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 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 Το  Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας είναι ένα κοινωφελές Ί-

δρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί ως Νομικό πρόσω-
πο Ιδιωτικού Δικαίου.  Δεν επιχορηγείται από κανέναν Δημόσιο ή Ιδιωτι-
κό φορέα. Οι τακτικοί του οικονομικοί πόροι προέρχονται από τις εισφο-
ρές της οικογένειας Ρουδομέτωφ η οποία είναι ο ιδρυτής και διαχειρι-
στής του Ιδρύματος από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα. 

Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας έλαβε τη σημερινή του 
νομική μορφή στα 1997, ενώ μέχρι τότε λειτουργούσε άτυπα, από το 
1959, ως προσωπικό Αρχείο του Νικολάου Ρουδομέτωφ. 

Διαθέτει μια εξαιρετικά πλούσια, κυρίως Ιστορική, Βιβλιοθήκη με 
40.000 και πλέον τόμους, πολλοί των οποίων είναι δυσεύρετοι στις Βι-
βλιοθήκες της χώρας. Η Βιβλιοθήκη περιέχει τμήμα μερικών εκατοντά-
δων παλαιών Βουλγαρικών Ιστορικών εκδόσεων. Εξ΄ αυτών μικρό, αλλά 
μεγάλου ενδιαφέροντος, μέρος, έχουμε μεταφράσει στην ελληνική 
γλώσσα, λόγω του σημαντικού, για την ελληνική Ιστορία, περιεχομένου, 
καθώς παρελαύνουν τα μεγαλύτερα ονόματα των παλαιών Ιστορικών της 
Βουλγαρίας του περασμένου αιώνα, τον οποίο χαρακτηρίζει η σκληρή 
αντιπαλότητα, οι πόλεμοι και οι ανταγωνισμοί των Βουλγάρων με την Ελ-
λάδα για την διανομή των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα 
Βαλκάνια, μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων. Σχεδιάζουμε μάλιστα 
και την έκδοση των πλέον σημαντικών στην ελληνική, για τους λόγους 
που προαναφέραμε. Δυστυχώς η Βιβλιοθήκη υπολειτουργεί διότι ο χώ-
ρος στον οποίο φιλοξενείται είναι πολύ μικρότερος από τον απαιτούμενο 
για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία της, ώστε να παρέχει άνετη πρό-
σβαση στους πολλούς επισκέπτες της. Παραμένει μάλιστα ένα μεγάλο 
τμήμα της, χωρίς βιβλιοθηκονομική καταγραφή-κατάταξη, λόγω έλλει-
ψης δυνατότητος ένταξης σε ανάλογο ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα1.  

                                                 
1
 Οι προσπάθειες που καταβάλαμε προς τον Δήμο Καβάλας και την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, για την 

εξεύρεση κατάλληλου και επαρκούς χώρου, ώστε η Καβάλα, και όχι μόνον, να εξυπηρετείται από 
δύο μεγάλες Βιβλιοθήκες (την Δημοτική «Βασίλης Βασιλικός» και του Ι.Λ.Α.Κ.), δυστυχώς δεν α-
πέδωσαν καρπούς. 
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Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας διαθέτει Χαρτοθήκη με 
πλέον των 600 γεωγραφικών χαρτών ελληνικού και Βαλκανικού ενδιαφέ-
ροντος.  

Διατηρεί Αρχείο Τύπου το οποίο αποτελείται από τρεις διακριτές ενό-
τητες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν πρό 
του πολέμου του 1940. Μεταξύ αυτών υπάρχουν μοναδικές σπανιότητες, 
μοναδικές εφημερίδες της Καβάλας και της Δράμας, οι οποίες δεν δια-
σώθηκαν στα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων ή στην Εθνική Βιβλιοθήκη.  

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν 
κατά τη διάρκεια του πολέμου (Οκτ.1940) και μέχρι τη λήξη του (Σεπτέμ-
βριος 1944).  

Η Τρίτη περιλαμβάνει τις μετά τον πόλεμο εφημερίδες μέχρι σήμερα. 
Το τρίτο αρχείο είναι το πλουσιότερο με πλέον των 3.000 τόμων βιβλιο-
δετημένων εφημερίδων, Καβαλιώτικου και γενικότερα Ελληνικού ενδια-
φέροντος.  

Τέλος, να αναφέρουμε ότι το Αρχείο λυτών εγγράφων φιλοξενεί περί-
που 400 απογεγραμμένα (όχι ψηφιοποιημένα) αρχεία, ενώ μεγαλύτερος 
αριθμός αναμένει την απογραφή, λόγω έλλειψης προσωπικού. Για την 
οικονομία του χώρου περιοριζόμαστε στις παραπάνω αναφορές. 

Τα γραφεία και μέρος της Βιβλιοθήκης του Ιστορικού & Λογοτεχνικού 
Αρχείο Καβάλας φιλοξενούνται στον πρώτο όροφο, επιφανείας περίπου 
150 μέτρων τετραγωνικών, πολυκατοικίας επί της οδού Ομονοίας 183 (α-
κριβώς στο τέλος της οδού Ομονοίας, στα «Ποταμούδια», απέναντι από 
το Δημοτικό Σχολείο), στην Καβάλα, όπου και εξυπηρετούνται οι αιτού-
ντες την συνδρομή της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, των εκδόσεών του, ή 
των Αρχείων του. 

Καθώς διανύουμε φέτος, (ήδη Νοέμβριος του 2016), την 20η επέτειο 
από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ι.Λ.Α.Κ., και με την ευκαιρία 
της έκδοσης δυο νέων, και σημαντικών, Ιστορικών βιβλίων, αποφασίσαμε 
να εκδώσουμε την παρούσα συνοπτική παρουσίαση της εικοσαετούς εκ-
δοτικής δραστηριότητας του Αρχείου μας.  

Η έκδοση αυτή παρέχει στον αναγνώστη την δυνατότητα αντικειμενι-
κής αξιολόγησης των απτών αποτελεσμάτων της επιτυχούς λειτουργίας 
του Ιδρύματός μας στα είκοσι χρόνια της θεσμοθετημένης λειτουργίας 
του. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η απλή συλλογή αρχειακού Ιστορικού υλι-
κού, όταν δεν συνοδεύεται από παράλληλη αξιοποίησή του, αποτελεί κα-
τακριτέα πρακτική, δυστυχώς διαδεδομένη στη χώρα μας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

 

Οι εκδόσεις του Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείο Καβάλας διακρίνο-

νται στις ακόλουθες πέντε διακριτές θεματικές ενότητες: 
 
Α. Τα αυτοτελή Ιστορικά έργα. Τα περισσότερα αποτελούν πηγές και συ-

νεχώς κερδίζουν βιβλιογραφικές αναφορές. 
 
Β. Τα Πρακτικά των τριών Διεθνών Συνεδρίων τοπικής και Βαλκανικής 

Ιστορίας, τα οποία διοργάνωσε και πραγματοποίησε το Ίδρυμά μας 
από το έτος 2001 μέχρι το 2010. Τα εκδοθέντα Πρακτικά αποτελούνται 
από οκτώ τόμους και πλέον των 3.800 σελίδων πρωτότυπης συλλογικής 
εργασίας. 

 
Γ. Τις «Αναστατικές Εκδόσεις», οι οποίες αποτελούν επανεκδώσεις σημα-

ντικών πηγών της νεότερης Ιστορίας της πατρίδος μας και είναι εξαιρε-
τικά δυσεύρετες έως παντελώς απούσες από όλες σχεδόν τις Βιβλιοθή-
κες, ιδιαίτερα της επαρχίας. Οι «Αναστατικές Εκδόσεις» αποτελούνται 
από οκτώ τίτλους και διετέθησαν απολύτως δωρεάν, μηδέ των ταχυ-
δρομικών δαπανών εξαιρουμένων, σε αριθμό ενδιαφερομένων φοιτη-
τών, καθηγητών, σπουδαστών, ιστορικών κλπ, 

     Προς αποφυγήν νέων δαπανών επανεκτύπωσης, αναρτήσαμε τις «Ανα-
στατικές Εκδόσεις» στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματός μας www.ilak.org 
ελεύθερες για ανάγνωση και αντιγραφή από κάθε ενδιαφερόμενο. 

 
Δ. Τις επανεκδόσεις εικονιστικού υλικού, από τα αρχεία του Ι.Λ.Α.Κ.  
     όπως παλαιών φωτογραφιών, καρτ-ποστάλ, παλαιών σπανίων Ιστορι-

κών χαρτών, χρωμολιθογραφιών κλπ. Στην ενότητα αυτή περιλάβαμε 
και τα Ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου ντοκιμαντέρ και μελο-
ποιήσεις ποιημάτων Καβαλιώτη ποιητή του 19ου αιώνα. 

 
Ε. Προβληματισμού.  
     Μη δυνάμενοι να σιωπήσουμε, καθώς «ο σιωπών δοκεί συναινείν», 

κυκλοφορήσαμε τέσσερις μικρές εκδόσεις του Ι.Λ.Α.Κ. (δελτία 1, 2, 3 
και 4, έτους 2012) με κοινωνικούς και πολιτικο-οικονομικούς προβλη-

http://www.ilak.org/
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ματισμούς σχετικώς με την αδικαιολόγητη απουσία διαφάνειας και 
την απολύτως ανεπαρκούς πληροφόρησης-ενημέρωσης του ελληνι-
κού λαού αναφορικά με τα απροσδόκητα και βαρέως επώδυνα οικο-
νομικά μέτρα χρονικού ορίζοντα δεκαετιών.  Όπως επίσης και την έλ-
λειψη δυνατότητος έκφρασης της σαφούς αντίθεσης της πλειοψηφίας 
των Ελλήνων στις πρωτοφανείς δεσμεύσεις των Μνημονίων.  

        Τέλος, υπάρχουν και δυο μικρές εκδόσεις αναπτυξιακού προβληματι-
σμού της Καβάλας, με ενδιαφέρουσες προτάσεις. Οι προτάσεις εστιά-
ζονται και στην οργανωμένη πιεστική διεκδίκηση από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις, της κατασκευής των σημαντικών αναπτυξιακών έργων 
της περιοχής μας, αλλά και την παύση της συνεχούς υποβάθμισης της 
Καβάλας. 

 

ΣΤ.  Υπό έκδοση.  
        Περιλαμβάνονται εργασίες Ιστορικού χαρακτήρα, όπως λευκώματα,            
        μονογραφίες και μεταφράσεις, απολύτως αποπερατωμένα, έτοιμα        
        προς εκτύπωση, μόλις εξευρεθούν οι δαπάνες του τυπογραφείου.  
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Α. ΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. 

Τα περισσότερα αποτελούν πηγές και συνεχώς κερδίζουν βι-
βλιογραφικές αναφορές: 

 

***  
ISBN  960-85167-2-2. Έτος έκδοσης 1998. Σελίδες: 416. Σχ. 17 Χ 24 εκ. 
 

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Μέσα από έναν κώδικα των ετών 1895-1908» 
 

Νικολάου Β. Ρουδομέτωφ  
 

Πρόκειται για μία σημαντικότατη 
έκδοση για την ιστορία της Καβάλας και 
για πολλές άλλες πόλεις της Μακεδονί-
ας. Παρατίθεται ολόκληρο το σώμα του 
ανέκδοτου Κώδικα, ο οποίος περιέχει 
όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και 
των αποφάσεων της Δημογεροντίας της 
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Καβάλας 
από το έτος 1895 μέχρι τα 1908 και α-
ποτελεί ανεκτίμητη ιστορική πηγή. 
Προτάσσεται εισαγωγή και σχολιασμός 
εξαιρετικά ενημερωτικός του βίου και 
των δραστηριοτήτων των Ελλήνων της 
Μακεδονίας στην περίοδο της Τουρκο-
κρατίας. Νέα στοιχεία για την  ιστορία 
της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής αναδύονται από τα κείμενα του 
Κώδικα και καταδείχνουν ότι σε χρόνους ανύποπτους, πριν 110 χρόνια, 
υπήρχε στην Καβάλα ένας σφύζων Ελληνισμός με θαυμαστές δραστηριότη-
τες. Τα κείμενα συνοδεύουν 70 σπάνιες έγχρωμες φωτογραφίες της Καβά-
λας στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. 
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ISBN 960-85167-0-6. Έτος έκδοσης  1991. Σελίδες 146. Σχ. 18Χ24,5 εκ. 

ΤΟΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 1880-1910» 

 
Νικολάου Β. Ρουδομέτωφ 

 
 

   Ένα ιστορικό βιβλίο 
στο οποίο αποκαλύ-
πτονται άγνωστες 
δραστηριότητες των 
Ελληνορθόδοξων 
κοινοτήτων σ’ ολό-
κληρη την Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία κα-
τά την τελευταία πε-
ρίοδο της Τουρκο-
κρατίας.  
Αποκάλυψη και τεκ-
μηρίωση του γεγο-
νότος ότι οι Ελλη-
νορθόδοξές κοινότη-
τες εξέδιδαν και κυ-
κλοφορούσαν μέσω 
των εκκλησιών τους 
κέρματα ή «χαρτο-
νομίσματα» μικρής 
αξίας, τα οποία κυ-
κλοφορούσαν ως μέσο συναλλαγής στα όρια της κοινότητας σε μια χρο-
νική περίοδο 30 ολόκληρων ετών από τα 1880 έως τα 1910. Παρατίθε-
ται μεγάλος αριθμός φωτογραφιών των νομισμάτων αυτών καθώς και 
ολόκληρο το ιστορικό των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων που τα εξέδω-
σαν στην περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας.  
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ΙSΒΝ 960-86690-0-6.  Έτος έκδοσης 2000. Σελίδες 104. Σχ. 13Χ18 εκ. 
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

ΠΛΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 1759-1913» 
 

Ντίνου Χριστιανόπουλου. 
 
 

   Αφορά τις εκδόσεις βι-
βλίων, εφημερίδων, περι-
οδικών και κάθε είδους έ-
ντυπου στην Ελληνική 
γλώσσα, που έγιναν σ’ αυ-
τή τη χρονική περίοδο στο 
Άγιο Όρος και στις Μακε-
δονικές πόλεις Μελένικο, 
Σέρρες, Καβάλα και Μονα-
στήρι.   
Πρόκειται για σημαντική 
έκδοση, όχι μόνο εξαιτίας 
της προσωπικότητας του 
συγγραφέα, αλλά και λόγω 
του γεγονότος ότι το έργο 
αυτό συμπληρώνει ένα με-
γάλο βιβλιογραφικό κενό. 
   Επιβάλλεται να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο 
νέο βιβλίο έχουν συλλεχθεί μετά από πολυετείς έρευνες του συγγραφέα 
και παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Πρόκειται για καταγραφές οι ο-
ποίες καθιστούν το βιβλίο πηγή αναφοράς με διαχρονική πλέον αξία.  
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ISBN 960 86690 1 4 .  Έτος έκδοσης 2002.  Σελίδες 124. Σχ.17,5Χ24 εκ. 

ΣΕΝΑ ΤΑ ΛΕΓΩ ΠΕΘΕΡΑ, 

ΓΙΑ ΝΑ Τ’ ΑΚΟΥΕΙ Η ΝΥΦΗ 

Αντρίκου Βέττα 
 

Επιμέλεια – Σχόλια επανέκδοσης: 
Νικ.Β. Ρουδομέτωφ 

 

       Επανέκδοση της ποιητικής Συλ-
λογής του Αντρίκου Βέττα από το 
Πράβι (Ελευθερούπολη Καβάλας), 
η οποία πρωτοεκδόθηκε στα 1899 
στην Κωνσταντινούπολη και σή-
μερα είναι γνωστά ένα ή δυο σω-
ζόμενα αντίτυπα. Η τεράστια αξία 
της συλλογής δεν είναι μόνον λο-
γοτεχνική. Μας περιγράφει ένα 
σωρό άγνωστα συμβάντα της πε-
ριοχής στο τέλους του 19ου αιώνα, 
με ζωντανές εικόνες της ζωής και 
ιδιαίτερα της καπνεργασίας, δεδο-
μένου ότι ο ποιητής ήταν καπνερ-
γάτης και συνδικαλιστής.  

    Μεταξύ των άλλων υπάρχει πληρέστατη περιγραφή της πρώτης κα-
πνεργατικής απεργίας στα 1896 στα καπνεργοστάσια της Καβάλας, με 
συμπλοκές τραυματισμούς και τον φόνο ενός υπαλλήλου της Regie, και 
τέλος με την δικαίωση των αιτημάτων των απεργών! Να σημειωθεί ότι η 
επίσημη ιστορία δεν έχει ακόμη καταγράψει αυτό το σημαντικότατο ι-
στορικό γεγονός, δεδομένου ότι η εν λόγω απεργία ήταν η πρώτη σ’ ολό-
κληρο τον Βαλκανικό χώρο.  Μια ακόμη δραστηριότητα του Αντρίκου 
Βέττα ήταν η έκδοση της τοπικής σατιρικής εφημερίδας με τον τίτλο «Το 
Κύμα» από το 1908 και για αρκετά χρόνια, με πρότυπο τον «Ρωμιό» του 
Σουρή. Για τον λόγο αυτόν τον αποκαλέσαμε «ο Σουρής της Καβάλας». 
Δυο από τα ελάχιστα διασωθέντα φύλλα της σατιρικής εφημερίδας περι-
λαμβάνονται στην παρούσα έκδοση. 
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ISBN 978-960-9448-02-4. Έτος έκδοσης 2010. Σελίδες: 284. Σχήμα 17 Χ 24  
 

«ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ, 
Ασπρούλα, Γκιουλινάρ, 

Μαχαραγιάς Αρανταμπούλ» 
 

  Ιωάννη Πριμικίδη 
 

Επιμέλεια 
Νικ. Β. Ρουδομέτωφ 

 

    Στα πλαίσια των ερευνών μας 
για την ανακάλυψη των πνευμα-
τικών ανθρώπων των περιοχών 
μας, των οποίων το έργο είχε 
εξαφανισθεί κατά τη διάρκεια 
των βουλγαρικών κατοχών 
1916-18 και 1941-44, είχαμε τη 
χαρά να ανακαλύψουμε έναν 
έξοχο θεατρικό συγγραφέα με 
πλούσιο έργο, από το οποίο επί 
του παρόντος βρήκαμε τα ακό-
λουθα τρία άγνωστα θεατρικά 
έργα.  
    Πρόκειται για ανέκδοτα έργα, 
γραμμένα στο τέλος της δεκαε-
τίας του 1930, στο πνεύμα του 
μεσοπολέμου, με δράση, γέλιο 
και κοινωνικά μηνύματα. Παρ' 
όλ' αυτά, είναι έργα χαρούμενα που ανοίγουν τη ψυχή του ανθρώπου 
και γεμίζουν συγκίνηση, ελπίδα και αγάπη τον θεατή ή τον αναγνώστη.  
     Συνοδεύονται από πολλά πανέμορφα τραγούδια στο γνωστό στυλ της 
οπερέτας του Σακελλαρίδη. Είναι έργα εποχής, με διαρκή επικαιρότητα, 

τα οποία μπορούν να παίζονται πάντοτε στο θέατρο και να ενθουσιάζουν 
τους θεατές.  
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ISBN 960 86690 2 2.  Έτος έκδοσης 2003. Σελίδες 360. Σχ. 17 Χ 24 εκ. 

 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, 

1922-1952 

Παναγιώτη Αμπεριάδη 
 

 
   Μια αυθεντική αυτοβιο-
γραφία του Καβαλιώτη συγ-
γραφέα Παναγιώτη Αμπε-
ριάδη. Μια γνήσια κατα-
γραφή των εξαιρετικά δύ-
σκολων συνθηκών ζωής των 
προσφύγων στα πρώτα χρό-
νια της εγκατάστασής τους 
στην Ελλάδα Οι επόμενες 
τραγικές περίοδοι του Β’ Πα-
γκόσμιου πολέμου, της 
Βουλγαρικής κατοχής 1941-
΄44. Της αναγκαστικής επι-
στράτευσης και καταναγκα-
στικής εργασίας στα λε-
γόμενα «τάγματα εργασίας» 
στα βάθη της Βουλγαρίας. 
Σημαντικές καταγραφές από 
τον εμφύλιο μεταξύ των α-
ντιμαχόμενων παρατάξεων 

στα ορεινά των νομών Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης και στα δύσκολα χρό-
νια της πονεμένης ειρήνης που επιτέλους ακολούθησε. 

Μια γοητευτική αυθεντική προσωπική μαρτυρία της τοπικής μας ι-
στορίας, της οποίας τα γεγονότα αποτελούν τον καθρέφτη των όσων εί-
χαν συμβεί σ΄ ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο.  
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ISBN 960-86690-3-0.  Έτος έκδοσης 2003. Σελίδες 196. Σχ.15 Χ 21 εκ. 

ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ  

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ  
Χρήστου Στυλιανίδη. 

 

Αληθινές ιστορίες από τη ζωή 
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

 
Η παρούσα έκδοση αφορά 
την ιστορία μιας Ποντιακής 
οικογένειας. 

    Ξεκινά από το τέλος του 
Κριμαϊκού πολέμου και τε-
λειώνει με τη συνάντηση 
των χαμένων μελών της οι-
κογένειας στην Ελλάδα πλέ-
ον, αρκετά χρόνια μετά τη 
Μικρασιατική καταστροφή, 
στο τέλος της δεκαετίας του 
20. 

    Οι περιπέτειες της οικο- 
γένειας μοιάζουν απίστευτες 
και είναι απ’ αυτές που 
μόνον η ζωή μπορεί να 
συνθέσει. Είναι όλες τους 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και ενδιάμεσα, αλλά με μεγάλη ακρίβεια, 
εξιστορούν γεγονότα που όταν τα διαβάζουμε ως ιστορικά κείμενα, δεν 
μπορούμε να συλλάβουμε τα μεγάλα ανθρώπινα δράματα που 
κρύβονται από πίσω. Είναι ιστορίες που έζησαν οι παππούδες και οι 
γονείς μας και κυριολεκτικά γοητεύουν με τα όμορφα αισθήματά τους 
τον αναγνώστη. 
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ISBN 960-86690-7-3. Έτος έκδοσης 2004. Σελίδες 104. Σχ.14,5Χ20,5  

 

΄΄ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  

ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ" 

 
 Μαργαρίτη Γεωργιάδη 

 

Αναμνήσεις από την εξορία 
Άϊ-Στράτης-Μακρόνησος 

1947-1950 
 

    Η έκδοση αυτή έχει τη σκοπιμό-
τητα της καταγραφής μιας αυθεντι-
κής μαρτυρίας των γεγονότων, όπως 
τα έζησε ένα από τα θύματα, καθώς 
θύματα και θύτες ήταν θλιβεροί 
πρωταγωνιστές σ' ένα δράμα όπου 
δεν υπήρχαν ήρωες, παρά μόνον α-
ντιήρωες…, και βαθύς πόνος που ση-
μάδεψε με πύρινη σφραγίδα τους 
πρωταγωνιστές για όλη τους τη 
ζωή…. 
     Ο έχων τη δυνατότητα να ασκήσει 
βία και να υποχρεώσει τον όποιο α-
ντίπαλο σε βίαιη υπακοή, θα πρέπει 
να έχει κατά νουν ότι η βία ποτέ δεν 
έκαμψε την πίστη Ελλήνων σε ιδέες 
που θεωρούσαν σωστές, έστω και αν 
οι ιδέες αυτές ήταν λάθος. Το μόνο αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η 
αίσθηση της αδικίας να εδραιώνεται στα θύματα της βίας και να επιζη-
τούν την αποκατάσταση διαιωνίζοντας μίση και πάθη. 
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ISBN 978-960-88804-6-7.  Έτος έκδοσης 2007. Σελίδες 240. Σχ. 17Χ 24 

 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ. 

 Ανασκόπηση Γεγονότων  

1989-2004 

Χρήστου Αντωνιάδη 

 
Το βιβλίο αυτό περιγράφει τα πυκνά γεγονότα που σημάδεψαν όλες τις 

βαλκανικές χώρες στα χρό-
νια των κοσμογονικών αλ-
λαγών 1989-2004. Αποτελεί 
μια προσεγμένη και ακριβή 
καταγραφή όσων διαδρα-
ματίστηκαν, από τις μεγά-
λες ανατροπές του τέλους 
της δεκαετίας του 80 έως 
την τραγική στασιμότητα 
των Δυτικών Βαλκανίων 
αλλά και το άνοιγμα του 
ευρωπαϊκού παραθύρου 
για τα Ανατολικά Βαλκάνια 
στην εκπνοή του 2004.  
Μια ταραγμένη δεκαπε-
νταετία, γεμάτη ανατροπές 
και προσδοκίες των Βαλκά-
νιων, οι οποίοι ήθελαν να 
δούνε την Χερσόνησο του 

Αίμου να οδηγείται στη συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινή πορεία 
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ISBN 978-960-88804-5-0.  Έτος έκδοσης 2007. Σελίδες 408. Σχ.21Χ27,5  

 

«Η ΠΟΛΗ-ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.  
Αιμιλίας Στεφανίδου 

Πολεοδομική και Ιστορική Διερεύνηση 1391-1912». 

 
     Η πληρέστερη μελέτη της 
πόλης της Καβάλας κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
Ένας πραγματικός θησαυρός 
τεκμηριωμένων ιστορικών, 
οικονομικών και κοινωνικών 
στοιχείων, με την εξαντλητι-
κή έρευνα της κας Αιμιλίας 
Στεφανίδου, επικ. Καθηγή-
τριας στη Σχολή Αρχιτεκτό-
νων του Α.Π.Θ. 
   Σταχυολογούμε λίγα από 
τον πλούτο των στοιχείων : 
Ο γεωγραφικός χώρος και 
τόπος, η οικονομική και κοι-
νωνική οργάνωση, οι εθνι-
κοθρησκευτικές ομάδες και 
τα μεγέθη τους, η κοινοτική 
οργάνωση, οι φορολογικές πρόσοδοι, οι δρόμοι επικοινωνίας, ο χαρα-
κτήρας του εμπορίου και το εμπόριο, η κοινωνική συγκρότηση, πληθυ-
σμιακά στοιχεία διαφόρων περιόδων, εθνογραφικές απογραφές 1877-
1912, διοικητική οργάνωση – ευρωπαϊκές επεμβάσεις, δρόμοι της ξηράς, 
θαλάσσιοι δρόμοι, εξαγωγές-εισαγωγές, βιοτεχνία-βιομηχανία, πολεο-
δομική οργάνωση κλπ-κλπ. Πλήθος πινάκων συνοδεύουν τα κείμενα, ό-
πως και πλήθος σπάνιων φωτογραφιών. Συνοδεύεται επίσης από έναν 
έξοχο πολεοδομικό χάρτη, με όλα τα στοιχεία της περιόδου στην οποία 
αναφέρεται το βιβλίο, διαστ.43 Χ 66 εκ. 
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ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Ανατολική  Μακεδονία 1916-΄18 
 

Νικ. Β. Ρουδομέτωφ 
 

Πλήρες το Ανακριτικό έργο και το Πόρισμα της Διασυμμαχικής 
Διεθνούς Επιτροπής για την έρευνα των εγκλημάτων των 
βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής  εις βάρος των Ελλήνων 
κατοίκων στα 1916-΄18, και την παραπομπή των ενόχων σε Δι-
καστήριο εγκληματιών Πολέμου.  
 

Συνολικά τόμοι 4 
 

***    
ISBN 978- 960- 88804- 9- 8.  Έτος έκδοσης 2007. Σελίδες: 490. Σχ. 17 Χ 24 εκ.       

ΤΟΜΟΣ 1ος 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1916-18 

Νικ. Ρουδομέτωφ 

ΚΑΒΑΛΑ  – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ (Σαρί-

Σαμπάν)   

- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  

(Πράβι) 
                                                                                                                                            
    Ντοκουμέντα αδιαμφισβήτητης γνησιότητας και ανεκτίμητης ιστορικής αξίας μέσα σε 
490 σελίδες ανέκδοτου ιστορικού υλικού των περιοχών μας. Για πρώτη φορά μαθαί-
νουμε τι ακριβώς συνέβη στην Ανατ. Μακεδονία σ’ αυτά τα δυο φρικτά χρόνια της δεύ-
τερης Βουλγαρικής κατοχής 1916-18, όχι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ελληνικής 
πλευράς, αλλά όπως τα διαπίστωσε μια Διεθνής Επιτροπή με εξαντλητική επί τόπου έ-
ρευνα, αμέσως μετά την απελευθέρωση, όταν οι χαίνουσες πληγές ακόμη αιμορραγού-
σαν. Κανένας δεν νομιμοποιείται να μας κρύβει την ιστορία μας. Δικαιούμαστε να τη 
γνωρίζουμε, όχι μόνον εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι Βαλκανικοί λαοί και θα έλεγα ο 
λαός των ιδίων των δραστών, από τον οποίο το «βαθύ κράτος» του, εξακολουθεί ακόμη 
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και σήμερα να αποκρύβει αποτελεσματικά, τα απάνθρωπα εγκλήματα. Όπως επίσης και 
τα πρακτικά της Διασυμμαχικής Διεθνούς Επιτροπής και τα συμπεράσματά της, τα ο-
ποία τυπώθηκαν στα 1919 στη Γαλλική γλώσσα σε λίγα αντίτυπα, για τη χρήση κυρίως 
των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων.  
     Οι κατοπινοί πολιτικοί ανταγωνισμοί και ανακατατάξεις, σιωπηροί ή φανεροί διπλω-
ματικοί συμβιβασμοί και συμφέροντα, ελληνικά και ξένα, των τότε μεγάλων δυνάμεων, 
σκέπασαν με την άχλη της λήθης τα δραματικά γεγονότα της κατοχής της Ανατ. Μακε-
δονίας, με αποτέλεσμα σήμερα κανείς να μη θυμάται πλέον τα τραγικά γεγονότα και τα 
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολύ συχνά οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των 
μεγάλων ευρωπαϊκών και μη κρατών να θεωρούν υπερβολικές πολλές ευαισθησίες που 
μας συνοδεύουν τόσα χρόνια και που με τραγικό τρόπο επαληθεύονται σε κάθε νέα Ευ-
ρωπαϊκή σύρραξη, όπως δυστυχώς συνέβη στα 1941-44. Ένας από τους σημαντικότε-
ρους λόγους για τους οποίους θεωρήσαμε ηθικό χρέος την έκδοση των βιβλίων αυτών, 
είναι η μέσω της δημοσιοποίησης αποφυγή της επανάληψης τέτοιων απάνθρωπων γε-
γονότων και η βεβαιότητα των όποιων θερμοκέφαλων ότι, όσα χρόνια κι’ αν περάσουν 
τα εγκλήματα κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν και οι εγκληματίες θα παραδοθούν 
στην καταδίκη της ανθρωπότητας. Τέλος, θα έλεγα ότι όλοι εμείς οι κάτοικοι της Ανατο-
λικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα θέλαμε οι νοτιοελλαδίτες που συνήθως κατέχουν 
και τα 9/10 της εξουσίας, να μην αγνοούν τόσο προκλητικά τα δραματικά γεγονότα της 
πρόσφατης ιστορίας της Βόρειας Ελλάδας και να μην εκπλήσσονται μόλις τους αναφέ-
ρουμε κάποια πράγματα, δείχνοντας έτσι μακάρια άγνοια, την οποία λογικότατα ερμη-
νεύουμε ως αδιαφορία στα δικά μας παθήματα.                                                                                          

***   

 
ISBN 978-960-98001-0-5. Έτος έκδοσης 2008, Σελίδες: 276. Σχ. 17 Χ 24 εκ. 

ΤΟΜΟΣ 2ος.  

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ  
ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΝ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

1916-΄18 
Νικ. Ρουδομέτωφ 

 

«Η ΔΡΑΜΑ  

ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ» 
Η Δράμα πλήρωσε πανάκριβα την κατοχή 
των ετών 1916-18. Στις σελίδες του τόμου 
υπάρχουν όλες οι μαρτυρικές καταθέσεις 
των θυμάτων από την Δράμα και την περι-
οχή της, όπως αυτολεξεί δόθηκαν στην Διεθνή Επιτροπή που ερεύνησε τα 
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εγκλήματα. Για το μαρτυρικό Δοξάτο υπάρχουν άγνωστες, μέχρι σήμερα, 
καταθέσεις και αναφέρονται σε δραματικά γεγονότα τα οποία παντελώς 
αγνοούσαμε. Το ίδιο και για τα υπόλοιπα χωριά και κωμοπόλεις της πε-
ριοχής.  
 

ISBN 978-960-98001-1-2. Έτος έκδοσης 2008. Σελίδες 546. Σχ. 17 Χ 24 εκ. 
 

                                              ΤΟΜΟΣ 3ος 
 «ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1916-18». 

Επιμέλεια Νικ. Ρουδομέτωφ 

 

ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – Ν. ΖΙΧΝΗ 

      ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ 
 

    Τα Σέρρας πλήρωσαν βαρύτατα την α-
πάνθρωπη κατοχή. Στον τόμο υων ασαερ-
ρών περιέχονται όλες οι μαρτυρικές κατα-
θέσεις των θυμάτων, όπως κατατέθηκαν 
στη Διεθνή Ανακριτική Επιτροπή και επι-
βεβαιώθηκαν με αυστηρότατες διασταυ-
ρώσεις. Επίσης περιέχονται πίνακες με τις 
ζημίες, κλοπές, επιτάξεις, αρπαγές, βια-
σμούς, φόνους και ληστείες, για κάθε χω-
ριό και κάθε πόλη χωριστά. Το Σιδηρόκα-
στρο και η περιοχή του αναφέρονται διε-
ξοδικά με πλήρη κατάλογο των θυμάτων, 
όπως και η Ζίχνη και όλες οι κωμοπόλεις 
και τα χωριά της περιοχής. Ιδιαίτερο κεφά-
λαιο αποτελούν οι αρπαγές από το Μονα-

στήρι της Εικοσιφοινίσσης και ο πλήρης κατάλογος των αρπαγέντων θη-
σαυρών. 

Στο τέλος του κάθε τόμου υπάρχει πλήρες ευρετήριο ονομάτων και 
τόπων καθώς και βιβλιογραφικά στοιχεία.     
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ΙSBN 978-960-9448-07-9.   Έτος έκδοσης 2016, Σελίδες 340. Σχ. 17 Χ 24 εκ. 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1916 -΄18 
 

ΤΟΜΟΣ 4ΟΣ 
ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΚΙΑ 

η καταναγκαστική εργασία των υπόδουλων Ελλήνων 
στα κάτεργα της Βουλγαρίας 

 
Ο 4ος τόμος των «Τετραδίων…»  περιέχει τα 
αυθεντικά κείμενα του ημερολογίου που  
κρατούσε ένας μορφωμένος νέος Έλληνας, 
ο Ιωάννης Τσάρας, από την Στυλίδα της 
Χαλκίδας, γαμπρός Πραβινής κόρης. Ο Ι-
ωάννης Τσάρας συνελήφθη απροσδόκητα 
στο Πράβι αναιτίως από τους Βούλγαρους 
και υπoχρεώθηκε, μαζί με άλλους 70.000 
νέους Έλληνες της Ανατ. Μακεδονίας, σε 
βαρύτατη 12ωρη καθημερινή καταναγκα-
στική εργασία, σε δημόσια έργα του βουλ-
γαρικού κράτους, με ελάχιστη τροφή και 
συνθήκες που παραπέμπουν σε προσχεδι-
ασμένη εξόντωση, καθώς από τους 70.000 

νέους Έλληνες άνδρες, κατάφεραν να διασωθούν και να επιστρέψουν μό-
λις 20.000. Οι υπόλοιποι, πλέον των πενήντα χιλιάδων νέων ανδρών, ο αν-
θός της Ανατ. Μακεδονίας, πέθαναν κάτω από τραγικές συνθήκες, συνε-
πεία της καθημερινής εξοντωτικής εργασίας, της ανεπαρκέστατης διατρο-
φής (συνθήκες λιμοκτονίας), των καθημερινών ξυλοδαρμών και κάθε εί-
δους κακοποιήσεων.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Ιωάννης Τσάρας, το 
«ντουρντουβάκι», έγραφε κάθε μέρα, κρυφά, τα γεγονότα στο ημερολόγιό 
του.  Επέζησε, διέσωσε το ημερολόγιο, και ο ήδη υπερήλικας υιός του μας 
εμπιστεύτηκε το κειμήλιο του πατέρα του, ως πολύτιμη ιστορική μαρτυρία 
προς δημοσίευση. Πιστή φωτοτυπία ολόκληρου του χειρογράφου ημερο-
λογίου περιελήφθη, μαζί με το αποδελτιωμένο κείμενο, στην παρούσα έκ-
δοση. 
 



 

 
20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

21 

 

ISBN  978-960-9448-08-6.  Έτος έκδοσης 2016, σελίδες 306. Σχ. 17Χ24 εκ. 

ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ  

ΑΝΩ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ 

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1902 – 1914   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ- 
                                

                          Νικολάου Β. Ρουδομέτωφ 
 

Το  Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγρά-
φων  

της κοινότητας Άνω Θεολόγου Θάσου 
 

Ο Κώδικας που παρουσιάζουμε, περιέχει 
τις αναφορές και απαντήσεις των κοινοτι-
κών Αρχών προς την τουρκική διοίκηση 
έως την απελευθέρωση του νησιού στα 
1912 και συνεχίζει προς τις ελληνικές Αρ-
χές, μέχρι το Φεβρουάριο του έτους 1914. 
Η μελέτη των περιόδων αυτών μας δίδει 
ολοκληρωμένη την αλληλογραφία και τα 
θέματα που απασχολούσαν την ιστορική 
κοινότητα στις αναφερόμενες περιόδους. 
Παρατίθενται περιλήψεις των εγγράφων 
του Κώδικα, ώστε, εν είδει ευρετηρίου, να 

μπορεί ο μελετητής να προσεγγίζει, με σημαντική οικονομία χρόνου, τα έγγρα-
φα και τα θέματα που τον ενδιαφέρουν ειδικότερα. Η εργασία αυτή, σκοπό έχει 
την ανάδειξη των πρωτογενών ιστορικών πηγών της περιοχής μας και οι διασω-
ζόμενοι Κώδικες είναι κατ’ εξοχήν πρωτογενείς πηγές με ιδιαίτερα σημαντικό 
περιεχόμενο, όπως ο παρών Κώδικας, όπου παρατίθενται αυτούσια τα ίδια τα 
έγγραφα.  
Ο Κώδικας παρατίθεται χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό του κάθε εγγράφου, καθώς η 
επιθυμία μας είναι η απλή παράθεσή του ως πρωτογενούς πηγής, ώστε η κάθε 
επιστημονική ειδικότητα να αντλήσει τα στοιχεία που την ενδιαφέρουν, χωρίς 
παρεμβάσεις σχολιασμού του υποφαινόμενου. Εξαίρεση μοναδική θα αποτελέ-
σει ένα έγγραφο που αφορά τις εκδόσεις τοπικών νομισμάτων κατά την περίο-
δο 1880-1910, καθώς έχουμε δημοσιεύσει, από το 1975, πολλές εργασίες επί 
του θέματος και στις συλλογές του Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας 
σώζονται πλήθος τοπικών Θασιακών νομισμάτων αυτής της περιόδου, αρκετά 
των οποίων είναι και σπανιότατα. 



 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ 

 

22 
 

ISBN 978-960-9448-06-2.  Έτος έκδοσης 2013, σελίδες 228. Σχ. 17Χ24 εκ. 

Η ΚΑΒΑΛΑ  
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 

Γεωργίου  Κουτζακιώτη 
 

Οι μαρτυρίες των Προξενικών εκθέσεων 
του Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη στα 1912-13 

 

Ως γνωστόν, ο Κ. Βουλγαρίδης ήταν 
Προξενικός Πράκτορας της Γαλλίας και 
της Ρωσίας κατά την περίοδο της 
βουλγαρικής κατοχής στα 1912-13. Οι 
εκθέσεις του προς τους προϊσταμέ-
νους του περιέχουν πλήθος άγνωστων 
γεγονότων που συνέβησαν στην πόλη 
της Καβάλας και φωτίζουν με πολλές 
νέες πληροφορίες την δύσκολη περίο-
δο πριν από την απελευθέρωση. Μέσα 
από τα κείμενα των εκθέσεων αναδύ-
ονται σημαντικότατες πληροφορίες οι 
οποίες τεκμηριώνουν τις αναφορές 
των ελληνικών πηγών περί ανυπαρξίας 
Βούλγαρων μονίμων κατοίκων στην 
Καβάλα. Συγκίνηση προκαλούν οι α-

ναφορές για τον σφύζοντα ελληνισμό της πόλης, ο οποίος εξεδήλωνε α-
συγκράτητος τον ενθουσιασμό του με την εμφάνιση και μόνον ενός ελ-
ληνικού πολεμικού πλοίου στον ορίζοντα. Να σημειώσουμε ότι οι εκθέ-
σεις των προξενικών πρακτόρων, οι οποίοι είναι έμμισθοι διπλωματικοί 
υπάλληλοι και απολαμβάνουν ασυλία, θεωρούνται ως τεκμήρια πολύ ι-
σχυρής αποδεικτικής αξίας στην ιστορική έρευνα. Να σημειώσουμε επί-
σης ότι η προξενικές εκθέσεις του Κ. Βουλγαρίδη τις οποίες δημοσιεύου-
με, αποτελούν την μια από τις δυο πηγές από τις οποίες αντλούμε πλη-
ροφορίες για τα γεγονότα της κατοχής των ετών 1912-΄13. Η άλλη πηγή 
είναι οι αναμνήσεις του Μυρέωνος Αθανασίου, του τότε Επισκόπου Κα-
βάλας, οι οποίες εξεδόθησαν από τον ίδιο στα 1914, στην Καβάλα και 
αποτελούσαν μέχρι τώρα την μοναδική πηγή. 
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ISBN 978-960-9448-04-8. Έτος έκδοσης 2012. Σελίδες: 124. Σχ. 17Χ24 εκ. 

ΟΙ ΡΩΣΟΙ «ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ» 
ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, 1922 - 1926 

Νικολάου Β. Ρουδομέτωφ 
 

Είναι πασίγνωστες οι ιστορίες των Ελλήνων 
που φιλοξενήθηκαν στην αχανή Ρωσική Αυτο-
κρατορία του Τσάρου κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Αρκετοί μάλιστα από τους φιλο-
ξενηθέντες αναδείχθηκαν σε μεγάλες προσωπι-
κότητες και βοήθησαν τον Αγώνα της Παλιγγε-
νεσίας, όπως ο Καποδίστριας.  Στο πρώτο τέταρ-
το του 20ου αιώνα ήλθε η σειρά της μικρής Ελλά-
δας να φιλοξενήσει μερικές χιλιάδες Ρώσους 
πρόσφυγες της  Οκτωβριανής επανάστασης των 
Μπολσεβίκων στα 1917. Δεν ήταν βέβαια οι άν-

θρωποι αυτοί, αριστοκράτες ή εκπρόσωποι της άρχουσας τάξης. Ήταν α-
πλοί ρώσοι πολίτες επιστρατευμένοι κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου 
Πολέμου 1914-18, ο οποίος είχε μετατραπεί στο εσωτερικό της Ρωσίας, σε 
εμφύλιο. Στη λάθος χρονική στιγμή βρέθηκαν σε λάθος μέρος και αυτή τη 
τραγική συγκυρία την πλήρωσαν με ισόβια εξορία από την αγαπημένη 
τους πατρίδα. Κατά κανόνα ήταν νέοι άνδρες στην παραγωγικότερη ηλικία, 
με λαμπρές σπουδές και δεξιότητες περιζήτητες. Το καθεστώς των Σοβιέτ, 
όχι μόνο δεν επέτρεψε την επιστροφή τους στην πατρίδα, αλλά τους αφαί-
ρεσε και την υπηκοότητα, μετατρέποντάς τους σε ανέστιους πλάνητες σ’ 
όλο τον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό τους. Υποθέτουμε ότι ήταν με-
ρικές εκατοντάδες χιλιάδες. Σκόρπισαν σ’ ολόκληρη την Ευρώπη φθάνο-
ντας μέχρι την Αμερική. Στην Ελλάδα ήλθαν μερικές δεκάδες χιλιάδες. Επέ-
λεγαν να εγκατασταθούν στην ομόδοξη Ελλάδα λόγω της εγγύτητας προς 
την πατρίδα τους. Ελπίζοντας πάντοτε στη επιστροφή. Η Ελλάδα, παρά τα 
τεράστια προβλήματα της Μικρασιατικής καταστροφής και της πλημμύρας 
των προσφύγων, δέχθηκε τους «εμιγκρέδες» με αισθήματα φιλίας και α-
γάπης, χορηγώντας άδεια εγκατάστασης και εργασίας. Οι εμιγκρέδες ξε-
πλήρωσαν το χρέος τους προσφέροντας τις δεξιότητές τους στη ανοικοδό-
μηση της νέας Ελλάδας που προέκυψε μετά το τέλος του Α’ Παγκόσμιου 
Πολέμου. Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι ιστορίες όσων εγκαταστάθηκαν 
στην Καβάλα, μεταξύ των οποίων υπήρξαν και σημαντικοί άνθρωποι. 
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                         ΙSΒΝ 978-960-9448-03-1. Έτος έκδοσης 2012. Σελίδες 328. Σχ. 17Χ24 εκ. 

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ 

Ανεξίτηλες μνήμες της ζωής μου 
Ζήση Γ. Μπρουκάκη 

  
Η προπολεμική ζωή της πόλης 
μας, το ΟΧΙ του '40, το Έπος της 
Αλβανίας, η είσοδος των Γερμα-
νών στην πόλη μας, οι οδυνηρές 
εμπειρίες από το «μάθημα αγω-
γής» των «πολιτισμένων» Γερμα-
νών στρατιωτών, η βάρβαρη 
βουλγαρική κατοχή στα 1941-44 
και τα προσωπικά βιώματα του 
συγγραφέα. Ο αγώνας της οικο-
γένειας για επιβίωση, η πολυπό-
θητη απελευθέρωση, η σύντομη 
αυτοδιοίκηση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ο 
εμφύλιος όπως τον βίωσε ο α-
πλός καβαλιώτης, η μαθητεία στη 
Δημόσια Εμπορική Σχολή Καβά-
λας, η εκπληκτική έκδοση του 

μαθητικού περιοδικού «ΕΡΜΗΣ», η περίοδος των Κυπριακών αγώνων 
για ελευθερία, η ζωή των νέων της εποχής και οι ακατάλυτοι δεσμοί 
φιλίας, ο αγώνας για την επαγγελματική πλέον σταδιοδρομία, η επα-
φή με τα «δημοσιογραφικά τέρατα» της εποχής, η στράτευση, η ζωή 
και οι περιπέτειες στο στρατό, η αποστράτευση και ο γάμος με την 
Ηώ και η έγγαμη ζωή «στο δικό μου σπίτι»..., οι αμαρτίες γονέων και 
τα πιστοποιητικά «νομιμοφροσύνης», ο δημοσιογραφικός κόσμος της 
εποχής κλπ. κλπ. 
Το βιβλίο του Ζήση Μπρουκάκη είναι μια πολύτιμη καταγραφή μιας 

ολόκληρης εποχής με πάρα πολλά εξαιρετικού ενδιαφέροντος γεγονότα 
της τοπικής μας μικροϊστορίας, αλλά και γενικότερα του τόπου μας. Το 
βιβλίο αυτό θα αγαπηθεί από όλους τους αναγνώστες ... 
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ΙSΒΝ 978-960-98001-3-6.  Έτος έκδοσης 2009.  Σελίδες: 150. Σχ. 17Χ24 εκ. 

 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  

(ΣΑΡΙ-ΣΑΜΠΑΝ) 

Βουλγαρική Κατοχή 1916 - ΄΄18 

Αναφορές και Ανακρίσεις της Διεθνούς Διασυμμαχικής 
Επιτροπής κλπ. 

 

Νικ. Β. Ρουδομέτωφ 
Η άγνωστη βουλγαρική κατο-
χή των ετών 1916-18 στην Α-
νατολική Μακεδονία και ειδι-
κότερα της Χρυσουπόλεως, 
τότε Σαρί-Σαμπάν, επί τέλους 
στο φως! 
Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό 
Αρχείο Καβάλας αγωνίστηκε 
τα τελευταία χρόνια για να 
μεταφράσει, να επιμεληθεί 
και να παρουσιάσει ένα α-
ναμφισβήτητο ντοκουμέντο, 
τα πρακτικά της Διασυμμα-
χικής Διεθνούς Επιτροπής 
Έρευνας, η οποία στα 1918 
συνεστήθη για να ερευνήσει 
τα ανήκουστα εγκλήματα 
που διέπραξαν τα στρατεύ-
ματα κατοχής και να παρα-
πέμψει τους εγκληματίες σε 
Διεθνές Δικαστήριο. 

Παρελαύνουν όλες οι καταθέσεις των θυμάτων σε κάθε πόλη και σε κάθε 
χωριό, όπως τις κατέγραψε η Επιτροπή, η έρευνα της οποίας κράτησε μήνες. 
Πρόκειται για αντικειμενικό ντοκουμέντο που αποτελεί την πλέον αδέκαστη 
πηγή για να πληροφορηθούμε τα γεγονότα της τραγικής αυτής περιόδου. 
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ISBN 978-960-88804-7-4.  Έτος έκδοσης 2007. Σελίδες 420. Σχ. 17Χ24 εκ. 
  

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗ  

ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΑΡΧΕΙΟ    

ΤΟΥ  ΤΟΥΡΚΟΥ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ  ΤΑΧΣΙΝ  ΟΥΖΕΡ   

1899-1912 
Νικ. Β. Ρουδομέτωφ 

 
       Σημαντικά γεγονότα του Μακεδο-
νικού Αγώνα από τη σκοπιά του Τούρ-
κου αξιωματούχου TAHSIN USER. Μια 
πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή γεγο-
νότων που φωτίζει πολλά σημεία και 
μας βοηθά σε μια σφαιρική αντίληψη 
των ιδιαίτερα σημαντικών, για μας 
τους Μακεδόνες, γεγονότων της επο-
χής. Ο συγγραφέας ήταν μια εξέχουσα 
προσωπικότητα της τουρκικής διοίκη-
σης και δυναμικό στέλεχος του κινή-
ματος των Νεότουρκων. Ήταν επίσης 
εξαιρετικά προοδευτικός και αγαπού-
σε και υπηρετούσε με πάθος την πα-
τρίδα του. Οι πληροφορίες του λοιπόν 
είναι εξαιρετικά αξιόπιστες, καθώς 

προέρχονται απ’ ευθείας από τα τότε κέντρα αποφάσεων και εξουσίας. 
     Το βιβλίο προέρχεται από την πιστή και εξαιρετικά επιμελημένη μετά-
φραση (του πρωτότυπου ιδιόχειρου ημερολογίου) στην Ελληνική γλώσ-
σα, ώστε να μη χαθεί το παραμικρό στοιχείο και να τεθεί στη διάθεση 
των Ελλήνων ερευνητών και ιστορικών ένα μεγάλης αξίας ντοκουμέντο, 
το οποίο θα βοηθήσει στην βαθύτερη κατανόηση και σε μερικές περι-
πτώσεις, αναθεώρηση σημείων της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνα, 
των βουλγαρικών δραστηριοτήτων και του κινήματος των Νεότουρκων. 
    Στο τέλος του τόμου ακολουθεί πλήρες ευρετήριο ονομάτων και τόπων 
για την διευκόλυνση των μελετητών, καθώς και φωτογραφικό υλικό. 
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ISBN 978-960-9448-10-9.  Έτος έκδοσης 2016. Σελίδες 38. Σχ. 15Χ19,5 εκ. 
 

Η ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο–19ο ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 
Ο απόηχος ενός εκπληκτικού 
παρελθόντος στην περιοχή της 
Άνω και Κάτω Βροντούς, μεταξύ 
των Νομών Δράμας και Σερρών, 
επαληθεύθηκε πλήρως από την 
έρευνα, αποδεικνύοντας ότι η 
πραγματική Ιστορία της Μακε-
δονίας έχει εκπληκτικούς θη-
σαυρούς που περιμένουν υπο-
μονετικά την Ιστορική έρευνα 
για να αναδειχθούν. 
Άγνωστες, βιομηχανικού χαρα-
κτήρα δραστηριότητες, αρχαίας 
τεχνολογίας χαμένης στα βάθη 
των αιώνων, επιβίωναν στην 

περιοχή μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.  
      Η παιδεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η εξέλιξή της από τα 
μέσα του 19ου αιώνα, τα ονόματα των πρώτων δασκάλων, ο αδυσώπητος 
και πολύνεκρος αγώνας των γρεκομάνων δίγλωσσων Ελλήνων κατοίκων, 
οι οποίοι καθώς ζούσαν σε απόσταση αναπνοής από τους κομιτατζήδες 
του διαβόητου Σαντάνσκη, τολμούσαν μόνοι και αβοήθητοι να διατηρούν 
την Πατριαρχική τους εκκλησία και το ελληνικό τους σχολείο, πληρώνο-
ντας βαρύτατο φόρο αίματος. 
   Ένα βιβλίο με στοιχεία επιβεβαιωμένα απολύτως και από βουλγαρικές 
πηγές. 
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ISBN 978-960-9448-12-3.  Έτος έκδοσης 2016. Σελίδες 24. Σχ. 15Χ21,5 εκ. 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Και αναφορά στο βιβλίο του Ν. Μέρτζου 

«ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΧΤΑΠΟΔΙ» 
και όχι μόνον. 

 
Ένα τευχίδιο μόλις 24 σελίδων, αλλά 
με σημαντικό και πρωτότυπο περιε-
χόμενο. Περιέχει σκέψεις και  προτά-
σεις για την ανάπτυξη της Καβάλας 
και την αγωνιστική διεκδίκηση της 
ουσιαστικής υποβάθμισης της πόλης, 
η οποία, ενώ προπολεμικώς ήταν η 5η 
σε μέγεθος πόλη της Ελλάδος, σήμε-
ρα έχει καταπέσει στην 10η .Ο υποβι-
βασμός άρχισε με την ανάδειξη της 
Κομοτηνής σε διοικητικό κέντρο της 
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και 
την μεταφορά όλων των διοικητικών 
υπηρεσιών στην Κομοτηνή και Θεσ-
σαλονίκη. Οι  κρατικοί σχεδιασμοί 
για την ανάπτυξη της Θράκης, κυριο-

λεκτικά, σχεδιάστηκαν σε βάρος της Καβάλας και της Δράμας. Θεωρούμε 
ότι ήλθε πλέον η ώρα να πούμε στους αδιάφορους καρεκλοκένταυρους 
«αρμόδιους» των Αθηνών ότι η ανάπτυξη της Θράκης είναι υπόθεση 
όλης της Ελλάδος και όχι μόνον της Καβάλας και της Δράμας.  
Είναι λοιπόν καιρός να διεκδικήσουμε την άρση όλων των αντιαναπτυξι-
ακών μέτρων και η επιθυμητή ανάπτυξη της Θράκης να βαρύνει ισομε-
ρώς όλη την Ελλάδα. Παράλληλα να διεκδικηθεί και η ειδική ενίσχυση 
της ανάπτυξης της Καβάλας και της Δράμας για την ανάκτηση του απολε-
σθέντος από την οπισθοδρόμηση, εδάφους. 
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ISBN 978-960-9448-11-6.  Έτος έκδοσης 2000. Σελίδες 30. Σχ. 14,8Χ21 εκ. 

Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΟΝ 21ο Αιώνα. 

ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Νικολάου Β. Ρουδομέτωφ 
 

Μπορεί η καθημερινότητα να μην μας 
αφήνει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη 
μπήκαμε σε έναν νέο αιώνα και κάτι πε-
ρισσότερο, σε μια νέα χιλιετία. Επιβάλλε-
ται όμως, με αφορμή τη νέα χρονική αφε-
τηρία, ένας απολογισμός του αιώνα που 
πέρασε και ακόμη πρέπει να σκεφθούμε 
και να οραματισθούμε την Καβάλα των 
επόμενων είκοσι, ή το πολύ πενήντα ε-
τών, διότι, όση φαντασία κι αν έχουμε, 
δεν μπορούμε να αγγίξουμε ένα πλατύτε-
ρο χρονικό ορίζοντα. 

Διατρέχοντας την τοπική μας ιστορία, 
βλέπουμε ότι, από το 1860 και μέχρι το 
1940 περίπου, η πρόοδος της πόλης ήταν 
εντυπωσιακή και σταθερή, αναδεικνύο-
ντας την Καβάλα 5η σε πληθυσμό πόλη της 

Ελλάδας, μετά την Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.  
Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος ανάγκασε πολλές οικογένειες Καβαλιωτών να φύ-

γουν από την Καβάλα και να εγκατασταθούν στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, 
προσπαθώντας να αποφύγουν τη Βουλγαρική κατοχή. Από τις οικογένειες αυτές 
δεν επέστρεψαν ούτε οι μισές μετά τον πόλεμο. Ο εμφύλιος που επακολούθησε 
και η τρομερή ανεργία, αμέσως μετά, συνέβαλαν καταστροφικά στην προσπά-
θεια ανασύνταξης και ανοδικής πορείας, τρέποντας σε φυγή ένα μεγάλο μέρος 
του εναπομείναντος ενεργού δυναμικού της πόλης, πάλι με κατεύθυνση την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου η εξεύρεση εργασίας ήταν ευκολότερη. Το κα-
κό τρίτωσε όταν στις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970, η Γερμανία και άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης, η μακρινή Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βραζιλία κλπ., προσέφε-
ραν καλά αμειβόμενη εργασία, για τα μέτρα της εποχής, προκαλώντας νέα με-
γάλη αιμορραγία στο πληθυσμιακό μας δυναμικό.  
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Β. ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  
τα οποία διοργάνωσε και πραγματοποίησε το Ίδρυμά μας από το έτος 

2001 μέχρι το 2010. Τα εκδοθέντα Πρακτικά αποτελούνται από οκτώ 
τόμους και πλέον των 3.800 σελίδων πρωτότυπης συλλογικής  

ερευνητικής-ιστοριοδιφικής εργασίας. 
 

***  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α'  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών. Διεξήχθη στην Καβάλα τον  

Σεπτέμβριο του 2001. Θεματολογία του Συνεδρίου ήταν: 
 Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.  

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΕΧΝΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.  
Τα Πρακτικά εξεδόθησαν το έτος 2004. 

 

Τόμος Α΄ 
ISBN 960-86690-5-7, Έτος έκδοσης 2004, σελίδες 518 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
Ι. Ν. Β. Ρουδομέτωφ Το χρονικό του Συνεδρίου 
II. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
                            ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 

1. ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Νεολιθικές 
κοινώτητες της νότιας Βαλκανικής: Πολιτισμική 
ενότητα και τοπικές παραδσεις. 
 

2.  VALERIA FOL, Rock-cut sanctuaries in Rhod-
opes mountain and their north Aegean paral-
lels. 
3.  VALERIA FOL, Πέτρινα ιερά στο όρος Ροδόπη 

και τα παράλληλα τους στο βόρειο Αιγαίο (με-
τάφραση στην ελληνική). 
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4.  ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Οι αναφορές στο όρος Παγγαίο στη λατινική λο-
γοτεχνία του πρώτου προχριστιανικού και μεταχριστιανικού αιώνα και το ελ-
ληνικό τους υπόβαθρο. 
 

5.  ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΖΑΝΝΗ, Συμβολή στην ετυμολογική προέλευση του τοπωνυμίου 
"Πράβι", Αυλών-Pervium-Πράβιον. 

6. ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΖΑΝΝΗ, Ρωμαϊκή μαρμάρινη ενεπίγραφη λατινική στήλη, από το 
μουσείο των Φιλίππων. 
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

8.  ASNU BILBAN YALCIN, Some remarks on the constantinopolitan and anatolian 
influences on the middle byzantine sculpture of eastern Macedonia and  west-
ern Thrace. 

9.  ASNU BILBAN YALCIN, Παρατηρήσεις αναφορικά με τις επιδράσεις της Κων-
σταντινούπολης και της Ανατολίας στη μεσοβυζαντινή γλυπτική της ανατολι-
κής Μακεδονίας και δυτικής Θράκης (μετάφραση στην ελληνική). 
 

10. AFRIM HOTI-DAMIANO KOMATAS, Trade relations between the ancient tomns 

of  Albania AND THE AEGEUS REGION during the IV-VII centuries 167-180. 
11. AFRIM HOTI - ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΑ, Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των αρ-

χαίων πόλεων της Αλβανίας και της περιοχής του Αιγαίου στην Περίοδο 4ου -
7ου αι. (μετάφραση στην ελληνική). 
 

12.  SAMUEL PROVOST, Remarques sur LA topographie de Philippes ά l' epoque byzan-
tine (X-XIV siecles).  

13.  SAMUEL PROVOST, Παρατηρήσεις στην τοπογραφία των Φιλίππων κατά τη 

βυζαντινή εποχή (10°ς -14ος αιώνας), (μετάφραση στην ελληνκή). 

 

14. JELENA NOVAKOVIJ, Οι κατακτήσεις του βασιλιά Δούσαν στην ανατολική Μα-
κεδονία. 

 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

15.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, Από τη βυζαντινή Χριστούπολη στη νεοελληνική 
Καβάλα: διερεύνηση της ιστορίας της πόλεως κατά τη "σκοτεινή περίοδο" 
από τα τέλη του 14ου έως τα μέσα του 16ου  αιώνα. 

 

16.  AGOP GARABEDYAN, Μερικά έγγραφα αρχείου για την ιστορία της Καβάλας 
και την περιοχή της. 

 

17.JOVANKA DJORDJEVIC, Η Καβάλα στα οδοιπορικά της Ευρώπης (15ος – 19ος αι). 
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18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΗ, Ο πληθυσμός της Καβάλας τον 18° αι.: Εθνοθρησκευ-
τικές ομάδες και δημογραφικές εκτιμήσεις. 

 

19. EUGENIA ZAMFIRA MIHAIL, Relations culturelles-ecclesiastiques entre Ια Trhace 
et les Pays Roumains. 
 

20. EUGENIA ZAMFIRA MIHAIL, Λατρευτικο-εκκλησιαστικές σχέσεις μεταξύ της 
Θράκης και των Ρουμανικών χωρών (μετάφραση στην ελληνική).  

21. ΦΛΟΡΙΝ ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ, Ο Θάσιος τυπογράφος Δούκας μέσα από ρουμανικές 
πηγές . 

22. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Η Θάσος στις οθωμανικές απογραφές του 16ου και 
17ου αιώνα και η μελέτη των οθωμανικών αρχείων. 
 

23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Μαρτυρίες για τη νεότερη ιστορία της 
Θάσου από ανέκδοτα έγγραφα του αρχείου της Μονής Βατοπεδίου.  

24.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΧΙΟΝΗ, Σωτήριος Δημητρίου, ένας Θάσιος αγωνιστής του 
1821. 

25. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΧΙΟΝΗ, Η αλληλοδιδακτική σχολή της Παναγίας και τα μαθήματα 
που διδάσκονταν (1850 – 1912.  

26. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ, Η εξαφάνιση ενός αρχείου - Η κατάληψις του πλοίου 
"καρτερία. 

27.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ, Ο καβαλιώτης δάσκαλος Γεώργιος (Τζώρτζης) Κα-
ρατζάς (1862 ή 1867-1952) και οι σπουδές του στη διδασκαλική σχολή Μα-
ρουλή των Σερρών 1882-84. 

28.  ΙΩΑΝΝΗ Α. ΣΚΟΥΡΤΗ, Η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση γαλλικής καθολι-
κής αποστολής στην Καβάλα (1887 και εξής). 

29. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ, Γυρίζοντας τη σελίδα, από τον 19ο στον 20ο αιώνα : Η 
Υποδιοίκηση Καβάλας της ύστερης Οσμανικής περιόδου. 

30. ΣΑΝΙΑ ΒΕΛΚΟΒΑ, Η Καβάλα και τα περίχωρα της σε βουλγαρικές ταξιδιωτικές 
σημειώσεις κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα.  

31. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ, Ο Ελληνισμός της περιοχής Νέστου κατά τα τέλη του 
19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

32.  ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, Κώδιξ Πρακτικών του εν Κάστρω (Θάσου) Μικτού 
Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου (11 Αυγούστου 1895-14 Ιανουαρίου 1918. 

33.  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΗ, Ταχυδρομεία και Τηλεπικοινωνίες στη Θάσο και Καβάλα 
κατά την Τουρκοκρατία. 
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Τόμος Β΄ 
 
   ISBN 960-86690-6-5, Έτος έκδοσης 
2004, σελίδες: 460 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 
                 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
37. CONSTANTIN IORDAN, La Roumanie et l' in-

tegration de Ια ville de ΚαναΙα ά l' Etat grec 
modern. 

38.  CONSTANTIN IORDAN, Η Ρουμανία και η 
ένταξη της Καβάλας στο σύγχρονο ελληνι-
κό κράτος (μετάφραση στην ελληνική). 
 

39.  DRAGICA JANKOVIC, Serbian pupils in Greece during the first World War 

40.  DRAGICA JANKOVIC, Οι Σέρβοι μαθητές στην Ελλάδα κατά τον 1ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο (μετάφραση στην ελληνική). 
 

41.  ΣΤΑΘΗ ΚΕΚΡΙΔΗ, Όμηροι από την Ανατολική Μακεδονία στη Βουλγαρία.  
 

42.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δραστηριότητες της τοπικής Εκκλησίας της 
περιόδου 1924 – 1934. 

 

43.  Χ. ΒΑΜΒΟΥΡΗ - ΑΙΚ. ΤΣΕΚΟΥ, Η τρίτη κατοχή της Καβάλας από τους βούλγα-
ρους. Πολιτικά-στρατιωτικά μέτρα και εκπαιδευτική πολιτική που εφάρμο-
σαν. 

 

43.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ο ΕΛΑΣ στην περιοχή της Καβάλας και την 
ανατολική Μακεδονία & Θράκη μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου του 
26ου  Συντάγματος. 
 

44.  ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Λουτρά Ελευθερών από την Αρχαιότητα έως σήμε-
ρα.  

 

45. ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ-ΖΑΡΚΑΔΑ, Ευαγγελισμός-Πυθαγόρας, Δύο ιστορικά 
κτίρια της Καβάλας στο ίδιο οικοδ. Τετράγωνο. 

 

46. ΛΙΛΑΣ ΘΕΩΔΟΡΙΔΟΥ - ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ, Ο αρχιτέκτων Περικλής Φωτιάδης 
και τα έργα του στην Καβάλα. 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
 

45. ΜΑΝΩΛΗ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στη περιοχή 
της Καβάλας. 

 

46. ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, Οι Σαρακατσάνοι του Νομού Καβάλας, νομαδικές 
διαδρομές, οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, εθνική ταυτότητα 
και πολιτιστική παράδοση. 
 

47.  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Χ. ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Θωμάς Γκίσδαβος (1902-1979): Ένας 
λαϊκός ποιητής και συλλογέας δημοτικών τραγουδιών και εθίμων της Μεσο-
ρόπης Παγγαίου. 

 

48.  JOVANKA VESELINOVIC, An example of the preservation of Sefard tradition in 
the Balkans. 

49. JOVANKA VESELINOVIC, Ένα παράδειγμα της διαφύλαξης της παράδοσης των 
Σεφαρδείμ στα Βαλκάνια (μετάφραση στην ελληνική). 
 

50. ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, Ιατρικός σχολιασμός ιατροσοφικού κώδικος 
Θάσου. 

 

51. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ, Οι Φοίνικες ήσαν Πρωτοέλληνες-Πελασγοί: Ο Θάσος, 
Ο Φοίνικας, Ο Κάδμος και ο Κίλικας ήσαν αδέλφια της Ευρώπης - όλα, παιδιά 
του Έλληνα Αγήνορα. 
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Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Σεπτέμβρ. 2005) 

Η ΚΑΒΑΛΑ & ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ – Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ,  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΤΟΜΟΣ Α΄ 
ISBN 978-960-88804-2-9.  Έτος έκδοσης 2007. Σελίδες 488. Σχ. 17Χ24 εκ.  

 Επιμέλεια Νικ. Β. Ρουδομέτωφ 
 

 

Ένας θαυμάσιος τόμος 488 σελίδων 
με νέα στοιχεία της ιστορίας και της λαο-
γραφίας της περιοχής μας. Στον Α΄ τόμο 
περιλαμβάνονται 24 πρωτότυπες εισηγή-
σεις διαπρεπών επιστημόνων και ερευνη-
τών, Ελλήνων και ξένων, καλύπτοντας χρο-
νικές περιόδους από τους ελληνιστικούς 
χρόνους μέχρι την νεότερη ιστορία. Στα 
κείμενα περιλαμβάνονται θέματα όπως, 
Μακεδονία και Θράκη κατά τον Α΄ και Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, παραλληλίες και δια-
φορές. Μετανάστες από τα Βαλκάνια προς 
τον νομό Καβάλας, μετά το 1991. Συμπλη-
ρωματικά για τη δράση του Καλλίνικου 
Σταματιάδη. Από τους εμφυλίους πολέ-
μους των Ρωμαίων στη κεντρική και βόρειο 
Ελλάδα, τον 1ο αιώνα π.Χ. Το Παγγαίο όρος 
ως πηγή πλούτου κατά την αρχαιότητα. Η 

ένταξη της Παιδόπολης Καβάλας στην τοπική κοινωνία και η προσφορά της στα 
παιδιά. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ευγονική (οδηγίες σε ιατροφιλοσοφικό 
κώδικα του 18ου αιώνα από τη Θάσο). Η πόλη και η περιοχή της Καβάλας στα 
1910, μέσα από έναν Γαλλικό κατάλογο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η α-
πόπειρα ίδρυσης Σερβικού προξενείου στην Καβάλα. Οι θρησκευτικές κοινότη-
τες της Καβάλας από τα μέσα του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα (1850-
1950). Το μηνιαίο περιοδικό «Έρευνα» 1951-55 και η συμβολή του στην ανά-
πτυξη της πνευματικής και κοινωνικής ζωής της Καβάλας. Η Καβάλα και η οργά-
νωση του Μακεδονικού Αγώνα εναντίον των Βουλγάρων στην Ανατ. Μακεδονία. 
Θεοί και μύθοι στο θέατρο των Φιλίππων, κλπ-κλπ.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α΄ ΤΟΜΟΥ   

 
1. Χάϊντζ Α. Ρίχτερ, Μακεδονία και Θράκη κατά τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο: Παραλληλίες και δαφορές (Ελληνική μετάφραση). 
2. Heinz A. Richter, Macedonia and Thrace in WWI and WWII: Paralles and 

Differences. 
 

3. Φάνη Μαλκίδη, Μετανάστες από τα Βαλκάνια προς το νομό Καβάλας 
μετά το 1991. 
 

4. π. Δημητρίου Στρατή, Συμπληρωματικά για το βίο και τη δράση του Καλ-
λίνικου Σταματιάδη. 

5. Νικήτα Αναστασίου, Από τους εμφύλιους πολέμους των Ρωμαίων στην 
κεντρική και βόρεια Ελλάδα τον 1ον αιώνα π.Χ. 
 

6. Νικολάου Αναστασιάδη, Το Παγγαίον όρος ως πηγή πλούτου (κυρίως 
χρυσού) κατά την αρχαιότητα. 
 

7. Γεωργίου Χατζόπουλου, Η μεταμφίεση ως έκφραση της ψυχοσύνθεσης 
των κατοίκων της ηδωνίδας γης. 
 

8. Μανώλη Βαρβούνη, Λαογραφική έρευνα και καταγραφή στην περιοχή 
της Καβάλας. 
 

9. Χριστίνας Βαμβούρη Δημάκη, Η ένταξη της Παιδόπολης Καβάλας στην 
τοπική κοινωνία και η προσφορά της στα παιδιά. 
 

10. Σεβαστής Χαβιάρα Καραχάλιου, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ευγονι-
κή (Οδηγίες σε ιατροσοφικό κώδικα του 18ου αιώνα από τη Θάσο. 
 

11. Νικολάου Δημ. Σιώκη, Η πόλη και η περιοχή της Καβάλας στα 1910, μέσα 
από ένα γαλλικό κατάλογο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
 

12. Παναγιώτη Αργυρόπουλου, Η παροικία των Κλεισουριέων στην Καβάλα 
μέσα από τα σωζόμενα φύλλα της εφημερίδας «Κλεισούρα» στα 1937-38 
 

13. Dragica Jannkovic-Mougrakis, The attempt to open the Serbian consulate 
in Kavala. 

14. Dragica Jannkovic-Mougrakis, Η απόπειρα ίδρυσης Σερβικού προξενείου 
στην Καβάλα (μετάφραση στην ελληνική). 
 

15. Βασιλείου Μουγκράκη, Η Καβάλα κατά τις παραμονές των Βαλκανικών 
Πολέμων και η Βουλγαρική κατοχή 1912-1913. 
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16. Αγκόπ Γκαραμπεντιάν-Ρουμιάνα Κομσάλοβα, Η Καβάλα σε κείμενα Αρ-
μενίων και Γάλλων συγγραφέων ταξιδιωτικών βιβλίων. 
 

17. Constantin Jordan, La Roumanie, la Bulgarie et le problme de la Thrace 
ocidentale en automne 1922. 
 

18. Zamfira Mihail, Η Καβάλα στο κόσμο της λαϊκής τεχνολογίας. 
 

19. Κομνηνού Γ. Απότα, Οι θρησκευτικές Κοινότητες της Καβάλας από τα μέ-
σα του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα (1850-1950). 
 

20. Γεωργίας Κ. Χιόνη, Μια απόφαση του Μεικτού Εκκλησιαστικού Δικαστη-
ρίου Ποταμιάς, το 1904. 
 

21. Νικολάου Αν. Μιχαλόπουλου, Το μηνιαίο περιοδικό «ΕΡΕΥΝΑ» (1951-
55) και η συμβολή του στην ανάπτυξη της πνευματικής και κοινωνικής 
ζωής της Καβάλας. 
 

22. Ιωάννας Κ. Χιόνη, Η διδασκαλία των γαλλικών στην Καβάλα κατά την 
Τουρκοκρατία. 
 

23. Κυριακής Δουκέλλη, Η Καβάλα και η οργάνωση του Μακεδονικού αγώνα 
εναντίον των Βουλγάρων στην Ανατ. Μακεδονία. 
 

24. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη-Γ. Καραδέδου, Θεοί και μύθοι στο θέατρο των 
Φιλίππων. 

 
 

ΤΟΜΟΣ Β΄ 

ISBN 978-960-88804-3-6.  Έτος έκδοσης 
2007. Σελίδες 480. Σχ. 17Χ24 εκ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β΄ ΤΟΜΟΥ   
 

1. Στάθη Ν. Κεκρίδη, Η κατάληψη της 
Καβάλας και η «απαγωγή» του Δ΄ 
Σώματος Στρατού από τους Γερμα-
νούς (1916). 
 

2. Ιακώβου Ζ. Ακτσόγλου, «[…] εις α-
πόστασιν έξι ωρών εκ Θεσσαλονί-
κης[…]»49. 

3. Iakovos G. Aktsoglou, ΄΄[…]at six 
hours distance from Thessaloniki […]΄΄ 
 

4. Δημητρίου Θ. Κύρου, Οι υποδιοική-
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σεις Καβάλας, Πραβιού και Σαρί-Σαμπάν το 1914. 
 

5. Αιμιλίας Στεφανίδου, Οι κεντρικές πλατείες της Καβάλας. Ο σχεδιασμός 
και η διαμόρφωσή τους. 
 

6. Ανδρέα Μιχαλόπουλου, Φύλλις και Αμφίπολις: μύθος και ιστορία στην 
αρχαία ελληνική και λατινική ποίηση Λαζάρου Ευρ. Κοεμτζόπουλου, Η-
λίας Λαμπίρης και Εθιμικό Δίκαιο. 
 

7. Αναστασίας Βαλαβανίδου, Οι νερόμυλοι του Θεολόγου Θάσου. 
 

8. Αγγελικής Κιούρτση-Μιχαλοπούλου, Η ιστορία και ο Πολιτισμός της Κα-
βάλας μέσα από τα ονόματα οδών, πλατειών και συνοικιών της (1913-
1999). 
 

9.  Φλορίν Μαρινέσκου-Maria Rafaila. Έργα, τυπωμένα και μη, του Δούκα 
Σοτίριοβιτσι. Η κυκλοφορία και η σημασία τους. 
 

10. Ιωάννου Ελ. Σιδηρά, Πτυχές της προσφοράς και δράσεως του Μητροπο-
λίτου Μαρωνείας Νικολάου Σακκοπούλου (1902-1914) στη Θάσο. 
 

11. Νικολάου Ρουδομέτωφ, Τα θλιβερά γεγονότα της παράδοσης της Καβά-
λας στους Γερμανο-βούλγαρους τον Αύγουστο του 1916 και το ημερολό-
γιο του Καβαλιώτη υποδεκανέα Δημ. Τσανάκα. 
 

12. Βίκτωρος Ρουδομέτωφ, Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13 μέσα από το πο-
λεμικό ημερολόγιο του Καβαλιώτη Ευσταθίου Ζ. Τσανάκα. 
 

13. Αναστασίου Μπόγλου, Ιστορική διαδρομή και εδραίωση του ΤΕΙ Καβά-
λας. 

14. Jovanka Djordjevic, Η Καβάλα στις εκθέσεις Σέρβου διπλωμάτη. 
 

15. Ιωάννου Χατζηβασιλείου, Οι σχέσεις της Λέσβου με την Καβάλα. 
 

16. Γεωργίου Καραδέδου, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Αναστηλωτικές εργα-
σίες στο Θέατρο Φιλίππων (1992-2004). 

 
 

ΤΟΜΟΣ Γ΄ 
ISBN 978-960-88804-4-3.  Έτος έκδοσης 2007. Σελίδες 606. Σχ. 17Χ24 εκ. 

 
1. Νικολάου Ζήκου, Ανακτορόπολη, καινούριες ιστορικές πληροφορίες και 

αρχαιολογικά δεδομένα. 
 

2. Stephan E. Nikolov, It is never late to be disgraced. Bulgarian occupation 
of Kavala during the WWI-Record and aftermath. 
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Stephan E. Nikolov, Δεν είναι ποτέ αργά για 
να πέσεις σε δυσμένεια. Η βουλγαρική κατοχή 
στη Καβάλα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 
Καταγραφή και επακόλουθα. 
 

3. Διονύση Γ. Μαυρόγιαννη, Δήμου Ν. 
Γκίκα, Η μαθησιακή και επιστημονική κατά-
σταση των Σαρακατσανοπαίδων του νομού 
Καβάλας. Επιτόπια κοινωνιολογική έρευνα 
(2005). 
 

4.  Βασίλη Ριτζαλέου, Η εβραϊκή κοινό-
τητα της Καβάλας κατά την τελευταία οθωμα-
νική περίοδο, 1880-1912. 
 

5. Λίλας Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Σαπ-
φούς Αγγελούδη-Ζαρκαδά, Το χρονικό της 

διαμόρφωσης της πλατείας του Μωχάμετ Άλυ στην Παναγία Καβάλας.  
 

6. Κυριάκου Λυκουρίνου, Διώξεις ηγετών και μελών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ με την 
κατηγορία του δωσιλογισμού. Δίκες στο Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων 
Καβάλας (1945-1948). 
 

7. Διονύση Γ. Μαυρόγιαννη, Οι νομάδες Σαρακατσάνοι στην Ανατολική 
Θράκη, στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Γεωγραφικές μετακινήσεις, επώ-
νυμες δημογραφικές καταγραφές, οικονομικός και κοινωνικός βίος, κοι-
νωνικός μετασχηματισμός και χωρική-αστική ένταξη. 
 

8. Σαπφούς Αγγελούδη-Ζαρκαδά, Ξύλινα σπίτια στην εκτός των τειχών Κα-
βάλα. 
 

9. Διονύση Γ. Μαυρόγιαννη-Παυλίδου, Ο αναστατικός χαρακτήρας της Ι-
καρίας και νήσων του αρχιπελάγους,  βάσει ανέκδοτων δικαιοπρακτικών 
εγγράφων της συλλογής Ζολώτα, Ι. Μελά, Ανδρέα Τσάντε (17ος- 20ος αι). 
 

10. Δημήτρη Δέντσορα, «Είτε προφάσει είτε αληθεία Χριστός καταγγέλεται». 
Η προς Φιλιππησίους επιστολή του αποστόλου Παύλου και η Στωική θε-
ωρία περί ομολογίας με το θείο λόγο. 
 

11. Σοφίας Δουκατά-Δεμερτζή, Διακοσμητική ζωγραφική από τη Καβάλα και 
το Παγγαίο. 
 

12. Κυριάκου Δήμητσα, Αποστόλου Μαυρίδη, Σαμοθράκη. Το ιερό των με-
γάλων Θεών. Φωτορεαλισμοί. Ψηφιακή επεξεργασία και Αναπαράσταση. 
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13. Χαρίλαου Μιχαλόπουλου, Ο ποταμός Στρυμόνας στη λατινική λογοτε-
χνία. Παράλληλη εξέταση σχετικών αναφορών στην αρχαία ελληνική 
γραμματεία 

14. Χρήστου Κοζαρίδη, Επαρχία Νέστου: Εγκαταστάσεις ελληνικών πληθυ-
σμών τον 18ο αιώνα και προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. 
 

15α  Βερονίκης Δαλακούρα, Όψεις της Μακεδονίας μέσα από το έργο των    
         ποιητών  και πεζογράφων Προδρόμου Χ. Μάρκογλου και Μάρκου Με  
         σκου. 
15β. Νίκου Ε. Καραγιαννακίδη, Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας: η ί 
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Γ΄. «ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» 

 
       Οι «Αναστατικές Εκδόσεις» αποτελούν επανεκδώσεις σημαντικών 

πηγών της νεότερης Ιστορίας της πατρίδος μας και είναι εξαιρετικά δυ-
σεύρετες έως παντελώς απούσες από όλες σχεδόν τις Βιβλιοθήκες, ι-
διαίτερα της επαρχίας. Οι εκδόσεις αυτές δεν προκάλεσαν το ενδιαφέ-
ρον των εμπορικών εκδοτικών επιχειρήσεων λόγω των εξειδικευμένων 
θεμάτων τους και της εξ αυτού μικρής αγοράς. 

Επειδή οι εκδόσεις αυτές υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός 
μας, θεωρήσαμε καθήκον την διευκόλυνση των μελετητών.  

          Οι «Αναστατικές Εκδόσεις» αποτελούνται –επί του παρόντος- από 
οκτώ τίτλους. Εκτυπώσαμε και διαθέσαμε, απολύτως δωρεάν, μηδέ 
των ταχυδρομικών δαπανών εξαιρουμένων, ένα μικρό αριθμό αντιτύ-
πων σε ενδιαφερομένους φοιτητές, καθηγητές, σπουδαστές, ιστορι-
κούς κλπ. 

            Προς αποφυγήν νέων δαπανών επανεκτύπωσης, αποφασίσαμε να 
αναρτήσουμε τις «Αναστατικές Εκδόσεις» στην Ιστοσελίδα του Ιδρύμα-
τός μας www.ilak.org. Ήδη έχουν αναρτηθεί αρκετές και σύντομα θα 
ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Οι αναρτώμενες Αναστατικές εκδό-
σεις είναι απολύτως ελεύθερες για ανάγνωση και αντιγραφή από κάθε 
ενδιαφερόμενο και είναι οι ακόλουθες: 
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Μητροπολίτου Δράμας και Ζιχνών  
Αγαθάγγελου του Μάγνητος. 

 

ΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΔΡΑΜΑΣ  
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ (1913) 

 
Επιμέλεια επανέκδοσης  
Νικολάου Ρουδομέτωφ 

 

 

Στη Βιβλιοθήκη του Ιστο-
ρικού & Λογοτεχνικού Αρχεί-
ου Καβάλας περιέχονται πλή-
θος σπανίων παλαιών εκδό-
σεων του 19ου και του 20ου αιώ-
να που αναφέρονται στον Νομό 
Καβάλας και σε πολλές άλλες 
περιοχές της Ανατ. Μακεδο-
νίας και Θράκης. Η φθορά 
του χρόνου που κάθε μέρα 
γίνεται περισσότερο εμφα-
νής, καθώς και η σπανιότητα 
αυτών των εκδόσεων, ιδιαίτε-
ρα όσων χρησιμοποιούνται ως 
πηγές, καθώς περιέχουν περι-
γραφές σημαντικών γεγονό-
των που διαδραματίστηκαν 
στην πολύπαθη Ανατολική 
Μακεδονία και μαρτυρίες των 
πρωταγωνιστών, μας οδήγη-
σε στην απόφαση να προχω-
ρήσουμε στην επανέκδοσή τους. Ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης καταστρο-
φής ακόμη και από τυχαίο γεγονός ήταν πιθανός και η έλλειψη αυτών 
των πηγών στους πονηρούς καιρούς μας, θεωρούμε ότι θα αποτελούσε 
εθνική απώλεια. 
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 «ΈΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ 

ΩΜΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, 1916 - 1918». 

Επιμέλεια επανέκδοσης: Νικολάου Ρουδομέτωφ 
 
 

Η άγνωστη βουλγαρική κατοχή της Ανα-
τολικής Μακεδονίας στα 1916-18, κατά τη 
διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, 
επί τέλους στο φως! Η παρούσα έκδοση 
περιλαμβάνει την πολύτιμη Έκθεση της 
Πανεπιστημιακής Επιτροπής η οποία με 
εντολή της ελληνικής κυβέρνησης αμέ-
σως μετά το τέλος του πολέμου, ενώ οι 
πληγές των θυμάτων αιμορραγούσαν 
ακόμη, πήγε στα Σέρρας και στη Δράμα 
από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου του 
1918 και έλαβε 53 καταθέσεις αξιόπι-
στων θυμάτων και διακεκριμένων αυτό-
πτων μαρτύρων. Οι περιγραφές των μαρ-
τυρίων των Ελλήνων κατοίκων είναι ολο-
ζώντανες, πέρα από κάθε σκόπιμη υπερ-
βολή, καθώς ο πόνος και η απίστευτη 
φρίκη καθήλωναν κάθε επισκέπτη των 

τόπων των μαρτυρίων και επέβαλαν απέραντο σεβασμό στη μνήμη των θυμά-
των. 

Το δυσεύρετο και η σπανιότητα αυτής της Έκθεσης, η οποία αποτελεί σημαντική 
πηγή για τους ιστορικούς μελετητές αυτής της τραγικής περιόδου, επέβαλε στο Αρ-
χείο μας την επανέκδοσή της, παρά την απουσία οιασδήποτε οικονομικής αρω-
γής. Σημειώνουμε ότι δεν επιθυμούμε αναμόχλευση παθών και ελπίζουμε στην 
ειρηνική συμβίωση των δυο όμορων λαών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής οικογένει-
ας. Η γνώση, όμως, της τοπικής μας ιστορίας, επιβάλει οι πηγές των σημαντικών 
γεγονότων της περιοχής να είναι προσιτές, όχι μόνον στους μελετητές, αλλά και στα 
παιδιά και στα εγγόνια μας για να θυμούνται και να τιμούν τα αθώα θύματα, αλλά 
κυρίως για να μαθαίνουν τα φρικτά αποτελέσματα που φέρει η καλλιέργεια του 
μίσους μεταξύ όμορων λαών. Η επανέκδοση αφιερώνεται στα αθώα θύματα αυτού 
του μίσους με την ευχή «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ...» 
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Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ  
ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ  
1941 - 1944 

Έκθεσις των Καθηγητών Πανεπιστημίων  
Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

 
Επιμέλεια επανέκδοσης  
Νικολάου Ρουδομέτωφ 

Η παρούσα έκδοση αφορά την βουλγαρική κα-
τοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτι-
κής Θράκης στα 1941-44, κατά τη διάρκεια του 
Β  ́Παγκοσμίου Πολέμου! Περιλαμβάνει την πο-
λύτιμη Έκθεση των καθηγητών των Ελληνικών 
Πανεπιστημίων η οποία συντάχθηκε το 1945 με 
εντολή της ελληνικής κυβέρνησης αμέσως μετά 
το τέλος του πολέμου και είχε τον προαναφε-
ρόμενο τίτλο . 
Η Έκθεση περιλαμβάνεται σε 144 σελίδες κειμένων 
και ακόμη 74 σελίδες φωτογραφικού παραρτήμα-
τος με ισάριθμες φωτογραφίες θυμάτων και κα-
ταστροφών. Στα κείμενα υπάρχουν καταθέσεις 

πλήθους αξιόπιστων επιζώντων θυμάτων και διακεκριμένων αυτόπτων μαρτύρων, οι 
οποίες διαφωτίζουν πλήρως την τραγική περίοδο. Το δυσεύρετο και η σπανιότητα αυ-
τής της Έκθεσης, η οποία αποτελεί σημαντική πηγή για τους ιστορικούς μελετητές αυ-
τής της τραγικής περιόδου, επέβαλε στο Αρχείο μας την επανέκδοσή της, παρά την α-
πουσία οιασδήποτε οικονομικής αρωγής. Σημειώνουμε ότι δεν επιθυμούμε ανα-
μόχλευση παθών και ελπίζουμε στην ειρηνική συμβίωση των δυο όμορων λαών 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Η γνώση, όμως, της τοπικής μας ιστορίας, ε-
πιβάλει οι πηγές των σημαντικών γεγονότων της περιοχής να είναι προσιτές, όχι 
μόνον στους μελετητές, αλλά και στα παιδιά και στα εγγόνια μας για να θυμούνται και 
να τιμούν τα αθώα θύματα,, αλλά κυρίως για να μαθαίνουν τα φρικτά αποτελέσματα 
που φέρει η καλλιέργεια του μίσους μεταξύ όμορων λαών. 
Η επανέκδοση αφιερώνεται στα αθώα θύματα αυτού του μίσους με την ευχή « ΠΟΤΕ   
ΞΑΝΑ ...»   
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ   
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (ΘΑΣΙΑΚΑ) 
 

Σταύρου Μερτζίδη 
 

Επιμέλεια επανέκδοσης  
Νικολάου Ρουδομέτωφ 

 
Η εκπληκτική όσο και σπανιότατη μελέτη 
της νήσου Θάσου, συγγραφείσα υπό του 
πολυτάλαντου ιατρού Σ. Μερτζίδη, η ο-

ποία τυπώθηκε σε ένα από τα παλαιότε-
ρα τυπογραφεία της Καβάλας, του «Φοί-
νικος», του Η. Λ. Οικονόμου και κυκλο-
φόρησε στα 1911 κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας. Στις 282 σελίδες υπάρχει 
ένας θησαυρός περιγραφών και πληρο-
φοριών, όχι μόνον για τη Θάσο της αρ-

χαιότητος, αλλά και για τη Θάσο του 19°" 
και των αρχών του 20°" αιώνα. Εκτός 

από τον πρόλογο η υπόλοιπη εργασία διαιρείται σε οκτώ ενότητες. Στην 
τελευταία ενότητα παρατίθεται σε μετάφραση από την τουρκική ολόκλη-
ρο το κείμενο του Αυτοκρατορικού Φιρμανιού του Σουλτάνου Μαχμούτ, 

κατά το έτος 1813, με το οποίο δωρίθηκε στον «Έξοχο Βεζίρη και Υψηλότα-
το Μεχμέτ Αλή Πασά» η νήσος Θάσος. Στις τελευταίες οκτώ σελίδες παρε-
λαύνουν τα ονόματα των συνδρομητών της έκδοσης και αποτελούν έναν 
πλούσιο, σπάνιο και πολύτιμο κατάλογο των φιλιστόρων και φιλογενών 
Θασίων της εποχής, απόγονοι των οποίων υπάρχουν σήμερα και συνεχί-
ζουν την ευγενή παράδοση στη Θάσο. Η επανέκδοση της εξαιρετικά δυ-

σεύρετης έκδοσης έγινε από το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας 
για να δοθεί η δυνατότητα στους μελετητές να προσεγγίζουν τα πολύτιμα 

στοιχεία που περιέχονται στην έξοχη μελέτη του Σ. Μερτζίδη.  
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«Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΣΠΑΡΑΓΜΩ» 
Παναγιώτη Κουτούπη  

Επιμέλεια: Νικολάου Ρουδομέτωφ 
Η Εθνοφθόρος Επανάστασις της 1 μέχρι 10 Μαρτίου 1935 

 

Μια ολιγοήμερη και αποτυχη-
μένη επανάσταση, της Βενιζελικής «Ε-
θνικής Άμυνας», διάρκειας μόλις δέκα 
ημερών, που οδήγησε στην κατάργηση 
της Δημοκρατίας στη χώρα μας και 
στην επαναφορά της βασιλείας. Η επα-
νάσταση στη Βόρειο Ελλάδα άρχισε στις 
3 Μαρτίου, δυο ημέρες μετά την επα-
νάσταση στο Ναύσταθμο στον Πει-
ραιά. Ο Καβαλιώτης δημοσιογράφος 
και συγγραφέας Παν. Κουτούπης, έν-
θερμος αντιβινιζελικός, συνέγραψε το 
εξ 78 σελίδων πόνημά του, αμέσως 
μετά την καταστολή της επαναστάσε-
ως. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο βιβλίο του Κουτούπη είναι πολύτιμες για την τοπική μας ιστορία, αλ-
λά και γενικότερα για το κίνημα του 35. Ως δημοσιογράφος και στενός 
συνεργάτης του τότε Νομάρχη Καβάλας Γεωργίου Ράντη, σημαντικού φι-
λοκυβερνητικού στελέχους, έζησε από κοντά όλα τα διαδραματισθέντα 
γεγονότα σ' ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης. Η Καβάλα ήταν η έδρα του 4°" Σώματος Στρατού υπό τον Σωμα-
τάρχη Στρατηγό Καμμένο, ο οποίος δίσταζε να εκδηλωθεί υπέρ της επα-
ναστάσεως, ενώ ο Επιτελάρχης του Ταγματάρχης Μπουρδάρας ήταν η 
ψυχή των επαναστατών του 4ου Σώματος. Το περιεχόμενο του βιβλίου, 
ανεξαρτήτως των συμπαθειών του συγγραφέα, είναι πολύτιμο για τη 
γνώση των γεγονότων της εποχής στην περιοχή μας και καλύπτει σημα-
ντικό κενό αποκαλύπτοντας γεγονότα άγνωστα όπως και τους τοπικούς 
πρωταγωνιστές. Χαιρόμαστε που αναρτώντας αυτές τις πηγές στην ιστο-
σελίδα μας (www.ilak.org) είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους τους Έλ-
ληνες μελετητές της Ιστορίας. 

http://www.ilak.org/
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ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ 
 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940 - 1945 

 
Επιμέλεια: Δημητρίου Καραδήμα 

 
Επιμέλεια επανέκδοσης: Νικολάου 

Ρουδομέτωφ 
 

Με τη λήξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, 
τον Μάϊο του 1945, η Ελλάδα βρέθηκε 

να μετρά τις πληγές της.Το Έπος του 1940 
και η αντίσταση του ελληνικού λαού τα 
επόμενα χρόνια είχαν αφήσει τη χώρα 

καταπληγωμένη, λεηλατημένη και οικο-
νομικά εξουθενωμένη. Ήταν ακόμη νωπά 

τα στεφάνια της Δόξας και τα εγκώμια 
των Μεγάλων Συμμάχων και όλοι ήλπι-

ζαν ότι θα υπήρχε αμέριστη η συνδρομή 
τους στην επούλωση των πληγών του 
πολέμου. Δεν γνωρίζαμε ακόμη ότι για 

μας τους Έλληνες, ο Πόλεμος δεν είχε τελειώσει και ότι μας περίμεναν ακόμη 
πέντε χρόνια θυσιών και καταστροφών μέχρι να βρούμε τον… πάτο... 

Αυτό το βιβλίο είναι ένας πραγματικός θησαυρός στατιστικών στοιχείων, 
μέσα από τα οποία δίδεται ανάγλυφα το οικονομικό και όχι μόνον ολοκαύτωμα 
της Ελλάδας. Τα στοιχεία είναι τα πλέον αξιόπιστα, καθώς αποτελούν προϊόν 
εμπεριστατωμένης υπηρεσιακής έρευνας και συλλογής στοιχείων για τα αρμό-
δια υπουργεία, ώστε να μπορέσουν (τα υπουργεία) να εκτιμήσουν το μέγεθος 
των καταστροφών και να προγραμματίσουν σε βάθος χρόνου τη θεραπεία των 
προβλημάτων. Ο επιμελητής του έργου Δημ. Χρ. Καραδήμας, προϊστάμενος, τότε, 
των Μελετών και Στατιστικής του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, της Διεύ-
θυνσης Συντονισμού (υπηρεσίες που έχουν από πολλών ετών καταργηθεί), έχο-
ντας στη διάθεσή του όλο το συγκεντρωθέν πλούσιο υλικό της υπηρεσίας του, 
επιμελήθηκε την έκδοση στα 1946 και παρουσίασε μια έξοχη και χρησιμότατη 
εργασία. Τα στοιχεία του Υπουργείου αναδεικνύουν την Ελλάδα ως την 
χώρα που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές κατά τον Β΄Π. Πόλεμο. 
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ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ  
ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ,  

1912 - 1913 

Γεγονότα, Εκθέσεις, Έγγραφα, Μαρτυρίαι 
 

Επιμέλεια επανέκδοσης 
 Νικολάου Ρουδομέτωφ 

 
 

Μέσα στις 360 σελίδες αυτού 
του βιβλίου ξετυλίγεται ολόκληρο το δρά-
μα της πρώτης βουλγαρικής κατοχής στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στα 1912-
13. Ακόμη και μια συνοπτική επισκόπηση 
όλων των τραγικών γεγονότων θα μπο-
ρούσε να γεμίσει πολλές χιλιάδες σελίδες. 
Είναι τεράστιος ο αριθμός των Εκθέσεων, 
των εγγράφων και των γεγονότων που κα-
τεγράφησαν μέσω επισήμων μαρτυριών 
Ελλήνων και ξένων. Το βιβλίο παρέχει αποδείξεις ότι η αρχή της προσπάθειας 
εξολόθρευσης του γηγενούς Ελληνικού πληθυσμού που ξεκίνησε κατά τον Μα-
κεδονικό Αγώνα και ο με κάθε βίαιο τρόπο εκβουλγαρισμός των Ελλήνων, απο-
τελούσε μια σταθερή επιδίωξη των Βουλγάρων. Κατά τον πρώτο Βαλκανικό Πό-
λεμο κατά της Τουρκίας στα 1912, εκδηλώθηκε από τους Βούλγαρους προ-
σπάθεια εξουθένωσης και εξόντωσης του Τουρκικού στοιχείου η οποία επεκτά-
θηκε και στον ελληνικό πληθυσμό μετά την κήρυξη του πολέμου μεταξύ Ελλά-
δος και Βουλγαρίας στα 1913. Είναι ευτύχημα το γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός 
ήταν πολύ μικρής διάρκειας, μόλις ενός μηνός και λίγων ημερών, διότι υπήρχε 
άμεσος κίνδυνος εξοντώσεως των γηγενών Ελλήνων από τους φανατικούς 
Βούλγαρους εθνικιστές, οι οποίοι μπροστά στο φάσμα της ήττας εκδήλωναν 
απέραντο μίσος προς κάθε τι Ελληνικό. Το παρόν βιβλίο υπήρξε, μαζί με την Έκ-
θεση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων στα 1913, οι μοναδικές πηγές με πλού-
σια στοιχεία και ζωντανές μαρτυρίες των θυμάτων και των αυτόπτων μαρτύρων 
για τα γεγονότα της εποχής. 
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  Έτος έκδοσης 2009. Σελίδες 151 

 

Η ΘΡΑΚΗ  
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ 

 

Δημητρίου Κ. Σβολόπουλου 
 

Επιμέλεια επανέκδοσης 
Νικολάου Ρουδομέτωφ 

  
Ανατολική Ρωμυλία, Μαύρη Θάλασσα, 
Ανατολική Θράκη... παντού ξεριζωμέ-
νοι Έλληνες, παντού πόνος και προ-
σφυγιά. Η τραγική ιστορία του Θρακι-
κού ελληνισμού είναι η λιγότερο γνω-
στή μεταξύ των σημερινών Ελλήνων. 
Αν και δεν υπολείπεται του Ποντιακού 
δράματος (τουλάχιστον 300.000 Θρά-
κες ξεριζώθηκαν μόνον από την αρχο-
ντική Ανατολική Ρωμυλία), εντούτοις 
ελάχιστες αναφορές υπάρχουν πλέον 
για αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα 
στην Ιστορία που μαθαίνουν οι Έλλη-
νες σήμερα. Καθώς ο χρόνος κυλάει 
αμείλικτος και οι μνήμες ξεθωριάζουν, 
θεωρήσαμε ότι ήταν χρέος τιμής στη 
μνήμη των θυμάτων, να ξανατυπώ-
σουμε αυτό το σημαντικό βιβλίο που προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την 
ιστορία του δράματος των Θρακών της εποχής εκείνης, η οποία δεν είναι και 
τόσο μακρινή, καθώς μας χωρίζουν λιγότερα από 100 χρόνια. Η απουσία του 
βιβλίου αυτού από τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών βιβλιοθη-
κών, δεν επέτρεπε στους ερευνητές την προσέγγιση των πολύτιμων στοι-
χείων που περιλαμβάνει και τα οποία αποτελούν πηγή για όσους ερευ-
νούν αμερόληπτα την Ιστορία, χωρίς πάθος, αλλά με οξυδέρκεια και ήθος. 
Ευχόμαστε και ελπίζουμε σύντομα αυτές οι πηγές να είναι ελεύθερα διαθέ-
σιμες στο διαδίκτυο.  
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Δ΄.   ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙ-

ΚΟΥ, από τα αρχεία του Ι.Λ.Α.Κ., όπως παλαιών φωτογραφιών, καρτ-
ποστάλ, παλαιών σπανίων Ιστορικών χαρτών, χρωμολιθογραφιών 
κλπ. 

***  
 

ΛΑΪΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ 

"Σ'ΈΝΑ ΤΑ ΛΕΓΩ ΠΕΘΕΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ Τ’ ΑΚΟΥΕΙ Η ΝΥΦΗ" 
Γρηγόρη Χρηστίδη – Αντρίκου Βέττα 

Σύνθεση-Τραγούδι : Γρηγόρης Χρηστίδης 2004 
Ποίηση : Αντρίκος Βέττας 1899 

Μελοποιημένη σατιρική 
λαϊκή ποίηση για την Κα-
βάλα, το Πράβι και την 
Θάσο που γράφτηκε στα 
1895-1898. Η άγνωστη 
Καβάλα του 19ου αιώνα. 
Ένα CD με 15 πανέμορφα 
μελοποιημένα ποιήματα 
του Βέττα, σε μουσική 
και τραγούδι του Γρηγό-

ρη Χρηστίδη, με τη συμμετοχή 8 Καβαλιωτών μουσικών. Μια θαυμάσια σατι-
ρική ποιητική συλλογή του 19ου αιώνα, όταν ακόμη η Μακεδονία ήταν υπό 
τουρκικό ζυγό, αποτέλεσε για την περιοχή της Καβάλας, της Ελευθερούπολης 
και της Θάσου, ένα θαυμάσιο εύρημα. Ολοζώντανες περιγραφές της καθημε-
ρινής ζωής, των σημαντικών γεγονότων της εποχής και πλήθος πληροφοριών, 
αναδύονται μέσα από τη σατιρική ποίηση του Αντρίκου Βέττα.  

Ο Αντρίκος Βέττας γεννήθηκε στο Πράβι (Ελευθερούπολη Παγγαίου, Νομού 
Καβάλας), περίπου στα 1860. Φοίτησε για λίγο στο Αρρεναγωγείο της πόλης και 
μικρός μπήκε στη βιοπάλη μαθαίνοντας την τέχνη του τσαγκάρη. Ευαίσθητος 
δέκτης των καθημερινών προβλημάτων του κοινωνικού περίγυρου της πόλης, 
αλλά και των μεγαλύτερων προβλημάτων της εποχής, τα αποτύπωνε με τον δικό 
του αδρό λόγο στη σατυρική του ποίηση, που κυκλοφορούσε σε προφορική ή 
χειρόγραφη μορφή και ενθουσίαζε τους ακροατές. Εξέδωσε την ποιητική συλ-
λογή «Σένα τα λέγω πεθερά για να τ’ ακούει η νύφη», στα 1899. 

Ο πολυτάλαντος επαγγελματίας μουσικός, δημοσιογράφος, τηλεοπτικός πα-
ραγωγός και παρουσιαστής Γρηγόρης Χρηστίδης όχι μόνον μελοποίησε, ενορ-
χήστρωσε και τραγούδησε δεκαπέντε ποιήματα του Α. Βέττα, αλλά έπαιξε ο ίδι-
ος τα μισά από τα μουσικά όργανα της ορχήστρας.  
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«ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Από τον 19ο στον 20ο  αιώνα» 
 

Επιμέλεια-κείμενα  

Ν. Ρουδομέτωφ. 
 
    Χάρτινη κασετίνα με 44 έγχρωμες α-
ναπαραγωγές παλιών και εξαιρετικά 
σπάνιων κάρτ-ποστάλ της Καβάλας, δι-
αστάσεων 10 Χ 15 εκ.  
    Πραγματικό πανόραμα της Καβάλας 
του 19ου  αιώνα και των αρχών του 20ου. 
Κάθε κάρτ-ποστάλ έχει στο πίσω μέρος 
μικρό ιστορικό κείμενο το οποίο επεξηγεί τα εικονιζόμενα, για τους νε-
ώτερους. Είναι μια συλλεκτική μνημειώδης έγχρωμη έκδοση, ντοκουμέ-
ντο μοναδικής ιστορικής αξίας. 
    Κυκλοφόρησαν το έτος 1998 και οι περισσότερες καρτ-ποστάλ διενε-
μήθησαν δωρεάν στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του Ι.Λ.Α.Κ. συ-
μπολίτες μας, καθώς η έκδοση στόχευε στην διάσωση αυτών των ιστορι-
κών, πλέον, απόψεων της Καβάλας των παρελθόντων αιώνων. 
 
 

 



 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ 

 

56 
 

 
Κωδ. 006.   

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Από τον 19ο στον 20ο  αιώνα» 
 

Επιμέλεια-κείμενα  
Ν. Ρουδομέτωφ 

 
Τις παλιές και εξαιρετικά σπάνιες καρτ-ποστάλ που αναφέραμε παραπά-
νω, τις έχουμε εκδώσει και σε μεγαλύτερες διαστάσεις 20 Χ 30 εκ.  
Πρόκειται για 44 έγχρωμα πανέμορφα καρτολίνα πραγματικό πανόραμα 
της Καβάλας του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Κάθε καρτολίνο έχει 
στο πίσω μέρος του ένα μικρό, επεξηγηματικό των εικονιζόμενων, ιστορι-
κό κείμενο. Τα θέματα είναι όμοια της σειράς Α’ που αναφέρονται στις 
προηγούμενες σελίδες.  
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ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

Έτος παραγωγής 2007-8 

Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας προσπαθεί με σύγχρο-
νους τρόπους να μεταφέρει σημαντικά και πολύ λίγο γνωστά ιστορικά 
γεγονότα της περιοχής μας, στους φιλίστορες συμπολίτες μας, και όχι 
μόνο. Ένας δημοφιλής τρόπος είναι και τα ντοκιμαντέρ. Μέχρι σήμερα 
έχουμε «γυρίσει» τρία. Η υποδοχή τους από τους συμπολίτες μας αλλά 
και το ευρύτερο ελληνικό κοινό, μας ενθουσίασε. Ήδη έχουμε ετοιμά-
σει μερικά σενάρια με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και αναμένουμε ευ-
γενείς χορηγούς ή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, για να προ-
χωρήσουμε στα «γυρίσματα». Τα ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε τα έχουμε 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματός μας, www.ilak.org, απολύ-
τως ελεύθερα για θέαση ή και αντιγραφή και είναι τα ακόλουθα: 

 
 ΣΕΝΑ ΤΑ ΛΕΓΩ ΠΕΘΕΡΑ… 
Η συναρπαστική βιογραφία 
του γνωστού σατιρικού ποιη-
τή Αντρίκου Βέττα που γεν-
νήθηκε στην Ελευθερούπολη 
και έζησε στην Καβάλα στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Ανακα-
λύψτε μαζί με τον ερευνητή 
Νικόλαο Ρουδομέτωφ τόσο 
την ζωή του μεγάλου λαϊκού 
ποιητή όσο και την ιστορία 

του πρώιμου καπνεργατικού κινήματος της Καβάλας. Μάθετε για την 
πρώτη απεργία που σημειώθηκε στα Βαλκάνια και πώς το γεγονός αυτό 
έγινε γνωστό μέσα από την ποιητική συλλογή του Βέττα. Γνωρίστε τις 
τρείς ελληνικές εκδόσεις εφημερίδων που κυκλοφορούσαν στην πόλη 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Απολαύστε ένα μοναδικό επεισό-
διο της σειράς ντοκιμαντέρ που εξιστορεί τις άγνωστε πτυχές της ιστορί-
ας της Καβάλας. 

http://www.ilak.org/
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 ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  
Τα τοπικής χρήσης νομίσ- 
ματα που εξέδωσαν οι Ελ- 
ληνορθόδοξες κοινότητες 
της Θάσου κατά την τελευ-
ταία περίοδο της τουρκο-
κρατίας 1880-1910. 
Μια συγκλονιστική σελίδα 
της νομισματικής μας ι-
στορίας και μια παγκόσμια 
μοναδικότητα. 

 
 
 
 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΕΣ 
Οι βουλγαρικές κατοχές στην Ανατολική Μακεδονία αποτελούν τα δρα-

ματικότερα αλλά και τα πλέον άγνωστα σημεία της τοπικής 
μας ιστορίας. Ελάχιστοι Έλληνες γνωρίζουν ότι στην Καβάλα, σε διά-

στημα μόλις δυο ετών εξο-
ντώθηκαν από την πείνα, τα 
βασανιστήρια, τις εξορίες 
και σε καταναγκαστικά έρ-
γα, περισσότερο από 20.000 
Καβαλιώτες. Το μικρό αυτό 
οπτικό ντοκουμέντο σκοπό 
έχει να αποκαλύψει για 
πρώτη φορά την άγνωστη 
ιστορία της Καβάλας, όχι 
για να διεγείρουμε μίση, 

αλλά γιατί, απλά, αφορά την ιστορία των παππούδων μας και κατ’ επέ-
κταση τη δική μας και θεωρούμε υποχρέωση την καταδίκη αυτών των ε-
γκληματικών πράξεων από κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, με την ευχή να 
μην επαναληφθούν ποτέ… ποτέ… ποτέ… πια. 
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ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ 
 «Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» 

Στις 26  Ιουνίου 1913 
 

Επιμέλεια-κείμενα  
Ν. Ρουδομέτωφ. 

 

Αναπαραγωγή από τη μοναδική διασωθείσα χρωμολιθογραφία η οποία 
απεικονίζει την απελευθέρωση της πόλης κατά τη διάρκεια των Βαλκα-
νικών πολέμων στις 26 Ιουνίου 1913. 

Διαστάσεις 50 Χ 70 εκ. σε χαρτόνι πολυτελείας. Ο καλλιτέχνης που την φι-
λοτέχνησε στα 1913, ονομαζόταν Βιττορόπουλος και ο εκδότης ήταν ο 
γνωστός εκδότης ταχυδρομικών καρτα-ποστάλ της Καβάλας Σωκράτης 
Διαμαντόπουλος. Στο πίσω μέρος της χρωμολιθογραφίας υπάρχει το ι-
στορικό της απελευθέρωσης της πόλης, καθώς και η περιπετειώδης α-
νεύρεση της μοναδικής διασωθείσης χρωμολιθογραφίας. 
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 Κωδ. 004. Επιμέλεια Ν. Ρουδομέτ ωφ.  

«ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» 

Γαλλική Έκδοση 1708, του διάσημου Γάλλου  
γεωγράφου Delisle 

 
Πολυτελής επανέκδοση του εξαιρετικά σπάνιου χάρτη του μεγάλου Γάλλου 

γεωγράφου Γουλιέλμου Δελίλ (Delisle). Ακριβέστατη φωτοτυπική αναπαραγωγή 
από τον πρωτότυπο χάρτη, διαστάσεων  50 Χ 70 εκ.  

Πρόκειται για ιστορικό χάρτη ο οποίος απεικονίζει λεπτομερώς τα γεωγραφι-
κά όρια της Μακεδονίας της Θράκης της Ηπείρου και της Δαρδανίας και τοπο-
θετεί τα Σκόπια στον χώρο της Δαρδανίας, κατά την κρατούσα αντίληψη της ε-
ποχής του. Ένας πανέμορφος χάρτης με ιστορική αξία.  
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Ε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ … 
 
 

ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ,  

καθώς «ο σιωπών δοκεί συναινείν», κυκλοφορήσαμε τέσσερεις μι-
κρές εκδόσεις του Ι.Λ.Α.Κ. (δελτία 1, 2,  3 και 4,  έτους 2012) με κοι-
νωνικούς και πολιτικο-οικονομικούς προβληματισμούς, κυρίως ε-
νημερωτικού χαρακτήρα, καθώς πιστεύαμε ότι υπήρχε τεράστιο 
έλλειμμα αντικειμενικής πληροφόρησης της κοινής γνώμης.   

 
*** 

 
 
 
Χρόνος έκδοσης 2012.  
Σελίδες 136.  
 

ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 
 

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ (CORPUS) 
Γνωστών και άγνωστων 

δημοσιευμάτων 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ 

ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΕΛΛΑΔΑ 
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Χρόνος έκδοσης 2012. Σελίδες 86.  
 

ΔΕΛΤΙΟ Νο  2 
 

«Ο ΣΙΩΠΩΝ ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ…» 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

 

Στο δεύτερο Δελτίο περιέχεται το πλή-
ρες κείμενο του Μνημονίου που υπέ-
γραψε η κυβέρνηση τον Φεβρουάριο 
του 2012. Σε όλα τα άρθρα του Μνη-
μονίου παρατίθενται επεξηγηματικές 
σημειώσεις, με τις οποίες γίνεται προ-
σπάθεια να κατανοηθεί το δυσνόητο, 
για την συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων, περιεχόμενο και οι πρωτο-
φανείς δεσμέυσεις που επεβλήθησαν 
στον ελληνικό λαό… ερήμην του! 
 

 

 

 

 

*** 
 
 

Χρόνος έκδοσης 2012. Σελίδες 14 

ΔΕΛΤΙΟ  Νο 3 

 
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ VS ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

… 
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Χρόνος έκδοσης 2011. Σελίδες 74 

 

ΔΕΛΤΙΟ Νο 4 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
Δημοσιονομικής Προσαρμογής  

Στρατηγικής 2012-2015 
 

 
 
 

Το… Ιστορικό  πρώτο Μνημό-
νιο! 
                     Πλήρες το κείμενο 

 
 

***  
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ΣΤ.  Υπό έκδοση. 

       
    Περιλαμβάνονται εργασίες Ιστορικού χαρακτήρα, όπως λευκώματα,            

        μονογραφίες και μεταφράσεις, απολύτως αποπερατωμένες, έτοιμες        
        προς εκτύπωση, μόλις εξευρεθούν οι δαπάνες του τυπογραφείου.  

 

*** 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ 

 

 
 
Ένα υπέροχο Λεύκωμα του Λιμανιού μας «Απόστολος Παύλος». 
Η Ιστορική του διαδρομή από τον 19ο αιώνα μέχρι το 2015, χρονιά 

που δρομολογεί σημαντικές καινοτομίες στη καθημερινή λειτουργία 
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του λιμανιού που ήταν πάντοτε δεμένο με την ζωή και την οικονομι-
κή  και ψυχαγωγική λειτουργία της πόλης.  
  Πανέμορφες σκηνές από τη τόσο γνώριμη και οικεία κίνηση και 
ζωή του λιμανιού, με τον φακό του ταλαντούχου Ν. Παναγιωτόπου-
λου, οι οποίες κάθε μέρα χάνονται στον βωμό της αναγκαίας προό-
δου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


