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Ξεριζωµός και εγκατάσταση Ποντίων κατοίκων
χωρίου Χορτοκοπίου (πρώην ∆ράνοβα)
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την συνθήκη της
Λωζάνης που προέβλεπε την ανταλλαγή πληθυσµών (των ελληνικών του
Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης), άρχισε ο ξεριζωµός των κατοίκων από τις
πρατρογονικές τους εστίες. Οι κάτοικοι του σηµερινού χωριού Χορτοκοπίου, όλοι
ανεξερέτως προέρχονται από την περιοχή Τραπεζούντος (Νοµός Τραπεζούντας),
επαρχίας Ροδοπόλεως (Ματσούκας) που είχε πρωτεύουσα την πολη Τζεβισλίκ
(∆ικαιόσηµον). Προέρχονταν δε από τα χωριά : 1) Χορτοκόπι, το όνοµα του οποίου
δόθηκε και στο χωριό ∆ράνοβα του Πραβίου (Ελευθερούπολη Καβάλας) επειδή οι
περισσότεροι ήσαν από το χωρίον αυτό, 2) Καπήκιοϊ, 3) Λαραχανή και 4) ∆ιβερά ή
Λιβερά και Σκαλίτα.
Έφθασαν στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο του 1923 και αποβιβάσθηκαν άλλοι
στον Πειραιά (οι του χωρίου Χορτοκοπίου), άλλοι στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης
και άλλοι στην Καβάλα. Ήταν όλοι ανταλλάξιµοι µε τους εδώ Τούρκους.
Ο ξεριζωµός τους έγινε βίαια χωρίς να µπορούν να πάρουν τίποτα µαζί τους.
Ήρθαν µε ένα µπόγο στο χέρι. Από ανάγκη εξεύρεσης χώρου µόνιµης
εγκατάστασης (λόγω των µεγάλων οικογενειακών αριθµών ατόµων) έψαχναν και
ρωτούσαν να βρουν τόπο κατάλληλο που να έχει περίπου τις ίδιες κλιµατολογικές
συνθήκες µε την ωραία πατρίδα τους.
Έτσι κάποιος από τους εκ Χορτοκοπίου πρόσφυγες, ο Αναστάσιος
Παπαδόπουλος,
απόφοιτος
της
Μεγάλης
του
Γένους
Σχολής
Κωνσταντινουπόλεως, που είχε διορισθεί ως διαχειριστής στο Ορφανοτροφείο
Πραβίου (Ελευθερουπόλεως), αδελφός του δασκάλου του Φροντιστηρίου
Τραπεζούντος Αντωνίου Παπαδόπουλου, ύστερα από επίσκεψη του στο λίγο
ψηλότερα από το Πράβι χωριό ∆ράνοβα, που κατοικούνταν µόνο από Τούρκους
και οι οποίοι ετοιµάζονταν να φύγουν, είδε και διακρίβωσε ότι το χωριό αυτό ήταν
κατάλληλο, µε εξαιρετικό κλίµα και έµοιαζε µε το χωριό Χορτοκόπι του Πόντου.
Έτσι διεµήνυσε στον αδελφόν του δάσκαλο Αντώνιο Παπαδόπουλο, που
βρισκόταν στον Πειραιά µε άλλες συγγενικές του οικογένειες, 16 τον αριθµό, ότι
βρήκε χωριό κατάλληλο για εγκατάσταση. Ήρθε µια αντιπροσωπεία, είδε
διεκρίβωσε και αποφάσισε να έρθουν να εγκατασταθούν (όταν ήρθαν οι Τούρκοι
ήταν ακόµη στο χωριό ∆ράνοβα). Ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην ∆ράνοβα,
µερίµνη της Κρατικής Πρόνοιας, στην αρχή 16 οικογένειες, όλες εκ του χωρίου
Χορτοκόπι του Πόντου και µετά άλλες 48 οικογένειες από τα άλλα χωριά του
Πόντου. Συνολικά 64 οικογένειες.
Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης έγινε από τους ίδιους και όχι από το
Κράτος όπως είπαµε παραπάνω. Βέβαια το Κράτος έδωσε κάποια βοήθεια σε κάθε
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οικογένεια. Από δύο (2) πρόβατα, µία (1) αγελάδα, όνους, άλογα και ηµιόνους και
αυτά για άµεση ενασχόληση µε το γεωργικό επάγγελµα. Στην αρχή ασχολήθηκαν
µε την υλοτοµία. Έκοβαν ξύλα από το βουνό και τα πουλούσαν στο Πράβι έναντι
µικρού αντιτίµου.
Το 1931 έγινε οριστική διανοµή χωραφιών και εδόθη κλήρος από 12
στρέµµατα για καλλιέργεια καπνού και το 1938 διανοµή άλλων 13 στρεµµάτων σε
κάθε οικογένεια. Συνολικά κλήρος γεωργικός για αποκατάσταση 25 στρέµµατα.
Τα 13 στρέµµατα εδόθησαν από τα αποξηραθέντα Τενάγη των Φιλίππων (βάλτα).
Εξαίρεση έγινε µόνο στους πολυτέκνους τους οποίου εδόθησαν στρέµµατα ανάλογα
µε τα άτοµα της οικογένειας.
Σπίτια δόθηκαν στους πρόσφυγες από την επιτροπή αποκαταστάσεως
προσφύγων τα ήδη υπάρχοντα τούρκικα και σε όσες οικογένειες ήρθαν µετά ο
Εποικισµός του έκτισε από ένα µικρό σπίτι.
Αυτά όλα δόθηκαν από το Κράτος σε αντιστάθµισµα των περιουσιών τους
που άφησαν στον Πόντο.
Πρώτη απασχόλησης τους η υλοτοµία (ξύλευση) και η γεωργική
καλλιέργεια.
Το µορφωτικό επίπεδο των προσφύγων ήταν χαµηλό. Μόνο οι άνδρες
γνώριζαν γράµµατα ενώ οι γυναίκες ήταν αγράµµατες.
Υπήρχε όµως δάσκαλος, ο Αντώνιος Παπαδόπουλος Απόφοιτος της
Μεγάλης του Γένους Σχολής, στην Κωνσταντινούπολη και Απόφοιτος του
διδασκαλίου του Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας µε αναγνώριση του πτυχίου
από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ο ∆άσκαλος αυτός ανέλαβε την επιµόρφωση των
κατοίκων, υπηρέτησε στο χωριό του ως διδάσκαλος επί 30 χρόνια και ανέβασε το
µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων σε αξιοζήλευτο σηµείο.
Στο σύνολο αυτό των οικογενειών υπήρχαν και άλλοι εγγράµµατοι, ο
Ιωάννης Ευθυµιάδης ο οποίος υπηρέτησε και ως δάσκαλος προσωρινός και ο
Αναστάσιος Χωλίδης δάσκαλος που υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στο χωριό
Οσµανλή (Χρυσόκαστρο, χωριό επίσης προσφυγικό) και επί λίγο διάστηµα στο
Χορτοκόπι όταν ο Αντώνιος Παπαδόπουλος πήρε σύνταξη.
Οι κάτοικοι παρέµειναν στο χωριό ∆ράνοβα (Νέο Χορτοκόπι) µέχρι το 1960.
Λόγω όµως της µεγάλης απόστασης του χωριού από τα χωράφια τους που
βρίσκονταν στα Τενάγη των Φιλίππων και στην θέση Παλιόπραβο, απόσταση
µιάµισης ώρας µε τα πόδια, αναγκάσθηκαν το 1960 να µεταφέρουν το χωριό τους
στη θέση Παλιόπραβο για να διευκολυνθούν στις εργασίες τους παρά το δυσµενές
κλίµα του.
Η πρωτοβουλία µεταφοράς του χωριού στην νέα θέση ήταν ….. παρά την
αντίθεση του γηραιού δασκάλου Αντώνιου Παπαδόπουλου. ∆εν υπήρχε άµεση
Κρατική συνδροµή, κατόπιν όµως ενεργειών των προυχόντων του χωριού
ηναγκάσθη το κράτος να βοηθήσει µόνο στην παραχώρηση οικοπέδων µε την
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διάθεση τοπογραφικού συνεργείου. Τα οικόπεδα εδόθησαν επί πληρωµή. Ουδεµία
οικονοµική βοήθεια εδόθη από το κράτος και ουσιαστικά δύο φορές ξεριζώθηκαν οι
κάτοικοι. Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται ότι ο µοναδικός λόγος µεταφοράς του
χωρίου ήταν η διευκόλυνση των κατοίκων στις γεωργικές τους εργασίες.
Η εγκατάσταση των κατοίκων ήταν αµιγής. Εντόπιοι στο χωριό ∆ράνοβα
δεν υπήρχαν παρά µόνο οι Τούρκοι κάτοικοι που ύστερα από λίγο διάστηµα
έφυγαν ήρεµα µε όλα τα υπάρχοντά τους. Ακόµη και τις γάτες τους πήραν σε
αντίθεση µε την βίαιη φυγή των Ελλήνων. Αυτοί ήταν και είναι οι Τούρκοι.
Έτσι οι νεοεγκατασταθέντες πρόσφυγες δεν είχαν προβλήµατα µε εντοπίους
εκτός από µικροπροβληµάτων που είχαν µε τους εντοπίους Έλληνες του Πραβίου
και αυτά για την κατανοµή της γύρω γεωργικής και δασικής περιοχής. Μετά όµως
από τον διακανονισµό των συνόρων του χωρίου, αποκαταστάθηκε η συνεργασία
µε τους κατοίκους του Πραβίου και οι σχέσεις βελτιώθηκαν σε σηµείο που οι
περισσότεροι των εντόπιων κατοίκων του Πραβίου παραθέριζαν µέχρι και το 1960
στο Χορτοκόπι (πρώην ∆ράνοβα) λόγω του εξαιρετικού κλίµατός του.
Στην πρώτη γενιά των προσφύγων δεν έγιναν µικτοί γάµοι µε κανένα από
τους κατοίκους των γειτονικών χωριών που είχαν εντοπίους, πράγµα του σήµερα
ανετράπη και οι γάµοι δίνουν και παίρνουν.
Τα ήθη και τα έθιµα, τα καθαρά ποντιακά και παραδοσιακά, διατηρούνται
µέχρι σήµερα και υπάρχει ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος µε πλούσια
δραστηριότητα.
Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Ιερεύς και ∆άσκαλος
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