Το Χορτοκόπι ανά τους αιώνας.
Χορτοκόπι Καβάλας 21 Ιανουαρίου 2007
Σύντοµη αναδροµή στην ιστορική πορεία του Χορτοκοπίου στον Πόντο.
Του Σάββα Μαυρίδη
Το τοπωνύµιο Χορτοκόπι που φέρει χωριό του νοµού Καβάλας και του
οποίου σηµερινοί κάτοικοι είστε εσείς, το συναντάµε σε γραπτό ιστορικό κείµενο,
για πρώτη φορά, στη διάρκεια της εκστρατείας του Μελίκ, σουλτάνου του Ικονίου,
εναντίον της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στα 1223. Το κείµενο, µέσα από το
οποίο αντλούµε την πληροφορία για την ύπαρξη του χωριού, είναι µια πραγµατεία
του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Ιωσήφ Λαζαρόπουλου, η οποία αναφέρεται στα
θαύµατα του Προστάτη της πόλης Αγίου Ευγενίου, στην διάρκεια της βασιλείας του
Ανδρόνικου Γίδου του Μεγάλου Κοµνηνού. Το αυθεντικό κείµενο ανακάλυψε και
δηµοσίευσε πρώτος, στην νεώτερη εποχή, ο Jacob Philipp Fallmerayer στα 1840, στο
έργο του Αυθεντικά κείµενα για την ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Το
χειρόγραφο δε, εντόπισε ο συγγραφέας στη Μονή ∆ιονυσίου του Αγίου Όρους. Η
φράση του κειµένου όπου πρωτοπαρουσιάζεται το τοπωνύµιο Χορτοκόπι είναι η
εξής: Ο δε Κοµνηνός βασιλεύς τον καλούµενον πολεµάρχην Θεόδωρον εν αυτώ τω
στενώ ανωτέρω του Χορτοκοπίου µετά τινων ερρωµένων ανδρών περισκοπήσαι
απέστειλεν1. Μετάφραση: Ο Κοµνηνός βασιλιάς έστειλε τον ανώτατο αρχηγό του
στρατού Θεόδωρο µε εκλεκτή οµάδα στα ίδια στενά πάνω από το Χορτοκόπι, για να
παρακολουθήσουν την κατάσταση του εχθρικού στρατεύµατος από κοντά2.
Μεταφράζοντας και σχολιάζοντας ο οµιλών αυτά τα αυθεντικά κείµενα για την
ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας για τον εκδοτικό Οίκο των Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002 και συναντώντας στο κείµενο το τοπωνύµιο αυτό, το
έδειξα αµέσως στον Παναγιώτη Σελβιαρίδη, ο οποίος περιχαρής µου είπε αµέσως,
αυτό πρέπει να το παρουσιάσουµε στο χωριό. Η ώρα λοιπόν ήλθε.
Προφανώς το όνοµα Χορτοκόπι δεν δόθηκε στον τόπο αυτό στα 1223, αλλά
προϋπήρχε σαφώς µερικά χρόνια νωρίτερα. Πόσα χρόνια; 10, 20, 50, 100, 200
κανείς δεν ξέρει. Tο τοπωνύµιο αυτό λοιπόν έχει ηλικία τουλάχιστον 800 χρόνων,
αλλά µπορεί και 1000. Σε κάθε περίπτωση οι Χορτοκοπίτες έχουν κάθε δικαίωµα να
είναι περήφανοι για το ιστορικό βάθος του ονόµατος του χωριού τους.
Ο Περικλής Τριανταφυλλίδης, στα 1866, στο έργο του «Η εν Πόντω ελληνική
φυλή ήτοι τα Ποντικά», γράφει τα εξής: Ο έτερος, ο προς δυσµάς βραχίων, ο
σχηµατίζων την εξαρχίαν Βαζελώνος, περιέχει πρώτον το Χορτοκόπιν, όπου επί υψηλής
οφρύος φαίνονται τα ερείπια της θερινής διαµονής των αυτοκρατόρων
Τραπεζούντος3…
Ο Σάββας Ιωαννίδης στα 1870, στο έργο του Ιστορία και Στατιστιστική
Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας, γράφει ότι ο δρόµος που οδηγεί προς το
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Καρακαπάν περνά από το Χορτοκόπι4. Ο ως άνω έγκυρος ιστορικός γνωρίζει το
σιγίλιο του Λαζάρου και παραθέτει εκτεταµένα αποσπάσµατα από αυτό5.
Γεωγραφικά το Χορτοκόπι βρίσκεται 25 χλµ. νότια της Τραπεζούντας.
Πολλές σηµαντικές πληροφορίες για την κοινωνική ζωή και δράση αλλά και τα δεινά
των Χορτοκοπιτών από τον 18ο έως τον 20ον αιώνα δηµοσίευσε, από το χειρόγραφο
του Ιωάννου Μαρνόπουλου, κατοίκου Χορτοκοπίου και καθηγητή του Φροντιστηρίου
Τραπεζούντος, ο Λεωνίδας Αποστολίδης στο βιβλίο του «Άγνωστες σελίδες του
Πόντου»6. Στο βιβλίο του ο Λεωνίδας Αποστολίδης σκιαγραφεί σηµαντικά γεγονότα
και πρόσωπα του Χορτοκοπίου, όπως ο Χορτοκοπίτης Μαρνολευτέρτς ο οποίος
µεταφέροντας τους φόρους της περιοχής στην Τραπεζούντα, δολοφονήθηκε και
ληστεύθηκε στα 1827 από κάποιον εξωµότη. Άξιο αναφοράς είναι ότι ο παραπάνω
πατριώτης προστάτευε µ’ αυτό την δράση τους Έλληνες αδελφούς7 και δεν τους
δυνάστευε όπως ίσχυε συχνά σε παρόµοιες περιπτώσεις µε τους Κοτζαµπάσηδες στον
ευρωπαϊκό ελλαδικό χώρο.
Ο Ν. Λαπαρίδης στο βιβλίο του «Η Ματσούκα του Πόντου» αναφέρει ότι στα
1858 Πρόεδρος της δηµογεροντίας του Χορτοκοπίου ήταν ο Καρτεράς8, απόγονοι
του οποίου ζουν σήµερα στο Χορτοκόπι της Καβάλας. Ο ίδιος συγγραφέας, ο οποίος
επίσης υπήρξε δηµοδιδάσκαλος και κατάγονταν από την Ζάβερα της Ματσούκας,
ανήκε στους πρόσφυγες της πρώτης γενιάς και προφανώς κατείχε πολλές προφορικές
µαρτυρίας της περιοχής µας πληροφορεί ακόµη ότι το Χορτοκόπι ιδρύθηκε την εποχή
της ρωµαϊκής κυριαρχίας χωρίς όµως να µας δίνει πηγές9.
Ο Κωνσταντίνος Παπαµιχαλόπουλος γράφει στο έργο του «Περιήγησις εις τον
Πόντον», στα 1903, ότι συναντά, στη διαδροµή από Βοσπόρου εις Τραπεζούντα, τον
προπάππο του σηµερινού Χορτοκοπίτη Παναγιώτη Σελβιαρίδη, Αδάµ Σελβιαρίδη,
πάνω στο πλεούµενο και συνδιασκεδάζουν. Γράφει ο Παπαµιχαλόπουλος. Επί τη
εκδηλώσει της επιθυµίας ηµών, παίζει τις αυτών ιδιόρρυθµον όλως λύραν (κεµετζέ),
έτερος δε άδει ιδιορρυθµότερον, κυρίως δε µονοτονώτατα. Προϊούσης της εκδηλώσεως
της περιεργίας ηµών, εις εκ των νεωτέρων χορεύει µόνος περίεργον, ιδία δε κοπιώδην
χορόν, τον περίφηµον παρ’ αυτοίς λαγκευτόν. Είτα προστίθεται και δεύτερος. Οι
πρεσβύτεροι µένουσι σοβαροί και µόνον διασαφήσεις και πληροφορίας παρέχουσιν
ηµίν. Ήσαν δε ούτοι οι κ.κ. Ιωαν. Μπαρχαρίδης, Αδ. Σελβιαρίδης και Κ. Ι. Ευγενείδης.
Αλλά επιτέλους και αυτοί προς χάριν ηµών εγείρονται και χορεύουσι µετά ζέσεως.
Άπαντα περίεργα και λύρα και άσµα και χορός10.
Στα 1950, ο λογιώτατος δηµοδιδάσκαλος του παλαιού και νέου Χορτοκοπίου
Αντώνιος Παπαδόπουλος δηµοσιεύει ένα µεστότατο ιστορικό άρθρο στο πρώτο
χρόνο κυκλοφορίας της Ποντιακής Εστίας, από τον οποίο αντλούµε πρωτογενείς
πηγές για τη ιστορία του Χορτοκοπίου στον Πόντο11. Στον πρόλογο του άρθρου
παρατίθεται µικρή εισαγωγή του Κρωµναίου ιατρού ανιστορητή της Παναγίας
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Σουµελά στην Ελλάδα Φίλωνα Κτενίδη, ο οποίος εκφράζεται µε κολακευτικότατα
λόγια για το εµπεριστατωµένο άρθρο του διακεκριµένου Χορτοκοπίτη
δηµοδιδασκάλου.
Προσφυγιά και εγκατάσταση στο όρος Παγγαίο το 1923 και τέλος στον κάµπο
(1952-1960)
Το σηµερινό Χορτοκόπι, που απέχει δεκαεπτά (17) χλµ. από την Καβάλα,
ιδρύθηκε το 1923 από πρόσφυγες, πρώην κατοίκους του ιστορικού Χορτοκοπίου,
αλλά και των χωριών Λιβερά, Καπίκιοι, ∆ανείαχα, Σκαλίτα, Χαµουρή, Πλάτανα12,
της περιοχής Ματσούκας. Πνευµατική ηγεσία του χωριού, στην πρώτη αυτή περίοδο,
υπήρξαν οι δύο λόγιοι δάσκαλοι του χωριού, που ήρθαν από την «πατρίδα»,
Αντώνιος Παπαδόπουλος και Αναστάσιος Χωλίδης, πρωτεργάτες της µόρφωσης των
Χορτοκοπιτών και φορείς της συλλογικής ιστορικής µνήµης της αλησµόνητης
πατρίδας. Με τα γραπτά τους αλλά και µε την προφορική τους διδασκαλία,
φρόντισαν ώστε η νέα µικρή κοινωνία να κρατήσει ζωντανή αυτήν τη µνήµη για την
ιστορική πατρίδα και να την παραδώσει, επίσης ζωντανή, στις επόµενες γενιές.
Χαρακτηριστικό του χωριού είναι η διαχρονική διατήρηση µιας
συγκροτηµένης κοινωνίας της συνοχής. Συνέχισε, δηλαδή, τις ίδιες µορφές
οργάνωσης και συµπεριφοράς, λόγω της φυσικής παρουσίας των ίδιων προσώπων και
της καλλιέργειας των ίδιων συναισθηµάτων, δοξασιών και κοινωνικών αξιών, µε
κορυφαία έκφραση την ανιστόρηση του ιερού ναού του Αγίου Ευγενίου, που σώζεται
µέχρι και σήµερα, στο παλιό Χορτοκόπι, στο Παγγαίο, µνηµείο ενθύµησης των
γεγονότων του 1223, στα οποία ανατρέχουν οι Χορτοκοπίτες ανάγοντας σ’ αυτά την
ιστορική τους συνείδηση και ταυτότητα.
Η λειτουργία του νέου χωριού στηρίχθηκε στον θεσµό της δηµογεροντίας,
θεσµός που γνώριζε άνθιση ήδη στον Πόντο και επαναδραστηριοποιήθηκε τώρα πάλι
στο Παγγαίο. Η νέα µικρή κοινωνία έχασε µεν τον ιστορικό γεωγραφικό της χώρο,
αλλά κράτησε αλώβητο τον πολιτισµό της και το µεταφύτεψε στη νέα πατρίδα, στη
Μακεδονία.
Αιχµή αυτού του λαϊκού πολιτισµού είναι το δρώµενο των Μωµόγερων (τα
«µωµοέρια»), µε αρχαιοελληνικές διθυραµβικές καταβολές, στη διάρκεια των εορτών
του ∆ωδεκαηµέρου, όπου µε το «τσιαντάι» «ελάσκουνταν τα µαχαλάδες» παραµονή
Χριστουγέννων και «εκαλάντιζαν».
Πολύ σηµαντικά επίσης είναι τα ταφικά έθιµα της δεύτερης ηµέρας του
Πάσχα, δηλαδή της επίσκεψης, µε φαγοπότι και τραγούδια, στους τάφους των
νεκρών συγγενών, µε πανάρχαιες ρίζες κι αυτά, που συνεχίζονται µέχρι και σήµερα.
Αποτελούν συνέχεια της τρίτης ηµέρας των Ανθεστηρίων της αρχαίας Ελλάδας, που
ήταν αφιερωµένη στους νεκρούς.
Η πρώτη εγκατάσταση στην περιοχή της Ελευθερούπολης (Πράβι) – που,
όπως αναφέρει ο ιστορικός Vasmer, ήταν οικισµός µε Έλληνες και Τούρκους
κατοίκους - γίνεται στο παλιό Χορτοκόπι που βρίσκεται στο όρος Παγγαίο και σε
απόσταση 5 χλµ. βόρεια του σηµερινού χωριού. Πρόκειται για το χωριό που έως το
1922 κατοικούνταν από Τούρκους και ονοµαζόταν ∆ράνοβα. Εδώ ξεκίνησαν µια
καινούργια ζωή µε πολύ κόπο και µόχθο αλλά και µε αδάµαστη θέληση. Η επιλογή
της τοποθεσίας στηρίχθηκε κυρίως στα άφθονα νερά, στα πυκνά της δάση και στην
πλούσια χλωρίδα, που θύµιζαν στους Χορτοκοπίτες τη µαγευτική τους πατρίδα στον
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αλησµόνητο Πόντο. Το όνοµα Χορτοκόπι ήταν επιλογή του πνευµατικού ηγέτη
Αντώνη Παπαδόπουλου.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσµίου πολέµου (1940-1945) οι Χορτοκοπίτες,
φιλόπατροι και λάτρεις της ελευθερίας, συµµετέχουν ενεργά στους αγώνες του
έθνους για την ανεξαρτησία του και την ιστορική του συνέχεια. Οι αγώνες και οι
θυσίες των Χορτοκοπιτών κορυφώνονται όταν οι Βούλγαροι κατέλαβαν το χωριό
στην διάρκεια της τριπλής γερµανο-ιταλο-βουλγαρικής κατοχής. Τέσσερις νέοι του
χωριού πλήρωσαν µε την ζωή τους την βουλγαρική τροµοκρατία. Αλλά και στον
επάρατο εµφύλιο θρήνησε το Χορτοκόπι δεκαέξι ακόµα θύµατα. Η ειρηνική
περίοδος που ακολούθησε µετά τον εµφύλιο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η
προσπάθεια επιβίωσης στην νέα πατρίδα, πράγµα που ισχύει βέβαια για όλο τον
προσφυγικό Ελληνισµό.
Το «κατέβασµα» του χωριού από το βουνό στον κάµπο έγινε σιγά-σιγά από το
1952 έως το 1960. Η µετεγκατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη από τους
Χορτοκοπίτες διότι οι καλλιέργειές τους, που βρίσκονταν στον κάµπο, απαιτούσαν
ένα καθηµερινό χρονοβόρο και κοπιαστικό ανεβοκατέβασµα. Σε καµία όµως
περίπτωση δε σήµανε την απώλεια της µνήµης. Αντίθετα, η συνείδηση της
ιδιαιτερότητας αλλά και της γενικότερης εθνικής ταυτότητας, ισχυροποιήθηκε ακόµα
περισσότερο. Το πρώτο µέληµά τους ήταν η ανέγερση του σχολείου, που
πραγµατοποιήθηκε το 1955. Το 1960 κτίζεται η εκκλησία του Αγίου Ευγενίου,
πολιούχου της Τραπεζούντας και προστάτη του Πόντου ολόκληρου, από την ίδρυση
της αυτοκρατορίας των Κοµνηνών το 1204. Η νέα µεγαλοπρεπής εκκλησία του Αγίου
Ευγενίου αποτελεί σήµερα πραγµατικό στολίδι του χωριού. Στολίδι επίσης του
χωριού είναι και το πνευµατικό κέντρο, προϊόν κι αυτό της γενναιοδωρίας των
Χορτοκοπιτών του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Η σκληρή ελληνική πραγµατικότητα της υπαίθρου, στη διάρκεια της
δεκαετίας του ’50, συνέπεια µιας προηγούµενης δεκαετίας πολεµικών συγκρούσεων
(Β΄ παγκόσµιος πόλεµος-κατοχή-εµφύλιος πόλεµος), δεν χαρίστηκε, φυσικά, ούτε
στους Χορτοκοπίτες. Η δυσκολίες της κατεστραµµένης χώρας και η έλλειψη
υποδοµών έκαναν την ζωή των αγροτών αφόρητη.
Όµως ούτε κι αυτό µπόρεσε να εµποδίσει την ανάπτυξη. Οι υψηλές επιδόσεις
των νέων στα γράµµατα και στις επιστήµες έχουν ως συνέπεια την αισθητή παρουσία
των Χορτοκοπιτών στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και πολιτική ζωή της
περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.
Από το Χορτοκόπι κατάγονται γιατροί, καθηγητές πανεπιστηµίου, υπουργοί,
βουλευτές και πλήθος άλλων επιστηµόνων, σε πολύ υψηλό ποσοστό για τα
πληθυσµιακά δεδοµένα του χωριού.
Ο σηµερινός επισκέπτης του χωριού έχει την αίσθηση ότι έρχεται όχι σ’ ένα
χωριουδάκι της επαρχίας, αλλά σε µιαν αστική πλέον περιοχή, όπου τα επιτεύγµατα
του τεχνολογικού πολιτισµού αξιοποιούνται στο έπακρο στην οικοδόµηση, στη
ρυµοτοµία, αλλά και στην αισθητική του περιβάλλοντος.
Πάνω απ’ όλα όµως ανθεί στο Χορτοκόπι η ποντιακή µουσική πράγµα που
αναδείχθηκε µε την πρόσφατη ηχογράφηση µε συντελεστές από το χωριό της
δεύτερης και της τρίτης γενιάς, οι οποίοι µάλιστα συνεχίζουν πάνω στην
παραδοσιακή τεχνοτροπία και δεν παρασύρονται από τη µόδα και τον
επαγγελµατισµό. Αυτό το τελευταίο σηµείο το γνωρίζω ιδιαίτερα καλά, αφού έγραψα
τα µουσικά σχόλια. Το Χορτοκόπι συνεχίζει την ιστορική του πορεία όχι µόνο µέσα
από το όνοµά του, αλλά και µέσα από τον πολιτισµό του.

