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Τάσος Ί. Κυριακίδης, Τό Περίβλεπτον Δράμας - ’Από την Ανταλλαγή (1924) μέ
χρι σήμερα, έκδ. οίκος Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 238.

Ό προσφυγικός κόσμος πού εγκαταστάθηκε κατά τήν ’Ανταλλαγή τού 1924 στην 
Μακεδονία άσφαλώς καί έχει πολλά νά πει γιά τίς συνθήκες τής προσφυγιάς, τίς πα
τρίδες πού άφησε, τά όνειρά του, τήν ενσωμάτωσή του στόν μητροπολιτικό Ελλη
νισμό. Πρόσφυγες τής πρώτης γενιάς έγραψαν συγκλονιστικά κείμενα, αλλά καί μέ τίς 
πληροφορίες τους τροφοδότησαν άπό τήν δεξαμενή τών άναμνήσεών τους προσφυ
γόπουλα τής δεύτερης γενιάς προκειμένου νά συνθέσουν μελέτες γιά τίς αλύτρωτες 
πατρίδες, αλλά καί τίς νέες πατρίδες μετά τό 1924. ’'Αλλοι, πάλι, πρόσφυγες τής δεύ
τερης γενιάς συνέγραψαν μελέτες γι’ αυτές τίς νέες πατρίδες, στήν Μακεδονία καί τήν 
Θράκη ή άλλαχού, ξεδιπλώνοντας τίς παιδικές καί εφηβικές αναμνήσεις τους βοηθού- 
μενοι, πάντα, άπό τούς μεγαλυτέρους τους, τούς φορτωμένους μέ έμπειρίες καί βιώ
ματα. Τέτοια είναι καί ή περίπτωση τού γνωστού εκδότου τής Θεσσαλονίκης Τάσου 
Κυριακίδη, πού συνέθεσε αξιόλογη μελέτη άναφερόμενη στήν γενέτειρά του, τό Περί
βλεπτον τής Δράμας, όπου τό 1924 εγκαταστάθηκε ή οίκογένειά του. Ό κ. Τ. Κυρια- 
κίδης, όπως καί ό αδελφός του ’Αναστάσιος, ’ιδιοκτήτες τού ομωνύμου εκδοτικού 
οίκου, άπό καιρό έχουν στρέψει τίς επαγγελματικές-έκδοτικές δαστηριότητές τους 
στήν προβολή τού Ποντιακού Ελληνισμού· ό αριθμός τών πενήντα μέχρι τοΰδε έκ- 
δόσεών τους γύρω άπό τόν Πόντο μαρτυρεί τήν φιλοδοξία τους νά τόν άναδείξουν 
εναργέστερα. Στήν προσπάθειά τους αυτή εντάσσεται καί ή παρούσα έκδοση πού με
λετά τό συγκεκριμένο ποντιακό χωριό τής Μακεδονίας.

Τό βιβλίο προλογίζει ό καθηγητής-άκαδημαϊκός κ. ’Αγαπητός Τσομπανάκης πού 
προϊδεάζει τόν άναγνώστη γι’ αυτήν τήν πενηντάχρονη καί πλέον πορεία τού Περι
βλέπτου, έφ’ όσον ή διήγηση μπορεί μέν νά φθάνει ως τίς ημέρες μας, άλλ’ ή ουσία 
τών πραγμάτων φαίνεται νά τερματίζεται τό 1974 περίπου, οπότε μέ τήν εσωτερική 
καί έξωτερική μετανάσταση, πού στό μεταξύ έχει συντελεσθει, συμβάλλει στήν απώ
λεια τής συνοχής τού χωριού. Φιλοδοξία, καί επιθυμία μαζί, τού κ. Τ. Κυριακίδη είναι 
νά θυμίσει στούς πρόσφυγες τής τρίτης καί τέταρτης, πλέον, γενιάς τίς δραματικές 
συνθήκες υπό τίς όποιες έζησαν οί δικοί τους, γονείς, παππούδες καί γιαγιάδες κατά 
τίς πρώτες έβδομάδες καί μήνες τής έγκαταστάσεώς τους στούς νέους τόπους. Τό έργο 
αυτό, τής καταγραφής δηλ. τών συνθηκών, καθίσταται μέρα μέ τήν μέρα δυσχερές, έφ’ 
όσον οί πρωταγωνιστές τών γεγονότων έχουν πλέον άποθάνει καί λιγοστοί είναι εκεί
νοι πού ζοΰν άκόμη καί οί όποιοι είχαν βιώσει τά γεγονότα σέ ηλικία πού νά μπορούν 
νά θυμούνται πρόσωπα καί γεγονότα. Είναι βασικό νά συγκρατήσουμε αύτό πού ση
μειώνει στήν εισαγωγή του ό κ. Τ. Κ. ότι οί καθημερινές διηγήσεις τών γονέων γιά τήν 
Ίμέρα καί τό Καρμοντ, τό γειτονικό Λερίν καί τά χωριά τον Όφεως έπεισαν τά 
παιδιά τους ότι εκείνη ή πατρίδα ήταν μοναδική!

Δέν έχει άδικο· όσοι είμαστε πρόσφυγες δεύτερης γενιάς έτσι αισθανόμαστε γιά 
τήν μοναδικότητα τής πατρίδας μας· τό επέβαλαν στήν συνείδησή μας οί θαυμαστές 
διηγήσεις τών παππούδων, τών γονέων, αλλά, δυστυχώς, καί οί άναστεναγμοί τους. 
Καί μία άλλη διαπίστωση καί αυτή άληθινή άπό τά πράγματα καί τά σημεία τών
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καιρών· γράφει ό Τ.Κ.: ή άλλη διαπίστωση είναι ότι τά χωριά τής Άργυρούπολης καί 
τυϋ Όφεως θαρρείς καί μεταφέρθηκαν εδώ στην περιοχή Παρανεστίου Δράμας καί 
ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στόν τρόπο ζωής τών κατοίκων. Τά ήθη, ή πατριαρχική 
οικογένεια, ή καθημερινή διατροφή δεν μεταβλήθηκαν. Τά νέα στοιχεία στήν ζωή τών 
κατοίκων τοϋ Περιβλέπτου ήταν οι νέες καλλιέργειες (κυρίως καπνός) καί τό γεγονός 
ότι ήσαν ισότιμοι πολίτες σ’ ενα ελεύθερο κράτος, στήν πατρίδα τους». Καί μία άλλη 
διαπίστωση εξίσου σημαντική, αν κρίνουμε μέ τά μέτρα τής εποχής: την άγαστή συμ
βίωση τών προσφύγων του Περιβλέπτου μέ τούς εντοπίους Μακεδόνες τών γειτονικών 
χωριών. Κατά τά άλλα ό κ. Τ.Κ. δίδει στό πρώτο κεφάλαιο μία πολύ γενική εικόνα τής 
'ιστορίας τοϋ Πόντου έπιμένοντας μέ φωτογραφικό υλικό άπό τό Καρμούτ, τήν ’Αρ
γυρούπολη, τήν Ημερα, τό Ύψήλ (τό χωριό τών Ύψηλάντηδων), τό Λερί, τό Ζουρέλ, 
τήν Κρηνίτα, τό Ζησηνώ, τό Γίγας νά βοηθήσει τόν άναγνώστη, καί μέ τήν παράθεση 
ενός χάρτου τής ’Αργυρουπόλεως, νά άντιληφθει καλύτερα τόν χώρο πού οί πρόσφυ
γες άφησαν στόν Πόντο· ένας άλλος τοπογραφικός χάρτης τοϋ Περιβλέπτου δίδει τήν 
εικόνα τοϋ τόπου έγκαταστάσεως στήν Μακεδονία. Τό χωριό απέχει άπό τήν Δράμα 
40 χιλιόμετρα καί σ’ αυτό εγκαταστάθηκαν οί πενήντα πρώτες οικογένειες άπό τά 
ποντιακά χωριά πού άναφέρθηκαν κατά τήν άνταλλαγή- άντηλλάγησαν μέ τούς Μου
σουλμάνους πρώην κατοίκους του τό 1924. Ό πρώτος καιρός ήταν δύσκολος, έφ’ 
όσον είχαν ελάχιστα μέσα νά συντηρηθούν, όσα δηλ. πρόλαβαν καί πήραν άπό τό νοι
κοκυριό τους καί όσα ελάχιστα τούς παρέσχε πρός ζωάρκεια τό Ελληνικό Κράτος, 
πού προσπαθούσε νά ορθοποδήσει άπό τήν Μικρασιατική Τραγωδία τοϋ 1922. Κοντά 
τους ήταν οί μοναχικοί Σαρακατσάνοι, μέ τούς οποίους αντάλλασσαν τόν πρώτο 
καιρό τά προϊόντα τοϋ μόχθου τους. Στήν συνέχεια ό συγγρ. εξετάζει τήν πρώτη εγκα
τάσταση τό θέρος τοϋ 1924· κύρια αιτία τής επιλογής τους ό λόγος ότι τό Περίβλεπτο 
θύμιζε τά χωριά τους στόν Πόντο. Έτσι έγκαταστάθηκαν ατά σπίτια τών ανταλλά
ξιμων Μουσουλμάνων, μάζεψαν τά κεράσια, κέρδισαν τά πρώτα χρήματα καί έστησαν 
τά νοικοκυριά τους· τά βελονίδια τών γειτονικών δασών, τά άθέριστα χωράφια σί
καλης, ή ξυλεία, ό κλήρος μέ ένα άλέτρι καί βόδι, ό σπόρος τών μπαρμπουνοφάσου- 
λων πού έφεραν άπό τόν Πόντο άποτέλεσαν τά πρώτα οικονομικά μέσα επιβίωσης τών 
προσφύγων καί γιά τούς επόμενους μήνες. Κατόρθωσαν μάλιστα νά λειτουργήσουν 
καί σχολείο γιά τά παιδιά τους μέ διδάσκαλο τόν ’Αριστείδη Στεφανίδη, άλλά καί τήν 
εκκλησία τοϋ 'Αγίου Δημητρίου. Σταδιακά μάλιστα δημιούργησαν μία μορφή κοινο
τισμού εργαζόμενοι γιά τήν κατασκευή δρόμων, πλατειών καί άλλων κοινοτικών 
έργων, άσχολήθηκαν συστηματικά μέ τήν καπνοκαλλιέργεια. Σιγά-σιγά τό χωριό 
άναπτύχθηκε, νέες οικογένειες προσετέθησαν, άλλά τήν ειρηνική ζωή του διέκοψε ό 
πόλεμος τοϋ 1940. Ό κ. Τ.Κ. άσχολήθηκε, επίσης, στό βιβλίο του μέ τήν καθημερινή 
ζωή τοϋ Περιβλέπτου —τήν έκκλησία καί τήν εκπαίδευση— δίνοντας ονόματα δι
δασκάλων καί ιερέων τόν άπασχόλησαν, ώσαύτως, οί άγροτικές εργασίες τών συγ
χωριανών του μέ τήν καπνοκαλλιέργεια καί τήν κτηνοτροφία, οί διασκεδάσεις καί τά 
πανηγύρια τοϋ Περιβλέπτου καί τών γειτονικών χωριών, ή λαϊκή ιατρική, ό γάμος, ή 
βάπτιση, τά κάλαντα, τό παρακάθ’ κτλ.

Ό κ. Τ.Κ. κάμει λόγο γιά τούς εμπόρους τοϋ καπνού, τήν διατροφή τών προσφύ
γων μέ τά παραδοσιακά ποντιακά φαγητά, τις νηστείες, τόν ταχυδρόμο, τόν τρόπο 
προμήθειας βασικών ειδών. Όμιλεΐ, επίσης, γιά μία ’ιδιότυπη μορφή κοινοτισμού, 
όπως ήταν ή κοινωνική έταιρεία βοσκής καί ή προσωπική εργασία. ’Ακολουθεί τό κε
φάλαιο γιά τά χαρακτηριστικά πρόσωπα Ποντίων τού Περιβλέπτου πρώτης καί δεύ
τερης γενιάς καί τίς τοποθετήσεις τοϋ χωριού μέ απλή παράθεση φωτογραφιών, πού
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άξίζουν χίλιες λέξεις ή καθεμιά. Ενδιαφέρον είναι καί τό κεφάλαιο, όπου ό συγγρ. πε
ριγράφει τόν χαρακτήρα των συγχωριανών του: καρτερικοί, ευθείς, σκληροί επιφα
νειακά, άλλ’ αγαθοί κατά βάθος, θρησκευόμενοι, πατριώτες, γενναίοι τό φρόνημα, 
τρυφεροί· χαρακτηριστικά είναι καί τά παραδείγματα, μέ τά όποια τεκμηριώνει τούς 
παραπάνω χαρακτηρισμούς.

Στό επόμενο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου του ό κ. Τ.Κ. κάμει λόγο γιά την βουλγαρική 
κατοχή καί τήν Εθνική ’Αντίσταση· οί Βούλγαροι είσήλθαν στό χωριό τόν Σεπτέμβριο 
τοϋ 1941 καί οί κάτοικοί του ύπέστησαν όλα όσα οί Άνατολικομακεδόνες καί Θρα- 
κιώτες από τούς Βουλγάρους κατακτητές: βιαιοπραγίες, κατασχέσεις, οικονομικοί 
διωγμοί, φορολογία. Ή βουλγαρική κατοχή, εξάλλου, στόν Νομό Δράμας ήταν ιδιαί
τερα σκληρή. Φυσικά οί Πόντιοι τοϋ Περιβλέπτου μετείχαν στήν άντίσταση πλαισιώ- 
νονας εντόπιες άνταρτικές ομάδες· ό συγγρ. παραθέτει μάλιστα κατηγορητήριο τοϋ 
βουλγαρικού στρατοδικείου Ξάνθης πού καταδικάζει κατοίκους τοϋ Περιβλέπτου, 
πολλοί μάλιστα από τούς οποίους εξορίσθηκαν στήν Βουλγαρία καί ύπέστησαν τά 
πάνδεινα ώς τήν επιστροφή τους τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1944. Κατά τόν εμφύλιο πόλεμο 
τό χωριό ένεπλάκη στήν διαμάχη τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. μέ τίς δυνάμεις τοϋ Άντών-Τσαούς, 
τόν οποίο στήριζαν οί κάτοικοι τοϋ Περιβλέπτου πού γιά μιά τετραετία (1946-1950) 
είχαν διασκορπισθεΐ εδώ καί εκεί γιά νά επιστρέφουν τελικώς στό χωριό τους τόν 
’Απρίλιο τοϋ 1950. Τότε άρχισε μία νέα περίοδος άνασυγκροτήσεως πού δυστυχώς 
δέν ολοκληρώθηκε καί οί κάτοικοι απογοητευμένοι άρχισαν νά σκορπίζουν στήν 
Θεσσαλονίκη, τήν Δράμα, τήν Κατερίνη, τήν Γερμανία καί τό Βέλγιο. Τό Περίβλεπτο 
ερήμωσε. Μία ελπίδα νά ξαναζωντανέψει τό χωριό είναι ή εγκατάσταση Έλληνοπο- 
ντίων τής πρώην Σοβιετικής Ένώσεως· δυστυχώς, γιά πολλούς λόγους, έμεινε μόνον 
ελπίδα.

Στό Παράρτημα ό συγγρ. παραθέτει μητρώο τών κατοίκων (55 οικογένειες μέ 
τούς αρχηγούς καί τά μέλη τών οικογενειών, πρώτη καί δεύτερη γενιά), άρχεΐα τής 
Κοινότητος καί τοϋ Δημοτικού Σχολείου, συνέντευξη μέ τόν Ίω. Κυριακίδη άπό τό 
Καρμούτ, τόν Σταύρο Μωϋσίδη άπό τό Λερίν, τόν Κωνστ. Στεφανίδη άπό τό Καρ- 
μούτ, τήν Άναστ. Στεφανίδη άπό τό Λερίν, τήν Παρθένα Εύθυμιάδου άπό τήν Κα- 
στρικέτα τοϋ Καρμούτ, τόν Νικόλαο Χρήστου (όλοι τής πρώτης προσφυγικής γενιάς), 
τόν Δημ. Κυριακίδη (δεύτερη γενιά). Παρατίθεται, ωσαύτως, άπόσπασμα άπό τό βι
βλίο τοϋ Άντων. Φωστηρίδη, Εθνική ’Αντίστασις κατά τής βουλγαρικής κατοχής 
1941-1995, Θεσσαλονίκη 1959, πού άναφέρεται σέ πρόσωπα τοϋ Περιβλέπτου πού 
μετείχαν στήν Εθνική ’Αντίσταση.

Τελικώς, τό βιβλίο τοϋ κ. Τ. Κυριακίδη είναι μιά πολύ καλή συμβολή στήν ιστο
ρία τοϋ Ποντιακού Ελληνισμού καί τής προσφυγιάς του, άλλά ταυτοχρόνως καί μία 
συμβολή στήν Ιστορία τής Νεότερης Μακεδονίας, έφ’ όσον οί πρόσφυγες πού εγκα
ταστάθηκαν σ’ αυτήν συνιστοΰν τόν τύπο τοϋ Μακεδόνος-Μικρασιάτου άγωνισθέντες 
κατά τούς εθνικούς άγώνες γιά τήν έλληνικότητά της. Ό κ. Τ.Κ. γράφει άπλά, λόγια 
άπλά βγαλμένα άπό τήν ψυχή του γιά καταστάσεις καί πρόσωπα πού παιδί καί έφηβος 
γνώρισε καί έζησε- ένα είδος άφηγήσεως πού είναι Ιστορία, μυθιστόρημα, κοινωνική 
καί τοπική ιστορία.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
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