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Του Χρίστου Ζαφείρη 

«Μνήμης Οδοιπορία 
Ανατολική Θράκη» 
Χρίστου Ζαφείρη, Μνήμης Οδοιπορία - Ανατολική Θράκη, 

ISBN:9789604581917, 
σελίδες: 384, τιμή: 29 - (συμπεριλαμβάνεται 

ο ΦΠΑ) εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 
2008 

To βιβλίο «Μνήμης Οδοιπορία - Ανατολική 
Θράκη» είναι μια περιδιάβαση στο χρόνο και το 
χώρο της Ανατολικής Θράκης. Είναι μια επιτόπια 

αναζήτηση της διαχρονικής ελληνικής παρουσίας 
και των ελληνικών καταλοίπων που 

διατηρούνται ακόμη, napa την ερήμωση και τις 
καταστροφές, στην Ανατολική Θράκη. Στόχος 
του, σύμφωνα με τους συντελεστές του, είναι 
να καταγράψει τη σημερινή πραγματικότητα 
μιας μεγάλης περιοχής με ακμάζοντα ελληνισμό 

επί αιώνες και να αναθερμάνει, με την παράθεση 
ξεχασμένων ιστορικών στοιχείων και 

σπάνιων φωτογραφιών, τη συλλογική μνήμη για 
τις αλησμόνητες πατρίδες. 

Ο συγγραφέας περιόδευσε στην Ανατολική Θράκη 
και κατέγραψε προσφιλείς τόπους, 

ρημαγμένες εκκλησίες και σχολεία και προπαντός 
ανθρώπους, που κρατήθηκαν στη μνήμη 

των Θρακιωτών προσφύγων και των απογόνων 
τους. Πέρα από την επιτόπια έρευνα, έγινε αναδίφηση 

αε βιβλιοθήκες και θρακικές πηγές με 
στόχο να δοθεί ένα πανόραμα της παρουσίας 
και της δράσης του θρακικού ελληνισμού στο 
χαμένο τμήμα της ενιαίας Θράκης. Η ιστορική 
αναφορά επικεντρώνεται κυρίως στις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 20ού 
αιώνα, που ταυτίζονται με την ακμή του αλύτρωτου 

ελληνικού στοιχείου, τον σκληρό ανταγωνισμό 
με τους Βούλγαρους και τους Νεότουρκους 
για τον εθνικό έλεγχο της Μακεδονίας 

και της Θράκης και την. οριστική έξοδο από 
τις πατρογονικές εστίες. Περιγράφονται ιδιαίτερα 

τα μεγάλα αστικά κένιρα, η Αδριανούπολη, 
οι Σαράντα Εκκλησιές, -η Ραιδεστός, η Καλλίπολη, 

η Βιζύη, η Αίνος, η Μάδυτος, η Περίσταση 
και αρκετές περιοχές της παραθαλάσσιας 

ζώνης της Προποντίδας, της Μαύρης Θάλασσας 
και του Μικρού Αίμου (τα βουνά της 

Στράντζας), τα ονόματα των οποίων διασώθη¬ 

καν στις νέες πατρίδες τους στην Ελλάδα. 
Ιδιαίτερα κεφάλαια του βιβλίου αφιερώνονται 
στις ιστορικές εξελίξεις κατά το πρώτο τέταρτο 

του 20ού αιώνα με τη θρακική γενοκτονία 
του 1914 και την οριστική έξοδο των Ανατολικοθρακιωτών 

το 1922-23. Οι παλινωδίες 
των Αγγλογάλλων, η κρυφή συμμαχία τους με 
τον Κεμάλ Ατατούρκ οε βάρος των Ελλήνων, 
σχετικά με την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης 

και ο ρόλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, περιγράφονται 
αε ειδικά κεφάλαια του βιβλίου. Επίσης 

αναλύονται οι εθνολογικοί συσχετισμοί 
και οι πληθυσμιακές εθνικές στατιστικές ανάμεσα 

στους Ελληνες, Τούρκους και Βούλγαρους 
στην Ανατολική Θράκη. 
«Η προσέγγιση μας είναι προσωπική, σημειώνει 

ο Χρίστος Ζαφείρης, δηλαδή αναφερόμαστε 
επιλεκτικά σε τόπους και ανθρώπους, σε 

ιστορικές καταστάσεις και παραδοσιακές συνήθειες 
που μας συγκίνησαν, που τυχόν ξεχάστηκαν 

ή δεν διατηρούν την αξιολογική διάσταση, 
ιεράρχηση και σημασία τους με το πέρασμα του 
χρόνου. Επιχειρήσαμε ιδιαίτερα να βρούμε απάντηση 

στο δραματικό ερώτημα γιατί η Ανατολική Θράκη, 
η οποία έστειλε το 1920, για δυο 

χρόνια, βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, έπεσε 
θύμα των «συμμάχων» μας, αποδόθηκε απροσχημάτιστα 

στην Τουρκία και ακολούθησε ο 
μεγάλος εκπατρισμός με τη συνθήκη των Μουδανιών 

το 1922». 
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