα, 
και του Θρακιώτη αοιδού, 

του θρυλικού Ορφέα. 
 

Κι οι πάντες τον κατέταξαν 
στο πάνθεον των μεγάλων, 
των ποιητών, των αοιδών 
και όλων των Δασκάλων! 
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2.  ΖΑΛΜΟΞΙΣ 
( Ο σοφός ιερέας) 

 
 

 Κάποτε,  στα χρόνια τα παλιά, 
ο Ηρόδοτος μας λέει, 

στη Θράκη ζούσαν άνθρωποι 
γεροί και ρωμαλέοι. 

 
Ανάμεσα στους ξακουστούς  
και τους σοφούς Θρακιώτες, 

ήτανε και ο Ζάλμοξις, 
μορφή από τις ... πρώτες. 

 
 Αυτός, για  χρόνια έζησε 

κοντά στον Πυθαγόρα, 
τον μέγα Σάμιο σοφό, 

γνωστό σε όλη τη χώρα. 
 

Απ' το μεγάλο δάσκαλο 
πήρε γνώσεις πολλές, 

γνώσεις καλές και χρήσιμες, 
γνώσεις πολύ σοφές. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Μας λέει   ο ιστορικός, 
ο Στράβων ο αρχαίος, 
πως ο Ζάλμοξις γύρισε  

στη χώρα του πιο ... ωραίος! 
 

Αφού, πήγε στην Αίγυπτο, 
μα και σε άλλες χώρες, 

γύρισε στην πατρίδα του 
με ιδέες ... ειρηνοφόρες. 

 
Κι ο θεϊκός ο Πλάτωνας 

  μας λέει στο «Χαρμίδη»* 
πως, ένας γιατρός του Ζάλμοξι 

γιατρεύει όλα τα είδη. 
 

Δίδαξε. λέει, μα και έπεισε 
Λαό και Βασιλέα, 

κι αυτοί τον ανακήρυξαν 
μεγάλο ιερέα. 

 
Ακόμη , λέει, πως η ψυχή 
μες στους αιώνες μένει, 

αθάνατη και θαλερή 
σ' αυτή την οικουμένη. 

 
 

* Διάλογος του Πλάτωνα 
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Για να πειστούνε άπαντες 
πως,  αυτή η θεωρία 

ισχύει κι είναι αληθινή, 
κρύφτηκε χρόνια τρία. 

 
Σε απρόσιτο μέρος έφτιαξε 

μυστικά μια κρυψώνα, 
κι εκεί κρυφά διέμενε 
και θέρος και χειμώνα. 

 
 Αφού,  απ' τον κόσμο χάθηκε 

και όλοι λυπηθήκανε, 
  πίστεψαν, πως απέθανε, 

γι αυτό και τον θρηνήσανε.  
 

Αλλά, την τέταρτη χρονιά 
στα γνώριμα τα μέρη 

τον ξαναείδαν άπαντες 
και του 'σφιξαν το χέρι. 

 
Και πίστεψαν, πως η ψυχή 

όντως ξαναγεννιέται, 
στον κόσμο μας ξανάρχεται 
δεν φεύγει, δεν ξεχνιέται! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Κι άλλα πολλά πρωτόγνωρα 
δίδαξε στους Θρακιώτες. 

τη χώρα τους να αγαπούν, 
και να 'ναι πατριώτες. 

 
Τους έπεισε να ζουν μαζί 

μόνιμα σε ομάδες, 
 σε οικισμούς και σε χωριά  

και όχι σαν νομάδες. 
 

Για τούτο και του έδωσε 
το όνομα ο Στράβων, 

«ιδρυτή  πόλεων» καλών 
κι όχι άγριων νομάδων. 
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3.  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
(Ο  ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΤΑ 'ΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ) 

 
  

Εδώ στη χώρα των   Θρακών 
στα μυθικά τα χρόνια 

οι ήρωες που μάχονταν 
σε μαρμαρένια αλώνια... 

 
Βασίλεψε ένας βασιλιάς, 
Λυκούργος τ' όνομά του, 

που τα 'βαλε, και με Θεούς,  
μα,  βρήκε το ... μπελά του. 

 
Βασίλευε ειρηνικά, 

χωρίς πολέμους - βία,   
και οι γείτονες και ο λαός 

  ζούσαν με ευτυχία. 
 

Ώσπου μια μέρα έφτασε  
στη γη την Ηδωνίδα*, 

τη χώρα, που οι Θράκες - Ηδωνοί 
είχανε για πατρίδα ... 

 
Ο Μέγας θεός Διόνυσος 

μαζί με τις Μαινάδες, 
και άλλαξαν τα έθιμα, 

κι άρχισαν οι ... καυγάδες. 
 

* Η χώρα των αρχαίων Ηδωνών Θρακών. 

 
 
 

Στο γλέντι το 'ριξε ο λαός 
και στην οινοποσία, 

και όλοι αποφεύγανε 
μόχθο  και εργασία. 

 
Ο Λυκούργος, πια δεν άντεχε 

η  χώρα του να σβήνει, 
αφού τίποτε  όρθιο 

σ' αυτή δεν είχε μείνει. 
 

Γι αυτό πάει στο Διόνυσο 
και με περίσσιο θάρρος, 

του λέει:  -Φύγε απ' τον τόπο πάραυτα! 
Να μη σε πάρει   ο χάρος. 

 
Εσύ και οι Μαινάδες σου 
κακό στη χώρα κάνουν, 
σε πειρασμούς αναίτια 
όλους μαζί μας βάνουν. 

 
Με ύφος οργίλο ο βασιλιάς 

το Διόνυσο ... προγκάει. 
Του λέει με τις Μαινάδες του 

σ' άλλη χώρα να πάει. 
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Ο Διόνυσος, πράγματι, έφυγε 
και πήγε σ' άλλη χώρα 

μα του Λυκούργου βγήκανε 
νέες συμφορές στη ... φόρα. 

 
Ο Δίας τον τιμώρησε 

για τη μεγάλη προσβολή, 
που 'κανε στο Διόνυσο  
  με τόση ... προβολή. 

 
Τον τύφλωσε και του 'φερε 

σύγχυση στο μυαλό του 
και δίχως να αντιληφθεί, 
 σκότωσε και το γιο του. 

 
Όμως, άλλος ιστορικός* 
λέει, πως τον Λυκούργο 
τον σκότωσε ο Διόνυσος 

με τρόπο  πιο ... πανούργο.  
 

Αφού τον επιτέθηκε 
και με πολύ στρατό 

τον έπιασε, και τον κρέμασε 
πάνω σ' έναν σταυρό! 

 
*Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης.  

 
 
 
 
 

 
 

4.  Ο ΜΑΡΩΝ 
(Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ) 

 
 

Υπάρχουν δύο εκδοχές 
για την καταγωγή, 

 του θρυλικού του Μάρωνα, 
της Μαρώνειας ιδρυτή. 

 
Η μια μας λέει, πως ήτανε 

γιος κάποιου Ευάνθη, 
ιερέως, στην αρχαία Ίσμαρο, 

κι όχι στην πόλη ... Ξάνθη. 
 

Και ότι, αυτός εδώρισε  
κρασί στον Οδυσσέα, 

δώδεκα μεγάλους αμφορείς, 
για όλη του την παρέα. 

 
Και πως,  με εκείνο το κρασί 

μέθυσε τον Πολύφημο, 
ο Οδυσσέας και τύφλωσε, 

τον κύκλωπα, τον περίφημο. 
 

 Η  δεύτερη παράδοση 
θέλει, να είναι ο Μάρων 

του Οινοπίωνα ο γιός 
στις νήσους των ... Μακάρων. 
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Άλλοι, πάλι, πως του Διόνυσου 
λένε πως ήταν γιος, 

κι άλλοι του Βάκχου του Θεού, 
πως ήταν εγγονός. 

 
Ήταν φίλος του Όσιρι 
Θεού των Αιγυπτίων 

και χώρες επισκέφτηκε 
πολλές, εκτός ορίων. 

 
Στη Θράκη  ήρθε και έζησε 

μέχρι τα γηρατειά του, 
κι εκεί μια πόλη έκτισε,  

που φέρει το όνομά του. 
 

Και στους πολίτες δίδαξε 
του αμπελιού την τέχνη, 

κι ο οίνος πως μοσχοβολά 
κι πως ουδέποτε    ζέχνει.  

 
 
 

             
 

 
5.  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

(  Ο  Μέγας Αβδηρίτης  )     
 
 

 
 

Ισάξιος  πολλών σοφών 
 ήτανε ο Δημόκριτος 

ο γιος του Ηγησίστρατου, 
 και των Αβδήρων πρόκριτος*. 

 
Είχε δασκάλους τους σοφούς 

Λεύκιππο,  Αναξαγόρα, 
κι άλλους πολλούς στην Αίγυπτο 

και στων Ινδών τη χώρα. 
 

Θεολογία έμαθε,  
μαζί κι αστρονομία. 

Σχεδόν παιδί, τα σπούδασε, 
και σε μικρή ηλικία. 

  
  Η  δίψα του για μάθηση, 
και για περίσσια γνώση, 
στην Αίγυπτο τον έστειλε 

εκεί να εμπεδώσει... 
* διαλεκτός  
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Έψαχνε   γνώσεις  των σοφών 
για τη γεωμετρία 

και  για  Χαλδαίων μυστικά 
πήγε μέχρι  Περσία. 

 
Και με τους γυμνοσοφιστές 

στη μακρινή Ινδία, 
λένε συναναστράφηκε, 
να μάθει την παιδεία! 

 
Έμπλεος* σοφών γνώσεων  

γύρισε  στην Ελλάδα  
στο κλεινόν Άστυ, έφερε 
  νέας γνώσης, τη δάδα.  

 
Συνάντησε  πολλούς σοφούς, 

είδε και τον Σωκράτη 
Το «λάθε βιώσας» πίστευε, 
γι αυτό κι έκανε «κράτει». 

 
Στα Άβδηρα επέστρεψε, 

και παρά τις πιέσεις, 
ποτέ του δεν τις δέχτηκε  
όποιες δημόσιες θέσεις. 

 
Μόνη του ενασχόληση 
ήταν πάντα η μελέτη 

της ιστορίας, της φυσικής 
γνωστά κι άγνωστα έπη. 

 
 
* Πλήρης                              

                       
 

Γι αυτό κι εκεί στα Άβδηρα,  
όλοι οι Αβδηρίτες,  

τον εκτιμούσανε βαθειά, 
οι  ελεύθεροι πολίτες. 

 
Κι όμως, ο φθόνος μερικών, 

για την τιμή αυτή, 
στο άλλο άκρο έφτασε. 

Και ζήτησε, να καταδικαστεί. 
 

Γιατί, τάχα σπατάλησε 
το βιος το πατρικό, 

που σύμφωνα με τα πάτρια,* 
δεν ήταν ηθικό.  

 
Και δεν μπορούσε πια να ζει  

και να ταφεί στην πόλη, 
αφού ήταν νόμος κι έπρεπε 

αυτόν να σέβονται όλοι. 
 

Και τότε ο Δημόκριτος  
μ'  επίγνωση και νου 

το « Μέγα Διάκοσμο»** διάβασε 
ενώπιον του λαού. 

 
 
 
 
*όσοι σπαταλούσαν την πατρική περιουσία   δεν δικαιούνταν ταφή στα  
Άβδηρα 
**Φιλοσοφικό έργο του Δημόκριτου 
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Το έργο εκτιμήθηκε 

Κι αποφασίσανε όλοι 
Πως η τιμή του ήτανε 
μεγάλη για την πόλη. 

 
Του 'δωσαν πολλά τάλαντα, 

χαλκό για ανδριάντες, 
και σεβασμό που στο εξής 
του οφείλανε οι πάντες. 

 
Γιατί ήταν πάντα γελαστός,  

τον είπαν «Γελασίνο» 
αφού οι λύπες κι οι χαρές 

το ίδιο ήταν για κείνον. 
 

Πέθανε πλήρης ημερών 
μετά τα «θεσμοφόρια» * 
και, λεν, έφυγε γελαστός 
και χωρίς ...  στενοχώρια!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Γιορταστικό τριήμερο στην αρχαία Αθήνα και στις αποικίες της. 
 
 

 
 

6.  Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 
( Ο ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ  ΣΟΦΙΣΤΗΣ ) 

 
 

 
 

Μέγας  Έλληνας σοφιστής 
ήταν ο Πρωταγόρας. 

της Θράκης γέννημα κι αυτός 
της των Ελλήνων, χώρας. 

 
Στα Άβδηρα γεννήθηκε 
και ήταν  ο αχθοφόρος, 

την «τύλην»*   επινόησε, 
κι ήταν ο πρωτοπόρος. 

 
Οι ιδέες του Ηράκλειτου 

και των «Ελεατών». 
πολύ τον επηρέασαν 
τα δόγματα αυτών. 

 
 

* αχθοφορική τύλη = χαμαλίκι 
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Πολλάκις επισκέφτηκε 
την όμορφη Αθήνα. 

Έγινε φίλος του Περικλή 
και την περνούσε φίνα. 

 
Κάποτε τον ρωτήσανε, 
αν οι Θεοί μάς άρχουν. 

Κι εκείνος τους απάντησε 
- Δεν ξέρω, αν υπάρχουν! 

 
Με εντολή του Περικλή 

Πήγε στην Ιταλία 
και στους Θουρίους* έθεσε 

νέα νομοθεσία. 
 

Ταξίδια έκανε πολλά. 
Γνώρισε πολλές πόλεις. 
Χρήμα και δόξα κέρδισε 

της κοινωνίας όλης. 
 

Μας λέει, ο Πλάτων στον «Μένονα», 
δέκα ανδριαντοποιοί 

του Πρωταγόρα, δε φτάνουνε  
τα κέρδη όλοι μαζί. 

 
 
 
* Αρχαία ιταλική πόλη 

 
 
 

 
 
 

Συνέγραψε συγγράμματα 
τα «περί πολιτείας», 

«περί αρετών» κι άλλων πολλών 
«περί Φιλοτιμίας». 

 
Την τέχνη αυτή του σοφιστή 

την γνώριζε καλά, 
Και με επιχειρήματα 
μετέτρεπε τα απλά. 

 
Αλλά, «μέτρον   των πραγμάτων, 

Είναι  πάντα  ο άνθρωπος», 
δίδασκε ο Πρωταγόρας  

που ήταν σ' όλα ...  άτρωτος. 
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7.    Ι Π Π Α Ρ Χ Ι Α 

(Η  κυνική φιλόσοφος) 
 
 

 
 

Στα πολύ παλιά τα χρόνια, 
 του Μεγάλου Αλέξανδρου, 

εγεννήθηκε μια κόρη, 
στη Μαρώνεια του Ισμάρου. 

 
Κόρη πλούσιων, αρχόντων, 

ευγενών και δη προυχόντων, 
που ’ρθανε απ’  την Αθήνα 
για να την περνάνε   φίνα. 

 
Εμεγάλωνε  η κόρη 

και  φερνόταν σαν … αγόρι. 
Δεν ύφαινε στον αργαλειό, 

αλλά,  αγαπούσε το σχολειό. 
 

Της άρεσε η φιλοσοφία 
και αγαπούσε  και τα «θεία», 

μα με το δικό της τρόπο. 
Κυνικό και δίχως … κόπο. 

 

 
 
 
 
 

Ο  Μητροκλής* την έμπασε 
  στα της φιλοσοφίας 

Κι  αυτή το νήμα έπιασε 
της κυνικής σοφίας. 

 
Είχε ομορφιά και κάλλος, 

μα παρέμενε μεγάλος, 
ο έρωτας της για τον Κράτη, 

-να ‘ναι κόντρα στο Σωκράτη-. 
 

Και τον πήρε σύζυγό της. 
Να ‘χει κι αυτή το ζυγό της 

κόντρα στη βούληση γονέων, 
αρνούμενη, πολλές προτάσεις νέων. 

 
Οι γεννήτορες κάναν  κράτει, 
 για να   πείσουνε τον Κράτη  
Ν’ αποτρέψουν το μοιραίο. 

 - Να  αποδιώξουν το Θηβαίο-! 
 

Να μην νυμφευτεί το γέρο 
-πού σε είδα, πού σε ξέρω- 

Και να πάρει άλλον,  νέο 
πλούσιο, ευγενή κι ωραίο. 

 
 
 

*Μητροκλής, αδελφός της Ιππαρχίας. 
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Πεπεισμένος και ο Κράτης, 

ο και μη αριστοκράτης, 
ξεγυμνώθηκε μπροστά της 

και της είπε: ιδού τι πράττεις! 
 

«-Παίρνεις γι άντρα τον καμπούρη, 
 το φτωχό κι  ασχημομούρη»; 
Μα,  η  Ιππαρχία είχε διαλέξει 

και δεν είπε ... άλλη λέξη. 
 

Τον Κράτη τον παντρεύτηκε, 
μα  δεν νοικοκυρεύτηκε. 
Αφού ζήσανε μια κυνική 
ζωή, σκυλίσια δηλαδή. 

 
Τα παιδιά της αντί κούνια 
κέλυφος χελώνας είχαν. 

Κρύο νερό και δίαιτα, 
πάντα, γι’ αυτήν προείχαν. 

 
Την καλούσαν σε συμπόσια 

-πήγαινε με τετρακόσια- 
Κι έκανε ανδρών κουβέντες 

με σοφούς   και μη,  λεβέντες. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Είχε υψηλά ιδανικά 

Γι ανθρώπους και δικαιώματα 
Πίστευε σε ισότητα 

για   του Λαού  τα … «στρώματα». 
 

Ο Θεόδωρος, ο Άθεος, 
πήγε να την πειράξει, 

της φέρθηκε δε άσεμνα, 
μήπως και την τρομάξει. 

 
Προσπάθησε με αναίδεια 

τον κυνικό μανδύα  
της Ιππαρχίας ξαφνικά 
 να βγάλει.  Τι  αηδία! 

 
Αγέρωχα και κυνικά 

χωρίς φόβο και πάθος, 
 αντέκρουσε η φιλόσοφος 
του Θόδωρου το λάθος. 

  
Λέγοντας: «Αν  έκανα εγώ, 

ό,τι  ο Θεόδωρος  κάνει,   
για μένα λάθος θα ‘τανε.  

Γι αυτόν   σωστό  … λιβάνι! 
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Και τούτο ως φαίνεται επειδή, 
  δεν έμαθα να  υφαίνω, 

Αφού πήγαινα σε σχολειά. 
κι' ήθελα,    να  μαθαίνω! 

 
Αυτή ήταν η φιλόσοφος, 
η κόρη εκ Μαρωνείας, 

που πρέσβευε  και είχε αρχές 
με κυνικάς εννοίας.  

 
Ήτανε για τα χρόνια της   

πολύ μπροστά απ’ όλους, 
γυναίκα   με οράματα, 

και για …  τους νέους χρόνους. 
 

                             

  
 

8.  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
(Ο επαναστάτης) 

 
 

 
 

Ο Σπάρτακος, λένε πολλοί, 
 γιος ευγενή της Θράκης, 

στη Ρώμη σκλάβος βρέθηκε, 
 στο τέλος κάποιας μάχης. 

 
Σα δούλος επουλήθηκε. 

  έγινε  μονομάχος. 
  Ήταν  σκληρός, ανίκητος, 

πελώριος σα βράχος. 
 

Τη σκλαβιά δεν την άντεξε 
κι επαναστάτης γυρνά 

στις πλαγιές του Βεζούβιου 
και   στα γύρω βουνά. 

  
Πάμπολλες  μάχες  έδωσε 
ενάντια στους Ρωμαίους, 

σκλάβους συντρόφους έχοντας 
  και όμως πολύ γενναίους.   
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Γλάβρος, Βαρίνιος, Λέντουλος* 
Πραίτωρες και πολλοί άλλοι, 

τον κυνηγούν και προσπαθούν, 
να τον συλλάβουν πάλι. 

 
Στα Απέννινα μάχες έδωσε 

με πολλές λεγεώνες, 
του Λογγίνου και του Μάντιου*, 

και τις νίκησε όλες. 
 

Με τους επαναστάτες του 
ο Σπάρτακος κινάει, 

στη Ρώμη την κοσμοκράτειρα  
ενάντια να πάει. 

 
Η Σύγκλητος μπρος στον κίνδυνο  

να πέσει η Αιώνια Πόλη, 
τον Κράσσο επιστράτευσε 
και την αφρόκρεμα όλη... 

 
 
 
 

* Ρωμαίοι αξιωματούχοι 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο Λούκουλος, ο Πομπήιος 
κι ο στρατηγός ο Κράσσος, 

κυνήγησαν το Σπάρτακο 
με πιο περίσσιο θάρσος.* 

 
Στη Λουκανία έγινε  
η μάχη η φονική, 

που ήταν για το Σπάρτακο, 
μοιραία,  τελική. 

 
Οι αντάρτες  αποσκίρτησαν 

στη θέα  των Ρωμαίων, 
  και τότε βρήκε ο  θάνατος 
τον πρώτο των γενναίων. 

 
Σκοτώθηκε ο Σπάρτακος, 

ο ηρωικός Θρακιώτης 
 μα έδειξε πως ήτανε 
μεγάλος στρατιώτης! 

  
 
 
 
 

*θάρσος= αφοβία 
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9.  ΕΥΜΕΝΗΣ Ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ 
(Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ   ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Στη  Θρακική χερσόνησο 
και στην πόλη Καρδία, 

ο Ευμένης πως γεννήθηκε, 
μας λέει η Ιστορία. 

 
φίλος του Μέγα  Αλέξανδρου 

ήτανε καρδιακός, 
Ικανότατος, πατριώτης, 

και γενναίος  στρατηγός. 
 

Ο πατέρας του Αλεξάνδρου 
ο Φίλιππος, ο Μακεδών, 
προσέλαβε τον Ευμένη  

έμπιστο, επί των «γραφών». 
 

Ο γιος του τον διόρισε  
στην  αρχιγραμματεία, 

των «βασιλείων εφημερίδων»  
που σύντασσε με σοφία.  

 
Στις μάχες  επολέμαγε 
με πείσμα και ανδρεία, 
γι αυτό του ανατέθηκε 
του ιππικού αρχηγία. 
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 Όταν  στα Σούσα βρέθηκαν 
του 'δωσε χάρη ευνοίας  

την κόρη  Πέρση* ευγενούς 
ναι, της Βαβυλωνίας. 

 
Κι αυτός τιμώντας πάντοτε 

το μέγα στρατηλάτη, 
ποτέ του δεν του φέρθηκε 

 με δόλο ή  με απάτη.  
 

Όπως μας λέει  κι ο Πλούταρχος 
και η Ολυμπιάδα, 

η μάνα του Μέγα-Αλέξανδρου 
τον βόηθαγε αράδα. 

 
Τον όρισε επίτροπο 

του νόμιμου διαδόχου, 
της βασιλείας το καλό 
και το καλό του τόπου. 

 
Κι όμως, τον Ευμένη σκότωσε 
του θρόνου  ένας επίγονος, 

του Αλεξάνδρου  στρατηγός, 
σε μάχη.  Ο ... Αντίγονος! 

 
*του Αριάβαζου, την  Άρτωνιν 

 
 

 
 

 
 

10.  ΑΙΣΩΠΟΣ 
(Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΟΠΟΙΩΝ) 

 
 

 
 

Ο Αίσωπος γεννήθηκε 
από άσημους γονείς. 

Κι όμως ήταν διάσημος 
όσο άλλος κανείς. 

 
Στη Θράκη  μας γεννήθηκε, 

εκεί στη Μεσημβρία, 
ο Σουίδας μας το λέει αυτό, 

το γράφει κι η ιστορία. 
 

Δεν έγραψε συγγράμματα. 
Δεν είπε θεωρίες. 

Τα λόγια του ήταν απλά, 
ήταν μικρές ιστορίες 
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Που,  όμως ήταν έξυπνες, 
πολύ διδακτικές, 

με πολλά παραδείγματα, 
και πολύ πρακτικές. 

 
Αλλά, σαρκάστηκε τους ιερείς 
του Απόλλωνα στους Δελφούς, 

γι'   αυτό τον καταδίκασαν 
  σε χρόνους χαλεπούς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.  ΕΚΑΤΑΙΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ 
(ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

 
 

 
 

Στα παλιά χρόνια,  προ Χριστού, 
  στα  Άβδηρα της  Θράκης 

ο Εκαταίος  έζησε,  
όπως  και  ο   Σιτάλκης.* 

 
   Του Πύρρωνα**  ήταν μαθητής, 

  πολύ ζητητικός. 
πάντα την αλήθεια  έψαχνε  

  ήταν  ... απαιτητικός. 
 

Όταν  ο μέγα-Αλέξανδρος  
τους Πέρσες πολεμούσε, 
πήγε μαζί του   και αυτός. 
Και πάντα  τον ιστορούσε.  

 
*Αρχαίος βασιλιάς της Θράκης 
**Πύρρωνας, φιλόσοφος σκεπτικιστής 
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  Έγραψε και   για τον Όμηρο, 
τα έπη τα μεγάλα, 

καθώς για τον Ησίοδο 
και πολλών  έργα άλλα.  

 
 Λένε,   τα  «περί   Αιγυπτίων» 

και πολλών  λαών αρχαίων, 
 όπως  «περί υπερβορείων» 
αλλά και  «περί  Ιουδαίων». 

 
Ήταν  μεγάλο πρότυπο,  

πολλών  ιστορικών, 
του Ιώσηπου, του Διόδωρου  

και άλλων  πιο ... ειδικών. 
 

Αυτός, πρώτος ξεχώρισε 
Θεών  κατηγορίες, 

για τους αρχέγονους θεούς, 
με πολλές θεωρίες. 

 
Μιλούσε για επουράνιους 

κι αθάνατους Θεούς, 
αλλά και για επίγειους 
ξεχωριστούς θνητούς. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πίστευε, πως ο Όσιρις, 
και η Ίσιδα αντάμα, 

μαζί μ' άλλα πέντε στοιχειά 
κάνουν το μέγα θάμα! 

 
Και τα στοιχεία ήτανε 

  Το Πνεύμα, το Πυρ και η  Γη, 
καθώς το Ύδωρ κι ο Αήρ 

δημιουργούν ζωή! 
 

  Πνεύμα, λέει ήταν ο Ζευς, 
ο Ήφαιστος το Πυρ, 

κι η Δήμητρα ήταν η Γη 
το Ύδωρ ως Ωκεανός κι η Αθηνά Αήρ. 

 
Αυτοί ήταν οι αθάνατοι 

και επουράνιοι θεοί, 
κι οι θεοποιημένοι  βασιλείς 

που 'ταν όμως θνητοί. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

 
12. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ. 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) 
 

 

 
 

{ « Αρίσταρχος, Αλεξανδρεύς τη θέσει, 
τη δε φύσει Σαμόθραξ »* 

ο εργάτης της γραμματικής,  
της δε γνώσης ο  ... άρπαξ.  } 

 
Ποιος ήταν ο Αρίσταρχος 

και ποια είχε πατρίδα; 
Ποια ήταν η πατρώα γη. 

και ποια είχε κοιτίδα; 
 

Της  Σαμοθράκης το νησί, 
και κατά τον Σουίδα, 

ήταν ο τόπος γέννησης, 
του Αρίσταρχου η πατρίδα. 

  
*Κατά τον Σουίδα. 

 

 
 
 
 

Αλλά, πήγε στην Αίγυπτο, 
κοντά στον Πτολεμαίο.* 
Κι εκεί στην Αλεξάνδρεια 
ρόλο έπαιξε... σπουδαίο. 

 
Δίδαξε  ως παιδαγωγός 
στο γιο του Πτολεμαίου  

παιδεία, γνήσια ελληνική, 
την γνώση του ... ωραίου. 

 
 Τη γνώση που απόκτησε 

απ' τον Αριστοφάνη, 
τον επονομαζόμενο 

Βυζάντιο, αν σας ...κάνει.  
 

 Εκεί  στην Αλεξάνδρεια 
και στη βιβλιοθήκη, 

υπηρέτησε ως διευθυντής 
κι η δόξα του ανήκει... 

 
Αφού ο ίδιος ίδρυσε 

Σχολή «Αρισταρχείων» 
για τη μελέτη ομηρικών 

κι άλλων πολλών αρχείων. 
 

* Βασιλιάς της Αιγύπτου 
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Ήταν μέγας ερευνητής 
πολλών έργων αρχαίων, 

του Πίνδαρου, του Σοφοκλή 
κι άλλων τινών σπουδαίων. 

 
Και λένε, η μνήμη του   ήτανε 

πολύ παροιμιώδης 
αλλά είχε εμφάνιση 

που δεν ήταν ... πομπώδης! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

(Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 
 

 

                                   
Ο Θουκυδίδης  ήτανε 

του Όλορου ο γιος 
και της Ηγησιπόλης 
μοναδικός βλαστός. 

 
 Κατάγονταν από γενιά 
βασιλική, της Θράκης, 

γόνος πράγματι ευγενών. 
Ήτανε ολιγάρχης.  

 
Ο πατέρας του, ο Όλορος   

είχε χρυσωρυχεία* 
κι ανήκε ιδεολογικά 

   στη ντόπια ολιγαρχία. 
 

 Όταν  κάποτε βρέθηκε  
στο Δήμο Αλιμούντα** 

εκεί εγκαταστάθηκε, 
κι είχε δουλειές ... με φούντα!  

 
* Στη Σκαπτή Ύλη του Παγγαίου. 
** Στη σημερινή 'Αλιμο 



27 
 

 
 
 
 

Σ' αυτόν, λεν, πως γεννήθηκε 
τον τόπο, ο Θουκυδίδης 
και σαν πολίτης Αθηνών 

  έγινε ευπατρίδης. 
 

Στα χρόνια ήταν του Περικλή 
και του σοφού Σωκράτη, 

του μέγιστου φιλόσοφου, 
και όχι ... φαυλοκράτη. 

 
Αλλά επηρεάστηκε  
απ' τον Αναξαγόρα, 

τον υλιστή φιλόσοφο, 
άντρα για άλλα ... «φόρα». 

 
Κι όμως έγινε στρατηγός 
και στην Αμφίπολη πάει 

ενάντια στον Λάκωνα 
 Βρασίδα  να τον ... φάει! 

 
Αφού δεν τα κατάφερε 
την πόλη να γλιτώσει, 
μόνος του εξορίστηκε, 
τη φήμη του  να σώσει. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πήγε στην Ύλη τη Σκαπτή, 
εκεί στα κτήματά του, 

  την ιστορία του έγραψε, 
τα απομνημονεύματά του. 

 
Έγραψε για τον πόλεμο 
  Αθηνών  κατά Σπάρτης, 
ως  αγώνα επικράτησης 

και   όχι   «περί Πάτρης». 
 

Και λεν, πως τωόντι έγραψε 
πραγματική ιστορία, 

χωρίς μύθους κι υπερβολές 
κι επέμβαση απ' τα θεία! 

 
Κι έτσι αναγνωρίστηκε 

μέγας ιστορικός 
και το έργο του ήταν ο πόλεμος, 

ο πελοποννησιακός. 
 
 
 
 
 

 .  
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14.  Η   ΜΑΡΤΥΣ  ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

[ Η Αγία της  Θράκης ] 
 

 
 

Τα μαύρα χρόνια, τα πικρά,  
του δεύτερου αιώνα 

όλοι, οι πρώτοι Χριστιανοί, 
 δίναν σκληρό αγώνα. 

 
Αγώνα για την πίστη τους, 

 για τη χριστιανοσύνη 
με πείσμα απαράμιλλο 

 και με μεγαλοσύνη. 
 

Μια Τραϊανουπολίτισσα, 
 τότε, από τη Θράκη, 

αρνείται το προσκύνημα 
 στα είδωλα, στη φενάκη. 

 
Είναι η κόρη η σεμνή, 
 η Μάρτυς Γλυκερία, 

που ρίχνεται στις φυλακές 
 και στ' άγρια θηρία. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Αλί! ο Ρωμαίος έπαρχος,  
ο ειδεχθής Σαβίνος 

αρχίζει τα μαρτύρια, 
Της φέρεται σαν  κτήνος. 

 
Εκεί στο δεσμωτήριο, 
 τόπο του μαρτυρίου, 

τροφή συχνά Της έφερνε 
 ο άγγελος Κυρίου. 

 
Οι διώκτες Της σκεφθήκανε 

  σε πύρινο καμίνι 
να ρίξουν Τη δεσμώτιδα. 

Θεέ μου , τι οδύνη! 
 

Δροσιά τις φλόγες έσβησε. 
Δεν κάηκε η Αγία. 

Να μαρτυρήσει, ήταν γραφτό 
 στα άγρια θηρία. 

 
Εκεί, σβήνει το πνεύμα της.  

Το σώμα κρεουργείται 
κι όμως και τούτη τη στιγμή, 

την πίστη δεν αρνείται! 
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15.  ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ 

(Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ) 
 
 

 
 

Ο στρατηγός Βελισάριος 
 της Θράκης είναι γιος, 

 μας λέει ο Προκόπιος,* 
τρανός  ιστορικός. 

 
Πατρίδα του το Ορμένιο, 

εκεί στο βόρειο Έβρο. 
   Ήτανε   ήρωας, στρατηγός,  

κι είχε μεγάλο έργο. 
 

Άρχισε την καριέρα του, 
πιστός του Ιουστίνου 

φρουρός, και «βουκελάριος»** 
και αυλικός εκείνου. 

 
* Ιστορικός της βασιλείας του Ιουστινιανού. 

** Δορυφόρος στην προσωπική φρουρά. 
 
 

 
 
 
 

Με τα ίδια καθήκοντα, 
τον Ιουστινιανό, 

βρέθηκε να υπηρετεί, 
πιστά ένα πρωινό. 

 
Για τις υπηρεσίες του, 

στη Μεσοποταμία, 
Δούκα τον διορίσανε, 
για ... υστεροφημία. 

 
Κι ο ίδιος αναδείχτηκε 
μεγάλος στρατηλάτης 

στους πολέμους κατά των Περσών, 
της Πόλης στυλοβάτης. 

 
Κι όταν στην Πόλη, η ιστορική, 

ξέσπασε, «στάση του νίκα», 
του Βελισάριου η συμβολή 

απέτρεψε την ... ήττα! 
 

Οι Βάνδαλοι του Γελίμερου, 
σαν μια ξαφνική μπόρα, 

τον αυτοκράτορα απειλούν, 
μαζί κι όλη τη χώρα. 
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Τότε ο Βελισάριος 
στη μάχη του Δεκίμου* 

τους Βάνδαλους  απώθησε 
στα σύνορα  εκείνου. 

 
Νέοι εχθροί οι Βούλγαροι 

Οι Σλάβοι, οι Κουτιγούροι**, 
την Πόλη πολιόρκησαν, 
την ήθελαν για ... γούρι! 

 
Και πάλι ο Θρακιώτης στρατηγός, 

με τόλμη και ανδρεία, 
όλους τους κατατρόπωσε. 

Τους έδιωξε με βία! 
 

* Πόλη των Βανδάλων 
**Σλαβική  ή βουλγαρική φυλή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΤΑΤΖΗΣ  
(Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ). 

 
 

 
 

 Ποιος Έλληνας, ποιος χριστιανός 
στο άκουσμα και μόνον, 

δεν νοιώθει σκίρτημα καρδιάς 
στο διάβα των αιώνων!!... 

 
Πως, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς 

την ώρα του προσμένει, 
να διώξει τον Αγαρηνό  

απ΄ την Πόλη μας, όπου μένει! 
 

 Να μπει μες στην Άγια-Σοφιά. 
Να ξαναλειτουργήσει. 

Στη  θρυλική την εκκλησιά 
τον Ύψιστο να υμνήσει; 
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Να γίνει αλήθεια τ' όνειρο, 
Όχι αργά  μα, όπου να 'ναι 

Κι όχι με χρόνια με καιρούς ... 
Δική μας  τώρα  να 'ναι! 

 
Και,  ποιος είναι ο βασιλιάς 

αυτός, που θα ξυπνήσει 
απ' τον αιώνιο ύπνο του, 
και θα μεγαλουργήσει; 

 
Ο Ιωάννης ο Βατάτζης.  
λέει ο θρύλος ο παλιός, 

απ' τον ύπνο που κοιμάται, 
θε, να σηκωθεί ορθός. 

 
Και την Πόλη θε να δώσει 
στον ελληνισμό και πάλι, 

και με δόξα να γυρίσει 
στης Ελλάδας την αγκάλη. 

 
Είναι ο βασιλιάς εκείνος, 

που γεννήθηκε στη Θράκη* 
που τίμησε το γένος μας 

με δόξα και μεράκι. 
 

*το 1193 στο Διδυμότειχο 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ήταν, λέει η ιστορία, 
γόνος στρατιωτικών, 

που έγινε αυτοκράτορας, 
στη Νίκαια των Βιθυνών.  

 
Άνδρας πολύ δραστήριος 

και νουνεχής συνάμα 
το κράτος διπλασίασε 
κι έτσι έγινε  το θάμα. 

 
Δυνάμωσε  τη χώρα του 

και οι διάδοχοί του 
πήραν την Πόλη μας ξανά. 
Κι αυτό ήταν η ευχή του. 
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17.  ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ* 
Ο οικουμενικός Πατριάρχης 

 
 

 
 

Η  Πόλη όταν έπεσε 
στα χέρια των  εχθρών 

των άπιστων Αγαρηνών,  
αλί,  των ...Οθωμανών. 

 
Κρυφή  ελπίδα ήτανε 

σε όλους τους ραγιάδες, 
να 'χουν ψηλά την κεφαλή, 

και  δίχως τεμενάδες... 
 

*Κατά κόσμον,  Γεώργιος Κουρτέσης. 
(Συνωνυμία: το επίθετο Κουρτέσης είχε και η γιαγιά του γράφοντος) 

 
 
 

 
 
 
 

  Ο  Πατριάρχης ο σεπτός, 
  ο άρχων της εκκλησίας, 

  ήταν πια  για τους Έλληνες 
δώρο τρανής αξίας. 

 
Και ήταν θέλημα θεού,  

να γίνει πατριάρχης, 
ο Γεννάδιος Σχολάριος 

αλλά,  όχι   σαν ...τοπάρχης. 
 

  Ήταν   σοφός νομομαθής, 
ρήτορας  και φιλόσοφος, 

 θεολόγος  διαπρεπής,  
αγνός Έλληνας ,  θυμόσοφος. 

 
Δεν ήθελε την ένωση, 
με παπική εκκλησία. 

Ήταν γι αυτόν ουτοπική. 
Ήταν υποκρισία. 

 
Αφού,  ο πάπας ήθελε, 
να  'ναι  η Ορθοδοξία 

στην  πλήρη του υποταγή.  
  χωρίς καμιά ...αξία. 

 
Μα,  έγινε  ο Γεννάδιος 
   η ελπίδα του ραγιά, 

που κράτησε μες στην καρδιά 
ακοίμητη φωτά.  
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Τη φλόγα του Ελληνισμού 
για μια νέα πορεία, 

Που, «πάλι με χρόνια με καιρούς», 
θα έγραφε ιστορία. 

 
Αυτός, έστησε τείχος κραταιό 

Ρωμιούς να προστατεύει 
και ο δεινός κατακτητής   

ψυχή μην κυριεύει. 
 

Στα χρόνια του, φάρος τηλαυγής, 
ήταν η Σχολή του Γένους, 

Εστία όντως εθνική 
για όλους τους σκλαβωμένους. 

 
Άφησε, έργο συγγραφικό...  

έργο φιλοσοφίας, 
Δογματικής, Ποιμαντικής 

μα και Θεολογίας. 
 

Υπέργηρος μα νουνεχής 
του θρόνου παραιτήθη. 
Σε μοναστήρι* μόνασε, 

όπου  και εκοιμήθη 
 

*Ι.Μ. Προδρόμου, στις Σέρρες. 
 
 
 
 
 

 
 

18.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ* 
Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

 
 

  
Ένας μεγάλος δάσκαλος 

του γένους, της πατρίδας, 
που έσπειρε στους Έλληνες 

το σπόρο της ελπίδας... 
   

 Άναψε μες στα στήθη τους  
της λευτεριάς τη δάδα   
κι ανύψωσε το ηθικό, 

για μια καινούργια Ελλάδα... 
   

Ήτανε ο Γεννάδιος,  
γέννημα,  θρέμμα  Θράκης,** 
που πίστεψε, πως η λευτεριά 

δεν είναι δώρο... φενάκης. 
 

  *Έλκει την καταγωγή από τον Γεννάδιο Σχολάριο 
** Από τη Σηλυβρία της Αν. Θράκης. 
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Η λύτρωση απ' τη σκλαβιά 

θέλει αίμα,  θυσίες,    
   αγώνες μύριους απαιτεί, 

κι ηρώων παρουσίες! 
 

Και τούτο δεν το δίδαξε 
μονάχα στα σχολειά, 

με το Φαβιέρο* πολεμά  
στις Εύβοιας τα βουνά. 

 
Κι όταν  η επανάσταση 

 κινδύνεψε πολύ, 
να πέσει ξανά στη σκλαβιά, 

και πάλι η φυλή... 
 

Στην εκκλησία του Αναπλιού**  
εμψύχωσε το πλήθος, 

με λόγους πατριωτικούς, 
αγνούς μα και με ήθος. 

 
Κι εκεί, αυτός κατέβαλε 
πρώτος τον οβολό του. 

Για  την πατρίδα δώρισε 
κι αυτόν τον εαυτόν του. 

 
«Τέσσερα χρόνια δωρεάν, 

θα δίδασκε παιδιά 
αν,  στον αγώνα δίνονταν, 

   τα  δίδακτρα αυτά». 
   
 

* Γάλλος φιλέλληνας 
** Ναυπλίου 

 
 

Πάντα,  ο Γέρος του Μοριά* 
τον έλεγε «πατέρα», 

για τις σοφές του συμβουλές 
και τον καλό του... «αέρα». 

 
Κι αυτός ποτέ δεν θέλησε 

οφίκια και  γαλόνια. 
Μον' στα σχολειά επιθύμησε 

τη διδαχή για χρόνια. 
 

Αλλά, η Πατρίδα  τον τιμά 
και του αναγνωρίζει, 

για τους αγώνες που έκαμε. 
Και τούτο, το αξίζει. 

 
Γι αυτόν ο Σούτσος** έγραψε 

με σκέψη περισσή. 
Κι αυτά είναι τα λόγια του  
 Θα  συμφωνείς κι ...  εσύ! 

 
«Θα πρέπει περί   Γενναδίου,  

 να ομιλούμε ασκεπείς, 
εις ον,  ο νους, η γλώσσα κι η καρδία, 

ήτανε  πάντα η Πατρίς» 
 

 
* Θ. Κολοκοτρώνης.   
**Παν. Σούτσος, ποιητής 
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19.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ(Σ) 
(Ο  μαθηματικός) 

 
 
 

 
 

Ο μέγας μαθηματικός 
και δάσκαλος μεγάλος 

που  δόξασε τον τόπο μας, 
όσο κανένας άλλος... 

 
Ήταν ο Καραθεοδωρή 

Έλληνας απ'  τη  Θράκη 
με  άπειρη ευρυμάθεια, 

και με τρανό μεράκι. 
 
 
 
 
 
 

 
Γόνος καλής οικογένειας, 

σοφών και σπουδαγμένων, 
επιστημόνων, διπλωματών, 
ανθρώπων εμπνευσμένων. 

 
Πολιτικός μηχανικός 

σπούδασε στις Βρυξέλλες 
στο  Ασουάν  εργάστηκε. 
μα,  όχι στις ... Σεϋχέλλες. 

 
Μελέτησε του Χέοπα 
 τη νεκρο- πυραμίδα  

κι  έκτοτε ρότα άλλαξε, 
άλλαξε και σελίδα. 

 
Θέλγεται απ' τα  μαθηματικά. 

Με   δάσκαλους μεγάλους, 
τους Ντέιβιντ Χίλμπερτ, Φέλιξ Κλάιν, 

διαλέγεται,  και ... μ' άλλους. 
 

Γνωρίζεται  με τον Μαξ Πλανκ 
τον Άλμπερτ Αϊνστάιν 

στο Γκέτινγκεν τον προσκαλούν, 
μ' αυτός τους λέει «Νάιν»*. 

 
  * «Νάιν»= γερμανικό  όχι 
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Σαν Έλληνας φιλόπατρις  
έρχεται στην Ελλάδα 

στην Ιωνία προσπαθεί 
να ανάψει νέα δάδα. 

 
Να οργανώσει του ζητούν 

νέο  πανεπιστήμιο 
στη Σμύρνη την Ιωνική, 
το ελληνικό προπύργιο. 

 
Μα   ήρθαν χρόνοι δύσκολοι,   

χάθηκε η Ιωνία 
τώρα πια ο Καραθοδωρή 

δεν μένει στη γωνία. 
 

Έρχεται    στο Μετσόβιο, 
-Εθνικό  Πολυτεχνείο-,  

ως πρύτανης, κι  εργάζεται 
με ζέση και με μπρίο.    

 
Μα το ανήσυχο μυαλό, 
που ψάχνει νέες λύσεις, 
τον οδηγούν απρόσμενα  

σε νέες κατακτήσεις. 
 

Στην ξένη γη βρίσκει στοργή, 
βρίσκει και τις ανέσεις 

    εκεί που του προσφέρονται 
  σπουδαίες, νέες  θέσεις. 

 
 

 
 

 Κι αυτός, πιστός στο πνεύμα του 
πιστός και στις αρχές του, 
λύνει προβλήματα χρόνια, 

με θεωρίες δικές του. 
 

Λογισμικό μεταβολών, 
Μιγαδικές συναρτήσεις, 

Διάρθρωση θερμοδυναμικής... 
Δικές του επινοήσεις. 

 
Και  το αποκορύφωμα 

είναι  η θεωρία, 
αυτή της σχετικότητας, 
που 'χει τεράστια αξία. 

 
Δική του ήταν  συμβολή. 
Δικές του κι οι εξηγήσεις 
στον Αϊνστάιν που έδωσε 

Και βρήκε αυτός τις λύσεις. 
 .................... 

Τον άξιο επιστήμονα 
Τον μέγα αυτόν Θρακιώτη, 

αξίζει να τιμήσουμε, 
σαν Έλληνα  πατριώτη. 

 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 

20.  ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο  ΑΓΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 

 
 

Ο Κάρπος Παπαδόπουλος 
γεννήθηκε στην Αίνο, 

όπως λεν  οι Βιζβίζηδες. 
Αλλά, μόνο σ' αυτούς  δε μένω... 

  
Άλλοι, λένε,  πως ήτανε 

Αδριανουπολίτης. 
Και τι μ' αυτό;   Δεν ήτανε 
της Θράκης μας πολίτης; 

 
Σπούδασε, μα έγινε έμπορος 

εκεί στην Οδησσό, 
όπου πλούτη  απόχτησε, 

και χρήμα περισσό. 
 

Αλλ' όταν κίνησε η Πατρίς 
αγώνα για τη λευτεριά, 

εκποίησε τα πλούτη του, 
μ' όλη του την καρδιά. 

 
Μονάχος του αγόρασε  

πυρίτιδα και όπλα  
και σώμα στρατιωτικό 

έφτιαξε δίχως ... κόλπα. 
 
 

 
 
 

Και,  στου Ανδρούτσου το στρατό 
   εντάχθηκε ευθύς. 

Με  πάθος επολέμαγε 
κι ήταν πανευτυχής. 

 
Όταν δημιουργήθηκε 
ο ελληνικός στρατός, 

από τους πρώτους έσπευσε, 
κι έγινε λοχαγός. 

 
Σε πολλές μάχες ήτανε 

παρών και ενεργός 
τους άπιστους κυνήγησε 

σα να 'ταν  κυνηγός! 
 

Στους Μύλους οι αιγύπτιοι, 
εκεί στην Αργολίδα, 

έστησαν μπλόκο δυνατό, 
να σβήσουν την ελπίδα. 

 
Ήθελαν η Πατρίδα μας, 

να μείνει πάντα σκλάβα, 
και να μην ελευθερωθεί 

ποτέ της η Ελλάδα. 
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Υψηλάντης, Μακρυγιάννης,   
μαζί κι ο Μαυρομιχάλης 

στήνουν τάπιες και προσμένουν 
επιθέσεις μέχρι ... πάλης!   

  
Ώσπου, σαν από μηχανής θεός, 

ο γενναίος Κάρπος φτάνει, 
κι αμέσως τους αιγύπτιους 

στο κυνήγι τους βάνει. 
 

Γι αυτή του την  ενέργεια 
του 'δωσαν «εύφημη μνεία», 

   ο  Υψηλάντης,  ο Μαυρομιχάλης, 
κι όλα τα επιτελεία. 

 
Με τον Κάρολο Φαβιέρο, 
το γάλλο συνταγματάρχη, 

πήγανε στην Κάρυστο*  
 να δουν κι εκεί ποιος θα ... άρχει. 

 
 Πήγαν τους εχθρούς να διώξουν, 

απ' τον τόπο μας για πάντα. 
Κι οι γενναίοι μας του Κάρπου 
  τους βάλανε  στην ... μπάντα. 

 
* Ευβοίας 

 
 
 
 

 
 
 
 

Έγινε μάχη φονική 
κι όλα τα παλικάρια 

του Κάρπου Παπαδόπουλου 
μάχονταν σα λιοντάρια. 

 
Την Κάρυστο λευτέρωσαν  

ο Κάρολος κι ο Κάρπος, 
που ήτανε στων Οθωμανών 

τα μάτια σκληρό κάρφος.  
 

Τον είδανε πολεμιστή 
πόλεις , χωριά και λόγγοι, 

μα έστησε νοικοκυριό 
ψηλά στο Μεσολόγγι.  

 
Εκεί εγκαταστάθηκε 

μέχρι τα γηρατειά του, 
κι εκεί τα απομνημονεύματα 

έγραψε τα δικά του. 
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21. ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ 
( Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΝΊΚΗΣ) 

 
 
 

 
 
 

Αηδόνι καλλικέλαδο, 
της Θράκης μας καμάρι, 
γέννημα της Καλλίπολης 

και ήλιος και φεγγάρι.  
  

Είναι η Σοφία μας! 
Είναι η Σοφία Βέμπο, 

που 'χε γλυκόλαλη λαλιά 
κι ωραίο πολύ τέμπο. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Και όπως ήταν φυσικό, 
δυο αγάπες την κερδίζουν. 

Τραγούδι κι υποκριτική, 
αυτά την κουλαντρίζουν. 

 
 Μα,  το τραγούδι έμελλε, 

δόξα να της χαρίσει. 
Της «Νίκης Τραγουδίστρια», 

η Ελλάς να τη βαφτίσει. 
 

Κι αυτό, γιατί στον πόλεμο, 
στα χρόνια του σαράντα 

έστειλαν τα τραγούδια της  
τους Ιταλούς στην ... μπάντα. 
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22. ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ 
( Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ  ΣΥΝΘΕΤΗΣ) 

 
 

 
 

Ήταν  τότε που άρχισε 
στη Θράκη μας ν΄ ανθίζει, 
  και πάλι* ο ελληνισμός 
  στον τόπο όταν  γυρίζει. 

 
Τύχη αγαθή κι απρόσμενη 
 γεννιέται εκεί στην Ξάνθη   

ένα παιδί με όνειρα 
και, μια καρδιά ... ευφράνθη. 

 
Είναι ο Μάνος, είναι ο γιος 

του Γιώργου Χατζηδάκι, 
που έμελλε να δοξαστεί 
στο όνομά του η Θράκη. 

 
*μετά τη μικρασιατική καταστροφή. 

 
 
 
 
 
 

Κι αυτό γιατί από μικρός 
ο Μάνος έχει δείξει, 

πως στο βιολί, στη μουσική 
εκεί, θα   καταπλήξει. 

 
Μα, έρχονται χρόνια δύσκολα, 

και πάλι στην Ελλάδα. 
Οι έλληνες ζούνε στη σκλαβιά*  

στη φτώχια, στη γανάδα. 
 

 Ο  Μάνος, εργάτης λιμανιού, 
και χωρίς τον πατέρα, 

κάνει δουλειές του ποδαριού, 
για να τα βγάλει πέρα. 

 
Αλλά, δεν ξεχνά την αγάπη του , 

για μουσική και νότες, 
κι ανώτερα θεωρητικά, 
και χτυπά νέες πόρτες. 

 
Γνωρίζει διανοούμενους 

καλλιτέχνες μεγάλους 
Σεφέρη και Σικελιανό, 

Τσαρούχη, Ελύτη κι άλλους. 
 
 

* τη γερμανο-ιταλο-βουλγαρική κατοχή 
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Και τότε πρώτος μελετά, 
και με χαρά του βλέπει, 
πως είναι το ρεμπέτικο 

τραγούδι που ... του πρέπει.  
 

Γράφει όμως και μουσική 
  για το αρχαίο δράμα, 
για τραγωδίες ηρωικές, 

που φέρνουν πολύ κλάμα. 
 

Κοντολογίς ο Μάνος μας 
ήταν πολύ σπουδαίος, 

έγραψε και βραβεύτηκε 
ως Έλληνας  ... ωραίος! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
( ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ) 

 
 

 
 

 Ο Αναστάσιος Κεφαλάς 
από τη Σηλυβρία*, 

από γενιά αρχοντική, 
με κλίση προς  τα   θεία... 

 
Είχε έφεση στα γράμματα, 

 στα ιερατικά, 
γι αυτό στην Πόλη βρέθηκε, 

και σπούδασε σε αυτά. 
 

Νεότατος, ως δάσκαλος, 
πάει  κι  υπηρετεί, 

στη Χίο, και ως  Μοναχός,  
θα χειροτονηθεί. 

 
* Πόλη της Αν. Θράκης 
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Με το όνομα Νεκτάριος 
γοργά θα ανελιχθεί, 

κι Επίσκοπος Πεντάπολης, 
στη Λιβύη θα βρεθεί. 

 
Το έργο του θεάρεστο, 

κι όμως πολλοί φθονούν, 
τον υποβλέπουν δόλια 
και τον συκοφαντούν*. 

 
Οι συκοφάντες κέρδισαν, 

αλλά προσωρινά. 
Ο θεοσεβής Νεκτάριος 
νέους άθλους αρχινά. 

 
Αφού  αποκαταστάθηκε, 

και έπεσε η πλεκτάνη, 
που του 'στησαν στην Αίγυπτο, 

και η αλήθεια εφάνη... 
 

Γίνεται ιεροκήρυκας,  
απλός, σε τρεις νομούς, 

στην Εύβοια, στη Φθιώτιδα 
και στη Φωκίδα. - Ακούς! 

 
* Ότι δήθεν μεθόδευε ανατροπή του Πατριάρχη 

 
 
 
 
 

 
 

Και στη Ριζάρειο Σχολή, 
την εκκλησιαστική 

Διευθυντής της έγινε 
με δράση εκπληκτική.  

 
Όμως ποτέ δεν ξέχασε 

την κλίση, που 'χε πάντα, 
για τη μοναχική ζωή 

και δεν μένει  στην ... μπάντα. 
 

Ψάχνει, να βρει στην Αίγινα, 
«μοναχικό»  ξενώνα, 
κι όπως ο ίδιος έλεγε, 

Εκκλησιαστικό Παρθενώνα. 
 

Εκεί βρίσκει μία παλιά 
Μονή,  κι ανακαινίζει, 

και η πληθώρα μοναχών 
στη νέα Μονή  σφύζει. 

 
Έργο παράγει, υλικό, 

και σ' όλους πάντα λέει. 
πως, οι δουλειές δεν είν' ντροπή, 

μα θεϊκά  ... ελέη.  
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 

Την αγάπη του στον άνθρωπο 
με χίλιους τρόπους δείχνει, 
κι είναι ολοφάνερη,  τρανή. 

Δεν είναι μόνο ίχνη. 
 

Με όπλο του την προσευχή 
λυτρώνει, θεραπεύει 

και   για τον κάθε  άρρωστο 
τη λύτρωση γυρεύει. 

 
Η φήμη του έφτασε παντού. 

Κλήρος κι Ιεραρχία 
με  φθόνο αντιδρούν ξανά 

για όποια επιτυχία! 
 

Στην Αίγινα και εν ζωή 
τα πρώτα θαύματά του, 
το δαίμονα που έδιωξε 

σ' ένα απ' τα θύματά του. 
 

Στην Αίγινα η βροχόπτωση, 
μετά από τριετία, 

 που ήρθε με την προσευχή 
του Άγιου κι ικεσία. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Όταν ήρθε το πλήρωμα 
του χρόνου κι εκοιμήθη, 

το σκήνωμά του επί μακρόν* 
διόλου δεν διελύθη.  

 
Άφησε και συγγραφικό, 

 έργο πολύ μεγάλο, 
διδακτικό, δογματικό, 

ποιητικό και άλλο. 
 

Έγραψε για την Παναγιά** 
πέντε χιλιάδες στίχους, 
ύμνο στην Θεοτόκο μας 

και με θεσπέσιους ήχους. 
........................... 

Κι ήρθε η αναγνώριση 
μετά σαράντα χρόνια***, 

ανακηρύχτηκε άγιος 
να τον τιμούν αιώνια. 

 
 
 
 
 
 

* 30 χρόνια 
** Το θεοτοκάριο. 
*** από το θάνατό του 
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24. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ. 
(ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) 

 
 

 
 

Στη   Γρατιανούπολη,   
 πολίχνη, στην Κομοτηνή, 
που τα παιδιά της σήμερα    

τη λένε Γρατινή... 
 

Όταν  ακόμα βρίσκονταν 
σε ξένη κατοχή... 

γεννήθηκε ο Χρύσανθος 
άνθρωπος με αντοχή. 

 
Στη Χάλκη σπούδασε ενωρίς  

όπως και πολλοί άλλοι, 
αλλά κείρεται  μοναχός 

για  «άγια» βιοπάλη. 
 
 
 

 
 
 

Στην Τραπεζούντα στάλθηκε 
 ως ιεροκήρυκας, ως διάκος, 
παράλληλα ως καθηγητής, 

κι εργάζεται με πάθος. 
 

Αλλά, δεν αρκείται σ' αυτά 
και πάει στην Ευρώπη. 

Πάει για ανώτερες σπουδές 
με ευκαιρία ...πρώτη. 

 
 Τελειώνοντας ανέλαβε 

την αρχισυνταξία 
της «εκκλησιαστικής αλήθειας»*, 

μες στα πατριαρχεία. 
 

Μα όταν οι Τραπεζούντιοι 
 μείναν' χωρίς δεσπότη 

απαίτησαν ο Χρύσανθος 
να 'χει μια θέση ...πρώτη. 

 
Με τον Αρμένιο Χατισιάν 

και σε συνεργασία, 
άοκνος  εκεί εργάζεται 

για «Ελληνική Πολιτεία»**. 
 

* Επίσημο όργανο του πατριαρχείου 
** Με τη συμφωνία του Εριβάν 
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Μα οι Τούρκοι, που καραδοκούν 
στα δικαστήρια πάνε, 

και τον καταδικάζουνε. 
Θέλουνε να τον ... φάνε. 

 
Ο  Χρύσανθος αποχωρεί  
και πάει   στην Αθήνα, 

  γίνεται «αποκρισάριος» * 
δουλειά που ξέρει ... φίνα. 

 
Προβλήματα που χρόνιζαν 

σε πολλές εκκλησίες** 
τα έλυνε με ευχέρεια, 
 και πολλές νουθεσίες  

 
Έφερνε,  όπου πήγαινε, 

θρησκευτική ειρήνη, 
και, φρόντιζε κανείς διχασμός, 

και έχθρα,  να μη μείνει. 
 

Γι αυτό και τον ορίσανε 
Διευθυντή Ταμείου*** 

ανταλλαξίμων περιουσιών**** 
Ιδιωτών και Δημοσίου. 

 
*Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου 

**Τιράνων, Αντιοχείας, Ρόδου, Κύπρου κ.ά. 
***(Τ.Α.Κ.Κ.Π.) 

**** Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών 
 
 

 
 
 

Και επί του θρόνου κάθισε 
του αρχιεπισκόπου, 

σε χρόνια που ήταν δύσκολα 
της χώρας και του τόπου. 

 
Ήρθαν εχθροί, κατακτητές, 

του δώσανε εντολή, 
να ορκίσει μια κυβέρνηση, 

  δοσίλογων, ως καλή! 
 

Αρνήθηκε με επιμονή, 
με θάρρος κι ευψυχία, 

γι  αυτό τον καθαιρέσανε, 
απ' την  αρχιεπισκοπία ! 

 
Αλλά, αποκαταστάθηκε 

«κατά οικονομίαν», 
και μάλιστα, «εκκλησιαστικήν» 

εις την  «Αρχιεπισκοπίαν! 
 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 
και το συγγραφικό του 

έργο, που ήτανε πλούσιο, 
και για το υλικό του. 

 
Έγραψε για το «Ζήτημα, 
του Πόντου» την ουσία, 

της «Τραπεζούντος τα ιερά, 
και για την Εκκλησία». 
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25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 

( Ο ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΗΣ) 
 
 

 
Ο Κωνσταντίνος Ξενοκράτης 

από  τους πρώτους, «φιλικός», 
  ήταν  του Ιερού του  Λόχου, 

εθελοντής μα ... τακτικός. 
 

Γέννημα  του  Σαμακόβου*  
φεύγει για την ξενιτειά** 
και ζει με τα αδέρφια του 

πλέουν μες στη ...  λευτεριά. 
 

Στα ξένα  η οικογένεια 
προόδευσε πολύ, 

μα στην καρδιά τους έσταζε 
  σκλαβιάς πικρή χολή. 

 
* Στην Ανατολική Θράκη. 

** Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. 
 
 

 
 

Κι αυτό, γιατί η  Ελλάδα μας 
ζούσε μες στη σκλαβιά, 

κι εκείνοι  λαχταρούσανε, 
να 'ρθει  η λευτεριά, 

  
Γι αυτό πρώτοι μυήθηκαν 

στη Φιλική Εταιρεία 
και στον αγώνα μπήκανε 

για την Ελευθερία. 
 

 Στη μάχη που ξεκίνησε, 
πρώτοι, στο Δραγατσάνι, 
έτρεξαν και πολέμησαν 

 με γυμνό γιαταγάνι. 
 

Κα σ' άλλη μάχη φοβερή, 
που 'γινε στο Σκουλένι, 

οι Ξενοκράτες μάχονται, 
μα βγαίνουν  ... πονεμένοι. 

 
Εκεί, η μοίρα το 'γραψε,  

να σκοτωθεί ο Πασχάλης*, 
κι ο Κωνσταντίνος να γενεί, 
συνεχιστής της  ...«πάλης». 

 
 

* Αδελφός του Κωνσταντίνου. 
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Ποτέ του δεν λησμόνησε 
τον τόπο, τη γενιά του, 

κι ευεργεσίες έκανε, 
μέχρι τα γηρατειά του. 

 
Έκτισε φιλανθρωπικά 

Ιδρύματα μεγάλα, 
νοσοκομεία  και σχολειά, 

ναούς και πολλά άλλα. 
 

Ήταν γενναίος  χορηγός, 
   στης Χάλκης* τη σχολή. 

και για το χτίσιμό της 
 βοήθησε πολύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Τη θεολογική Σχολή 
 

 
 
 
 

 
 

26.  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 
(Ο  ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ) 

 
 

 
 

Ο Αντώνης Λεονταρίδης λεν' 
γεννήθηκε*   στη Μαρώνεια. 

και  ήθελε να ζήσει εκεί, 
μα έμεινε λίγα, μόνο, χρόνια. 

 
Η αιτία; Γιατί  σκότωσαν 
 σε ενέδρα τον πατέρα,  

 οι τούρκοι, και τα δυο παιδιά**  
νοιώθανε πια φοβέρα. 

  
Στην Αίνο παν' και κρύβονται 

σε μία φορτηγίδα, 
και από εκεί  στην Οδησσό. 

Πάνε  σ'  άλλη  πατρίδα. 
* Το 1840 
** Αντώνης & Χαράλαμπος 
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Πέρασαν χρόνια αρκετά, 
κι ο Αντώνης επιστρέφει,* 
σε χώματα πιο γνώριμα, 
που μόνο η Πατρίδα έχει.  

 
Ζει στην Αλεξανδρούπολη. 

Έγινε τραπεζίτης, 
κι είναι αρωγός σ' ότι ζητά 

κάθε Έλληνας πολίτης. 
 

Προβαίνει σε  αγορές  γης, 
 από αλλοεθνείς 

Και μέλημα του να δοθεί, 
μόνο σε ομοεθνείς. 

 
Η δράση του πολύμορφη,** 

μεγάλη κι εθνική, 
και  τ'  όνειρό του να γενεί 

η γης του ελληνική. 
 

Πολλές,  έκανε   δωρεές, 
στο έθνος, σε ιδιώτες, 

Και στους αγαπημένους του, 
ομοεθνείς   Θρακιώτες. 

 
* Το 1880 
* Έγινε μέλος του« Θρακικού Κομιτάτου» 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ιδρύματα φιλανθρωπικά 
και διάφορα σχολεία  

 έκτισε σε τόπους πολλούς 
κι όλα για την Παιδεία. 

 
Κι η Ελλάδα μας τον τίμησε, 

με το «Χρυσό Σταυρό», 
για τις ευεργεσίες του, 

που έκανε θαρρώ. 
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27. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ 
( Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ) 

 
 

 
 

Ο Χρήστος Τσούντας , ο σοφός 
 ερευνητής  κι  αρχαιολόγος, 

στη Θράκη είδε το πρώτο φως 
και περί αυτού  θα γίνει λόγος. 

 
Τις πρώτες εγκύκλιες σπουδές 

στη  Στενήμαχο τις κάνει, 
μα και  στη Φιλιππούπολη, 
πιο στέρεες βάσεις βάνει. 

 
 Και πριν τελειώσει από εκεί, 

πάει και στην Αθήνα.  
Να περατώσει τις σπουδές, 

πιο άνετα, πιο φίνα. 
 

 
 
 
 
 

Στην πόλη αυτή ξεκίνησε 
με τη φιλοσοφία, 

και συνεχίζει επιτυχώς 
  στην αρχαιολογία.* 

   
Όταν  στη χώρα γύρισε 
 για λίγα μόνο χρόνια 

εργάστηκε ως καθηγητής 
και μετά στα ... κοτρώνια 

 
Αρχίζει τις ανασκαφές 

σε όλη την Ελλάδα. 
στη Σαλαμίνα, Ερέτρια 
Μυκήνες και Τανάγρα. 

 
Κυκλαδικό πολιτισμό 
ψάχνει στην Αμοργό, 

στη Σύρο, Πάρο και αλλού, 
με βήμα πιο γοργό. 

 
Στο Σέσκλο και στο Διμηνιό 

στη Λάρισα, στο Βόλο, 
αναζητάει πολιτισμούς, 

σ' έναν καινούργιο ... πόλο. 
 

* Στη Γερμανία 
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Είναι ο νεολιθικός 
Αρχαίος πολιτισμός, 

που τον  ανακαλύπτει, 
και ιδού ο θαυμασμός. 

 
Έρχεται η αναγνώριση 

και ως καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

γίνεται ερευνητής. 
 

Γράφει  και έργα αρκετά, 
για τους πολιτισμούς* , 
που ο ίδιος ανακάλυψε, 

χωρίς ενδοιασμούς.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* α) Το Μυκηναϊκό, β) Τον Κυκλαδικό, γ)Τον Νεολιθικό της Θεσσαλίας. 
 
 
 
 

 
 

28. ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
(Ο ΦΙΛΙΚΟΣ) 

 
 

Ο Αντώνης Κομιζόπουλος 
γόνος της «Μάνας» Θράκης,* 

δημιουργός,  ιδανικών 
και όχι της φενάκης...  

 
Τότε, που ωρίμαζε ο καιρός, 

και κόντευε η ώρα, 
που θα 'ρχονταν η λευτεριά 

στη σκλαβωμένη χώρα... 
 

Κι έγινε η «Εταιρεία, η Φιλική» 
για τον ξεσηκωμό, 

ο Αντώνης είναι ο τέταρτος 
για το σκοπό αυτό. 

 
Έμπορος ήταν στην ξενιτιά, ** 

μα  πόθος του κι  ελπίδα, 
ήταν, να 'ρθει η λευτεριά 

στη σκλάβα,  την Πατρίδα. 
  
 
 

 *  Από τη Φιλιππούπολη της Β. Θράκης 
** Στη Μόσχα 
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Γι'  αυτό,  έγινε της  «Αόρατης 
Αρχής», της Εταιρείας, 

μέλος πολύ  σημαντικό, 
και μείζονος αξίας. 

 
Μ' ευθύνη του μυήθηκαν 

πολλοί σημαντικοί, 
Θρακιώτες της διασποράς, 

με αγάπη περισσή. 
 

Και ισχύει του Φιλήμονα* 
αυτό που έχει πει, 

για την Ελληνική Επανάσταση 
και πώς έχει συμβεί. 

 
«Έλληνες της Δύσης, έμποροι, 

την ιδέα κυοφορήσανε, 
και έμποροι της Οδησσού,  
Έλληνες,   τη γεννήσανε. 

 
»Και τέλος, πάλι Έλληνες, 

της Θράκης την εθήλασαν, 
με αίμα,  δάκρυα και νεκρούς, 
 την Πάτρια γη μας  δόξασαν». 

 
 
 

* Ιστορικός της Φιλικής Εταιρείας. 
 

 
 

 
29. ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

 
 

 
   

Την  πόλη των Επιβατών, 
εκεί στην Προποντίδα, 
ο Σαράντης Αρχιγένης, 
γνώρισε για πατρίδα.  

 
Από μικρός στερήθηκε 
τη στοργή του πατέρα, 

που οι τούρκοι τον σκοτώσανε 
μιαν  αποφράδα μέρα. 

 
Και αυτός  ήταν ο λόγος, 

κι η επιβίωση η αιτία, 
που τις σπουδές σταμάτησε, 

και άρχισε εργασία. 
 

Αλλά, η έμφυτη  φιλομάθεια    
  η τύχη του  η καλή 

κι ένας δάσκαλος μεγάλος*, 
απ' τη μεγάλη του Γένους Σχολή... 

 
*Ο Νικόλας Λογιάδης 
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Παρέχουν υποστήριξη, 
στον ορφανό  Αρχιγένη 

και με βοήθεια αυτή 
 απ΄ τη Σχολή του βγαίνει.  

 
Στην πόλη του Αδριανού,* 

εκεί πρωτοδιδάσκει, 
μα και στη Φιλιππούπολη 

τιμή έχει ... Σχολάρχη. 
 

Όλα τούτα δεν του φτάνουν. 
Θέλει κι άλλα ... μεγαλεία, 

Κι αρχίζει νέες σπουδές 
στην Ευρώπη, στη Γαλλία. 

 
Εκεί γίνεται γιατρός 

και διδάκτορας μεγάλος 
κι εφευρίσκει το ψαλίδι** 

που δεν έχει ανακαλύψει ... άλλος! 
 

Στην Πόλη ξαναγύρισε 
  ωσάν καθηγητής 

Παθολογίας της έδρας 
και της Χειρουργικής . 

 
 
* Αδριανούπολη 
** Το ψαλίδι της αμυγδαλεκτομής. 
 
 
 

 
 

Στην πολυκύμαντη ζωή, 
ποτέ του δεν ξεχνά, 

τον τόπο που τον γέννησε. 
Γι αυτό και τον τιμά. 

 
Εκεί το «Αρχιγένειο», 
χτίζει, παρθεναγωγείο 

Και, όπου σκλάβοι Έλληνες, 
ανοίγει ένα σχολείο. 

 
 Και  στη μικρή Ελλάδα μας, 
που ελευθερωνόταν πάλι, 

μέγιστες κάνει προσφορές* 
  νέα προσφέρει κάλλη. 

 
Μα, κι η Πατρίδα τον τιμά, 

με «Μέγα Ταξιάρχη»**, 
ο βασιλιάς Γεώργιος, 

που στην Ελλάδα άρχει. 
 
 
 
 
 
 
 

* Βοήθησε χρηματικά στην κατασκευή της Ακαδημίας Αθηνών,  
δώρισε πολλά βιβλία στην  Εθνική Βιβλιοθήκη κ.ά. 
** Ανώτερο  παράσημο. 
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30. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ  
(Ο ραψωδός της αισιοδοξίας) 

 
 

 
 

Στη Βόρεια Θράκη, στη σκλαβιά, 
γεννήθηκε* παιδιά, 

στου Πύργου, ο Κώστας Βάρναλης,   
επήγε τα σχολειά. 

 
Με άριστα αποφοίτησε 

απ' το Διδασκαλείο, 
της, τότε,  Φιλιππούπολης 

χωρίς ... σκασιαρχείο. 
 

Πήγε στη Φιλοσοφική 
στων Αθηνών την πόλη 

και στο Παρίσι σπούδασε 
 όπως γνωρίζουν όλοι. 

 
* Το 1884 

 

 
Γύρισε στην ελεύθερη 
Ελλάδα, στην Πατρίδα. 

Γράφει γι αυτήν κι εργάζεται 
με πάθος μα κι  ελπίδα. 

 
Μια φλόγα τον καίει συνεχώς 

Ειν' η «Μεγάλη Ιδέα», 
Του Έθνους η νεκρανάσταση 

στα όρια τ' αρχαία.  
 

Γράφει διδάσκει πανταχού 
Για μια Ελλάδα νέα 

Για ιδανικά δημοκρατών 
Κι άλλα πολλά ωραία! 

 
Εργάζεται ως καθηγητής 

Σ' ανώτερα σχολεία 
Στην Ακαδημία την Παιδαγωγική 

Και σε Διδασκαλεία*. 
 

Έγραψε έργα πάμπολλα, 
κρίσης, ποιητικά 

έργα πολύ αξιόλογα 
και πεζογραφικά. 

 
Χαρακτηρίστηκε ως ραψωδός 

της αισιοδοξίας 
κι ως άνθρωπος με αισθήματα 

  πανανθρώπινης αξίας. 
 
 

* Διδασκαλείο της Μέσης Εκπ/σης. 
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31. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΖΑΡΙΦΗΣ 
 

 

 
 

Στην Πόλη εγεννήθηκε 
Και στο νησί Αλώνη*. 

σε πλούσιο αρχοντόσπιτο 
Κι όχι σε κάποιο ... αλώνι.  

 
Μικρός ακόμα ήτανε, 
όταν άναψε η δάδα 

του ξεσηκωμού των σκλάβων 
  στην πανώρια μας  Ελλάδα. 

 
 Σαν  άρχισαν  οι διωγμοί 
των Ελλήνων στην Πόλη, 

  αυτός πήγε στην Οδησσό, 
κι η φαμελιά του όλη. 

 
*το 1807 στο Μέγα Ρεύμα της Κων/λης. 

 
 
 
 
 

Εκεί σπούδασε λεύτερος 
και με επιτυχία, 

στο «Ρισελιέ» της εποχής  
και σε καλά  σχολεία. 

 
Μα,  η ξενιτιά δεν τον κρατά. 

Έχει περίσσια ικμάδα. 
Γι  αυτό πάει* στην Καρύταινα, 

σαν γραφιάς,  στην Ελλάδα. 
 

Αλλά,   εκεί   δεν την μπορεί 
τη μίζερη    ζωή, 

Φεύγει και πάλι και γυρνά** 
 στην Πόλη την τρανή. 

 
Ανοίγει έναν «Εμπορικό 

 Οίκο» με επιτυχία,  
που μεταλλάσσεται γοργά 

σε Τράπεζα με ... ουσία.  
 

Γίνεται μέγας και τρανός 
και φήμη έχει  κερδίσει 
για τη μεγαλοσύνη του, 
σε Ανατολή και Δύση . 

 
 

 * το 1830    ** το 1832  
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Αν και δεν ζει ως Έλληνας  

στην όμορφη Ελλάδα, 
πιστεύει όμως ακράδαντα 
στην πολιτισμική ικμάδα... 

 
Που έχει ο περήφανος 
Λαός, οι ομοεθνείς του 

και τους βοηθά ασταμάτητα, 
απ ' τα βάθη της ψυχής του. 

 
Κτίζει σχολειά και εκκλησιές 

μα και νοσοκομεία. 
Πολλά είναι τα «Ζαρίφεια»* 

γνωστά Διδασκαλεία. 
 

Και στην Κωνσταντινούπολη 
η Μεγάλη του Γένους Σχολή 

δικό του αξεπέραστο, 
έργο,  θαυμαστό πολύ. 

 
Ήταν μέγας φιλάνθρωπος  

Και πολύ  γαλαντόμος, 
πατριώτης αξεπέραστος 
μα, ταπεινός συγχρόνως. 

 
 

* Στη Φιλιππούπολη, την Αλεξ/πολη κ.α. 
 
 
 
 
 

 
 Φίλος  του Καποδίστρια 

αλλά ως τραπεζίτης 
έλυσε και το οικονομικό, 

  πρόβλημα* της Υψηλής Πύλης. 
 

Λένε, πως  στην κηδεία του 
κλείσανε τα σχολειά 

Ελληνικά και τουρκικά 
για εκτίμηση βαθειά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Το οικονομικό χρέος της Τουρκίας λύθηκε με  
παρέμβασή του Γ. Ζαρίφη το 1879 
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32.    ΚΑΠΕΤΑΝ   ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
(Ο εκδικητής) 

 
 

Τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς 
 τα δύστυχα τα χρόνια 

όπου οι Θρακιώτες ζούσανε 
 μέσα στην καταφρόνια... 

 
Μοίρα   σκληρή και βάσκανη  

μια μέρα που 'ταν σκόλη 
έδωσε χτύπημα βαρύ  

στον καπετάν Μανόλη. 
 

Τσέτες τον τόπο του πατούν 
 κι αρπάζουνε τα πάντα. 

Γυναίκες, γέροντες, παιδιά 
 δε βρίσκουνε αγάντα. 

 
Στο διάβα δεν αφήνουνε 

 ούτε ξερό χορτάρι 
ακόμη και σ' ανήμπορους 
 δεν κάνουν καμιά χάρη. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Κουρσεύουνε την αδερφή  
του καπετάν-Μανόλη. 

Ν' αρπάξουν θέλουν τα "χρυσά"  
και τη σοδειά της όλη. 

 
Γρόσια, χιλιάδες δώδεκα, 
δίνει η Παρασκευούλα. 
Για να σωθεί ο αδερφός  
χαρίζει και μια ... μούλα. 

 
Δε χόρτασαν οι Αγαρηνοί. 
Ζητούν, θέλουνε κι άλλα 
γρόσια κι όλα τα ζωντανά  

μικρά μα και μεγάλα. 
 

Κι όταν, να πάρουν, δεν μπορούν  
Άλλα,  αφού δεν έχει 

της παίρνουνε τον "Κύρη" της  
να δούνε αν αντέχει! 
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Δυο τρεις με λύσσα τον χτυπούν  
κι άλλοι τόσοι τον δέρνουν 
τον άνδρα της Παρασκευής.  

Σ' ένα λόφο τον φέρνουν. 
 

Εκεί τον βασανίζουνε 
 σκληρά με κάθε τρόπο, 

μέχρι που σπάει η καρδούλα του  
και μένει εκεί ...στον τόπο. 

 
Θρηνεί, πονεί, μοιρολογεί, 
κλαίει η Παρασκευούλα. 

Μαύρες κατάρες ξεστομεί  
και λέει:-Γιατί μανούλα; 

 
-Γιατί σε μένανε έλαχε  

τον άνδρα μου να χάσω; 
τον "κύρη" που δε χάρηκα  

και πώς να τον ξεχάσω; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Το δράμα της Παρασκευής 
 θεριεύει το Μανόλη 

και οι στοχασμοί του τριγυρνούν 
 στης "Λευτεριάς το βόλι" 

 
-Πότε, επιτέλους- θα φανεί  

του λυτρωμού η μέρα, 
σκέπτεται ο δόλιος ο ραγιάς, 

να πάψει κι η φοβέρα; 
 

Η μέρα φαίνεται αργεί  
κι μοίρα το 'χει γράψει 
και πάλι η Παρασκευή  
πολύ πικρά να κλάψει. 

 
Το Χρήστο σαν παντρεύτηκε  

Αγαρηνοί και πάλι 
αναίτια ένα χάραμα  

του "πήραν" το κεφάλι. 
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Είχε κινήσει ο δύσμοιρος, 
'Ανοιξη, κάποιο βράδυ 

μόνος του μ' ένα ζωντανό, 
μες στο βαθύ σκοτάδι 

 
και πήγε απ' τον αδερφό 

 βοήθεια για να πάρει 
αραποσίτι, σίκαλη, 

αν εύρισκε και στάρι. 
 

Ο Ανδρέας του 'δωσε καρπό 
 μα και τον ορμηνεύει. 

-Σαν ξημερώσει, κίνησε, 
Χρήστο, τον συμβουλεύει. 

 
Του Χρήστου η μοίρα η σκληρή 

 άλλα του έχει ορίσει. 
Στο σπίτι, πριν το χάραμα, 

 του λέει να γυρίσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Στο δρόμο για το γυρισμό 
 τους Τσέτες ανταμώνει. 

Κάποιος τον κράζει δυνατά. 
Κι αυτός κοντοζυγώνει. 

 
-Τι έχουν μέσα τα σακιά  
πάνω στο γαιδαρό σου; 

Μην το 'κλεψες το φόρτωμα; 
ποιο είναι το χωριό σου; 

 
Ανήσυχος ο χριστιανός, 

περίφοβα απαντάει, 
πως στάρι έχουν τα σακιά  
και στα παιδιά του πάει 

 
το φόρτωμα, που ο αδερφός 

 του έδωσε πριν λίγο 
αυτός που ο μπέης του χωριού  

τον έχει για κολήγο. 
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-Σώπα γκιαούρ, και δώσε μας 
το ζώο με το φόρτο 

κι άσε τα λόγια τα πολλά, 
μη σε ταίσω ... χόρτο! 

 
Ουρλιάζει ο Αγαρηνός 
συνάμα και σηκώνει 

τη σπάθα του και άνανδρα 
 το χριστιανό σκοτώνει. 

 
Το δεύτερο θανατικό  

σαν έμαθε ο Μανόλης 
για ν' απαλύνει τον καημό  

της φαμελιάς του όλης, 
 

εκδίκηση ορκίστηκε, 
να πάρει απ' τον εχθρό. 

Για δυο δικούς του που έσφαξαν, 
θα σκότωνε σωρό! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Οι "κλέφτες κι αρματολοί"  
ήτανε τ' όνειρό του 

και "Στην Πατρίδα Λευτεριά" 
 πάντα το χωρατό του. 

 
Φαίνεται πια, πως έφτασε το  

πλήρωμα του χρόνου 
κι άρχισε μ' άλλους χριστιανούς 

 τη δράση παρανόμου. 
 

Θρακιώτικο αντάρτικο  
κινάει στα βουνά. 

"Οι κλέφτες κι οι αρματολοί"  
ζωντάνεψαν ξανά. 

 
Όπου δίκια καταπατά  
δόλια ο κατακτητής 

ο καπετάν-Μανόλης εκεί  
φτάνει εκδικητής. 
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Φόβος και τρόμος γίνηκε  
για όλη την Τουρκιά. 

Ανάσαναν οι χριστιανοί  
στης Θράκης τα χωριά. 

 
"Σεϊτάν Μανόλη" βάφτισαν  

τ' ανδρείο παλληκάρι 
και γρόσια τάζουν σ' όποιονε  

την κεφαλή του πάρει. 
 

Μα το μαράζι κι ο καημός 
 του καπετάν-Μανόλη 

ήτανε, να εκδικηθεί  
για τη γενιά του όλη... 

 
Τα  φονικά που έγιναν 
 απ' τους Αγαρηνούς 

στην άμοιρη φαμίλια του  
και δε σχωρνούσε ο νους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Με κάμποσους λεβέντες 
 του έστησε παγανιά 

κι έπιασε τον Αγαρηνό, 
του Χρήστου το φονιά, 

 
εκείνον που δόλια σκότωσε  

το άξιο παλληκάρι 
στον ίδιο τόπο μιαν αυγή  

πριν φύγει το φεγγάρι. 
 

Ρωτάει, να μάθει, με καημό  
απ' τον Αγαρηνό 

το Χρήστο γιατί "χάλασε"  
εκείνο το πουρνό. 

 
Κι ο δόλιος δόλια προσπαθεί  

με μπαμπεσιά και πάλι 
του καπετάν-Μανόλη μας 

 να πάρει το κεφάλι. 
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Όμως  ετούτη τη φορά 
 άλλα είναι γραμμένα 

εκεί στο βιβλίο της ζωής 
 που δεν ξεχνά κανένα. 

 
Ομοβροντία αντηχεί  

στο λόγγο, στον αγέρα 
και τα κορμιά των άπιστων  
σφαδάζουν δώθε - πέρα. 

 
Είναι και πάλι δειλινό 
είναι και πάλι σκόλη 

που τ' όνειρο αλήθεψε 
 του καπετάν-Μανόλη. 

 
Κι όλοι οι Θρακιώτες ένιωσαν 

 ψυχής αναπαμό 
σαν έμαθαν του Αγαρηνού, 
του εχθρού τους το χαμό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΙΖΥΗΝΟΣ 
(Ο ΛΟΓΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ) 

 
 

 
 

Μες στη σκλαβιά γεννήθηκε, 
στη Θράκη, στη  Βιζώ,* 

όπου τα πρώτα γράμματα, 
έμαθε στο   σχολειό. 

 
Μα ήθελε περισσότερα, 

γι αυτό πήγε στην Πόλη**, 
όπου έγινε βοηθός 

ράφτη, σε κάθε σχόλη. 
 

Τον είδε ο αρχιεπίσκοπος 
Σωφρόνιος της Κύπρου,  
που είχε   φιλομάθεια, 

και πήρε τον νιο μαζί του. 
 

* Βιζύη της Αν. Θράκης 
** Κωνσταντινούπολη 
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Στην Κύπρο και για χρόνους δυο, 

σαν καλογεροπαίδι, 
περίμενε να 'ρθει ο καιρός 

να φύγει η τροχοπέδη... 
 

Ήθελε ανώτερες σπουδές, 
γι αυτό πάει στην Πόλη. 

Μπαίνει στη Χάλκη  και «αυτή» 
είναι η φροντίδα του όλη. 

 
Κι όμως και πάλι αναζητά 

τρόπους για να σπουδάσει, 
μια επιστήμη ανώτερη.   
Κάπου ψηλά να φτάσει. 

 
Τύχη αγαθή, τον γνώρισε 

ο Γεώργιος Ζαρίφης 
ένας ευεργέτης εθνικός, 

που,   δεν είναι  και ευήθης .* 
 

   Το  φυσικό ταλέντο του, 
 η μεγάλη ευφυία,  

πείθουν τον ευεργέτη του. 
 Και πάει στη ... Γερμανία. 

 
Εκεί κάνει μαθήματα 
πρώτα φιλολογίας, 

στην ξένη γλώσσα που αρχινά,  
 μα και φιλοσοφίας. 

 
* Πολύ εύπιστος. 

 

 
 

Σαν πήρε διδακτορικό 
πάει και στο Παρίσι, 

μα και στη Λόντρα* βρέθηκε, 
τον κόσμο να γνωρίσει. 

 
Μετά από χρόνια γύρισε 

και πάλι στην Ελλάδα. 
Δίδαξε ως καθηγητής,** 
και χωρίς την ... βελάδα. 

 
Παράλληλα  γράφει πολλά 

δοκίμια και  πεζά, 
ποιήματα, ηθογραφικά, 

για νέους και παιδιά. 
 

Είναι ευαίσθητος, φωτεινός 
σα  να  είν' πρωτευουσιάνος. 

Είναι ελλαδικός πολύ, 
μα, καθαρευουσιάνος. 

 
 Έγραψε   βιβλία Λογικής, 

ως και Ψυχολογίας 
 και πολλά της Ελληνικής 
γνώσης και γραμματείας. 

 
* Λονδίνο 

** Σε Γυμνάσιο. 
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34.  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΑΡΑΣΛΗΣ 

(Ο μέγας ευεργέτης) 
 
 

 
 

Ο  Μαρασλής Γρηγόριος 
 γεννήθηκε*   στα ξένα 

στη μακρινή την Οδησσό 
 σε χρόνια περασμένα. 

 
Απ' τα Μαράσια** φύγανε  

με βιάση οι γονείς του, 
για να βρεθούν στην ξενιτιά  

μ' άλλους ομογενείς του. 
 

Να ζήσουν λεύτερη ζωή, 
 μακριά απ' τους εχθρούς, 
τους δόλιους κατακτητές,  

 τους Μωαμεθανούς.  
*  Το 1831  
** Μαράσια, κωμόπολη του Έβρου 

 

 
 

Εκεί με τον χριστιανικό 
 κι ορθόδοξο λαό, 

ευτυχισμένα ζήσανε 
 σε μέγιστο βαθμό. 

 
Σπούδασε σε καλά σχολειά,  

στο Ρισελιέ* και σε άλλα 
και σε Πανεπιστήμια,  
 της Ευρώπης μεγάλα. 

 
Ανώτερος υπάλληλος 
 ορίστηκε στον  τόπο  

και σαν μυστικοσύμβουλος 
 δούλευε χωρίς ... κόπο. 

 
Κι όμως λόγω καταγωγής, - 
απ' την πολύπαθη Θράκη, 

του  Άρη**  ενδιαίτημα, 
 χωρίς να 'ναι φενάκη,- 

  
Άξιος   αναδείχτηκε  

και δη πρώτος πολίτης, 
χρόνους πολλούς ως δήμαρχος  

της πόλης κυβερνήτης. 
 
 
 
 
* Περίφημη Σχολή της εποχής στην Οδησσό. 
** Κατά τον Όμηρο. 
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Ακούραστος, φιλότιμος, 

φιλόκαλος κι ευθύς, 
-χαρίσματα, γνωρίσματα 

 μιας άλλης εποχής.- 
 

Με πολύ πάθος έφτιαξε 
 έργα μεγάλου κύρους, 

πρωτόγνωρα, πρωτόφαντα 
 σε όλες τις ηπείρους.  

 
Πολλά απ' τα έργα έγιναν 

 με χρήματα δικά του 
κι όχι μόνον στη Οδησσό  

αλλά και παρακάτω. 
 

Έργα  για τους ομογενείς, 
 για αληθινή παιδεία 

σε πολλές πόλεις έχτισε 
 ελληνικά σχολεία. 

 
«Μαράσλεια» ιδρύματα 

χτιστήκανε παντού 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 

 στην «Πόλη» και αλλού. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Και για τη   δράση του αυτή 
 τιμήθηκε δεόντως 

Απ' την Ελλάδα, το Σιάμ, 
και τη Ρωσία,  όντως.  

 
Την τελευταία του πνοή  
άφησε εκεί στην ξένη, 

Πατρίδα που γεννήθηκε,  
την πολυαγαπημένη, 

 
Την Οδησσό, που στάθηκε  

γι αυτόν σωστή αγκαλιά 
φιλόξενη, φιλόστοργη,  

σαν τη ζεστή φωλιά. 
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35. ΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΟΜΝΑ ΒΙΖΒΙΖΗ 
Οι μπουρλοτιέρηδες της Αίνου. 

 
 

 
 

Όταν ο αγώνας άρχιζε 
της παλιγγενεσίας 

και χρεία είχε η Πατρίς 
 αγώνων  και ... θυσίας. 

 
Ο Αντώνης ο Βιζβίζης, 

με τη Δόμνα στο πλευρό,  
αρμενίζουν στα πελάγη, 
κυνηγώντας τον εχθρό. 

 
Από τη Θράκη ξεκινήσαν  
απ' τη σκλαβωμένη Αίνο. 

Και είπαν,  για τη λευτεριά, 
άλλο πια    δεν περιμένω. 

 
 
 

 
 

  Φτάνει  πια του Αγαρηνού, 
ως σκλάβοι  του,  να ζούμε. 
 Είναι  καιρός μονάχοι μας. 

να  ελευθερωθούμε! 
 

Πούλησαν όλο τους το βιος, 
και με την «Καλομοίρα»* 
αγώνα άρχισαν  σκληρό 

ενάντια στη μοίρα. 
 

Μες στο Αιγαίο τριγυρνούν  
οι ναύτες του Βιζβίζη 

κι ορμούν σε κάθε Αγαρηνό, 
που άστοχα ξεμυτίζει. 

 
Η «Καλομοίρα» και αρκετά 

πλοία των Ψαριανών, 
άφοβα  ορμούν και πολεμούν 

το στόλο Αγαρηνών. 
 

Βοήθεια προσφέρουνε 
κι όπου τους ζητηθεί, 

 όπου οι Έλληνες πολεμούν, 
κι όπου απαιτηθεί.    

 
*το μπρίκι (καράβι) του Α. Βιζβίζη 
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 Όταν ο  Ανδρούτσος  κλείστηκε 
στην Άγια Μαρίνα*, 

πάει κι ο Βιζβίζης  και τον σώζει  
από την καραντίνα.  

 
Αλλά, σε   μάχη που 'γινε 
πιο 'κει,  στον Ευβοϊκό, 
  θανάσιμα τον πέτυχε 

ένα βόλι εχθρικό.   
 

Ο καπετάνιος έσβησε, 
πάει ο Βιζβίζης, πάει, 

και το τιμόνι του μπρικιού, 
πια, η Δόμνα το κρατάει. 

 
Δεν κιότεψε ούτε στιγμή, 

ευθύς αναλαμβάνει, 
τώρα σαν καπετάνισσα, 

νέους αγώνες κάνει. 
 

Μάχες, κακουχίες, θάνατος, 
διόλου δεν τη τρομάζουν. 
γι αυτό τα παλικάρια της 
πάντοτε τη θαυμάζουν. 

 
* Αγία Μαρίνα Στυλίδας    

 
 
 
 
 

 
Και δίνει για τη λευτεριά 

πολλές μάχες ακόμα, 
αντίξοες και δύσκολες, 
με την ψυχή στο στόμα. 

 
Και,  όταν πια ανήμπορη, 

θέλει ν' αποσυρθεί, 
την «Καλομοίρα», χάρισμα, 

την κάνει ...  κρατική. 
 

Αυτήν ο Πιπίνος διάλεξε 
πυρπολικό να κάνει 

και στο «ΧΑΣΝΕ ΓΚΕΜΙΣΙ»* 
στόχο φωτιάς να βάνει. 

 
Αυτοί ήταν οι Βιζβίζηδες 
Ο Αντώνης και η Δόμνα, 

που για τη γλυκιά  ΛΕΥΤΕΡΙΑ 
δώσανε τα πάντα. ΟΛΑ! 

 
 
 
 

 *Θησαυροφυλάκιο του τουρκικού στόλου . 
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36. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

  
 

 
  

Εκεί, στις Σαράντα Εκκλησιές, 
ο Παπαχριστοδούλου,  

γεννήθηκε στης Θράκης μας, 
- της ακόμα υποδούλου- 

 
Τα μέρη τα πανέμορφα, 

τα πολυαγαπημένα, 
που δεν ξεχάστηκαν ποτέ, 

κι ας είναι πια χαμένα! 
 

Εκεί έμαθε γράμματα 
τα πρώτα στο σχολείο, 

μα και στη Φιλιππούπολη, 
   στο εκεί διδασκαλείο. 

 
 Πάει στη Ελλάδα για δουλειά, 

ως δάσκαλος  σε σχολεία 
παράλληλα, όμως , διάβαζε 

και, για άλλα... πτυχία. 

 
Σπούδασε  Φιλολογία  
και με νέα ζέση τώρα 

 ως καθηγητής διδάσκει,   
ως φιλόλογος,  στη...  χώρα. 

 
Μα η μεγάλη του αγάπη 

είναι οι ηθογραφίες 
και γράφει, για αθηναϊκές 

                                 και θρακικές ιστορίες. 
 

Γράφει  διηγήματα 
πολλά θαλασσινά 

για γλωσσικά ιδιώματα 
και όλα αληθινά. 

 
Της Θράκης τα ιδιώματα 
και  πολλά παραμύθια,  
κι όλα τα τραγούδια της 
σα μια μεγάλη αλήθεια. 

 
Γράφει και για την προσφορά  

των Θρακών στους αγώνες 
και για το αίμα που έχυσαν 
που δεν ήταν ... σταγόνες! 

 
Άραγε, τι περισσότερο 
Θα μπορούσε να κάνει; 

Ήταν  επιστήμων κι ως άνθρωπος; 
δόξας του πρέπει στεφάνι! 

 
 
 



68 
 
 

 
37. ΣΤΙΛΠΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 
 

 

 
 

Μοναχογιός ενός γιατρού 
 μιας αυστηρής δασκάλας 

ο  Κυριακίδης ήτανε 
μα, με αρχάς ... μεγάλας.  

 
Γέννημα* της Κομοτηνής, 
της τότε Γκιουμουρτζίνας, 
που σκλάβα ακόμη ήτανε. 

κακής  εποχής, της  ... πείνας. 
 

Μικρός έμεινε ορφανός 
έχασε τον πατέρα, 

κι η ευθύνη της ανατροφής,  
έμεινε στη μητέρα. 

 
* 1887 

 

 
Κι όμως, τελειώνει το Δημοτικό 

  στο Γυμνάσιο   στις Σέρρες. 
πάει να σπουδάσει, για να  'ρθουν 

πιο καλλίτερες  μέρες. 
 

Η Φιλοσοφική των Αθηνών 
τον κέρδισε ασμένως 

και πράγματι σε όλους έδειξε, 
πως ήταν προικισμένος. 

 
Αρχίζει μια νέα ζωή, 

και ως καθηγητής 
στη Ζωσιμαία τη Σχολή* 
είναι πολύ ... ευτυχής. 

 
Την επομένη τη χρονιά 

πάει στη Λευκωσία, 
Γυμνασιάρχης μαθητών, 

για ελληνική παιδεία. 
 

Κι όταν οι ανάγκες το απαιτούν, 
γυρίζει στην Αθήνα, 

κι αναλαμβάνει δύσκολα, 
έργα και  όμως ... φίνα. 

 
Γίνεται του Ιστορικού 

του Λεξικού συντάκτης, 
της γλώσσας της ελληνικής 

γνώστης μα και ... προστάτης. 
 
 

* Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων. 
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Αναλαμβάνει διευθυντής, 
του Λαογραφικού  

Αρχείου της πατρίδας μας. 
Πόστου ... σημαντικού. 

 
Μετέπειτα καθηγητής 
πάει στη Θεσσαλονίκη, 

στη Φιλοσοφική κοσμήτορας 
και με φαρδύ ...μανίκι! 

 
Πρύτανης και ομότιμος, 

μέχρι το θάνατό του, 
έγινε της σχολής αυτής 

ένα όνειρο, ολότελα ... δικό του.  
 

Υπήρξε χρόνια πρόεδρος 
 των «Μακεδονικών Σπουδών» 

της εταιρείας του Βορρά 
των πατριωτικών ... αρχών. 

 
Δεν έχουν τέλος, ούτε αρχή, 
οι δράσεις του οι μεγάλες. 

Φιλόλογος, Ιστορικός 
Λαογράφος και ...  άλλες. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Και τα γραπτά του άπειρα,* 

πολλών αντικειμένων, 
ιστορικά, λαογραφικά 
πολύτιμων κειμένων. 

 
Και σαν Θρακιώτης ήτανε 

μεγάλος πατριώτης 
  είχε τη Θράκη στην καρδιά, 

απ' τα χρόνια της νιότης. 
 

Έγραψε** ειδικά γι αυτήν 
άρθρα, μελέτες και άλλα 

προβλήματα, που απασχολούν 
διαχρονικά, μεγάλα. 

 
Για το έργο του τιμήθηκε 
και πήρε διακρίσεις,*** 

όχι μόνον ελληνικές. 
κι' απ' άλλες κυβερνήσεις! 

 
*Ελληνική Λαογραφία, Τα παιδιά του δεκαπεντασύλλαβου, Άσματα  
Και αινίγματα και πολλά άλλα. 
** Η Θράκη κατά του βυζαντινούς χρόνους, Τα βόρεια εθνολογικά  
όρια του ελληνισμού, Ο ελληνισμός της σύγχρονης Θράκης κ.ά. 
*** Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Του Παλέρμου της  
Ιταλίας, και της Σουηδικής Ακαδημίας. 
Έλαβε το παράσημο του Ταξιάρχη Γεωργίου  Α΄, το παράσημο του  
Φοίνικα, και το παράσημο της Λεγεώνος της Τιμής από τους  
Γάλλους. 
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38. ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ 

Ο μεγάλος κωμικός. 
 
 

 
 

Ένας μεγάλος κωμικός  
γεννήθηκε στην Πόλη* 

που τον παραδεχτήκανε 
γνωστοί και φίλοι, όλοι. 

 
Τέλειωσε το Ζωγράφειο 

και σαν ερασιτέχνης  
έπαιξε ρόλους κωμικούς 

και ήταν πολύ της ... τέχνης. 
 

Ο τόπος εκεί δεν τον κρατά 
και πάει στην Αθήνα**, 
να δείξει το ταλέντο του 
εδώ,  που ειν΄ πιο φίνα. 

 
 

* 1898 Μυριόφυτο Αν. Θράκης 
**1918. 

 

 
Κι απ'  την επόμενη χρονιά 

επαγγελματίας πλέον, 
παίζει ήδη ρόλους κωμικούς 

και τραγικούς ως ... λέων. 
 

Είναι ποικίλο, δύσκολο  
το ρεπερτόριό του, 

μ' αυτός ανταποκρίνεται 
και ως το... όριό του. 

 
Παίζει σε ρόλους κλασσικούς 

και σύγχρονους επίσης, 
κωμικούς και δραματικούς 

πάντα επιτυχίας ... ίσης. 
 

Το έργο, αν είναι Έλληνα 
ή ξένου, δεν τον νοιάζει 

και παίζει σε έργα και των δυο, 
χωρίς να τον πειράζει. 

 
Παντού γνωρίζει θρίαμβο, 

όλοι χειροκροτούν 
την κάθε του εμφάνιση, 

και τον επευφημούν.  
 

Έπαιξε, και σε πάμπολλες * 
ελληνικές ταινίες, 

έργα πρωτοποριακά, 
και όλα επιτυχίες. 

 
*Μαντάμ Σουσού, Δεσποινίς ετών 39, Η κάλπικη λίρα κ.α. 
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Έπαιξε ρόλους  άπληστου, 
συναισθηματικού 

καταφερτζή, γενναιόδωρου, 
πολύ σατιρικού. 

 
Με θίασο θεατρικό 
πάει στην Αμερική 

 για να καθιερώσει μια καλή 
σχέση θεατρική. 

 
Μέγιστο κέρδος ήτανε 

 της περιοδείας* του όλης 
  το Πίτσμπουργκ που του έδωσε 

το «χρυσό κλειδί» της πόλης. 
 

Αλλά, το μέγιστο βραβείο  
του έδωσε ο Βασιλιάς** 

  «Χρυσό Σταυρό» του Φοίνικα, 
και όχι   της ...  ελιάς. 

 
 

 
 
 
 
 
 
*Πήγε σε οκτώ πόλεις των Η.Π.Α. 
** Ο Βασιλιάς Παύλος 

 

 
 

39. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   
 
 
 

 
 

Ήταν ακόμα δίσεκτα 
 τα χρόνια για τη Θράκη   

κι η λευτεριά της φάνταζε 
μακριά για τον ... κοσμάκη. 

 
Τότε,  γεννήθηκε σ' αυτή 

και ο   Συμεωνίδης, 
 ένας λαμπρός επιστήμονας 

και μέγας ευπατρίδης. 
 

Γέννημα της Κομοτηνής, 
γιος μεγαλογιατρού, 

ανώτερου υγειονομικού 
δημόσιου λειτουργού. 
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Τα  χνάρια του πατέρα του 

πιστά ακολουθεί, 
στην Αθήνα πάει και σπούδασε  

κι αυτός,  ... ιατρική. 
 

Κάνει μεταπτυχιακό 
στη Βόννη, στο Βερολίνο, 

σε ίδρυμα ευρωπαϊκό, 
πανεπιστήμιο ... φίνο! 

 
Κι αφού  φυτρώνει μέσα του 

 σπόρος του ερευνητή, 
  γίνεται ενός τμήματος 

ο διευθυντής,  εκεί. 
 

Αρχίζει έρευνες πολλές,  
έρευνες γενικές 

αλλά εξειδικεύεται, 
στις  αντικαρκινικές. 

 
Όταν ολοκληρώθηκαν 

στα ξένα οι σπουδές του, 
έρχεται στην πρωτεύουσα, 

κι αρχίζουν οι ... δουλειές του. 
 

Στον «Άγιο Σάββα*» εργάζεται 
Διευθυντής εργαστηρίου, 

Παθολογικής κι  Ανατομίας, 
νοσημάτων του ...κτιρίου!** 

 
* Νοσοκομείο στην Αθήνα. 
** Ο Αλεξ, Συμεωνίδης το έκανε αντικαρκινικό.  

 

 
Οι γνώσεις τον αξίωσαν 

κι έγινε υφηγητής, 
στο ίδιο πανεπιστήμιο, 
που υπήρξε φοιτητής. 

 
Για το έργο του και τις γνώσεις   

τον θέλουν στην Αμερική, 
στο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, 

να πάει, να εργαστεί εκεί. 
 

Στην Ουάσιγκτον πηγαίνει 
γίνεται διευθυντής 

του Τμήματος Παθολογίας 
αλλ' όμως της  πιο ... ειδικής.* 

 
Τον τιμούν εκεί, τον θέλουν 

κι έχει πολλές διακρίσεις, 
το φιλότιμό του όμως τον φέρνει 

στην Ελλάδα με τις ... κρίσεις. 
 

Πάει στη Θεσσαλονίκη 
κι είναι πια καθηγητής 
Γενικής Παθολογίας, 
στη Σχολή Ιατρικής. 

 
Κι εδώ, όπως στην Αθήνα, 

το «Θεαγένειο»** μετατρέπει 
σε αντικαρκινικό και πάλι  

 να δουλεύει, όπως πρέπει! 
 

*Της Γεωγραφικής Παθολογίας. 
** Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. 
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Ιδρύει την ελληνική  
αντικαρκινική εταιρεία 

για έρευνα και θεραπεία 
σε ελληνικά ιατρεία. 

 
Το έργο του είναι γνωστό 

και στην αλλοδαπή 
κι οι έρευνές του σε έντυπα 

έχουν δημοσιευτεί. 
 

Αλλά δεν πρέπει αληθινά, 
ποτέ να ξεχαστεί  

η δράση και το έργο του 
στην καλλιτεχνική ζωή. 

 
Ήταν  μέλος δραστήριο* 

και στην πνευματική  
ζωή του πανεπιστημίου 
και στην φοιτητική.** 

 
 
 
 
 
 
 

* Του Δ . Σ. του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
** Ένθερμος ιδρυτής του θεσμού  της φοιτητικής  
εβδομάδας. 
 
 

 

 
 

40.  ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ 
(Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ) 

 
 

 
 

Από φτωχή οικογένεια 
γεννήθηκε* στη Θράκη 

o Νέστορας ο Τσανακλής 
μια μέρα, ένα ... βραδάκι. 

 
Παιδί ακόμη   βρέθηκε 
στην Αίγυπτο εργάτης. 

Να  ζήσει πάει ελεύθερος ,  
έστω και καπνεργάτης. 

 
Αλλά, με τη δουλειά , τη φρόνηση 

και με την εξυπνάδα 
κατάφερε και έγινε 

καπνέμπορος με ... ικμάδα. 
 

* το  1836 στην Κομοτηνή. 
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Στριφτά τσιγάρα πούλαγε 
στο Σουέζ, στους εργάτες, 

σε Εγγλέζους μεγαλόσχημους, 
σε αξιωματικούς και ναύτες. 

 
Αλλά, η ζήτηση ήτανε 

πολλή, απαιτητική, 
και έπρεπε η επιχείρηση 

να ανδρωθεί πολύ. 
 

Γι αυτό και μεταφέρεται 
στου Khairy  Pasha, 

ανάκτορο στο Κάιρο, 
για πιο καλή δουλειά. 

 
Αρχίζει τις εξαγωγές 

και σ' όλη την Ευρώπη, 
χτίζει νέα εργοστάσια, 

κι έχει ζήτηση ... πρώτη. 
 

Παντρεύτηκε τη Αθηνά, 
μια  αλεξανδρινή, 

πανέμορφη, πολύ φτωχιά, 
κούκλα αληθινή. 

 
Τα πλούτη, οι πολυτέλειες 
θάμπωσαν το μυαλό της 
τότε, νόμισε, αν χώριζε, 

πως θα  'ναι για καλό της. 
 
 
 

 
Αλλά η ζωή δεν σταματά, 

κι ο Τσανακλής αρχίζει 
νέες δουλειές κι εργοστάσια 

σε νέες χώρες χτίζει. 
 

 Αναβιώνει  όνειρα 
και κάνει αμπελώνες*, 

 στην έρημο, όπως άλλοτε, 
ήτανε πριν ... αιώνες. 

 
Ήταν μεγάλος χορηγός 
για ναούς και σχολεία 

Κι όχι μον' στην ανέγερση 
Μα και στη λειτουργία. 

 
Και όπως ήταν φυσικό 
ποτέ  δεν θα ξεχάσει 

την πόλη που τον γέννησε 
μα που τον είχε ... χάσει! 

 
Χορήγησε για να κτιστεί 

η Ελληνική Αστική Σχολή,** 
καμάρι της Κομοτηνής, 

και δόξα της πολλή. 
 
 
 
 

*   25.000 στρέμματα στην έρημο έγιναν αμπελώνες. 
**  Η Τσανάκλειος. 
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41.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
Ο ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

 
 

 
 

Ήταν παιδί της προσφυγιάς, 
  Θρακιώτης*  ο Χριστόδουλος, 

διαπρύσιος κήρυκας   Θεού, 
και αρκετά ... καλόβουλος. 

 
Είχε σπουδές στη νομική 

και στη θεολογία, 
μα, η κλίση του τον ώθησε 

γοργά στην εκκλησία. 
 

 Θαρρούσε   έργο ιδανικό 
είναι η ιεροσύνη, 

γι αυτό κείρεται μοναχός, 
να δείξει αξιοσύνη. 

 
*Γεννήθηκε στην Ξάνθη. 

 

 
 
 
 

Γοργά περνάει τα στάδια 
και τις βαθμίδες όλες. 
Γίνεται αρχιεπίσκοπος, 

και για γιορτές και σκόλες. * 
 

Με ζέση και φιλότιμο 
ανέβηκε στο θρόνο. 

Χρονίζοντα προβλήματα 
δεν τ' άφησε στο  ... χρόνο. 

   
Είδε, πως έπεσε ο Λαός 

σε λήθαργο εθνικό, 
γι αυτό, προσπάθειες έκανε, 

να φύγει το κακό. 
 

Είδε, πως «φωτεινά» μυαλά 
φέρνουν την παγκοσμιοποίηση. 

Τη φέρνουνε ολοταχώς, 
και με περίσσια ... οίηση. 

 
Από τον άμβωνα δυνατά 

τον κώδωνα κινδύνου 
έκρουσε ο Χριστόδουλος 

κι ήταν  η κραυγή ... εκείνου! 
 
 
 

* αργίες, μέρες γιορτής 
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Ήταν φωνή και μήνυμα. 
καθώς και προφητεία, 

για τα κακά που έρχονταν 
στη χώρα, στη θρησκεία! 

 
Ήτανε ένθερμος οπαδός 

της ανεξιθρησκίας 
όμως, δεν έστεργε χωρισμό 

κράτους και εκκλησίας. 
 

Ήταν αυτός που πέτυχε, 
μετά από αιώνες, 

ο Πάπας για τον «παπισμό»,* 
να ζητήσει  συγνώμες! 

 
Για την Πόλη,** που έπεσε 

στα χέρια των απίστων, 
με ανοχή των  Δυτικών, 

καθολικών ...  απλήστων ! 
 

Της Ρώμης ο Ποντίφηκας,*** 
εκεί ψηλά στην Πνύκα,  

ζήτησε συγνώμη ταπεινά 
με πίκρα και με πίκα. 

 
* Τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία  
** Κωνσταντινούπολη 
*** Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος,  το 2001. 

 

 
 
 
 
 

Για τούτο το Χριστόδουλο, 
στόχο τον είχαν κάνει, 

και το χαμό του γύρευαν, 
και γίγαντες και ... νάνοι! 

 
Κι όντως, τα καταφέρανε. 

Του κόψανε το νήμα, 
σύντομα, και τον στείλανε 
ταχύτερα στο ...  μνήμα!! 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.  Βικιπαίδεια:  Προσωπικότητες της Θράκης. 
2.  EDOUARD SCHURE:  Οι Μεγάλοι Μύστες. 
3. Επιστήμη και Ζωή: Πολυλεξικό. 
4. Ευθυμιάδης  Απόστολος:  Η συμβολή της Θράκης  
     στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους. 
5. Κωνσταντινίδης  Ησαίας: Μυστηριακή Θράκη, (θρύλοι   
     και Μύθοι) 
6. Παπατριανταφύλλου Αθανάσιος: Θράκη Ιστορίες Ζωής 
7. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Οδηγός) 
    Προσωπικότητες 
8. Πινέλης Κων/νος: Προσωπικότητες της Θράκης. 
9.  Πρωία: Σύγχρονη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια. 
10. Σαμοθράκης Αχιλλέας: Λεξικό Ιστορικό και  
      Λαογραφικό της Θράκης. 
11. Σαράντης Βαλάντης: Πατρίδα μου. 
12. Σουίδα  (Σούδα) Λεξικό 
13. Χατζόπουλος Ελευθέριος: Προσωπικότητες της  
      Θράκης. 
14. Χατζόπουλος Ελευθέριος: Δόμνα Βιζβίζη, Η Όμορφη 
      η Δυνατή, η Μεγαλειώδης αρχικαπετάνα της Θράκης. 
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ΕΡΓΑ  ΤΟΥ  ΙΔΙΟΥ 
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