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*** 
Δημητρίου π. Στρατή  

*** 
 
Στην Καλλιράχη Θάσου, το καλοκαίρι του 2007 μου υποδείχτηκε 

και μου δωρίθηκε από τον Θεόδωρο Φάκα, κάτοικο του χωριού, ένα 
μπαούλο  (διαστάσεων 56Χ23Χ28,5) γεμάτο με έγγραφα πολυδι-
πλωμένα, τσαλακωμένα και σε άσχημη κατάσταση. Από μια πρώτη 
ματιά στη γραφή και τα υλικά της κατάλαβα ότι πρόκειται για έγ-
γραφα χρήσιμα στην τοπική ιστορία. Αποδέχτηκα την προσφορά του 
Θ. Φάκα, που με πληροφόρησε ότι περιήλθαν στην κατοχή του μετά 
από αγορά του σπιτιού του μακαρίτη Ξάνθου Λαγού, στο κατώι (ισό-
γειο) του οποίου τα βρήκε εγκαταλειμμένα. Τον ευχαρίστησα και τον 
ευχαριστώ και τώρα από αυτή τη θέση. 

Η κίνησή του εκτός από ευγενική και τιμητική για την εμπιστοσύ-
νη του προς το πρόσωπό μου, φρονώ ότι θα αποβεί και σωτήρια για 
την αξιοποίηση νέων ιστορικών στοιχείων για την περιοχή, την τεκ-
μηρίωση ή την ανατροπή των ήδη γνωστών. 

Αμέσως άρχισα να ξεδιπλώνω τα ταλαιπωρημένα έγγραφα και να 
αναδιφώ στο αρχειακό υλικό προβαίνοντας σε μια πρώτη ταξινόμη-
ση κατά το είδος των εγγράφων. Απ’ αυτή την πρώτη προσπάθεια 
διαπίστωσα ότι πρόκειται για ιδιωτικό προσωπικό αρχείο του Δημη-
τρίου Κωνσταντίνου Λαγού, στον οποίο ανήκε και το πωληθέν σπίτι 
πριν περάσει στην κατοχή του γιου του Ξάνθου, όπου και βρέθηκε. 

Ο Δημήτριος Λαγός γεννήθηκε το  18911. Νυμφεύτηκε την Πελα-
γία Παναγιώτη, γεννηθείσα το 1898 ή το 18992, και απέκτησαν δυο 
γιούς, τον Κωνσταντίνο (1925-2003) και τον Ξάνθο (1929-2005). Ο  
Δημήτριος Λαγός ήταν κληρωτός του 1912, στρατεύτηκε όμως άλλες 
δυο φορές: από 1η Μαΐου 1914 έως 18 Ιουλίου 1916 και από 24 Α-
πριλίου 1921 μέχρι την μικρασιατική καταστροφή(τέλη Αυγούστου- 
αρχές Σεπτεμβρίου 1922). 

Υπηρέτησε το σύνολο τρεις φορές (στους βαλκανικούς πολέμους, 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και το μικρασιάτικο μέτωπο) για συ-
νολικό διάστημα πάνω από πέντε χρόνια. Χάρη στη συνήθεια του Δ. 
Λαγού να κρατάει ημερολόγιο  όσο ήταν στρατευμένος, διασώζονται 
τρία συσταχωμένα σώματα που επιγράφονται:  
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«Ημερολόγιος στρατιωτικός βίος του Δημητρίου Κ. Λαγού Θα-
σίου Καλλιραχίτου» και ένα  τέταρτο επιγραφόμενο «Διάφορα». Τα 
ημερολόγια αυτά αποτελούν πολύτιμες συμπληρωματικές πηγές για 
την ιστορία των βαλκανικών πολέμων, του πρώτου παγκοσμίου πο-
λέμου και της  μικρασιατικής εκστρατείας, ιδίως όσον αφορά την 
Καβάλα, όπου υπηρετεί και καταγράφει τα γεγονότα μέσα από την 
προσωπική ματιά ο   Δημήτριος Λαγός για το διάστημα 1914-1916. 

 
Πιο συγκεκριμένα τα χειρόγραφα ημερολόγια έχουν ως εξής: 
 
1. Συσταχωμένο με το χέρι σώμα χειρογράφων (27Χ11 εκ) 

αποτελούμενο από 50 φύλλα, το οποίο σελιδαριθμήσαμε. Αποτελεί-
ται από 108 σελίδες, χωρίς εξωτερικό κάλυμμα. Incipit: «Αρχή. / Την 
πρώτην Μαΐου 1914 ημέρα Παρασκευή  κατετάγην Στρατιώτης…». 

  Από τη σελίδα 12 καταγράφονται ποιήματα σε τετράστιχα με 
ομοιοκαταληξία μέχρι το μέσον της σελίδας 54. Σ’ αυτά αποπειράται 
να διηγηθεί τη ζωή του στο στρατό, η οποία, από αυτά που γράφει, 
φαίνεται να ήταν δύσκολη και επώδυνη, φέρνοντας του ταλαιπωρία 
και στεναχώρια έως απελπισίας.  

Γι’ αυτό και καταφεύγει στον ποιητικό τρόπο διήγησης της ζωής 
του βρίσκοντας την ως λύτρωση. 

Παραθέτουμε τους τίτλους των μακρών ποιημάτων. Από αυτούς 
και μόνο τεκμηριώνονται τα παραπάνω: 

 
• Στίχοι των βασάνων μου και της αδικίας μου (σ. 2-15). 
• Πατρίδα (σ.16-29). 
• Όνειρον (σ.29-31). 
• Η Άνοιξις (σ.31-34). 
• Διάφορα- Νυκτερινή υπηρεσία συνόρων άνευ ωρολογίου 

(σ.35-36). 
• Προς την Πατρίδαν μου Θάσον (σ.36-39). 
• Προς τους γονείς μου (σ.39). 
• Επί την ονομαστική εορτή του Πατρός μου (σ.39-40). 
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Στίχοι σε μορφή επιστολής: 
 
• Προς τον ανεψιόν μου Παναγιώτη (σ.40). 
• Επιστολή προς τον Κ. Δ. Αργύρη (σ.41). 
• Διάφορα (σ.41-42). 
• Προς την Μητέραν μου (σ.43-48). 
• Απάντησίς μου (σ.48-49). 
• Απελπισία και αποχωρισμός (σ.49-51). 
• Ραγίστηκ’ η καρδιά μου (σ.51-52). 
• Εκόπηκ’ η ελπίς μου (σ.52-54). 
 
Από τα μισά της σελίδας 54 συνεχίζει η διήγηση με συνέχεια α-

ριθμημένων παραγράφων, που συνεχίζουν με αριθμό 25 και κατα-
λήγουν με αριθμό 50 στη σελίδα 89, όπου σημειώνει : 

«Την ημέραν όπου παρέδωσα, δηλαδή την 18ην Ιουλίου 1916, δεν 
επίστευσα ότι θα απολυθώ, ειμή μόνον επείσθην όταν έλαβα στα 
χέρια το απολυτήριον μου την 19ην ιδίου ώρα 7:30 μμ. ημέρα Τρίτη, 
ημέρα Τρίτη, ημέρα Τρίτη, χρυσή δι’ εμέ ημέρα. 

 
 
                              «Έχω και άλλα βάσανα 
                                όπου για να τα γράψω 
                                του κόσμου όλα τα χαρτιά 
                                δεν φθαν’ να τα συνάξω». 
                                           
                                           «Τέλος». 
 
Οι σελίδες 90 έως 140 μένουν άγραφες. Οι σελίδες 105-108 πε-

ριέχουν σημειώσεις με μολύβι, με γρήγορη γραφή. 
Οι στίχοι, κυρίως ως προς την ομοιοκαταληξία τους, είναι πετυ-

χημένοι, όπως φαίνεται κι από τον κατακλητήριο που παραθέσαμε 
ως δείγμα. 

Μερικοί απ’ αυτούς περιλαμβάνονται και σ’ ένα πρόχειρο με δια-
λυμένη συρραφή  σώμα, από 18 σελίδες που αριθμήσαμε. Ίσως ήταν 
μια πρώτη δοκιμή, γραμμένη κι αυτή με μολύβι. 

Εκτός από τις σελίδες που προαναφέραμε (ότι είναι γραμμένα με 
μολύβι), τα υπόλοιπα είναι γραμμένα με μελάνι και πένα, με γραφή 
καθαρή ελαφρώς πλάγια και εντυπωσιακά ορθογραφημένα. Το χαρ-
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τί έχει χαραγμένα ελαφρά παραλληλόγραμμα, προορισμένο αρχικά 
για λογιστική χρήση, που η έλλειψη των χρειωδών για την εποχή το 
κατάστησε πολύτιμο, αν όχι σωτήριο, για να καταγράψει τον ημερο-
λόγιο βίο του και να βρει ψυχολογικό διέξοδο ο εμπερίστατος τότε 
στρατιώτης Δ. Λαγός. 

 
2. Χειρόγραφο σώμα σε μορφή μικρού τετραδίου (13,5Χ10 

εκ.). Αποτελείται από 118 σελίδες που αριθμήσαμε και επιγράφεται: 
«Ημερολόγιος Στρατιωτικός Βίος του Δημητρίου Κ. Λαγού, αρχομέ-
νου από την 23ην Ιουνίου 1918». Είναι γραμμένο με μολύβι όλο το 
σώμα των σημειώσεων με ημερολογιακή συνέπεια ως προς τον τίτλο 
του. Incipit : «23-6-18. Την ημέραν ταύτην ώρα 7ην μμ. είχαμε επι-
θεώρησιν…». Συνεχίζει μέχρι την σελίδα 110. Στις σελίδες 111-115 
αναγράφονται προσευχές προερχόμενες από την Ακολουθία του 
Απόδειπνου και της Τραπέζης εκ του Ωρολογίου : «Ευχή προ του ύ-
πνου» σελίδα 111. «Ευχή εις τον Άγγελον Φύλακα της Ζωής» σελίδες 
112-113. «Ευχή προ του γεύματος» σελίδα 114. «Μετά το φαγείν» 
σελίδα 114. «Ευχή προ του δείπνου» σελίδες 114-115. «Μετά το 
δείπνον» σ. 1153. Όλο το σώμα είναι γραμμένο με μολύβι με τη γνω-
στή γραφή και ορθογραφική συνέπεια. 

 
3. Χειρόγραφο τετράδιο με πάνινο κάλυμμα, χάραξη που δη-

λώνει λογιστική χρήση με κόκκινες και μπλε κάθετες και οριζόντιες 
γραμμώσεις και έντυπη σελιδαρίθμηση από 1 έως 14, την οποία και 
ακολουθούμε. Επιγράφεται «Ημερολόγιος Στρατιωτικός Βίος του 
Δημήτριου Κ. Λαγού, Θασίου Καλλιραχίτου κλάσεως 1912, ημέρα 
αποφράς Μ. Πέμπτη δι’ εμέ…».                                                            

Είναι γραμμένο με κυανό και μαύρο μολύβι χύμα και με αριθμη-
μένες παραγράφους που αρχίζουν με τον αριθμό 25 από τη σελίδα 
9. Η σελίδα 103 μένει κενή. Στη συνέχεια οι σελίδες 104 έως 114 πε-
ριέχουν πρόχειρες σημειώσεις με συνθηματική σημειολογία στρατι-
ωτικών απόκρυφων που θα ήταν χρήσιμο να αποκωδικοποιηθεί στο 
μέλλον. Το αρχείο περιλαμβάνει ικανό αριθμό λυτών εγγράφων, τα 
οποία είχαν περιέλθει στην κατοχή του Δ. Λαγού, κυρίως τίτλους 
ιδιοκτησίας κτημάτων, αλλά και όσα συνέλεγε ο ίδιος καθ’ όλο το 
διάστημα της ζωής του με συνέπεια και σχολαστικότητα. Προκειμέ-
νου να τιθασεύσουμε το χύδην και αταξινόμητο υλικό το κατατάξα-
με σε επιμέρους φακέλους κατά περιεχόμενο ως εξής: 
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•    Δικαιοπρακτικά, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα : 
 

     Περιλαμβάνονται αυτού του είδους 84 έγγραφα, τα οποία α-
ριθμήσαμε κατά χρονολογική σειρά κυρίως. Το πρώτο είναι πω-
λητήριο και έχει συνταχθεί στην «Κακηρράχη» στις 8 Νοεμβρίου 
του 1866. Τα επόμενα έγγραφα φθάνουν χρονικά μέχρι το 1960. 
 
• Εκκλησιαστικά : 
 
Πρόκειται για 6 έγγραφα. Το πρώτο, του 1848, έχει σχέση με δο-

σοληψίες με το Άγιον Όρος. Και το δεύτερο πιστοποιητικό έχει συ-
νταχθεί στις Καρνές του Άθω το 1875. Στο τρίτο του 1894 επιβεβαιώ-
νει ο Μαρωνείας Γαβριήλ. Το τέταρτο είναι έντυπο πιστοποιητικό 
γεννήσεως και βαπτίσεως συμπληρωμένο στην Καλλιράχη στις 6 
Μαρτίου 1929. Αξιομνημόνευτο διά την σπάνιν, λόγω του ότι έχει 
εκδοθεί, όπως αναγράφεται, από την βραχύβια για τότε νεοσυστα-
θείσα Μητρόπολη Θάσου. Το πέμπτο έγγραφο είναι χειρόγραφο 
πιστοποιητικό γάμου της 12ης Ιουλίου 1930 και το έκτο διοριστήριο 
από την κεντρική επιτροπή εράνου της Μητρόπολης Μαρωνείας και 
Θάσου με ημερομηνία 26 Μαρτίου 1951. 

 
• Προσωπική Αλληλογραφία : 
 
Περιλαμβάνονται 106 αριθμημένες κατά χρονολογία και ημερο-

μηνία, αλλά και κατά θέμα, επιστολές. Οι επιστολές 1-23 είναι πο-
λυσέλιδες και γραμμένες προς τον Δ. Λαγό από τον αδερφό του 
Θεόδωρο, ο οποίος έγραφε από νοσοκομεία, ιδίως της Σάμου, κα-
θώς έπασχε από λοιμική νόσο. Σ’ αυτές διεκτραγωδούνται το ψυχικό 
και σωματικό άλγος του γράφοντος και διαγράφονται τα κοινωνικά 
δεδομένα των πασχόντων και της νοσηλείας κατά τα έτη 1948-1957. 
Η μελέτη τους θα ενισχύσει τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την ιστο-
ρική διαγραφή των λοιμωδών ασθενειών, ιδίως της πανώλης, μέχρι 
και τον 20ο αιώνα4. 

Οι επιστολές 25-27 προέρχονται από τους κουμπάρους του Δ. 
Λαγού Σωτήρη και Σουλτάνα Κάλφα. Φέρουν έντυπη φίρμα από το 
ωρολογοποιείο- κοσμηματοπωλείο τους: «δ. Kalfas Watchmaker and 
jeweler 25 Spruce Street». Είναι γραμμένες στο New Manchester των 
Η.Π.Α. την δεκαετία του 1930. Το έντυπο στην αρχή της επιστολής 
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δείγμα χρονολογίας «193..» δεν συμπληρώθηκε από τον συντάκτη 
της. 

Οι υπόλοιπες επιστολές, 18-106, απευθύνονται προς τον Δ. Λαγό 
και τη σύζυγό του από διάφορα πρόσωπα. Οι περισσότερες είναι 
από τους δυο γιους του, Κωνσταντίνο και Ξάνθο, κατά το διάστημα 
που υπηρετούσαν την θητεία τους στο στρατό. Απαντώνται και διά-
φορα προσχέδια επιστολών γραμμένα με μολύβι, με βιαστική γρα-
φή. Αξιοσημείωτο είναι το προσχέδιο επιστολής του Δ. Λαγού προς 
τον Ιωάννη Μεταξά. 

 
• Αποδεικτικά έγγραφα, κατάλογοι - αποδείξεις  
       – πρακτικά, υποφάκελοι Α’, Β’. 
 
Εδώ συγκεντρώθηκαν αποδείξεις και λογιστικοί κατάλογοι, πρό-

χειρες σημειώσεις και τετράδια πρακτικών της Διοικούσης Επιτρο-
πής των Καπνεργατών Συνταξιούχων, της οποίας υπήρξε μέλος ο Δ. 
Λαγός, και της Υδρονομικής Υπηρεσίας. Στο δεύτερο αυτό πρόχειρο 
σημειωματάριο καταγράφονται με συντομία περιστατικά κατά την 
εκτέλεση του επαγγέλματος του Υδρονομέα στο χωριό της Καλλιρά-
χης. 

Επίσης μέσα στο ίδιο μπαούλο υπήρχαν βιβλιάρια υγείας του ιδί-
ου και της συζύγου του, φυλλάδια συντάξεως, ταυτότητες, κάποιες 
φωτογραφίες του ιδίου και συγγενών του. 

Όλα αυτά καθαρίστηκαν, ταξινομήθηκαν και παρακρατήθηκαν 
μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα και ημερολόγια σ’ ένα κιβωτιόσχημο 
φάκελο με την επωνυμία Αρχείων Δημητρίου Λαγού. Από το συ-
μπληρωματικό αυτό υλικό αντλήσαμε πληροφορίες για το Δ. Λαγό 
και την οικογένειά του. Η διάσωσή του μπορεί να βοηθήσει ποικιλο-
τρόπως τον μελλοντικό ερευνητή της ιστορίας κυρίως της περιοχής 
της Καβάλας και της Θάσου, ιδίως στον κοινωνικοοικονομικό βίο, 
που είναι η βάση για όλες τις πτυχές του πολιτισμού. 

Εκείνο που θα πρέπει να εξαφθεί ιδιαίτερα είναι η σημασία των 
εν αρχή αναφερομένων ημερολογίων. Θα ήταν σκόπιμη η άμεση 
μεταγραφή και έκδοση τους, όπως αυτό έχει συμβεί με άλλα παρό-
μοια, όπως του Ν. Βασιλικού5  και του Χ. Πληζιώτη6. Αυτά τα κείμενα 
αποτελούν πηγές που φωτίζουν πτυχές της νεότερης ιστοριογραφίας 
γύρω από τους βαλκανικούς, τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το μι-
κρασιατικό. 
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Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε την επιμέλεια συλλογής 
του Δ. Λαγού εφ’ όρου ζωής του για κάθε έγγραφο, την θαυμαστή 
ορθογραφία και καλλιγραφία. Τα κείμενα του είναι σχεδόν αδιά-
πταιστα και τούτο γίνεται σήμερα ιδιαίτερο άξιο θαυμασμού, αν 
σκεφτούμε ότι ήταν μόλις απόφοιτος του δημοτικού. Θα ήταν ευχής 
έργο η ανεύρεση και διάσωση και άλλων παρόμοιων προσωπικών 
και ιδιωτικών αρχείων για συμπλήρωση του ψηφιδωτού της ιστορί-
ας της περιοχής. Το υπό παρουσίαση θα είναι διαθέσιμο σε κάθε 
ενδιαφερόμενο και η έρευνα είναι άνοιγμα και κάλεσμα συμπόρευ-
σης και όχι κατακτητικός αποκλεισμός. Μετά από την προσπάθεια 
έκδοσης των ημερολογίων του Δ. Λαγού το αρχείο του προτιθέμεθα 
να το δωρίσουμε προς κάποιον αρμόδιο ερευνητικό φορέα του Ν. 
Καβάλας για ασφαλέστερη διάσωση. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
1. Στα ημερολόγια του ο Δ. Λαγός αναγράφει ως έτος κλάσεως 

του στο στρατό το 1912. Αν υπολογίσουμε ότι τότε στρατεύ-
ονταν σε ηλικία 21 ετών, προκύπτει ως έτος γεννήσεως το 
1891. 

 
2. Σε ταυτότητα και σε βιβλιάρια ασθενείας της Πελαγίας Λα-

γού που σώζονται στο αρχείο τα έτη διαφέρουν. 
 

3. Βλ. Ωρολόγιον το Μέγα, εκδ. Αποστ. Διοικ. Αθήναι 1972, 
σελ.192,135 

 
4. Βλ. τη μελέτη Κ.Π. Κωστή, «Στον καιρό της Πανώλης, Εικόνες 

από τις Κοινωνίες της Ελληνικής Χερσονήσου 14ος-19ος αιώ-
νας», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1995. 

 
5. Βλ. Ν. Βασιλικού «Το ημερολόγιο της μικρασιατικής εκστρα-
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