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nερίληψη

Η Θράκη αποτελεί έναν τόπο στον οποίο συνυπάρχουν και συμβιώνουν χριστιανοί και

μουσουλμάνοι εδώ και πολλούς αιώνες. Σε αυττι την μακροχρόνια περίοδο οι

πολιτισμικές ετερότητες που εντοπίζονται στην περιοχή, οδιιγησαν σε πολεοδομικές

διαφοροποιήσεις, δημιουργώντας οικιστικά σύνολα που δεν συναντώνται σε κανένα

άλ/ο μέρος της Ελ/άδας. Η εργασία αυτή προσπαθεί να αναδείξει την διαφορετικότητα

των πολεοδομικών και οικιστικών χαρακτηριστικών, στο εσωτερικό των οικισμών κάθε

εθνοτικής ομάδας της μειονότητας (πομάκοι τουρκογενείς, αθίγγανοι), ενώ παράλληλα

τονίζει μέσα από παραδείγματα πολυπολιτισμικών οικισμών, τις διαφορές που

παρουσιάζονται στον πολεοδομικό ιστό και την αρχιτεκτονική, ανάμεσα σε

χριστιανικές και μουσουλμανικές συνοικίες. Τέλος γίνεται προσπάθεια να

προσδιοριστούν τα σημαντικά πολεοδομικά προβλήματα που εμφανίζονται σε πλήθος

μειονοτικών οικισμών και να παρουσιαστούν οι τάσεις ανάπτυξης κάθε περιοχής, σε

συνάρτηση με τα νέα οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται.

Abstract

Tllrace is a place wΙ,eΓe clπίstίal1S and InusliIns 11ave coexisted and lίνed togetller for a

lot of centuries. Ιn tIlis 10l1g Iastil1g period tlle cultural variants tllat are located ίι, tlle

regiol1, led Ιο urban diversifications, by creatil1g built ιφ totals tl1at are πο! cOl1verged ίl1

any otller part 01' Greece. Tllis paper is trying ιο reveal tlle uniqness 01' urbal1 and

Γesίdel1tίal cΙ,aracteΓίstίcs, ίη the il1lerior 01' settleInents of every etllnic glΌup οΓ tlle

l1ιίnΟΓίΙΥ (Pol1laks, Tourkogeneis, Roιn), Wllile at tl,e saIne tiIne stresses tl,rougI,

exaInples οΓ 1l1ulticultural settle1l1el1ts, tlle differences wllicll appear at tl,e urban web

and the arcllitecture, betweel1 cllristial1 and I1Hlslil1l dίstΓίcts. Finally tl,eΓe is an attellιpt

to define tlle Inain urbal1 probleIns Wllich cal1 be seen ίn solne ιηίl10ΓίΙΥ settleInents al1d

a presel1tation of the developl1lel1t tendencies of every Γegίοn, ίπ parallel witll tlle new

ecol1oIllical cOl1ditiol1s wllicll are beil1g gel1erated.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : Εισαγωγή

Η εργασία αυτή αφορά την πολεοδομική πραγματικότητα της Δυτικής Θράκης και το

πώς οι κοινωνικές συνιστώσες της περιοχής επηρέασαν αυη1ν. Οι δυσκολίες που

αντιμετωπίση1καν κατά την εκπόνησή της ήταν αρκετές, διότι δεν υπήρχε επαρκής

σχετική βιβλιογραφία. Η ανάλυση που έγινε στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό σΕ

περιηγήσεις σε πολλούς μειονοτικούς οικισμούς, δεδομένου ότι η καταγωγΙ1 μας είναι

από την Κομοτηνή, στην επιτόπια έρευνα καθώς και σε συνεντεύξεις με τους κατοίκους

των περιοχών αυτών.

Καταρχήν θεωρήθηκε σκόπιμο να καταγραφούν σΤηΡ αρχή ιστορικά στοιχεία, έτσι

ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η εικόνα η1ς περΙΟΧΙ1ς μελέτης, που διαθέτει έντονο

το πολυπολιτισμικό στοιχείο. Στην συνέχεια τίθενται δημογραφικά στοιχεία για η1ν

μειονόη1τα αλλά και για το σύνολο του πληθυσμού η1ς πεΡΙΟΧΊις, προκειμένου ο

αναγνώση1ς να διαπιστώσει την παρουσία και την σημασία που έχει ο πληθυσμός η1ς

μειονόη1τας για το σύνολο του θρακικού χώρου. Μετέπειτα γίνεται αναφορά σε εκείνες

τις κοινωνικές συνιστώσες αλλά και στην πολιτική του ελληνικού κράτους, που σε

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, επηρέασαν και επηρεάζουν η1ν πολεοδομική και

οικιστική ανάπτυξη των μειονοτικών οικισμών της Θράκης. Μετά από την ανάλυση

των παραπάνω στοιχείων και η1ν διασύνδεση με τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των

οικισμών, γίνεται εκτενής ανάλυση στην πολεοδομική εξέλιξη, στα ισχύοντα

πολεοδομικά θεσμικά πλαίσια καθώς και ση1ν πολεοδομική σύγκριση μεταξύ των

οικισμών των διακριτών ομάδων η1ς μειονότητας. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο

θεωρήθηκε σκόπιμη η παράθεση ορισμένων συγκεκριμένων παραδειγμάτων

μειονοτικών οικισμών ανά εθνοτική ομάδα (Οργάνη, Μίσχος και Ήφαιστος), των

οποίων η επιλογή έγινε ύστερα από εκτενή μελέη1 κυρίως του Νομού Ροδόπης. Στο

προτελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται δύο παραδείγματα πολυπολιτισμικών περιοχών

(Κομοη1ν11, Ίασμος) έτσι ώστε να αναδειχθούν οι διαφορές στον πολεοδομικό ιστό,

ανάλογα με το αΡ κατοικείται από χριστιανούς ή μουσουλμάνους και έτσι να

διαπιστώσει καλύτερα ο αναγνώση1ς τις ιδιαιτερότητες που αναδεικνύονται. Τέλος

έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης όλων των παραπάνω, προκειμένου να αναδειχθούν

οι τάσεις και τι εικόνα θα μπορούν να παρουσιάζουν οι μειονοτικοί οικισμοί της

Θράκης στο μέλλον.

3
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2.Ι.lστορική Αναδρομή

Η Δυτική Θράκη που αποτελεί miμερα το βόρειο τμήμα της χώρας, είναι μια περιοχή

όπου κατοικούν Έλληνες Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. όπως έχει συμφωνηθεί

ύστερα από την συνθήκη της Λωζάνης το 1923 (Παράρτημα: Χάρτης Ι). Ωστόσο μέχρι

το Ι 920 η ευρύτερη περιοχή της Θράκης αποτελούσε έντονο σημείο αντιπαραθέσεων

μεταξύ τριών κυρίως πληθυσμιακών εθνοτήτων, Ελλήνων, Τούρκων και Βουλγάρων,

αλλά και πεδίο διπλωματικών συγκρούσεων και συμφερόντων των Μεγάλων, τα οποία

μεταβάλλονταν υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς.

Ξεκινώντας την lcrtoPlΚli αναδρομιi θα μπορούσαμε να αναφέρουμε καταρχήν τους

τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, όπου διαμορφώθηκαν νέες ιστορικές συνθήκες,

άρχισε να δημιουργείται ο νέος ελληνισμός και να παγιώνεται η εθνική συνείδηση των

Ελλήνων, παρόλη τη συνεχή εξάπλωση των Οθωμανών και την συμπίεση του

Βυζαντινού κράτους προς τα δυτικά παράλια (περιοχή Ελλησπόντου,

Κωνσταντιναυπολη κλπ.). Αυτό συνέβη διότι ο ελληνικός πληθυσμός κατά τα τέλη της

Βυζαντινής περιόδου. λόγο του εξωτερικού κινδύνου, litav αναγκασμένος να

συσπειρωθεί και να τονωθεί το εθνικό του φρόνημα. Ο εποικισμός των Τούρκων στη

ΘράΚll ξεκινά στα μέσα του 14°V
αιώνα. επί Σουλεϊμάν, με την μεταφορά νομάδων

Αράβων από το Καρέσι της Μ. Ασίας και την εγκατάστασιi τους στην Καλλίπολη. Από

τότε οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει προσπάθειες για την εθνολογΙΚ1i αλλοίωση της

περιοχής με εξισλαμισμούς και υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών και έτσι μετά

την κατάληψη της Καλλίπολης και του εσωτερικού της ανατολικής Θράκης κατέλαβαν

και το Διδυμότειχο (Ι 36 Ι). Στη συνέχεια κατάλαβαν την Κομοτηνή, στα μέσα της

δεκαετίας του 1360- 1370, και αργότερα την Ξάνθη (1385- 1386), γεγονός που

συνοδεύτηκε με την συστηματική μετεγκατάσταση Γιουρούκων (Karagoz) από τα βάθη

της Τουρκίας στην <epιoXli της Θράκης (Βακαλόπουλος Κ .. 1996).

Στην χαραυγή του ISoV αιώνα και όταν πλέον τα όρια του Βυζαντινού κράτους

περιλάμβαναν εκτός από την Κωνσταντινούπολη. μερικές ακόμη κωμοπόλεις (Αγ

Στέφανος, Επιβάτες, Σηλυβρία. Μηδέια Αγαθούπολη, Αγχίαλος κ.α.), εντάθηκε ακόμη

περισσότερο το φαινόμενο της ομαδικής εγκατάστασης τουρκομανικών φυλών, που
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συνοδεύτηκε και από μαζικούς εξισλαμισμούς. Αυτή η συνεχόμενη διείσδυση

Τούρκων εποίκων στο θρακικό χώρο, οδήγησε στην μείωση του χριστιανικού στοιχείου

της περιοχής και συνεπώς στον οικονομικό μαρασμό των εκκλησιαστικών επαρχιών

του οικουμενικού πατριαρχείου. Γενικότερα στα χρόνια που ακολούθησαν με την

επισφράγιση της τουρκικής κυριαρχίας στο σύνολο του ελλαδικού χώρου,

παρατηρήθηκαν φαινόμενα μαζικών εξισλαμισμών και καταπιέσεων εναντίον του

χριστιανικού πληθυσμού. Η Θράκη παρέμεινε στα χέρια ξένων κατακτητών (Τούρκων

και Βουλγάρων) ως της 14 ΜαίΌυ του 1920, ωστόσο αργότερα όπως αναλύεται και

παρακάτω μόνο το δυτικό τμήμα αυt1iς περνά τελικά στα χέρια των Ελλήνων

(Βακαλόπουλος Κ., 1996).

Κατά την περίοδο του Α' Βαλκανικού Πολέμου η Θράκη περνά από τα χέρια των

Τούρκων στα χέρια των Βουλγάρων. Κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η

Βούλγαροι επιδιώκουν την Ηκάθαρσψ) της περΙΟΧ1iς από οποιοδιiποτε ελληνικό ή και

μουσουλμανικό πολιτιστικό στοιχείο, με στόχο την παγίωσή τους στην περιοχή,

γεγονός που θα τους εξασφάλιζε δίοδο και λιμάνια στο Αιγαίο. Έτσι οδηγήθηκαν σε

βανδαλισμούς και συλήσεις βιβλιοθηκών, σε καταστροφές μουσουλμανικών μνημείων

και τεμενών και γενικότερα σε πράξεις που απέβλεπαν στην παγίωση της ΒουλγαΡΙΚ1iς

κατοχιiς (Γεωργούλα r. & ΓρυλλάΚ11 Σ., 2000). Κατά την διάρκεια του Β' Βαλκανικού

πολέμου. οι Τούρκοι ανακαταλαμβάνουν την ΑνατολΙΚ1i Θράκη και αναγκάζουν

πολλούς Έλληνες που ζούσαν στην περιοχή, να μεταναστεύσουν προς η1ν

Κωνσταντινούπολη, την Μακεδονία και την Μ. Ασία, εφαρμόζοντας μέτρα καταπίεσης,

όπως άλλωστε και οι Βούλγαροι τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την ίδια περίοδο, οι

ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονται στην δυΤΙΚ1i Θράκη έχουν ανακαταλάβει όλες τις

μεγάλες πόλεις. Ωστόσο τον Αύγουστο του 1913 υπογράφηκε η συνθήκη του

Βουκουρεστίου, όπου ο ηττημένος βουλγαρικός στρατός ανακαταλαμβάνει η1ν ΔυΤΙΚ1i

Θράκη. Ανώφελες στάθηκαν οι πολυάριθμες διαμαΡηΙρίες των χριστιανικών και

μουσουλμανικών πληθυσμών της Δυτικής Θράκης προς τις μεγάλες δυνάμεις. Η τελΙΚ1i

επιδίκαση της Δυτικής Θράκης στους Βούλγαρους, πραγματοποιιiθηκε με την

υπογραφή της συνθιiκης της Κωνσταντινούπολης (1/14/1913) η οποία μεταξύ των

άλλων προέβλεπε ότι η Ανατολική Θράκη και ένα τμήμα της ΔυΤΙΚ1iς, θα περνούσε στα

χέρια των Τούρκων. Στη συνέχεια έρχεται ο 1°0; Παγκόσμιος Πόλεμος, του οποίου η

εΠΙηΙχής έκβαση μέχρι την Ανακωχή του Μούδρου το 1918, επαναφέρει το ζιiτημα της
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διευθέτησης των συνόρων (Βακαλόπουλος Κ., 1996, Γεωργούλα r. & Γρυλλάκη Σ.,

2000).

Μετά την λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, συγκαλείται η Συνδιάσκεψη του

Παρισιού για την διευθέτηση των συνόρων μεταξύ των κρατών της Ελλάδας, της

Τουρκίας και της Βουλγαρίας. (η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο).

Η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της στην

περιοχή. συνεργάζεται με τους μουσουλμάνους της Θράκης και ως ένα βαθμό

καταφέρνει να άρει τις διεκδικήσεις των Βουλγάρων. Ωστόσο οι διαβουλεύσεις

καταλήγουν σε αδιέξοδο και με την συνθήκη του ΝεϊΥί (14-27/11I1919), η

Συνδιάσκεψη καταλήγει να τεθεί η περιοχή της Θράκης ως την Ορεστιάδα, υπό

καθεστώς διασυμμαχικής διοίκησης μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων.(Γεωργούλα Γ. &

Γρυλλάκη Σ., 2000, hΙΙΡ:/lΙlsers.οteneι.gr/%7ΕνaΩ1bakί/ίSΙΟΓίa.htΩ1). Εκείνη την χρονική

περίοδο και λίγο πριν την υπογραφή της συνθήκης τ/ς Λωζάνης, η σύνθεση τ/ς

μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη ήταν η εξής στον Νομό Ξάνθης ζούσαν

30.328 Τούρκοι, 14.824 Πομάκοι και 500 Τσιγγάνοι, στο Νομό Ροδόπης 50.000

Τούρκοι, 8.000 Πομάκοι 1.500 Τσιγγάνοι και 2000 Κιρκάσιοι και τέλος στο Νομό

Έβρου ζούσαν 10.571 Τούρκοι 675 Πομάκοι και 505 Αθίγγανοι. Συνολικά

μνημονεύονταν 90.899 Τούρκοι, 23.499 Πομάκοι, 2.505 Τσιγγάνοι και 2.000

Κιρκάσιοι, ενώ ο χριστιανικός πληθυσμός ανέρχονταν περίπου στο 35% του συνολικού

πληθυσμού της Δυτικής Θράκης (περίπου 63.000 κάτοικοι). Μετά την υπογραφή της

συνθήκης της Λωζάνης τα εν λόγω ποσοστά άλλαξαν αρκετά. Περισσότερες

λεπτομέρειες αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο των δημογραφικών (Βακαλόπουλος

Κ., 1996).
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Το χρονικό διάστημα όπου η διοίκηση της Θράκης βρίσκεται υπό το καθεστώς

διασυμμαχικής συνεργασίας, σημαντική είναι η συμβολή του Έλληνα εκπροσώπου

στην περιοχή Χαρίσιου Βαμβακά, ο οποίος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις

ισορροπίες μεταξύ Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρκων. Έτσι επιτυγχάνει τον

προσεταιρισμό του μουσουλμανικού πληθυσμού, με την χορήγηση τροφίμων και

φαρμάκων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την επάνδρωση των ιατρείων και

νοσοκομείων για το σύνολο του πληθυσμού. Επιπλέον αποφασίζει την αποφυλάκιση

όλων των μουσουλμάνων κατοίκων που βρίσκονται στις φυλακές για χρέη από την
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εΠΟΧ11 της ΒουλγαΡΙΚ11ς κατοχής και συσt11νει το Ανώτερο Διοικητικό Συμβούλιο από

τα σύνοικα στοιχεία. για τις ελληνικές θέσεις και επιδιώξεις, στο οποίο

εκπροσωπούνται όλες οι εθνότητες της Θράκης, Έτσι επιτυγχάνεται η προσέγγιση των

μουσουλμάνων της Θράκης και η σταθερ11 υπέρ των ελληνικών θέσεων στάση τους,

δεδομένων άλλωστε των πρότερων βουλγαρικών καταπιέσεων εναντίον τους και όχι

μόνο (Γεωργούλα Γ. & Γρυλλάκη Σ., 2000).

Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο με την Τουρκία και ο ε/ληνικός στρατός

κατευθύνεται προς την Άγκυρα, οι συμμαxJ,Kές δυνάμεις αποσύρονται από την Θράκη

(Μάιος 1920) και το Αύγουστο του ίδιου χρόνου υπογράφεται η συνθήκη των Σεβρών,

η οποία επικυρώνει τις ε/ληνικές κη1σεις παραχωρώντας και την ΑνατολΙΚ11 Θράκη

στην Ελλάδα, Παράλληλα αυτό το χρονικό διάστημα παλιwοστούν στην Θράκη 7665

μουσουλμανικές οικογένειες και στις πρώτες εκλογές που γίνονται οι Έλληνες

καταλαμβάνουν 30 έδρες, οι Μουσουλμάνοι 20 και οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι από

(ΓεωργούλαΓ. & Γρυλλάκη Σ., 2000).

Στη συνεχεία και μετά τους ανεπιτυχείς αγώνες του Ελληνικού στρατού στην Μικρά

Ασία, μεγάλο τμήμα του ελληνισμού, καταδιώκεται και σκοτώνεται και έτσι τον

Οκτώβριο του 1922 υπογράφεται το Πρωτόκολλο των Μουδανιών και η ΑνατολΙΚ11

Θράκη περνά για ακόμα μια φορά στα χέρια των Τούρκων (Βακαλόπουλος Κ" 1996),

Έπειτα από έναν χρόνο στην διάσκεψη της Λωζάνης οριστικοποιιιθηκε η ρευστότητα

που επικρατούσε ανάμεσα στην ελληνΙΚ11 και την Τουρκική πλευρά, όσο και ανάμεσα

στις σχέσεις τις Τουρκίας με την Εntenιe (Συμμαχικές Δυνάμεις). Έτσι με την

υπογραφή της συνθιικης η Ελλάδα υποχρεώθηκε να εκκενώσει την Σμύρνη και την

ΑνατολΙΚ11 Θράκη, ενώ η Τουρκία αναγνώρισε ρητά την ελληνΙΚ11 κυριότητα στη

Λ11μνο, στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλιινη, στη Χίο, στη Σάμο και την Ικαρία. Ωστόσο η

Τουρκία διαη1ρησε την κυριαρχία στα νησιά της Ίμβρου και της Τενέδου, των οποίων

όμως οι κάτοικοι εξαιρέθηκαν από την υποχρεωΤΙΚ11 ανταλλαγΙ1 (Βακαλόπουλος Κ.,

1996).

Επίσης με χωριση1 ελληνοτουΡΚΙΚ11 σύμβαση που συμφων11θηκε απευθείας μεταξύ

Βενιζέλου και του Ινονού στις 30.1.1923, προβλέφτηκε η υποχρεωΤΙΚ11 ανταλλαγή
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πληθυσμών, των Ελλιινων Ορθόδοξων (Τούρκων υπηκόων) που ήταν εγκατεστημένοι

στην Οθωμανική αυτοκρατορία και των μουσουλμάνων στο θρήσκευμα (Ελλήνων

υπηκόων) που βρίσκονταν εντός των συνόρων του Ελληνικού κράτους. Εδώ ίσως θα

πρέπει να σημειωθεί ότι όταν αναφερόμαστε σε μουσουλμάνους πολίτες,

περιλαμβάνουμε τόσο τους Τούρκους όσο και τους Πομάκους και Αθίγγανούς που

κατοικούσαν στην περιοχή και είχαν κοινιι θρησκεία. Βέβαια από την συμφωνία αυτή

εξαιρέθηκαν όπως προείπαμε οι κάτοικοι των νησιών ·Ιμβρου και Τενέδου καθώς και οι

·Ελληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης,

όπου και αναγνωρίστηκαν ως θρησκευτικές μειονότητες. ·Ετσι περίπου 1.220.000

Έλληνες εγκατέλειψαν την Τουρκία και άλλοι 500.000 περίπου Τούρκοι πέρασαν στο

Τουρκικό έδαφος (Βακαλόπουλος Κ., 1996).

Τα άρθρα της συνθήκης της Λωζάνης που αφορούν το μειονοτικό ζήτημα αJJ.ά και τα

προβλεπόμενα που αφορούν την ανταλλαγιι των πληθυσμών παρατίθενται στο

παράρτημα, επιγραμματικά όμως μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

• Για τις περιοχές που δεν ίσχυσε η υΠΟχΡεωΤΙΚΙ1 ανταλλαγιι πληθυσμών,

καθιερώθηκε η αρχή της αμοιβαιότητας και σε πιθανές μετακινήσεις τους από τη

μία ή την άλλη πλευρά, θα έπαιρναν υποχρεωτικά την υπηκοότητα του χώρου

μόνιμης διαμονής τους, ενώ θα τους παρέχονταν παράλληλα θρησκευτικά και

εκπαιδευτικά δικαιώματα.

• Για τις περιοχές της Δυτικής Θράκης η μετακίνηση των μουσουλμάνων κατοίκων

ήταν προαιρετική, πλην της περιοχής όπου βρίσκεται σήμερα ο νομός ·Εβρου,

προκειμένου να δημιουργηθεί μια ζώνη εθνικής καθαρότητας με την γείτονα χώρα.

• Ομοίως για το σύνολο της Ανατολικής Θράκης (εκτός της Κωνσταντινούπολης) η

μετακίνηση ήταν υποχρεωτική για τον ίδιο λόγο ακριβώς (Δαμουλάκη Ε., Δούνια 1.,

ΠούlWυ Μ. & Ταμουρίδου Ε., 1998, Γεωργούλα r. & Γρυλλάκη Σ., 2000).

Ωστόσο αυτή η σταθερότητα στην περιοχή δεν κράτησε για πολύ και έτσι ύστερα από

16 περίπου χρόνια ξεκινά ο 2
0ς
Παγκόσμιος πόλεμος και η Θράκη για μια ακόμη φορά

αλλάζει χέρια και περνά στην δικαιοδοσία των συμμάχων του Άξονα και ειδικότερα

των Βουλγάρων. Τα χρόνια που έρχονται οι εισβολείς θέτουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο

συστηματικού εκβουλγαρισμού του πληθυσμού, σημαντικό μέρος του οποίου αναζητά

καταφύγιο σε περιοχές που βρίσκονται υπό γερμανική ή ιταλική κατοχή. Αυτό το
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γεγονός πέραν των υλικών είχε και πολύ σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες, γιατί

καταγράφηκε στη μV11μη των πολιτών, ως μόνιμη αμφισβήτηση της ελληνιιοις

κυριαρχίας και απειλιι αλλοίωσης των εθνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών της

πεΡΙΟΧ1iς (Ακαδημία Αθηνών, 1994).

Έπειτα από την λήξη του 2
0ΙΙ

Παγκοσμίου Πολέμου Ι1ρθε η απελευθέρωση της Θράκης,

η οποία όμως δεν 11ταν αρκετΊΙ για να εξαλείψει τΊις πρόσφατες μν11μες και να

εδραιώσει ένα αίσθημα ασφάλειας και μονιμότητας για το μέλλον της περιοΧΙΙς. Σε όλα

αυτά Ι1ρθε να προστεθεί και ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ανατροφοδότησε το αίσθημα

ανασφάλειας με ότι αυτό συνεπάγεται. Με την λΙ1ξη του εμφύλιου πολέμου και

ειδικότερα από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και μέχρι τα μέσα τΊις δεκαετίας του 70,

παρατΊιρείται μια σταδια1C11 μετατόπιση της «εξωτερικής απειλ119) από βορρά. προς

ανατολάς. Η μετατόπιση αυτΊΙ έχει να κάνει με την αδιάλλακτη εξωτεΡΙΚΙ1 πολΙΤΙΚ11 τΊις

Τουρκίας για το θέμα της Θράκης, που έχει αμφίδρομη σχέση με την ύπαρξη της

μουσουλμανΙΚ11ς μειονότητας στην πεΡΙΟΧΙ1, αλλά και παράλληλα με την στάση της

Βουλγαρίας που έδωσε δείγματα ευμενούς ουδετερότητας, δεδομένης της μονομερούς

απόσυρσης των βουλγαρικών στρατευμάτων προκάλυψης σε μεγάλο βάθος από τα

ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Ακαδημία Αθηνών. J994). Παρακάτω γίνεται αναλυτική

Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι σι Βούλγαροι εφάρμοζαν ένα σχέδιο, το

οποίο παρέλυε ουσιαστικά όλες τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες της

περιοχής. Έτσι κάθε έλληνας ελεύθερος επαγγελματίας, αναγκαζόταν να έχει ως

«διευθυντή,} στην δουλειά του έναν βούλγαρο, ο οποίος χριζόταν ως ο απόλυτος

διαχειριστής της επιχείρησης γνωστός ως Κομίταζτης. Κομίταζτης ειδικότερα, ήταν

αυτός ο οποίος είχε κάποια διοικηΤΙΚ11 αρμοδιότητα, ωστόσο ο όρος αυτός συνηθιζόταν

να αποδίδεται από τους ντόπιους σε όλους όσους είχαν κάποια «διευθυντική" θέση.

Διέμενε στην κατοικία αυτΊις της οικογένειας, η οποία αναγκαζόταν να υποστεί όλα τα

δεινά που αυτό συνεπαγόταν. Επιπλέον μπορούμε να αναφέρουμε ότι υΠ11ρχαν έλληνες

πολίτες που εγγράφονταν στα δημοτολόγια ως βούλγαροι για να τύχουν καλύτερης

μεταχείρισης, ενώ στους υπόλοιπους ασκούνταν μεγάλες πιέσεις για να πράξουν το

ίδιο. Αυτός ίσως Ι1ταν και ο λόγος που ώθησε πολλούς κατοίκους της -Θράκης, να

φύγουν προς τα νότια και να αρχίσει έτσι η αμφισβ11τηση της ελληνικής κυριαρχίας

στην περιοχή (Συνέντευξη Κηπουρού Α.).
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αναφορά τόσο σηιν πολιτική της Ελλάδας όσο και των γειτονικών χωρών που αφορά

στο μειονοτικό ζήτημα στη Δυτική Θράκη και πως αυτές επηρέασαν την πολεοδομική

και κοινωνική εξέλιξη της μειονότητας.

2.2. " Μειονότητα της Θράκης

Ι-Ι παρουσία της μουσουλμανΙΚΊ)ς μειονότητας στην ελληνική Θράκη, στηρίζΊΞΤα/ στη

Σύμβαση που αφορούσε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

και υπεγράφη τον Ιανουάριο του 1923 σηι Λωζάνη, λίγους μήνες πριν την υπογραφή

της οριστικής Συνθήκης Ειρήνης. Ο λΔγος για τον οποίο η Ελλ,άδα προέβη σ' αυτήν

ηιν ασύμφορη, από πολιτική άποψη, ρύθμιση ήταν γιατί ήθελε να διασφαλίσει τα

ανθρώπινα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και στα

Vιισιά του ΒΑ Αιγαίου, Ίμβρο και Τένεδο. Βέβαια όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκε, η

απόφασιι αυτή ίσως ήταν λανθασμένη, διότι η Τουρκία από τότε είχε αρχίσει να

προβαίνει σε ενέργειες εναντίον της ελληνικής μειονότητας, με διωγμούς πιέσεις κ.α.,

παρόλο που κάτι τέτοιο ενδεχομένως να οδηγούσε και την Ελλάδα από την πλευρά της,

να πράξει τα ίδια εναντίον ηις μουσουλμανικής μειονόηιτας στην δυτική Θράκη

(Λιάπη Α., Ι995α).

Καθώς περνούσαν τα χρόνια, γινόταν όλο και πιο φανερό ότι οι εγγυήσεις που ελήφθη

σαν για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της αυτόχθονης ελληνικής μειονότητας,

l)ταν ανεπαρκείς και έτσι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι όλων για την πολιτική που θα

εφάρμοζε η Τουρκία και τον συστηματικό διωγμό των χριστιανών κατοίκων του

τουρκικού κράτους. Μάρτυρας για την ανατροπή της πληθυσμιαΚΊ)ς ισορροπίας των

δυο μειονοη)των είναι η αριθμητιΚ1) εξέλιξη των μελών τους και πιο συγκεκριμένα το

1923 στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο ζούσαν, 111.200 Έλληνες και στη

Θράlζll 106.000 μουσουλμάνο\, ενώ το 1991 ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη και τα

νησιά 2.700 Έ)ληνες και στη ΘράΚΊΙ 113.000 μουσουλμάνοι. Έτσι παρόλα τα δεινά και

τους διωγμούς που υπέστησαν οι Έλληνες της Τουρκίας, οι μουσουλμάνοι της Θράκης

απολάμβαναν σχεδόν πάντα όλα τα δικαιώματα που απέρρεαν από τη Συνθήκη της

Λωζάνης αλλά και από νεότερες Διεθνείς Συμβάσεις που υπέγραψε η Ε)λάδα (Λιάπη

Α., 1995α).
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Βέβαια το ελληνικό κράτος επέβαλε κάποιους περιορισμούς στους κατοίκους της

μειονόημας (απαγόρευση οικοδομικών αδειών, διορισμός στο δημόσιο κλπ.) που

επηρέασαν την φυσιογνωμία των οικισμών τους, κάτι το οποίο αναφέρεται

αναλυτικότερα στα κεφάλαια 4 και 5.

Παράλληλα ίσως θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε ότι μια ομάδα Ελλήνων εθνικιστών

το 1995. προέβει σε καταστροφές στην κεντρική αγορά της Κομοτηνής, γεγονός άκρως

καταδικαστέο, που διατάραξε την ειρηνική συμβίωση Ελλήνων, χριστιανών και

μουσουλμάνων. Βέβαια αυτό ίσως είχε υποκινηθεί και από τις φήμες που διέδιδαν οι

Τούρκοι της Κωνσταντινούπολης εκείνη την περίοδο, ότι η μουσουλμανική μειονότητα

της Θράκης βρισκόταν υπό καταπίεση (Κοπάκης Μ., 2000). Ωστόσο το ελληνικό

δημόσιο καταδίκασε αυτές τις ενέργειες και φρόντισε να αποζημιώσει όλους τους

μουσουλμάνους καταστηματάρχες που υπέστησαν καταστροφές.

Περνώντας έτσι στην μουσουλμανική μειονότητα της δυτικής Θράκης μπορούμε να

αναφέρουμε ότι από εθνολογική άποψη ο μειονοτικός πληθυσμός διαιρείται σε τρεις

μεγάλες ομάδες.

2.2. Ι Τουρκογενείς Μουσουλμάνοι

Οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα και είναι εγκα

τεστημένοι στις πεδινές περιοχές. Τα ανθρωπολογικά τους γνωρίσματα διαφέρουν

εμφανώς από αυτά των κατοίκων της Τουρκίας, δεδομένου ότι είναι απόγονοι ποικίλων

πληθυσμών: εποίκων Γιουρούκων, εξισλαμισμένων Ελλήνων, αιρετικών

μουσουλμάνων μη τουρκικής καταγωγής που εκτοπίστηκαν από τους σουλτάνους στη

Θράκη. Κούρδων. Οθωμανών, Βορειοαφρικανών κ.ά (Λιάπη Α., 1995α).

2.2.2 Οομάκοι

Οι Πομάκοι ιΊταν παραδοσιακά εγκατεστημένοι στιιν οροσειρά της Ροδόπης, ωστόσο

τις τελευταίες δεκαετίες αρκετοί μετανάστευσαν στα πεδινά, όπου ήρθαν για πρώτη

φορά στην ιστορία τους, σε ευρύτατες επιμιξίες με τους τουΡΚΟ)Ενείς (Frangopoylos

Υ., 1996). Η Ελληνική προσέγγιση στο ζήτιιμα της καταγωγής των Πομάκων θα

μπορούσε να καταγραφεί ως προσπάθεια αντίκρουσης των τουρκικών και βουλγαρικών

θέσεων. σι οποίες είναι ενταγμένες στο πλαίσιο των εδαφικών διεκδικήσεων των Η'

Ι Ι



"()1\'(',νl"I'~~ ~1)\'I(H(;Jrof,' & l"Ιοi.ι:ο()ομΙ"'IΊ Ilριηιμιι.τι,,'()τηω

~τυl)': \1::HIηIrιΙ-::ΙI\);; 01,,'ισμ(lι\ ·J"II"; θρ(ίι-::rι~

Κ πουr(\ ~τι':φα\-'

1\ ωΠ('Η:ς 1(1)6.\'\'11";

]

Ι

1

Ι

]

1
]

Ι

]

]

J

λόγω χωρών κατά το 19° και των αρχών του 20
0ΙΙ

αιώνα (Λιάπης Α., 1995β). Έτσι τ/Ρ

καταγωγΙ1 τους τη διεκδικούν όλα τα κράτη της πεΡΙΟΧΙ1ς, ενώ ταυτόχρονα

διατυπώνεται και η άποψη ότι πρόκειται για αυτόχθονα πληθυσμό με ρίζες στην

ελληνική αρχαιότητα. Σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες εκσλαβίστηκαν περί το

1100 μ.Χ. και εξισλαμίστ/καμ ΤΟΡ 160 και /70 αιώνα μ.Χ. ενώ κάποιοι αναφέρουν ότι

εξισλαμίστηκαν ακόμη παλαιότερα (Λιάπη, Α., 1995, Σγουρίδης Π., 2000). Αρχικά

(βυζαντινή περίοδος) ήταν χριστιανοί και μετά την πτώση της βυζαντινής

αυτοκρατορίας αναγκάστηκαν να αλλαξοπιστήσουν, κάτω από την απειλ11 των σφαγών

και της τουρκικής καταπίεσης. Ο Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου αναφέρει

(Παπαχριστοδούλου , 1958) επικαλούμενος και την βουλγαΡΙΚ11 ιστορία του Jirecek

Slavtscllew, ότι οι Πομάκοι εξισλαμίσθηκαν ομαδικά στην περίοδο 1656-1661 επί

Μωάμεθ Δ' και μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως του Γαβριήλ οπότε και κατεδαφίστηκαν

218 εκκλησίες και 336 παρεκκλήσια. Το στοιχείο αυτό πρέπει να θεωρηθεί ακριβές,

διότι η ορειν11 Ροδόπη είναι γεμάτη από λείψανα εκκλησιών, χριστιανικών

νεκροταφείων και αντικειμένων (Κερασιά, Μελίταινα, Πόα, Γενετή, ΕσΟΧΙ1,

Μοναστήρι. Κρυστάλλη). Οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους ήταν Πομάκοι, άρα

χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι τους ναούς πριν αλλαξοπιση1σουν. Εδώ είναι σκόπιμο να

αναφέρουμε ότι ένα μέρος των Πομάκων παρ' όλες τις πιέσεις που δέχτηκε διατήρησε

την θρησκεία του ως κρυπτοχριστιανικό, αποτελώντας ζωνταV11 απόδειξη της ιστορικής

πραγματικότητας, που σταδιακά χάθηκε στο πέρασμα του χρόνου (Φωτέας Π., 1977).

Αυτό που έχει παραμείνει σήμερα και αποδεικνύει του λόγου το αληθές, είναι οι

ονομασίες πολλών συνοικισμών και τοπωνυμίων που έχουν χριστιανική προέλευση.

Έτσι στην πεΡΙΟΧ11 του Κέχρου υπάρχει η ονομασία Μερκόζ που σημαίνει καρυδιά

(κοζ') της Μαρίας (Μερ - Παναγία). Κατά την παράδοση υΠΙ1ρχε καρυδιά απ' όπου

ανάβλυζε αγίασμα. Παράλληλα η τουρκική ονομασία του οικισμού Νυμφαία είναι.

Γιάνκιοϊ (χωριό του Γιάννη) (Φωτέας Π" 1977, Λιάπης Α., 1983) ενώ στην κοινότητα

Ωραίου Ξάνθης απαντώνται οι ονομασίες Τεοτόκα (Θεοτόκιον) και Σταματέσκο

(Σταμάτιον) κλπ. (Γεωργούλα Γ. & Γρυλλάκη, 2000). Σήμερα οι Πομάκοι είναι

φανατικοί μουσουλμάνοι και ελέγχονται σχεδόν απόλυτα από τους ιμάμηδες των

χωριών τους.

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως οι Πομάκοι λέγονται και Αχριάν και είναι

απόγονοι του αρχαίου θρακικού φύλου των Αγριάνων. Πολλά τοπωνύμια στην περιοχή

12
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Ξάνθης. όπου βρίσκονται και οι περισσότεροι Πομάκοι, διασώζουν τους Αγριάνες.

Έτσι σημειώνουμε τη συνοικία της Ξάνθης Αχριάν μαχαλεσή = γειτονιά των Αχριανών,

όπου και οι Πομάκοι κάτοικοί της αυτοαποκαλούνται Αγριάνες. Στην περιοχή του

Έβρου υπάρχει ο συνοικισμός ΑχΡιάν Πουναρή που σημαίνει πηγή των Αγριάνων, ενώ

το χωριό της περιοχής ονομάζεται Αγριανή. Η λέξη Πομάκος κατά μεν τους

Βούλγαρους προέρχεται από τη βουλγαρική λέξη ponlaganl που σημαίνει βοηθώ,

εξαιτίας της βοήθειας προς τους Τούρκους κατά των Βουλγάρων το 1876. Κατά τους

Έλληνες πιθανόν να προέρχεται από τη λέξη πομάξ που σημαίνει πότης και

συμπορεύεται με την παλαιά συνήθεια των Θρακών να πίνουν

(httΡ :11www.kaΡateΙ.gr/Π1a trix/userslgaialponlak.h Ιπι).

Αλλοι λένε πως οι Πομάκοι - Κιζηλμπάσηδες (Κοκκινοσκούφηδες) έχουν σχέση με

τους Ερεθρίνους και κατοικούν στην ορεινή περιοχή Ρούσας του Έβρου. Το

χαρακτηριστικό αυτό όνομα τους δόθηκε γιατί είναι αιρετικοί μουσουλμάνοι

(πιστεύουν στον ανιψιό του Μωάμεθ, Αλί Μπαμπά) και υποχρεώθηκαν μετά τον

εξισλαμισμό τους να φορούν κόκκινο σκούφο. Η αίρεση αυτή είναι μπεκτασική και η

περιοχή που κατοικούν περιλαμβάνει τα χωριά: Κόρυμβος, Σιδηρώ, Σιδηροχώρι. Μικρό

και Μεγάλο Δέριο, Ρούσσα, Άνω και Κάτω Μικράκιο, Κισσός, Μεσημέρι και Ουράνιο.

(Κυρκούδη Θ .• 1995, Λιάπη Α., 1995α).

Η γλώσσα των Πομάκων γενικότερα, είναι ένα νοτιοσλαβικό ιδίωμα που περιλαμβάνει

επιπρόσθετες βουλγαρικές λέξεις (άνω του 50% των λέξεων που χρησιμοποιούν).

Επιπλέον έχει προσμίξεις ελληνικών και τουρκικών λέξεων, συχνά παραφρασμένων,

και κατά πολλούς είναι προφορική, δεδομένου ότι μέχρι πρόσφατα δεδομένου ότι δεν

υπάρχουν γραπτά μνημεία της γλώσσας των Πομάκων

(httΡ:ΙI\V\Νw.kaΡatel'gr/matrίχ/ιlsers/gaίalΡΟΠ1ak.hιm).Βέβαια στα σχολεία τα παιδιά

των Πομάκων διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα του κράτους στο

οποίο βρίσκονται, ενώ επιπλέον διδάσκονται την τουρκική και την αραβική. Αυτό το

φαινόμενο ίσως προκαλεί σύγχυση στους κόλπους της κοινωνίας αυτής δεδομένου ότι η

μητρική γλώσσα τους, η πομακική δεν διδάσκεται και συνεπώς μπαίνει στο περιθώριο.

Ίσως λοιπόν πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και να

φέρει τους Έλληνες Πομάκους εγγύτερα στους Έλληνες χριστιανούς και να μην τους

ταυτίζει με τους τουρκόφωνους (τουρκογενείς)Έλληνες της Θράκης (Γεωργούλα r. &
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Γρυλλάκη Σ., 2000). Εξάλλου, μεταξύ Διδυμοτείχου και Ορτακιόι υπήρχαν

αποκλειστικά ελληνόφωνοι Πομάκοι γνωστοί με την ονομασία Μάρηδες και

Γραβανίτες (http://www.kapatel.Ill'/nlatri x/users/gaialpOInak.hIIn).

Όσον αφορά τους οικισμούς τους μπορούμε να αναφέρουμε ότι έχουν ως επίκεντρο

θρησκευτικής λατρείας το τζαμί, και παρουσιάζουν ιδιαίτερα πυκνή δόμηση. Για τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικισμών αυτών γίνεται εκτενής αναφορά στο 50

κεφάλαιο.
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Σχετικά με τους Κιζηλμπάσηδες Πομάκους, μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζουν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή η αίρεση τους εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά τόσο προς

τη χριστιανική πίστη, όσο και προς τις αρχαίες μυστηριακές τελετές. Βέβαια οι

Κιζηλμπάσηδες, χιλιάδες χρόνια, κρατούν μυστικότητα σχετικά με τη μυστηριακή

λατρεία τους, ωστόσο γνωρίζουμε ότι σταυρώνουν το ψωμί όταν το κόβουν, KΕVτάνε

σταυρούς στους πάτους από τις κάλτσες τους, πίνουν νερό από τα αγιάσματα και

επισκέπτονται χριστιανικά ξωκλήσια, τρώνε χοιρινό και πίνουν οινοπνευματώδη σε

αντίθεση με τους ομόθρησκούς τους (Κυρκούδη Θ., ί 995).

2.2.3. Ρώμα (Αθίγγανοι)

Όσον αφορά στους Αθίγγανους της Θράκης γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στην περιοχή

από τα βυζαντινά χρόνια και αποτελούν το μικρότερο πληθυσμιακά ποσοστό της

μειονότητας. Αυτό ίσως και γιατί πολλοί χριστιανοί Αθίγγανοι αναγκάστηκαν ή

θέλησαν να μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές, όταν η Θράκη έπεσε στα χέρια των

τούρκων το 15Q
αιώνα. Από αυτούς που παρέμειναν στην περιοχή πολλοί κράτησαν την

θρησκεία τους, ωστόσο μερικοί δεν άντεξαν τα πιεστικά μέτρα της Τουρκικής

διοίκησης και εξισλαμίστηκαν. Πολλά χρόνια αργότερα και κατά την υπογραφιι της

συνθιικης της Λωζάνης, οι εξισλαμισμένοι Αθίγγανοι θεωΡΙ1θηκαν ότι αποτελούν μέλος

της μειονότητας και έτσι η μετακίνηση τους από τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης

θεωρήθηκε προαιρετική. Εδώ ίσως είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι η

εξισλαμισμένοι Αθίγγανοι της Δυτικής Θράκης αποτελούν μόλις το 15 με 18% των

Αθίγγανων της Ε)λάδας, οι οποίοι στ/ν πλειοψηφία τους είναι Χριστιανοί (Γεωργούλα

r. & Γρυλλάκη Σ., 2000, Λιάπη Α., 1995α).
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Η πιο συνήθης γλώσσα στις τάξεις τους είναι η τουΡΚΙΚ1i ενώ η πανάρχαια

Ινδοευρωπαϊκής προέλευσης γλώσσα τους (Ρωμανές) υποχωρεί ραγδαία, Πιο

συγκεκριμένα πρόκειται για μια διάλεκτο που περιλαμβάνει κράμα ελληνικών,

τουρκικών και ρουμανικών λέξεων και σε μικρότερο βαθμό αρμενικών και περσικών.

Από τη φύση της μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια γλώσσα με ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά και δεδομένου ότι είναι προφορική, εφόσον δεν υπάρχουν γραπτά

αθιγγανικά κείμενα, είναι ίσως δύσκολο να διατηρηθεί καθώς είναι υποχρεωμένοι να

διδάσκονται, πέραν της επιmiμου ελληνικής και την ξένη προς τις παραδόσεις τους

τουρκική γλώσσα (Γεωργούλα Γ. & Γρυλλάκη Σ., 2000, Λιάπη Α., 19950).

Σχετικά με την θρησκευτική τους πίστη μπορούμε να αναφέρουμε ότι «οι Αθίγγανοι

της Ανατολικής Θράκης, λόγο και της ιδιοσυγκρασίας, τους δεν ήταν δυνατό να

ακολουθήσουν το αυστηρό λατρευτικό τυπικό του σουwιτικού Ισλάμ και γι' αυτό

παρέμειναν ως μουσουλμανίζοντες, ακολουθώντας το δερβισικό τάγμα των

ΜπεκτασΙδων» (Γεωργούλα r. & Γρυλλάκη Σ., 2000). Με δεδομένο την χαλαρή σχέση

τους με τα αυστηρά θρησκευτικά 1iθη και έθιμα των τουρκογενών μουσουλμάνων, οι

Αθίγγανοι της πεΡιοΧιiς θεωρούνταν από τους τουρκογενείς, υποδεέστεροι και

γενικότερα η στάση των δεύτερων απέναντί τους ήταν περιφρονητική. Πολλές φορές

μάλιστα τους συμπεριφέρονταν ρατσιστικά και τους αποκαλούσαν περιπαικτικά

«Τσιγγάνε». AutJi η στάση βέβαια τα τελευταία χρόνια άρχισε να αντιστρέφεται, ίσως

ύστερα από πιέσεις Τουρκίας προς τους τουρκογενείς μουσουλμάνους, προκείμενου να

προσαρτηθεί το σύνολο της μειονότητας υπό το κοινό χαρακτηριστικό που είναι η

θρησκεία, χωρίς όμως να κερδίσουν την συνείδηση των Αθίγγάνων (Γεωργούλα r.&

Γρυλλάκη Σ., 2000, Κοττάκης Μ., 2000).

Όσον αφορά τις επαγγελματικές τους δρασηιριότητες, αυτές αφορούν κυρίως το

εμπόριο, ενώ πολλοί από αυτούς εργάζονται ως αχθοφόροι και ως εργάτες σε εποχιακές

δουλείες. Επιπλέον αρκετοί είναι οργανοπαίχτες και τραγουδιστές, όπου συνηθίζουν να

γυρνούν σε γειτονιές κατά τις ημέρες εορτών και να διασκεδάζουν όποιον το θελήσει.

Τέλος λίγοι εξακολουθούν να ασχολούνται με την καλαθοπλεκτική, που αποτελεί και

το παραδοσιακό τους επάγγελμα και έτσι σε προσπάθεια αναγνώρισης της εν λόγω

15



l\'σl\'(,ι\'I""Ι';; 2:Η\'I('fτι;lσ::ς & Ι lολΕ()()lψl"''ΙΊ IlραΊfιlΙ.η ...·()τηnι
~τuo...; .\-I~;ι(\ν(lτιK()\); Οlκισμοl\ 'Ι'ης Θρ\iι,η;

Κ ηiη nφ(Ίς 1.τι';ωανι lς

1(1\)(1(11:"; 1(1)(ίν\'IΕ

Ι

1
J

j

]

]

Ι

]

j

J

Ι

Ι

j

δραστηριότητας, ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το Μουσείο καλαθοπλεκτικής το 1995

(Ζεγκίνης Ε., 1994, Κοττάκης Μ., 2000).

Σχετικά με την κατοικία τους και τους τόπους διαμονής τους μπορούμε να αναφέρουμε

ότι προτιμούν τα χωριά και περιοχές στις παρυφές των μεγάλων πόλεων. Παρατηρείται

ακόμη ότι οι γειτονιές ή οι συνοικίες στις οποίες διαμένουν, κατοικούνται αμιγώς από

αυτούς (Ζεγκίνης Ε., 1994). Χαραιαηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τον οικισμό

του Ηφαίστου κοντά στην Κομοτηνή καθώς και την συνοικία Αλάν-Κουγιού, στο

εσωτερικό της πόλης όπου όμως οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά άσχημες. Γι'

αυτό ίσως το λόγο, όπως επίσης και γιατί το σύνολο της συνοικίας έχει κριθεί

αυθαίρετο, έχει προβλεφθεί η μετεγκατάστασ11 της, εκτός των ορίων του Δ11μου

Κομοτην11ς και πιο συγκεκριμένα ανατολικά της πόλης κοντά στον ποταμό

τρελοχείμαρρο. Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται εκτενιΊς αναφορά στα πολεοδομικά

χαρακτηριστικά των οικισμών των Αθίγγανων.

2.3. Η Πολιτισμική Ιδιαιτερότητα της Μουσουλμανικής Μειονότητας τ/ς Δυτικής

Θράκης

Όσον αφορά στορ ορισμό της μειονότητας, γνωρίζουμε ότι τα μέλη της πρέπει να έχουν

κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία να συνδέονται με την θέση και τον βαθμό

ενσωμάτωσης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπου ζουν. Όταν αυτά τα

χαρακτηριστικά δεν συνδέονται με τις φυσικές ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχουν,

όπως το χρώμα του δέρματος, τότε το κριτήριο διαφοροποίησης είναι κυρίως το κοινό

πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Το κοινό υπόβαθρο σ' αυη1 την περίπτωση είναι τόσο η

γλώσσα και η θρησκεία, όσο και ο τρόπος διαβίωσης, τα 11θη και έθιμα αυτού του

συνόλου (Κανακίδου Ε., 1994).

Όταν ορισμένα χαραιαηριστικά της μειονότητας είναι έντονα διαφοροποιημένα, όπως η

ομιλία και το ντύσιμο, τότε η διάκριση είναι μεγάλη. Αν επίσης πρόκειται για

θρησκευτική μειονότητα, που η θρησκεία ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό και τις

δραστηριότητες κάθε ατόμου, τότε η διαφοροποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στην

περίπτωση που τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνυπάρχουν τότε η διαφοροποίηση είναι

ακόμη πιο έντονη. Συνεπώς στην περίπτωση της ΔυτικιΊς Θράκης, όπου συντρέχουρ
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όλα τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η θρησκευτική μειονότητα που λέγεται ταυτόχρονα

ότι είναι και ομοιογενής, να θεωρείται ότι αποτελεί μια πολιτισμική ενότητα. Βέβαια

κάτι τέτοιο είναι σχετικό διότι, όπως αναφερθήκαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η

μειονότητα αποτελείται από τρεις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες (τουρκογενείς,

πομάκους. αθίγγανους), με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία (Κανακίδου Ε.,

1994).

Γενικότερα πάντως και σχετικά με τη ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, πρέπει να

δεχτούμε ότι τόσο η γλώσσα όσο και η θρησκεία, αποτελούν τα καθοριστικά

χαρακτηριστικά της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της μουσουλμανικής μειονότητας

Αναφορικά με την θρησκεία στις μουσουλμανικές κοινωνίες, γνωρίζουμε ότι αποτελεί

τον κυρίαρχο παράγovτα διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων και στην περίπτωση

της Δυτικής Θράκης, αυτή η στάση τήρησης με συνέπεια των θρησκευτικών

καθηκόντων και γενικότερα των παραδόσεων τους, δεν φαίνεται πως επηρεάζει την

στάση της πλειονότητας απέναντί τους. Επίσης το γεγονός ότι η μειονότητα θεωρείται

δίγλωσση και χρησιμοποιεί, είτε την ελληνική είτε η τουρκική γλώσσα στις

καθημερινές της συναναστροφές, πάλι δεν φαίνεται ότι αποτελεί πρόβλημα για

κανέναν, δεδομένου ότι και χριστιανοί κάτοικοι χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα.

Το πρόβλημα διαφαίνεται μάλλον σε επίπεδο θεσμών (κράτους- εκπαίδευσης), όπου η

διγλωσσία συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στην συμμετοχή των μελών της

μειονότητας στους θεσμούς της ευρύτερης κοινωνίας της Θράκης (Κανακίδου Ε.,

1994).

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά της μειονότητας μπορούμε να αναφέρουμε

ότι η πολιτική που εφαρμοζόταν από το Ελληνικό κράτος για την διαφύλαξη και

προστασία της, παρουσίαζε διαφορετικές όψεις, εξαρτημένες συνήθως από γενικότερες

πολιτικές επιλογές στις σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες (θετική όταν

κύριος εχθρός για την χώρα εθεωρείτο ο κομμουνισμός και η Βουλγαρία, αρνητική

όταν οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας περνούσαν περίοδο έvτασης). Σήμερα υπάρχει

σταθερότερη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, περισσότερο εναρμονισμένη σε Ευρωπα'ίκά

δεδομένα. Έτσι η μουσουλμανική αρχιτεκτονική προστατεύεται από το υπουργείο

πολιτισμού και τα ισλαμικά μνημεία έχουν κριθεί διατηρητέα. Επίσης οι γάμοι μεταξύ
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των μελών της μειονότητας τελούνται μέχρι και σήμερα με καθιερωμένο τελετουργικό

και γενικότερα, τα ήθη και έθιμα της μειονότητας που παραμένουν αναλλοίωτα στο

πέρασμα των χρόνων, προβάλλονται και προστατεύονται από τους επίσημους φορείς

της διοίκησης (παραδειγμα η καθιέρωση του πολιτιστικού διημέρου του Δήμου Μύκης

που γίνεται με παρουσία εκπροσώπων των κεντρικών και τοπικών αρχών. -Εφημερίδα

Ελευθεροτυπία, 6/9/03). (Κοττάκης Μ., 2000).

2.4. Η Στάση της Μειονότητας Απέναντι στο Ελληνικό Κράτος

Όπως έχουμε Ι1δη αναφέρει η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελείται

ουσιαστικα από τρι:ις διcΦoΡ€1ΙKές εθνοτικές ομάδες, τους Πομάκους, τους

Τουρκογενείς, και τους Αθίγγανους μουσουλμάνους και των οποίων οι στάση στα

ογδόντα χρόνια με την ενσωμάτωση της Θράκης στην ελληνική επικράτεια, έχει

περάσει πολλές και διαφορετικές φάσεις. Αυτές αφορούν τον τρόπο της εσωτερικής

συγκρότησης, τη στάση της απέναντι στην διοίκηση, το βαθμό οικονομικής και

κοινωνικής ενσωμάτωσης, τις σχέσεις με το χριστιανικό πληθυσμό της περιοχής καθώς

και τις σχέσεις της με την Τουρκία (Ακαδημία Αθηνών, 1994).

Κατά την πρώτη περίοδο των ογδόντα αυτών χρόνων και μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά

χρόνια. ο μοναδικός ίσως παράγοντας που καθορίζει την στάση της μουσουλμανικής

μειονότητας απέναντι στην χριστιανική διοίκηση και τοπική κοινωνία είναι ο

θρησκευτικός. Αυτό συνέβη γιατί αυτός ίσως είναι και ο μοναδικός συνεκτικός κρίκος

ανάμεσα σ' αυτές τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και καθορίζει:

• τη συνολική στάση της μειονότητας απέναντι στην διοίκηση η οποία μπορεί να

χαρακτηριστεί αρμονική δεδομένου ότι δεν επιδιώκεται οποιαδήποτε παρέμβαση στα

θρησκευτικά ζητήματα,

• την σχέση της μειονότητας με την Τουρκία η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί αν όχι

εχθΡΙΚ11, αποστασιοποιημένη δεδομένου ότι η Τουρκία περνάει την νεοτουρκική

(κεμαλΙΚ11) φάση της ενώ η μουσουλμανιΚΊl μειονότητα της ΘράΚ11ς είναι

προσκολλημένη στα παλαιομουσουλμανικά και θεοκρατικά χαρακτηριστικά της

Οθωμανικής αυτοκρατορίας (Ακαδημία Αθηνών, 1994).

Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα από την στάση της

μειονότητας την περίοδο αυτή και πιο συγκεκριμένα:
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• στις 14 ΜαΊου του 1920 ο ελληνικός στρατός, με επικεφαλής τον στρατηγό

Ζυμβρακάκη, εισέρχεται ως ελευθερωτής και προστάτης της ζωή και της τιμής των

κατοίκων της Κομοτηνής. Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της πόλης έδειξαν

ικανοποιημένοι από την ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα αφού

σταμάτησαν οι βιαιοπραγίες που συνέβαιναν σε βάρος τους κατά την διάρκεια της

Βουλγαρικής κατοχής,

• το 1928 με επιστολή τους προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο 115 μουσουλμάνοι από την

Ξάνθη. τονίζουν ότι δεν είναι Τούρκοι και ζητούν να εξαιρεθούν από την ανταλλαγή

πληθυσμών, σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο στο μέλλον

• στα χρόνια του 2
QιI

Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα κατά την Βουλγαρική

κατοχή (1941-1944),χριστιανοί και μουσουλμάνοι αλληλοβοηθούνται και υπάρχει

απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ των (Κοτάκκης Μ., 2000).

Η δεύτερη περίοδος ξεκινά την δεκαετία του 1950 και φτάνει μέχρι και τα τέλη της

δεκαετίας του 1960. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου επιχειρούνται μια σειρά

από ανοίγματα, τουλάχιστον εκ μέρους της Ελλάδας προς την Τουρκία που ουσιαστικά

επιβάλλονται από τον ατλαντικό προσανατολισμό της χώρας και έχουν σημαντικές

επιπτώσεις στους κόλπους της μειονότητας. Έτσι με συνεχείς συμφωνίες μεταξύ

Ελλάδας και Τουρκίας έχουμε:

• το 1951, την υποχρεωτική εκμάθηση τους τουρκικής γλώσσας από τους Πομάκους

που κατοικούν στην δυτική Θράκη,

• το 1953, την ίδρυση του γυμνασίου «Τζαλάλ- Μπαγιάρ,! στην Κομοτηνή και την

ανάρτηση σε όλα τα πομάκικα σχολείο επιγραφών με την ένδειξη τουρκικό σχολείο,

• την δεκαετία του 1960, την πρόσληψη ελλήνων μουσουλμάνων δασκάλων στα

μειονοτικά σχολεία που έχουν εκπαιδευτεί στην Τουρκία,

• και το 1966, την ίδρυση μειονοτικού γυμνασίου- λυκείου στην Ξάνθη.

Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν η ομογενοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας

και έτσι η μειονότητα αποκτά κοινό γλωσσικό ιδίωμα (Ακαδημία Αθηνών, 1994).

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αυτή,

• οι έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης αποδοκίμασαν τα έκτροπα που συνέβησαν το

1955. εναντίον των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη. Σε κοινή δήλωση των Οσμάν
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Νουρί. Χαδμί Μουσείν Χιμλί, (βουλευτών της μειονότητας στη Θράκη), καθώς και ο

Ιμάμης και ο πρόεδρος του Εχίνου, έγραψαν ότι «ολόκληρος ο πληθυσμός της

μειονότητας αποδοκιμάζει με αποτροπιασμό τους βανδαλισμούς και τις διώξεις του

τουρκικού όχλου κατά των Ελλήνων και των ορθοδόξων εκκλησιών της

Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, ενώ το ελληνικό κράτος μας χτίζει σχολεία και

τζαμιά και μας προστατεύει καλύτερα από τους Έλληνες συμπατριώτες μας»

(Κοτάκκης Μ., 2000).

Η τρίτη περίοδος ξεκινά το Δεκέμβριο του 1967 και λήγει με την εισβολή των Τούρκων

σηιν Κύπρο. Κατά τ/ν περίοδο αυτή οι κινήσεις από πλευράς μειονότητας είναι

περιορισμένες, όπως άλλωστε και του υπολοίπου ελληνικού πληθυσμού, ωστόσο

συμβαίνουν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα:

• πρώτον ότι η Τουρκία έχοντας πετύχει την προηγούμενη περίοδο να

ομογενοποιήσει τ/ν μειονότητα και να την καταστήσει ένα ενιαίο σύνολο

(θρησκευτικά, γλωσσικά και «εθνικά,,), αρχίζει να κάνει έκδηλο το ενδιαφέρον της

για τ/ν «προστασία των δικαιωμάτων τ/ς μειονότητας,

• και δεύτερον οι ηγετικοί παράγοντες τ/ς μειονότητας αρχίζουν να αμφισβητούν τον

οριστικό χαρακτήρα της των ρυθμίσεων της συνθήκης της Λωζάwης και να

προσβλέπουν στην Τουρκία ως ηι μητέρα πατρίδα (Ακαδημία Αθηνών, 1994).

Από ελληνικής πλευράς, η τότε κυβέρνηση των συνταγματαρχών αρχίζει να

συνειδητοποιεί τα λάθη του παρελθόντος και να διαπιστώνει ότι ο ξένος παράγοντας

είναι αυτός που ουσιαστικά καθορίζει την στάση τ/ς μειονότ/τας. ffΕτσι το καθεστώς

της εποχής προσφεύγει σε διοικητικά μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα τα οποία όμως

όχι μόνο δεν αντιστρέφουν το κλίμα. αλλά έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η

μειονότητα συσπειρώνεται όχι μόνο για λόγους εθνικούς και θρησκευτικούς, αλλά και

λόγους αυτοάμυνας απέναντι στην καταπιεστική κυβέρνηση (Ακαδημία Αθηνών,

1994).

Η τέταρτη περίοδος ξεκινά από το 1974 και φτάνεί μέχρι τις μέρες μας όπου η

μεταπολίτευση δημιουργεί στην μειονότητα σύγχυση και έτσι αυτή κρατά μια στάση

αναμονής. Η σύγχυση αυτή ίσως διαφαίνεται στους κόλπους μειονότητας εξαιτίας της

εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο και το φόβο αντιποίνων από ελληνικής πλευράς, με
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αποτέλεσμα την φυγή πολλών μουσουλμάνων προς της Τουρκία. Το φαινόμενο όμως

αυτό δεν παρατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. διότι σύντομα υπήρξε

αντιστροφή των συναισθημάτων, που εν πολλοίς προκλήθηκε από την στρατιωτική

δικτατορία του Εβρέν στην Τουρκία. Τότε υπήρξαν πολλές περιπτώσεις σωτήριας

παρέμβασης του Ελληνικού κράτους υπερ Ελλήνων μουσουλμάνων. κυρίως φοιτητών

σε Τουρκικά Πανεπιστήμια που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί από το στρατιωτικό

καθεστώς. Η περίοδος αυτή θεωρείται από πολλούς και η αρμονικότερη στις σχέσεις

επίσημου Ελληνικού κράτους - μειονότητας, τις τελευταίες δεκαετίες. Στη συνέχεια

ακολουθεί μια περίοδος αναμονής αλλά μετέπειτα ξεκινά πάλι μια σειρά διεκδικήσεων

από την μεριά της μειονότητας που ουσιαστικά αποβλέπει:

• στην κατοχύρωση καθεστώτος που, κατ' άλλους υπερβαίνει τα συνταγματικώς

καθιερωμένα δικαιώματα του πολίτη και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ενώ

κατ' άλλους, διασφαλίζει την πλήρη ισότητα για τιιν μειονότητα, συνταγματικά

κατοχυρωμένη και διοικητικά εφαρμοσμένη. Οι διεκδικήσεις αυτές παίρνουν

πολλές φορές την μορφή δυναμικών εκδηλώσεων και διαμαρτυριών, και

συνδυάζονται και με διακρατικές παρεμβάσεις, που αρχικά προκλήθηκαν από την

ακύρωση των δημοτικών εκλογών στην Κομοτηνή το 1982, όταν εκλέχθηκε

Δήμαρχος από την μειονότητα.

• και στην οργάνωση μιας άτυπης μειονοτικής ηγεσίας που θα λάβει την κομματική

της έκφραση •. με την υποβολή ανεξάρτητών υποψηφιοτήτων στις εκλογές του 1985

και τι,ν δημιουργία μειονοτικών κομμάτων στις εκλογές του 1989. 1990 και 1993

(Ακαδημία Αθηνών, 1994).

Μετέπειτα αυτή η κινητικότητα της μειονότητας δείχνει να μετριάζεται δεδομένου της

κατάργησης αυτών των μειονοτικών κομμάτων και της ένταξης των μουσουλμάνων

υποψηφίων στις ήδη υπάρχουσες παρατάξεις.

Ωστόσο την τελευταία δεκαετία της περιόδου αυτής παρατηρούνται και οι εξής

ενέργειες:

• η μειονότι,τα σε συνεργασία με τους χριστιανούς κατοίκους τιις Κομοτηνής,

ιδρύουν στις 27/2/1996 την Πρωτοβουλία Πολιτών για Δημοκρατικά, Κοινωνικά και

Πολιτιστικά Δικαιώματα. Την ιδρυτική διακήρυξη της κίνησης υπέγραψαν οι Αχμέτ

Χασάν (δημοτικός σύμβουλος), Αμπτουραχίμ Μεμέτ (πρόεδρος κοινότητας Κέχρου),
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Αχμέτ Εμίν (νομαρχιακός σύμβουλος), Γκαλίπ Γκαλίπ (βουλευτής της μειονότητας)

όπως επίσης και οι Παπαδριέλης Γιώργος (δΙιμαρχος Κομοτηνής) Γιανακίδης Άρης

(αντινομάρχης), Ευστρατίου Αλέκος (αντιδ1iμαρχος) και ο Κίμων Καλδιριμτζιiς

(νομαρχιακός σύμβουλος) Κ.α.

• το 1999. το αποτελούμενο από χριστιανούς και μουσουλμάνους νομαρχιακό

συμβούλιο Ροδόπης καταδικάζει στις 5/4/1999 την Νατοική παρέμβαση στην

Γιουγκοσλαβία και διατυπώνει ότι κάθε αναφορά για παραλληλισμό της περιοχής μας

με το Κόσοβο, είναι καταδικαστέα κι επισημαίνει ότι «καμία σύγκριση δεν μπορεί να

γίνει δεκτή. Ο λαός της περιοχής απολαμβάνει τα ίσα δικαιώματα και έχει ίσες

ευκαιρίες στην πρόοδο και την ανάπτυξη του και συμβιώνει σε ένα κλίμα ειρήνης,

αρμονικής συνεργασίας και ασφάλειας.» (Κοτάκκης Μ., 2000).

Κλείνοντας την ιστορική αναδρομ1i παρατηρούμε ότι στο χώρο της Δυτικής Θράκης

έχουν περάσει πολλές εθνότητες, οι οποίες εmιρέασαν καθεμία διαφορετικά την

φυσιογνωμία του τόπου. Ο τόπος αυτός, αποτελούσε το «μιiλον της Έριδ09~ για την

Βουλγαρία και την Τουρκία. Στο πέρασμα των χρόνων μετά την οριστική ενσωμάτωση

της περιοχιiς στην Ελλάδα, οι διάφορες πολιτικές τόσο της Ελλάδας όσο και των

υπόλοιπων δύο χωρών, επηρέασαν τόσο την χωρική διαμόρφωση και οικισΤΙΚ1i

οργάνωση. όσο και τον τρόπο ανάπτυξής της. Βέβαια βασικοί συντελεστές αυτής της

διαφορετικότητας. πέρα από τις πολιτικές των τριών κρατών, είναι οι ίδιες οι εθνότητες

που διαμένουν σε aUτIiv, καταθέτοντας τα δικά τους πολιτισμικά χαρακτηριστικά και

διαμορφώνοντας ένα μοναδικό οικιστικό σύνολο που διαφέρει κατά τόπους ανάλογα με

την εθνοτική ομάδα. Παρακάτω παραθέτονται συνοπτικά τα δημογραφικά και τα

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. που αποτελούν εκείνες τις κοινωνικές συνιστώσες που

επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την πολεοδομΙΚ1i πραγματικότητα τους μειονοτικούς

οικισμούς της ΔυΤΙΚ1iς Θράκης.
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: Δημογραφικά στοιχt:ία

Από το 1913. μετά την τουρκοβουλγαρική σύμβαση για την ανταλλαγή πληθυσμών,

49.000 μουσουλμάνοι εγκατέλειψαν την Θράκη. Μέχρι τα τέλη του 1919 με την είσοδο

των ελληνικών στρατευμάτων έχουν απομείνει 84,000 μουσουλμάνοι οι οποίοι όμως το

1928 φτάνουν τις 103.000. Ανάμεσα τους υπερέχει το τουρκογενές στοιχείο, στη

συνέχεια έπονται οι Πομάκοι με μεγάλη διαφορά, ενώ οι Αθίγγανοι είναι ολιγάριθμοι.

Την ίδια περίοδο το ελληνικό στοιχείο, στην νέα του σύνθεση, αποτελούταν από τους

παλαιούς κατοίκους που δεν είχαν μετακινηθεΙ από τους φυγάδες που παλιwόστησαν

και από τους νέους έποικους, από τις πρόσφατα χαμένες πατρίδες (Γεωργούλα r. &

Γρυλάκη Σ, 2000).

Η ενσωμάτωση της Θράκης (Μάιος 1920) και η ελληνοτουρκική σύμβαση για την

ανταλλαγή πληθυσμών (30.1.1923) επέφερε σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος του

χριστιανικού και μουσουλμανικού πληθυσμού στην περιοχή της Θράκης. Μετά την

ανταλλαγιi των πληθυσμών και τη μαζική αναχώρηση των Βουλγάρων, ο

μουσουλμανικός πληθυσμός συρρικνώθηκε από 65% σε 39% ενώ το αντίστοιχο

ελληνικό, μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, έφτανε τους 170.000 περίπου. Ο

αριθμός των Ελλήνων, Βουλγάρων και μουσουλμάνων που συνολικά άλλαξαν τόπο

εγκατάστασης υπολογίζεται σε 2.300.000 - 2.500.000 (ΓενΙΚ1i γραμματεία Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 1994). Από αυτούς. οι 1.300.000 περίπου

υπολογίζεται ότι είναι Έ/ληνες και οι 500.000 μουσουλμάνοι. Οι Έλληνες πρόσφυγες

εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Δυτική Θράκη και την Μακεδονία. (Δαγκωνάκη Ζ.,

Κασμερίδης Ν. & Κεφαλά Ν., 1996).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών του 1920 και του 1928, παρατηρείται αύξηση

του ελληνικού πληθυσμού της ΔυΤΙΚ1iς ΘράΚ11ς κατά 96.264 άτομα. Η διαφοροποίηση

αυτή συνεπάγεται αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας από 24,06% σε 34,82% ανά

κμ2 με μέση πυκνότητα στο σύνολο της εθνικής επικράτειας 47,66% ανά κμ2. (Γενική

γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 1994). Έτσι λοιπόν

σύμφωνα με την απογραφή του 1928 ο πληθυσμός στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και

Έβρου παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 52,36% σε σχέση με τον πληθυσμό που

εμφανίζεται στην απογραφή του 1920. Ειδικότερα οι χριστιανοί αποτελούσαν το

66.15% του πληθυσμού και οι μουσουλμάνοι το 33,85% (Ακαδημία Αθηνών, 1994).
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Από το 1928 μέχρι το 1940 παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού κατά 18.72%. Έκτοτε

οι αριθμοί που καταγράφονται ανά δεκαετία φανερώνουν διαρκείς αυξομειώσεις για

τον πληΘυσμό της Θράκης σε μια ευρύτερη περίοδο που σημαδεύεται από μικρή αλλά

σταΟεριι πληΟυσμιαΚli αύξηση σε πανελλαδική κλίμακα. συγκεκριμένα 1940: 359.928,

1951: 336.954. 1961: 355.555,1971: 329.582, 1981: 345.220, 1991: 337.536 Κα/ το

2001: 362.038 κατοίκους.

Πιο συγκεκριμένα,από το 1940 μέχρι το 1991 παρατηρείται μια μείωση του πληθυσμού

της Θράκης κατά 22.500 (6,25%) ενώ ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού στο σύνολο

της χώρας την ίδια στιγμή είναι 0,82% ετησίως.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην προαναφερθείσα μείωση του πληθυσμού της περιοχής

είναι:

;, Η γεωγραφικήαπομόνωση.

;, Η οικονομικήυπανάπτυξητης περιοχής.

>- Η εγκατάλειψη της περιφέρειας από το ελληνικό κράτος.

" Η έλλΕιψη οικονομικών πόρων λόγω ενός φαύλου κύκλου εγκατάλειψης της

περιοχής από το χριστιανικό στοιχείο (Δαμουλάκη Ε., Δούνια 1., Πούλου Μ. &

Ταμουρίδου Ε., 1998).

Η εγκατάλειψη της περιοχής οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση που είναι ένα

φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζει κυρίως το χριστιανικό στοιχείο της Θράκης. Οι

μουσουλμανικοί μειονοτικοί πληθυσμοί, λόγω της ανασφάλειας που τους χαρακτηρίζει,

σπάνια εγκατέλειπαν τις περιοχές κατοικίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

αποτελούν οι Πομάκοι. Για παράδειγμα οι Πομάκοι δεν μετανάστευαν μαζικά, σε

αντίθεση με την υπόλοιπη αγροτική Ελλάδα, εξαιτίας του φόβου ότι αν έφευγαν θα

έχαναν το δικαίωμα τους να γυρίσουν πίσω και γιατί η μετανάστευση βασιζόταν μεν

στις διμερείς συμφωνίες Ελλάδας Τουρκίας και άλλων χωρών, ήταν όμως ελεγχόμενη

από την ελληνική κυβέρνηση (δεν μπορούσαν να φύγουν πάνω από 6 μήνες) (LaJenis

Κ., 2000). Οι εν δυνάμει μετανάστες έπρεπε να παρουσιάσουν πιστοποιητικό

κοινωνικών φρονημάτων, που εκδιδόταν από την αστυνομία. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό

ότι οι μειονότητες ήταν γενικά «αποκλεισμένερ" εκτός εάν ήταν σκόπιμο να φύ'Υουν
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Να σημειωθεί ότι στην περίοδο 1971 - ί 991 η εξέλιξη του πληθυσμού της Θράκης

εμφανίζεται να είναι μικρότερη του εθνικού μέσου όρου και να υπολείπεται κατά 14,4

περίπου μονάδες γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εγκατάλειψη της περιοχής από

τους κατοίκους της. Η γεννητικότητα παρόλο που στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης

είναι μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου κατά την αρχή της περιόδου, στη συνέχεια

μειώνεται σταθερά σε σημείο που να πλησιάζει τον εθνικό μέσο όρο. Αντίθετα η

θνησιμότητα εμφανίζει αύξηση στη Θράκη, γεγονός που οφείλεται στην ηλικιακή δομή

των κατοίκων (Σκάγιανης, 2000). Έτσι ενώ το 1981 ο δείκτης γήρανσης ήταν 0,42 το

199 ί αυξάνεται σε 0,61. Μάλιστα τη διετία 1991-1993 ο πληθυσμός ηλικίας ί 4-65

μειώθηκε σ' όλους τους νομούς. Έτσι η κυρίως η μετανάστευση, η πτώση της

γεννητικότητας στην περιοχή που πάντα εμφανίζονταν μεγάλη και η αύξηση της

θνησιμότητας την συγκεκριμένη εικοσαετία ήταν οι κύριοι παράγοντες της μικρότερης

εξέλιξης του πληθυσμού της Θράκης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όπως είδαμε και παραπάνω, το 200 Ι ο πληθυσμός της δυτικής Θράκης αυξήθηκε κατά

περίπου 24.500 άτομα από το 1991 και έφτασε ξανά στα επίπεδα του 1940. Αυτή η

αύξηση οφείλεται κυρίως στην εγκατάσταση παλιννοστούντων στην περιοχή, στις

προσπάθειες που έγιναν από την πολιτεία αλλά και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για

την ανάπτυξη της περιοχής που περιόρισαν την μετανάστευση του χριστιανικού

πληθυσμού αΜά και προέτρεψαν σε επανεγκατάσταση κάποιο χριστιανικό πληθυσμό

που προέρχεται από την Θράκη και είχε μεταναστεύσει τις προηγούμενες δεκαετίες

καθώς και στην έντονη γΕWηΤΙKότητα που παρουσιάζει ο μουσουλμανικός πληθυσμός.

Εκτίμηση της κατανομής του πληθυσμού της Δυτικής Θράκης και των επιμέρους

νομών της κατά θρήσκευμα για την περίοδο 2001 δεν μπορεί να γίνει καθώς η Ε.Σ.Υ.Ε.

από το 1961 και μετά, δεν παραχωρεί τέτοιου είδους στοιχεία (Θεοχαρίδης, 1992,

Ε.Σ.Υ.Ε.). Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι τα ποσοστά κατανομής χριστιανών και

μουσουλμάνων δεν άΜαξαν πάρα πολύ από το 1991 καθώς η εγκατάσταση ποΜών

χριστιανών στον χώρο της Δυτικής Θράκης αλλά και η υψηλή γεννητικότητα που

παρουσιάζει ο μουσουλμανικός πληθυσμός όλα αυτά τα χρόνια είναι δυο στοιχεία

αλληλένδετα και επηρέασαν ταυτόχρονα την εξέλιξη του πληθυσμού στην Θράκη την

τελευταία δεκαετία. Το γεγονός της μαζικής εγκατάστασης των παλιννοστούντων στον
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συγκεκριμένο χώρο κανείς δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει ενώ από την άλλη μεριά

όπως γράφει και ο Κοτάκης σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Ελσίνκι (έκθεση \990),

οι μουσουλμάνοι αυξάνονται ετησίως με ρυθμό 2.8% (Κοτάκης Μ., 2000), νούμερο

που θεωρείται υπερβολικό μέσα από αυτιι την εργασία. Ίσως κανείς δεν είναι σε θέση

να εκτιμήσει με ακρίβεια που κυρίως οφείλεται η αύξηση του πληθυσμού στην Δυτική

Θράκη την τελευταία δεκαετία, το σίγουρο όμως είναι ότι και οι δυο αυτοί λόγοι είχαν

σημανΤΙΚ11 επιρροιι στην εξέλιξη του πληθυσμού και γι' αυτό συνεπώς εκτιμάται ότι τα

ποσοστά χριστιανών και μουσουλμάνων δεν άλλαξαν σημαντικά από το 1991. (Στο

Νομό Ξάνθης το 1991 κατοικούσαν 9\.000 άτομα και το 2001 102.000, στο Νομό

Ροδόπης το 1991 κατοικούσαν 103.000 και το 200\ 1\ 1.000 και στο Νομό Έβρου το

\99\ κατοικούσαν \44.000 και το 200\ \49.000) (Ε.Σ.Υ.Ε.). Παρακάτω αναφέρεται η

κατανομή του πληθυσμού στην Θράκη σύμφωνα με στοιχεία του 1991 όπου έχουν

επεξεργασθεί από την αναπτυξιαΚll μελέτη για την περιοχιι της Θράκης (Υπουργείο

Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, 1994) και θεωρούνται περισσότερο έγκυρα από

τις δικές μας υποθέσεις.

Έτσι λοιπόν όπως έχει προαναφερθεί οι κάτοικοι της Θράκης είναι χριστιανοί και

μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι διακρίνονται σε Τουρκογενείς, Πομάκους και

Αθίγγανους. Σήμερα (σύμφωνα με την απογραφή του 1991) το 1/3 του πληθυσμού είναι

μουσουλμάνοι. Η κατανομή των χριστιανών και μουσουλμάνων εμφανίζεται στον

παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3.1. : Εκτίμηση της κατανομής του πληθυσμού της Θράκης και των

επιμέρους νομών κατά Ορήσκευμα, 1991(σε χιλιάδες άτομα)

ΠηΥη. Αναιττυξιακη μελέτη για την ιτεριοχη της Θράκης, 1994.

Θρήσκευμα Θράκη Ν:Εβρου Ν. Ξάνθης Ν. Ροδόπης

Χριστιανοί 235 \36 52 47

Μουσουλμάνοι \03 8 39 56
.

J

Ι
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Κοινωνικές Συνιστώσες & Πολεοδομική Πραγματικότητα

Στους Μειονοτικούς Οικισμούς Της Θράκης

@

Eιmιιηcηι'ΠΚ~ ΤW.~τoo

Ν........οις ..............

ΚηπουρόςΣτέφανος

Κιοσσές Ιωάwης

Ι

J

.54,37%

.45,63'"

J

J

J

Ι

Ι

1
Ι

.Xpμn....'8-.
ΠηΥή: [δiα ειει,<ρισσια

ΑfΙiJ τον .nνoκα 3.1. aU4 και αfIiJ τα δuιyράμματα 3.1.1. και 3.1.2. (Παράρτημα:

Χάρτης 2) διmnστώνεταιότι οι JlPIσt.ανoi """f'έxooνσ' όλouς τους νομούς ει<tός της

Ρσδό><ηςόια>ο οι μouσoUΛμόνoιείναι }iyo ""Pισσimφoι

Πίνακας 3.2. : Ει<τίμη.... τιις ιamινoιιής τηςM~ς_νόnιτσς ιamί

εθνonιaj ομάδα το 1991 '"" θράι<η σlλά και tmnJςεκψέpouςνο....,;ς(σε χιλιάδες

mιιo).

Ε • οιιάδα .
N~ Ν. '= Ν.

.

Πouάκoι 36 1 25 10

Τ
. 49 2 7 40

Aθi ι 18 5 7 6
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ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κατοικιών τους. Εκτενής αναφορά στο τρόπο δόμησης Τα/ν

κατοικιών της μειονότητας γίνεται στο κεφάλαιο της πολεοδομικής πραγματικότητας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λειτουργίας της πυρηνικής οικογένειας, είναι αυτό της

Οργάνης, όπου το σύνολο των μελών της οικογένειας ασχολείται αποκλειστικά με τα

δικά του χωράφια, ζώα κλπ. Όπως αναφέρουμε και στο κεφάλαιο 6.1. δεν εμφανίζονται

σχεδόν ποτέ, φαινόμενα απασχόλησης τρίτων σε χωράφια μιας οικογενείας, παρόλο

που κάποιος μπορεί να έχει ανάγκη να απασχολήσει κάποια άτομα παραπάνω. Έτσι σε

περιπτώσεις ακτημοσύνης ή μικρού κλήρου, πολλά παιδιά είναι αναγκασμένα,

προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζειν, να μετακινηθούν προς άλλες πεδινές ή

αστικές περιοχές και να ξεκινήσουν την δική τους πυρηνική οικογένεια (Τεντοκάλη

Β.,1989, Δαγκωνάκη Ε., Κασμερίδης Ν. & Κεφαλά Ν., 1996, Γεωργούλα Γ. &

Γρυλλάκη Σ., 2000).

Έτσι τα τελευταία χρόνια ο τύπος της εκτεταμένης πατριαρχικής οικογένειας τείνει να

υποχωρεί σταδιακά, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, όπως η

μείωση του αριθμού των μελών ανά οικογένεια, η μετανάστευση αλλά και η αστυφιλία.

Πολλ.οί νέοι που είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύσουν, απασχολούνται σε νέες

δουλειές δημιουργώντας έτσι νέα δεδομένα για τις παραδοσιακές μουσουλμανικές

οικογένειες. Βεβαία παρά το γεγονός ότι η εκτεταμένη πατριαρχική οικογένεια, δίνει

την θέση στην πυρηνική οικογένεια. οι ενδοοικογενειακές σχέσεις δεν

διαφοροποιούνται. αφού οι άντρες συνεχίζουν να εργάζονται έξω ενώ οι γυναίκες

αναλαμβάνουν κυρίως την φροντίδα των παιδιών. Να σημειωθεί επίσης ότι αν και ο

νόμος επιτρέπει στους μουσουλμάνους την πολυγαμία, στην μειονότητα της Θράκης

έχει καθιερωθεί η μονογαμία, ενώ οι εξωσυζυγικές σχέσεις, τα νόθα τέκνα και η

αδικαιολόγητη αγαμία θεωρούνται κοινωνικά επιλήψιμα (Δαγκωνάκη Ε., Κασμερίδης

Ν. & Κεφαλά Ν., ί 996, Γεωργούλα Γ. & Γρυλλάκη Σ., 2000).

Όλα αυτά οδηγούν την μουσουλμανική κοινωνία σε μια αλλαγή του μέχρι πρότινος

οικογενειακού μοντέλου και φαίνεται πως έχουν αρχίσει να επηρεάζουν ως ένα βαθμό

και την δομή της σύγχρονης μουσουλμανικής κατοικίας. Έτσι περιοχές όπου

αποτέλεσαν τόπο έλξης τέτοιων μελών της μειονότητας, παρουσιάζουν κάποιες

διαφοροποιήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την διαμόρφωση του σπιτιού

33



Κοινω\'n:ι\. L1J\'I(JΤ([Jπ::ς & Γ!OI.f;ι)()(JμI"'I'l IlραγμΙΊτlκ(\τητα

~ΤI._H)"; \,li;HI\'l)nK()il~ UI"ισμoί)~ ης (-)ριικης

Κ πιnφι',<; ~τ{;φω-' ς

"1ιJιi(i{~>; Ιω(ι\,\,ης

Ι

Ι

1

Ι

Ι

J

]

Ι

J

)

συνολικά. Στα κεφάλαια 5, 6 και 7 γίνεται εκτενής αναφορά στην μουσουλμανιΚ1)

κατοικία και στις πιθανές μεταβολές που παρουσιάζει στο πέρασμα των χρόνων.

4.2. Θρησκεία

4.2.1. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της μειονότ/τας

Η Δυτική Θράκη είναι ένας τόπος όπου κατοικούν μαζί χριστιανοί και μουσουλμάνοι

·Ελληνες πολίτες, συναναστρέφονται και αποτελούν μαζί ένα πρότυπο μέρος

συνύπαρξης διαφορετικών θρησκευτικά οντοτήτων. Στο πέρασμα των χρόνων έγινε

αντιληπτό ότι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που έχουν διαφορετικά πιστεύω, μπορούν

να είναι πολύ καλές, χωρίς να εμφανίζονται στρεβλώσεις σε τέτοιο βαθμό που να

ανατρέπουν τις ισορροπίες και την ομαλή συμβίωση τους.

Πέρα από αυτό, οι μουσουλμάνοι της Θράκης ακολουθούν την θρησκεία του

ισλαμισμού και aV1iKOUV κατά πλειοψηφία στο δόγμα των Σουννιτών, το οποίο

εκφράζει ουσιαστικά το «ορθόδοξο» Ισλάμ. Βέβαια υπάρχουν, όπως αναφέραμε και σε

προηγούμενο κεφάλαιο, εξαιρέσεις και έτσι στα ορεινά του νομού Έβρου μπορεί να

συναντ/σει κανείς του Πομάκους Κιζηλμπάσιδες (Ερεθρίνους), ενώ μπορεί να

συναντ/σει και κατοίκους που aV1iKOUV στην αίρεση του Μπεκτασισμού, η οποία

αποτελεί μια ιδιαίτερη θρησκευτιΚ1) έκφραση με πολιτικές προεκτάσεις και σαφή

ταξικό χαρακτήρα(Γεωργούλα Γ. & Γρυλλάκη Σ., 2000).

Το Ισλάμ είναι μια ιδιότυπη θρησκεία, καθώς οι θρησκευτικοί κανόνες που την διέπουν

αποτελούν ταυτόχρονα και νόμους της πολιτείας. Το Κοράνι που αποτελεί το ιερό τους

βιβλίο και είναι γραμμένο στα αραβικά, συνιστά την βάση για όλη την ισλαμική

θεολογία καθώς και την απέραντη θεολογική φιλολογία, που αποτελεί την γραπτ/

παράδοση του Ισλάμ. Αποτελεί υπέρτατη νομοθετική και συνταγματική πηγή, και όλοι

οι πιστοί οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα στις διατάξεις του και να τις

ακολουθούν κατά γράμμα ως κώδικα συμπεριφοράς, στην ιδιωτική και δημόσια ζW1i

τους. Επιπλέον οι θρησκευτικές αρχές πρέπει να επικυρώνουν κάθε δικαστική

απόφαση. με κΡιτ/Ριο την συμπόρευσή της με τις εντολές του Κορανίου, προκειμένου

να έχει νομική ισχύ (Γεωργούλα r. & Γρυλλάκη Σ., 2000).
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Οι βασικές γραμμές διδασκαλίας του Κορανίου είναι:

• Η πίστη ότι ο θεός (Αλλάχ) καθορίζει τις πράξεις των ανθρώπων (Κισμέτ).

• Η μοναδικότητα και το απρόσιτο του θεού (ο θεός είναι η απόλυπ" παντοδύναμη,

υπερβατική αρχή και με το Κοράνι γνωστοποιεί τη θέληση του στον υποταγμένο

αλλά απόλυτα υπεύθυνο άνθρωπο).

• Η ευθύγραμμη κατανόηση της ιστορίας και η πίστη πις επέμβασης του θεού σ'

αυτήν.

• Η πίστη στους αγγέλους.

• Η πίστη στην ανάσταση των νεκρών και στη μέλλουσα κρίση (Γεωργούλα Γ. &

Γρυλλάκη Σ., 2000).

Γενικότερα θα λέγαμε ότι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης, θεωρούνται

και είναι από τους πιο πιστούς, ευσεβείς και αφοσιωμένους μουσουλμάνους όλου του

κόσμου. Θεωρούν υποχρέωση τους να προσεύχονται πέντε φορές την ημέρα, ενώ

θεωρούν και ιερό τους χρέος να μεταβούν τουλάχιστον για μία φορά στην ζωή τους

στην Μέκκα, προκειμένου να προσκυνιΊσουν στην Καάβα. Σε αυτό ως ένα βαθμό

μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε και το εΛληνικό κράτος όπου με τις διάφορες

αποφάσεις που πήρε έδωσε όλα εκείνα τα δικαιώματα στα μέλη της μειονότητας, να

εκτελούν ανενόχλητοι τα θρησκευτικά τους καθήκοντα (Γεωργούλα Γ. & Γρυλλάκη Σ.,

2000).

4.2.2. Η στάση του Ελληνικού Κράτους, Μουφτής

Το Ελληνικό κράτος το οποίο στην πλειοψηφία του κατοικείται από χριστιανούς

πολίτες. έχει φροντίσει να διαφυλάξει την αρχιΊ της ανεξιθρησκίας γνωρίζοντας την

σημασία που έχει για κάθε άνθρωπο το δικαίωμα στην πίστη. Έτσι επιτρέπει σε ένα

τμήμα πις επικράτειάς του την εφαρμογή του ιερονομικού δικαίου (Saria) και

αναστέλλει σε ότι αφορά την μειονότητα, πιν εφαρμογή ολόκληρων κεφαλαίων του

Αστικού Κώδικα (οικογενειακό δίκαιο - κληρονομικό δίκαιο - επιμέλεια τέκνων)

(Κοττάκης Μ., 2000).

Όσον αφορά στο μουφτή, αυτός αποτελεί των θρησκευτικό ηγέτη των μουσουλμάνων

και διορίζεται από το Ελληνικό κράτος. Η επιλογή του γίνεται από τον περιφερειάρχη,

μετά από γνωμοδότηση ειδικού μικτού συμβουλίου. στο οποίο μετέχουν δέκα εξέχοντες
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μουσουλμάνοι. θρησκευτικοί λειτουργοί και λα·ίκοί. Είναι κρατικός λειτουργός, δεν

υmιρετεί στο στρατό (σε αντίθεση με τα ισχύοντα στην Τουρκία) και υπάγεται στον

έλεγχο του περιφερειάρχη μετά τ/ν ψήφιση για τ/ν αποκέντρωση (Ν. 2503/97).

Παράλληλα η Ελλάδα έδωσε αρκετές δικαστικές αρμοδιότητες στους μουφτήδες. Έτσι

ενώ στην Ελλάδα διατηρούνται σε λειτουργία τα ιεροδικεία (σερί), που εκδικάζουν

υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, στην γείτονα χώρα όλιJ. αυτά τα

ζητήματα υπάγονται πλέον σε ρυθμίσεις που προβλέπουν οι νόμοι του κράτους και

εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια. Θέλοντας συνεπώς η Ελλάδα να

κατοχυρώσει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των μελών τ/ς μειονότ/τας, έδωσε

στους μουφτήδες τ/ν αρμοδιότητα να δικάζουν με βάση το Κοράνι τα θέματα των

κληρονομιών, να ασκούν καθήκοντα συμβολαιογράφου για τ/ν σύνταξη των ισλαμικών

διαθηκών, να ενεργούν ως μάρτυρες στην περίπτωση των ισλαμικών γάμων και να

επεμβαίνουν ως εισαγγελείς σε υποθέσεις προστασίας ανίκανων για δικαιοπραξία

(Παράρτημα: Σημαντικότ/τα του Μουφτή και η Διαμάχη στον Τρόπο Εκλογής του)

(Κοττάκης Μ., 2000).

Σχετικά με τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο μουφτής και μετά την τελευταία την

τροποποίηση (Ν. 1920191) αυτά έχουν καθοριστεί ιδιαιτέρως υψηλά. Απαιτείται πλέον

πτυχίο ανώτατης ισλαμικής θεολογικής σχολής ή κατοχή διπλώματος Ιτζατζέτ ναμέ ή

δεκαεηις θητεία ιμάμη. Η θητεία του μουφτή έχει καθοριστεί στα δέκα χρόνια και

υπάρχει δυνατότητας ανανέωσης τ/ς θητείας εφόσον επιλεγεί. Για τον παραλληλισμό

του όρου του μουφτή με αυτόν του κρατικού λειτουργού, έχει αποφασισθεί ο γενικός

διευθυντής υπουργείου. Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους συνεπικουρούνται από

400 θρησκευτικούς λειτουργούς (ιμάμιδες, μoυεζιVΉδες, χατίmιδες) ενώ παράλληλα 30

θεολόγοι απόφοιτοι ανώτατων ιδρυμάτων πραγματοποιούν κηρύγματα σε τεμένη κάθε

Παρασκευή, ημέρα αργίας των μουσουλμάνων. Τέλος η θρησκευτική διοίκηση

συγκροτείται από τρεις μουφτείες (Ξάνθης, Κομοτ/νής, Διδυμοτείχου) (Κοττάκης Μ.,

2000).

4.2.3. Τεμένη

Όσον αφορά τα τεμένη (τζαμιά) που λειτουργούν στην Θράκη. ανέρχονται σήμερα σε

257 και σε αυτά τα μέλη της μειονότητας ασκούν καθημερινά τα θρησκευτικά τους

καθήκοντα. Επιπλέον υπάρχουν και 78 μετζίτια 12 τεκέδες και 305 μουσουλμανικά
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νεκροταφεία. Εδώ ίσως πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι το κράτος δεν περιορίζεται

μόνο στην παροχή επιχορηγήσεων στις μουφτείες, για την κάλυψη δαπανών που

αφορούν την συντήρηση και τον καλλωπισμό των τεμενών, αλλά πολλές φορές έχει

παραχωΡΙ1σει και εκτάσεις δωρεάν για την ανέγερση νέων. Σχετικά με το πλήθος των

αργιών και τις δυσλειτουργίες που αυτό προκαλεί, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω,

στην εκπαιδευτική διαδικασία. τηρούνται απολύτως και έτσι κάθε Παρασκευή όλα τα

μειονοτικά σχολεία κλείνουν προκειμένου όλοι οι μαθητές να μετάσχουν στην

προσευχή. Οι μεγάλες γιορτές των μουσουλμάνων όπως είναι το Μπαϊράμι και το

Ραμαζάνι δίνουν ένα χρώμα ανατολής στις πόλεις της περιοχής όπου νέοι, φορώντας

κόκκινα σαρίκια, με συνοδεία νταουλιών, τραγουδούν και διασκεδάζουν ακόμα και

τους χριστιανούς (Κοττάκης Μ., 2000).

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το μουσουλμανικό στοιχείο, στο σύνολο του

αν εξαιρεθεί η εθνοτική ομάδα των αθίγγανων, είναι βαθιά θρησκόληπτο. 'Ίσως μέσω

της βαθιάς πίστης και διατηρώντας τα ήθη και έθιμα τους. πιστεύουν ότι διατηρούν και

διαιωνίζουν την πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα. Δεδομένου ότι η πίστη τους είναι

βαθιά, τηρώντας όλα όσα αναφέρονται στο κοράνι, έχουν επηρεαστεί και στον τρόπο

με τον οποίο χτίζουν την κατοικία τους. Φροντίζουν η κατοικία τους να έχει κάποια

εσωστρέφεια, μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την εθνοτική ομάδα όπως

αναφέρουμε και σε επόμενο κεφάλαιο, προκειμένου να «προστατέψουν» την γυναίκα

από τα βλέμματα τρίτων.

4.3. Εκπαίδευση

4.3.1. Ελληνική διοίκηση και μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη

Τα τελευταία χρόνια η μειονοτική εκπαίδευση εμφανίζεται όλο και περισσότερο σαν

ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Δυτική

Θράκη. Η αντιπαράθεση μεταξύ της ελληνικής διοίκησης και της μειονότητας ξεκίνησε

το 1989. με την ανάδειξη του θέματος από τους ανεξάρτητους βουλευτές της

μειονότητας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι

το πρόβλημα της μειονοτικής εκπαίδευσης είχε επισκιασθεί από την πρόταξη του

αιτήματος για τον τουρκικό χαρακτήρα της μειονότητας από τους ανεξάρτητους
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βουλευτές, και έτσι τότε σι ε/ληνικές αρχές ισχυρίσθηκαν ότι η μειονοτική εκπαίδευση

λειτουργεί υποδειγματικά (Θεοχάρη Σ., Τσεκερίδου Σ., 1999).

Στη συνέχεια άλλες πολιτικές και συνιστώσες είχαν επισημάνει την σοβαρόπμα του

προβλήματος και έτσι από το 1991 το ελληνικό κράτος αρχίζει μια νέα προσέγγιση και

επακόλουθα μια νέα πολιτική απέναντι στην μειονότητα της δυτικής Θράκης. Στα

πλαίσια αυη1ς της αλλαγΙ1ς πολιτικής απέναντι στα μειονοτικά ζηη1ματα, επήλθε

αλλαγή. έστω και με κάποια καθυστέρηση, και στα εκπαιδευτικά ζητήματα όπου πλέον

το Υπουργείο Παιδείας παραδέχεται την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων. Παρόλη την

διστακτικότητα του εγχειρήματος αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της

μΕιονοτικής εκπαίδευσης, φαίνεται ότι στο μέλλον θα επιχειρηθεί μια πολιτική

αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης δεδομένης άλλωστε και της στάσης της μειονότητας

όπου πλέον το προάγει σαν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σΙ1μερα

(Θεοχάρη Σ. & Τσεκερίδου Σ., 1999).

Γενικότερα στον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρώπη οι συζητήσεις και οι

δραστηριότητες που αφορούν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση είχαν ξεκινήσει από το

Ι 98 Ι δεδομένων άιλωστε των προβλημάτων που την διέπουν. Πιο συγκεκριμένα στην

Αγγλία όπου οι αριθμοί των παιδιών της μειονότητας αυξάνονταν συνεχώς, ως

επακόλουθο της μεταπολεμικής μετανάστευσης, η πρόνοια για το παιδί εθνΙΚΙ1ς

μειονότητας στη σχολΙΚ11 τάξη συνίστατο πρωταρχικά στην προετοιμασία του παιδιού

για την αντιμετώmση της ζωής στην αγγλική κοινωνία. Η πρόνοια αυτή αρχικά

αφορούσε την διδασκαλία αγγλικών, ενώ λίγα χρόνια αργότερα το επίκεντρο

μετατοπίζεται στην προσφορά που μπορούν αν έχουν αυτά τα παιδιά στην οικονομική

κοινωνική ζωή της χώρας, δεδομένου ότι θα είχαν ίσες ευκαιρίες ακαδημωκής

επιτυχίας (Ζωνιού-Σιδέρη Α. & Χαράμης Π., 1997). Επιπλ.έον και στις υπόλοιπες χώρες

της Ευρώπης (εκτός των χωρών υποδοχής μεταναστών όπως η Σουηδία η Ολλανδία και

το Βέλγιο) το εκπαιδευτικό σύστημα είχε κληθεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην

καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και τη σφυρηλάτηση της εθνικής ενότητας,

εφαρμόζοντας μια μονογλωσσική και μονοπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική, στη

βάση περισσότερο της κοινωνική διαστρωμάτωσης και λιγότερο των γλωσσικών και

πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. Στ/ν Αμερική η κοινωνική διαστρωμάτωση

επισκιάστηκε, από έναν έντονο εθνικό μειονοτικό και φυλετικό διαχωρισμό. Η
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υποβάθμιση των μειονοτήτων, η περιθωριοποίηση. ο διαχωρισμός των μαύρων καθώς

και η αναγκαστική αφομοίωση των πολιτισμών των μεταναστών, ήταν από τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της αμερικανικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να «επιτελέσει» η

εκπαίδευση καλύτερα το ρόλο της, προάχθηκε η δημιουργία ενός δημόσιου συστήματος

εκπαίδευσης και έτσι τα σχολεία έγιναν φορείς πολιτισμικής τυποποίησης (Μάρκου Γ.,

1998).

Στην Ελλάδα ωστόσο δεν είχε ακολουθηθεί αντίστοιχο μοντέλο (εκμάθηση τόσο της

ελληνικής παράλληλα με την τουρκική γλώσσα) ίσως και γιατί η μειονότητα εδώ είναι

θρησκευτική, αλλά και ίσως γιατί δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση ή και δυνατότητα.

Επιπλέον κοιτάζοντας το παράδειγμα της Αμερικής, διαπιστώνουμε ότι και στην

Ελλάδα ακολουθήθηκε η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση κάτι το οποίο ήταν αίτημα όλων

των Ελλήνων. Ωστόσο η βασική διαφορά είναι ότι το ελληνικό δημόσιο σχολείο

φρόντισε, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, να διαφυλάξει τις ιδιαιτερότητες των

μαθητών. Θεσπίζοντας έτσι ειδικά μειονοτικά σχολεία στην περιοχή της Δυτικής

Θράκης, προσπάθησε να μην διαταράξει το διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο των

μουσουλμάνων μαθητών. Κατά πόσο το κατάφερε αποτελεί θέμα προς συζήτηση,

ωστόσο παρακάτω αναλύουμε το σύνολο των πολιτικών αλλά και των διμερών

συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που αφορούν στην μειονοτική εκπαίδευση

στην Ελλάδα και διακρίνουμε τα αρνητικά αλλά και τα θετικά στοιχεία που περιέχουν.

4.3.2. Νομικές ρυθμίσεις

Αφετηρία των νομικών ρυθμίσεων που αφορούν τα «μουσουλμανικά εκπαιδευτικά

ιδρύματω}, απαντάται σε συνθήκη του 1913 που υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και

Τουρκίας (Θεοχάρη Σ., Τσεκερίδου Σ., 1999). Στη συνέχεια με την υπογραφή της

συνθήκης της Λωζάνης, μπήκαν τα θεμέλια για την μειονοτική εκπαίδευση στην

Ελλάδα και εκ τότε αυτή θεωρείται η αφετηρία για την διαμόρφωση του αντίστοιχου

θεσμικού πλαισίου. Το 1936 θεσπίζεται ο νόμος 132, που αφορά στην μειονοτική

εκπαίδευση και είναι ο πρώτος που έχει σχετικό περιεχόμενο (Τσιτσελίκης Κ. &

Χριστόπουλος Δ., 1997).

Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα στις 20 Απριλίου του 1951 υπογράφεται μεταξύ

Ελλάδας και Τουρκίας η Μορφωτική Συμφωνία. Το χαρακτηριστικό αυτής της
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συμφωνίας lirav το γεγονός ότι υπογράφηκε σε μία περίοδο όπου η Τουρκία

παρουσιάζει πολλά εσωτερικά προβλιiματα και είχε αποφευχθεί η οποιαδήποτε

σύνδεση του κειμένου με τις εκατέρωθεν μειονότητες και η ανάληψη συγκεκριμένων

συμβατικών υποχρεώσεων. Το μόνο άρθρο της συμφωνίας που έχει άμεσο δεσμευτικό

χαρακτήρα είναι το δεύτερο, όπου αναφέρεται στην δυνατότητα του κάθε

συμβαλλόμενου να εγκαταστήσει μορφωτικά ιδρύματα στο έδαφος του άλλου

(Τσιτσελίκης Κ. & Χριστόπουλος Δ., 1997).

Το 1968 η ελληνική δικτατορική κυβέρνηση, υπογράφει με την Τουρκία ένα

Πρωτόκολλο που αφορά στις μειονότητες και των δύο χωρών, το οποίο αποτέλεσε

μέρος μόνο των συνολικότερων ρυθμίσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του

πρωτοκόλλου γίνεται λόγος για την μειονοτική γλώσσα και πιο συγκεκριμένα

αναφέρει:α) τα μέχρι σήμερον εις την επίσημον γλώσσα διδασκόμενα μαθήματα θα

διδάσκονται και εν τω μέλλοντι εις την αυτ1iν γλώσσαν, β) η διδασκαλία πάντων των

άλλων μαθημάτων θα γίνεται εις την μειονοτικήν γλώσσαν άνευ εξαιρέσεων.

Γενικότερα θα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του Πρωτοκόλλου αφιερώνεται

στα σχολικά εγχειρίδια και στο περιεχόμενό τους, όμως ακριβώς λόγω του μη

δεσμευτικού χαρακτήρα του, φαίνεται πως δεν βοήθησε στην επίλυση των

εκπαιδευτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στις τάξεις της μειονότητας

(Τσιτσελίκης Κ. & Χριστόπουλος Δ., 1997).

·Ενα χρόνο αργότερα ιδρύεται η ΕιδΙΚ1i Παιδαγωγική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης

(ΕΠΑΘ), η οποία εκπαιδεύει μουσουλμάνους με στόχο την στελέχωση των μειονοτικών

σχολείων. Η ακαδημία συστάθηκε προκειμένου να αντικαταστήσει τους διάφορους

τύπους δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία και ίσως για να περιορίσει την πρόσληψη

δασκάλων που είχαν φοιτήσει στην Τουρκία και συνεπώς έφεραν το ιδεολογικό φορτίο

της αποφοίτησής τους από μια τουρκική παιδαγωγΙΚ1i σχολιi (Κοτάκκης Μ., 2000). Εδώ

ίσως είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι οι απόφοιτοι της ειδικής παιδαγωγικής ακαδημίας,

έχουν δικαίωμα να εργαστούν και να διδάξουν μόνο στα σχολεία της μουσουλμανΙΚ1iς

μειονότητας της Θράκης (hnp://W\V\v.e!ed.aut!l.gr/reds/txt/exc!usion/exc! ekp ktt.htιn).

Κατά την διάρκεια της δικτατορίας, συνεχίστηκαν οι ρυθμίσεις που επέφεραν αΛλι:J.γές,

αποσπασματικέςκυρίως, στην μειονΟΤΙΚ1i εκπαίδευση στην Ελλάδα. αν και συχνότερα
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είχαν την μορφή εγκυκλίων και συνεπώς ήταν ανεπίσημου χαρακτήρα. Το πιο

σημαντικό νομοθέτημα της περιόδου αυτής l;ταν το Ν.Δ. 1109 του 1972, το οποίο

ρύθμιζε ζητήματα ιδρύσεως, λειτουργίας των σχολείων και των εφορειών τους καθώς

και των εκπαιδευτικών, που θα αποτελέσει πιλότο για τη συνέχεια (Τσιτσελίκης Κ. &

Χριστόπουλος Δ., 1997).

Στη συνέχεια έρχονται οι νόμοι 694 και 695 του 1977, οι οποίοι έδωσαν την σημερινή

μορφή στην μειονοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά κυρίως κατέγραψαν την στάση

της Διοίκησης απέναντι της. Έπειτα από 23 και πλέον χρόνια έρχεται να προστεθεί σ'

αυτό το κεκτημένο ο Ν. 2341 του 1995 που μεταξύ των άλλων δίνει την δυνατότητα να

ορίζεται «χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή στα Α.Ε,1. και Τ,Ε.Ι της χώρας,

αποφοίτων λυκείων που προέρχονται από την μουσουλμανική μειονότητα. Αυτός ο

Νόμος κρίθηκε θετικά από την πλευρά της μειονότητας όπου πλέον θα μπορούσαν πιο

εύκολα, μέλη της, να φοιτήσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και συνεπώς να

αποκτήσουν καλύτερη γνώση. κατάρτιση και εξειδίκευση. Έτσι διευρύνθηκε το

ποσοστό των μελών της μειονότητας που αποκτούν ακαδημαϊκή εκπαίδευση και πολύ

περισσότερο εκείνο της μεσαίας τάξης που αδυνατούσε να στείλει τα παιδιά του σε

τουρκικά πανεπιστήμια, μικραίνοντας ίσως και το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών

τάξεων της μειονότητας. Επιπλέον αυτός ο νόμος αντικειμενικά και ανεξάρτητα από

προθέσεις, οδήγησε στην συρρίκνωση του ποσοστού των μελών της μειονότητας που

φοιτά σε τουρκικά πανεπιστήμια και συνεπώς φαίνεται να συμβάλει στην μείωση του

τουρκικού, εθνικού ιδεολογικού φορτίου που έφεραν μαζί τους όσου φοιτούσαν στην

γείτονα χώρα. Τέλος ο Ν. 2413 του 1996 που αφορά στην διαπολιτισμική εκπαίδευση,

έδωσε επιπλέον ώθηση στην μόρφωση των μουσουλμανοπαίδων, (Τσιτσελίκης Κ, &

Χριστόπουλος Δ., 1997, ΣΥουρίδης Π., 2000).

4.3.3. Μαθητικό και διδακτικό δυναμικό πρωτοβάθμιας- δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

Συνολικά στη Θράκη λειτουργούν 234 μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

τα οποία. σύμφωνα με τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. ταξινομούνται σε:

α. Αμιγή τουρκικά: Σ' αυτά οι μαθητές είναι τουρκογενούς προέλευσης. Ο αριθμός

τους ανέρχεται στα 120 και βρίσκονται κυρίως στα πεδινά των Νομών Ξάνθης και

Ροδόπης όπου άλλωστε εκεί συναντούμε κυρίως κατοίκους που ανήκουν σ' αυτήν την
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εθνοτική ομάδα.

β. Αμιγή πομακικά: Εδώ οι μαθητές είναι Πομάκοι. Ο αριθμός των σχολείων αυτών

ανέρχεται στα 75. Τα περισσότερα εντοπίζονται στα ορεινά του Νομού Ξάνθης,

λιγότερα στα ορεινά του Νομού Ροδόπης και ελάχιστα βρίσκονται στα ορεινά του

Νομού Έβρου.

γ. Αμιγή Αθίγγανων: Τα σχολεία αυτά βρίσκονται στις αστικές περιοχές των Νομών

και είναι μόνον 5.

δ. Μικτά σχολεία: Στα σχολεία αυτά φοιτούν μουσουλμάνοι. ανεξάρτητα από την

προέλευσή τους και των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 34 (Κανακίδου Ε., ]994).

Σχετικά με τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, αυτά σε αντίθεση με της πρωτοβάθμιας

είναι μόλις 9, γεγονός που οφείλεται στο πολύ μικρό ποσοστό παιδιών της μειονότητας

που συνεχίζουν τις σπουδές στη μέση εκπαίδευση. Έτσι τα σχολεία αυτά που

λειτουργούν σε ιδιωτική βάση, είναι ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, που βρίσκονται στην

Κομοτηνή. με την επωνυμία Τζελάλ Μπαγιάρ, και αντίστοιχα υπάρχουν ένα γυμνάσιο

και λύκειο, στην Ξάνθη. Σ' αυτά τα σχολεία τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική

και σηιν τουρκική γλώσσα. Επιπλέον υπάρχουν, ένα γυμνάσιο στην Οργάνη του Νομού

Ροδόπης (ημιαστικό κέντρο) και 4 γυμνάσια στον Νομό Ξάνθης (από ένα στους πολυ

πληθέστερους οικισμούς της ορεινής Ξάνθης - στον Εχίνο, στη Σμίνθη. στη Γλαύκη και

στις Θέρμες) που λειτουργούν ως κανονικά σχολεία του ελληνικού δημόσιου, όπου

διδάσκονται τα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, τα θρησκευτικά στην τουρκική και

το Κοράνιο στην αραβική. Επιπλέον υπάρχουν 2 lεροσπουδαστήρια, τα οποία είναι

εξατάξια σχολεία που λειτουργούν ως εκκλησιαστικά ιδρύματα (ΝΔ 2203/1952) σε

ιδιωτική βάση και συναντώνταιστην Κομοτηνή και στο οικισμό Εχίνο της Ξάνθης.

Παρακάτω παραθέτουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα των μειονοτικών σχολείων

δημΟΤΙΚ11ς και μέσης εκπαίδευσης.

Νομός Δημοτική Μέση Ιεροσπουδαστήρια

Εκπαίδευση Εκπαίδευση

Έβρος 22 - -
Ροδόπης 125 3 Ι

Ξάνθης 87 6 Ι

Πηγή: Κανακίδου Ε. 1994.
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Ο Νομός "Εβρου. με 22 μειονοτικά σχολεία ή 9% του συνόλου των σχολείων δημoΤΙΚllς

εκπαίδευσης. είναι ο νομός με τα λιγότερα μειονοτικά. Αυτό όπως αναλύσαμε και σε

προηγούμενο κεφάλαιο. οφείλεται στ/ν πoλΙΤΙΚll που είχε χαράξει το ελληνικό κράτος.

για την δημιουργία μιας ζώνης εθνικής «καθαρότηταζ» στα σύνορα με τ/ν Τουρκία.

Έτσι ο Νομός"Εβρου παρουσιάζει τα μικρότερα ποσοστά μειονοτικού πληθυσμού στ/ν

Δυτική Θράκη και έτσι τα μειονοτικά σχολεία του Νομού ανέρχονται σε αριθμό μόλις

τα 22. Δεύτερος σε αριθμό μειονοτικών σχολείων έρχεται ο Νομός Ξάνθης με 87

σχολεία. δηλαδΙ1 το 35% των σχολ.είων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό. Ο

Νομός Ροδόπης έχει τα περισσότερα σχολεία με μουσουλμάνους μαθητές (125 συνο

λικά, δηλαδή το 54% των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης όλου του Νομού), γεγονός

που οφείλεται στο σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της μειονότ/τας που υπάρχει

στΟ Νομό (Κανακίδου Ε., 1994).

Στα μειονοτικά σχολεία φέρονται εγγεγραμμένοι 11.722 μαθητές, από τους οποίους οι

777 φοιτούν στα σχολεία του Νομού Έβρου, οι 5.950 στα σχολεία του Νομού Ροδόπης

και οι 4.995 στα σχολεία της Ξάνθης (Κανακίδου Ε., 1994).

Οσον αφορά στο φύλο των παιδιών τ/ς μειονότητας που φοιτούν στα σχολεία

διακρίνουμε ότι τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότ/τα.

δεδομένου ότι τα δεύτερα, συχνά διακόπτουν τ/ φοίτηση στ/ν ΣΤ τάξη του δημοτικού

σχολείου. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως στους τουρκογενείς και Πομάκους

μουσουλμάνους, ιδιαίτερα στ/ν ύπαιθρο. και οφείλεται στ/ μουσουλμανική παράδοση

η οποία απαγορεύει τ/ συναναστροφή με το άλλο φύλο με την εμφάνιση της εμμήνου

ρύσης. Κάτι τέτοιο βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 του Νόμου 156611985.

όπου αναφέρεται ότι «στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

φοιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια». Ή μη συμμόρφωση με τον εν λόγο νόμο δεν είναι

δυνατό να επιφέρει κυρώσεις στους αντιφρονούντες και έτσι αυτή κατάσταση

διαιωνίζεται και περνά από γενιά σε γενιά. ακολουθώντας τα πρότυπα του αυστηρού

σουνιτικού ισλάμ. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η

πλειοψηφία των φοιτούντων μουσουλμάνων είναι αγόρια (Κανακίδου Ε.. 1994).

Σχετικά με τα χαρακτ/ριστικά των μαθητών που φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία.

μπορούμε να αναφέρουμε ότι αυτοί προέρχονται περισσότερο από οικογένειες που
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κατοικούν στα πεδινά και στα αστικά κέντρα παρά από οικογένειες που διαμένουν σε

ορεινές περιοχές, Αυτό συμβαίνει ίσως γιατί η πρόσβαση από τους ορεινούς οικισμούς

στα σχολεία, και το αντίστροφο, να είναι δύσκολή αλλά ίσως και γιατί μεγάλο μέρος

των παιδιών που κατοικούν στα ορεινά είναι αναγκασμένο να ασχολείται με αγροτικές

και κτηνοτροφικές εργασίες της οικογένειας. Επιπλέον στα ορεινά χωριά, παρατηρείται

και μία εποχιακή ελλειμματική φοίτηση στα σχολεία, ιδιαίτερα την άνοιξη και το

φθινόπωρο, όπου ο κύριος λόγος γι' αυτό θεωρείται η απασχόληση των αγοριών στις

οικονομικές δραστηριότητες της οικογενείας, αφού ο πατέρας ή και ο μεγαλύτερος

αδελφός απασχολούνται στα χωράφια και στα ζώα, ή στην πόλη ως ανειδίκευτοι

εργάτες 11 στην υλοτομία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας (Κανακίδου ε,

1994).

Για περισσότερο χρονικό διάστημα και κατά πλειοψηφία, στα δημοτικά σχολεία

φοιτούν αγόρια τουρκικής προέλευσης, στη συνέχεια κατατάσσονται τα παιδιά με

πομακική καταγωγ11, ενώ η πιο ελλειμματική φοίτηση, παρατηρείται στους

μουσουλμάνους Αθίγγανους, Τόσο η διάρκεια της φοίτησης όσο και ο αριθμός και η

προέλευση των μαθητών έχουν άμεση σχέση με την τάξη και το είδος του οικισμού

όπου λειτουργεί ένα σχολείο, Συνεπώς οικισμοί που έχουν «μεγάλο)) πληθυσμιακό

μέγεθος, παρουσιάζουν σχετικά υψηλά ποσοστά παιδιών που φοιτούν στα σχολεία

τους, σε αντίθεση με τους μικρότερους 11 και ορεινούς οικισμούς όπου το ποσοστό αυτό

είναι αρκετά μικρότερο(Κανακίδου Ε" 1994).

Η συντριπτιΚ1) πλειοψηφία των δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία είναι άνδρες και

αυτό ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι πολύ μικρό τμήμα των γυναικών της

μειονότητας έχει την δυνατότητα να σπουδάσει σε κάποια παιδαγωγική σχολή, Αυτό

ίσως να συμβαίνει εξαιτίας της διαφορετικής θέσης της μουσουλμάνας γυναίκας στα

κοιμωνικά δρώμενα και γενικότερα στο ρόλο της μέσα στην κοινωνία Όσον αφορά στο

διδακτικό προσωπικό μπορούμε να αναφέρουμε ότι αυτό εμφανίζει την εξ1Ίς σύνθεση:

α, Παλαιομουσουλμάνοι, Έλληνες um1KOOt, απόφοιτοι ιεροσπουδαστηρίου 11 με τον

θρησκευτικό τίτλο του Χότζα,

β, Προσοδούχοι δάσκαλοι, μουσουλμάνοι, Έλληνες um1Koot, απόφοιτοι κρατικών

σχολών της Τουρκίας.

γ. Μετακλητοί, Τούρκοι umiKoot, απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών της Τουρκίας, (Οι
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δάσκαλοι αυτής τ/ς κατηγορίας τοποθετούνται στα σχολεία με το καθεστώς της

αμοιβαιότητας σε σχέση με τους υπηρετούντες Έλληνες δασκάλους στην Κων

σταντινούπολη.)

δ. «Επαθήτεζ", Έλληνες υπήκοοι, μουσουλμάνοι, απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

ε. Χριστιανοί δάσκαλοι, Έλληνες υπήκοοι, απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

Πρέπει να τονισθεί ότι η αναλογία των υπηρετούντων δασκάλων στα μειονοτικά

σχολεία είναι συνήθως δύο (2) μουσουλμάνοι προς ένα (1) χριστιανό και λαμβάνοντας

υπόψη ότι σε μερικά σχολεία δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έΊψf'Πf ο

χοισ1ιανός δάσκαλος, γίνεται φανερός ο υποβαθμισμένος ρόλος των ελλήνων

εκπαιδευτικών. Επιπλέον οι χριστιανοί δάσκαλοι που εργάζονται σ' αυτά τα μειονοτικά

σχολεία είναι στην πλειοψηφία τους, απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς

φοίτησης και δεν έχουν παρακολουθήσει συστ/ματικά μια καθαρά παιδαγωγική

ειδίκευση όσον αφορά τ/ διαπολιτισμική εκπαίδευση. Συνήθως στέλνονται στα

σχολεία, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει κάποιο ειδικό σεμινάριο, παρότι οι ίδιοι

επιθυμούν κάτι τέτοιο (όπως έδειξε σχετικό αίτ/μα - πρόταση του Συλλόγου

Αδιορίστων Εκπαιδευτικών του Νομού Ξάνθης), Αυτό συνεπάγεται ότι ίσως η μη

κατάλληλη κατάρτισή τους να δημιουργεί δυσκολίες τόσο στους ίδιους όσο και στους

μαθητές, δεδομένου ότι πρέπει λειτουργήσουν ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς (Ράπτης Ν"

1997, http://www.auth.gr/edminorities/summary). Όσον αφορά στους μουσουλμάνους

δάσκαλους, συνήθως έχουν ελλιπή επιστ/μονική παιδαγωγική κατάρτιση, αφού όλες οι

σχολές από τις οποίες αποφοιτούν είναι προσανατολισμένες στη θρησκευτική

διαπαιδαγώγηση (Κανακίδου Ε., 1994).

4.3.4, Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Επαγγελματική κατάρτιση

Όσον αφορά τ/ν συνέχιση των σπουδών των μουσουλμάνων μαθητών στ/ν

τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωρίζουμε ότι προτιμούν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, να

συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το λύκειο σε τουρκικά πανεπιστήμια. Αυτό ίσως

οφείλεται στην ελλιπή - προβληματική, όπως προείπαμε, δομή της μειονοτικής

εκπαίδευσης στ/ν Ελλάδα, αλλά ίσως να οφείλεται και σε άλλους λόγους που τους

αναφέρουμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Η εφημερίδα Μπαλκάν έγραφε στις 16-7-1992

ότι από τους 515 αποφοίτους ελληνικών λυκείων που πήραν μέρος στις εξετάσεις για

εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Άγκυρας, εισήχθηκαν οι 249 (Κοτάκκης Μ., 2000).
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Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πολλοί από τους μουσουλμάνους

μαθητές προτιμούν να σπουδάσουν στην Τουρκία και οι λόγοι που τους ωθούν στην

επιλογή αυηΊ είναι οι εξής

1. Στους περισσότερους μαθητές της μειονότητας είναι πιο εύκολη η διδασκαλία στη

μητρική τους γλώσσα. δηλαδή στην τουρκική. από ότι στην ελληνική.

2. Η φοίτηση σε ελληνικό πανεπισηΊμιο χαρακτηρίζεται από τους σκληροπυρηνικούς

περίπου ως «αυτομόλησφ) - «ενσωμάτωσψ) (Κοτάκκης Μ., 2000).

Πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα κατηγορούνταν ότι δεν επιθυμεί την εισαγωγή

μειονοτικών μαθητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό ως ένα βαθμό μπορεί να ίσχυε

δεδομένου ότι οι μουσουλμάνοι μαθητές δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν τους

χριστιανούς, ακριβώς λόγο της ελλιπούς και προβληματικής εκπαίδευσης που δέχονταν.

Το 1995. με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο τότε υπουργός Παιδείας Γιώργος

Παπανδρέου, καθιερώθηκε η κατ' εξαίρεση (χωρίς εξετάσεις) εισαγωγή των μουσουλ

μάνων στα ελληνικά ΑΕΙ σε ποσοστό 0;5% του συνολικού αριθμού των εισακτέων.

Πρόκειται για ένα μέτρο που επαινέθηκε από όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κι

ως ένα βαθμό μείωσε τις «φωνές» των σκληροπυρηνικών για αδράνεια της ελληνικής

πολιτικής για την μειονοτική εκπαίδευση. Έτσι ενώ το 1992 είχαν λάβει μέρος στις

πανελλαδικές εξετάσεις 22 μόνο μουσουλμάνοι μαθητές. το 1996. που ήταν κι η πρώτη

χρονιά εφαρμογής του μέτρου, υπέβαλαν αίτηση 140 μουσουλμάνοι, με προτίμηση στις

ιατρικές, πολυτεχνικές και νομικές σχολές. Το 1998 εισήχθηκαν σε ελληνικά ΑΕΙ 124

μουσουλμάνοι (58 κορίτσια και 56 αγόρια). Έμειναν όμως κενές λόγω έλλειψης

ενδιαφέροντος από τους μουσουλμάνους μαθητές, 340 θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Το 1999

εισήχθηκαν ακόμη 52 μουσουλμάνοι μαθητές και γενικότερα η τάσεις δείχνουν ότι το

ποσοστό των μουσουλμάνων μαθητών που θα φοιτούν σε ελληνικά πανεπιστήμια θα

μηαλώνει. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση αναθεωρήθηκε μετά την ψήφιση του νέου νόμου

για το ενιαίο λύκειο (Ν. 2525), διότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ θα γίνεται με βάση το εθνικό

απολυτήριο. Έτσι οι βάσεις όλων των πανεπιστημιακών - τεχνολογικών ιδρυμάτων για

τους μουσουλμάνους μαθητές καθορίζονται στις δυο μονάδες χαμηλότερα από αυτές

που ισχύουν για τους υπόλοιπους μαθητές (Κοτάκκης Μ., 2000).

Το Υπουργείο Παιδείας καθιέρωσε επίσης και ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση

μουσουλμάνων φοιτητών να αποκηΊσουν κάποιο πτυχίο στα κρατικά ΙΕΚ. Έτσι με
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υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ΒΊφ. 318/8-5-1996) χορηγείται στους μουσουλμάνους που

επιθυμούν να σπουδάσουν σε κάποιο κρατικό ΙΕΚ επίδομα 40.000 δρχ. ως μηνιαία

επιδότηση εφόσον επιλέγουν, όταν οι συνάδελφοί τους χριστιανοί μαθητές

καταβάλλουν δίδακτρα (Κοτάκκης Μ., 2000).

4.3.5. Ιδιαιτερότητες- Προβλήματα της Μειονοτικής Εκπαίδευσης

Είναι γεγονός πως η μειονοτική εκπαίδευmι στη Θράκη, εμφανίζει ιδιαιτερότητες που

ίσως δεν συναντώνται σε κανένα άλλο κράτος στον κόσμο, και αφορούν τόσο στα

περιεχόμενα όσο και στην οργάνωσή της. Πηγή αυτών των ιδιαιτεροη1των, είναι το

μορφωτικό πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί το 1968, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,

και με το οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία των μουσουλμανικών σχολείων. Αυτό το

πρωτόκολλο, περιλαμβάνει επίσης και μια σειρά από ιδιαιτερότητες που αναφέρονται

στο πολιτισμικό επίπεδο (Κανακίδου Ε., 1994).

Η επικράτηση της τουρκικής γλώσσας, όπως Ιlδη αναφέρθηκε και η καθιέρωσή της ως

μητρική γλώσσα στην εκπαίδευση, ενίσχυσε τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα των

μουσουλμάνων μετατρέποντάς την ση1ν πραγματικότητα σε συμπαγή πολιτισμική ιδl

αιτερόη1τα. Η εκπαίδευση των μελών της μειονότητας είναι σχεδιασμένη στη βάση της

διγλωσσίας. Ως μητρική γλώσσα ισχύει η Τουρκική ενώ ως επίσημη η Ελληνική. Ο

συγκεκριμένος σχεδιασμός όμως δεν ακολουθεί κανένα από τα διεθνώς ισχύοντα και

εΦαρμοσμένα μοντέλα διγλωσσίας. Εδώ η μητρική γλώσσα διδάσκεται εντατικά σ' όλη

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ καταργείται στα δημόσια σχολεία της

δ,υτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κανακίδου Ε., 1994).

Επιπλέον μπορούμε να τονίσουμε το γεγονός της ανυπαρξίας βρεφονηπιακών σταθμών

και σταθμών προσχολικής αγωγής που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλιι των ένταξη

των μουσουλμάνων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Στο πρόβλημα αυτό προστίθεται η

μερική έλλειψη, αλλά και η παλαιότητα των σχολικών κτιρίων που υστερούν σε

συμπληρωματικές υποδομές (βιβλιοθήκες, γυμναστήρια κ.α.). Η έλλειψη υποδομών στο

τομέα της εκπαίδευσης έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις δύο

ή και τρεις συνδιδασκόμενες τάξεις, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την

εκπαιδευτική διαδικασία (Ράπτης Ν., Ι 997).
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Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε την ανυπαρξία κάποιου αναλυτικού προγράμματος

με ξεχωριστούς και επιμέρους στόχους για τα μειονοτικά σχολεία, που θα εμβαθύνει

στα προβλήματα και στις ιδιαιτερότητές τους. Στα δημοτικά σχολεία το ωρολόγιο

πρόγραμμα είναι μοιρασμένο σε δύο ισόχρονα μέρη, στο ελληνόφωνο και στο

τουρκόφωνο. Το πρώτο περιλαμβάνει την διδασκαλεία της ελληνικής γλώσσας,

ιστορίας, γεωγραφίας κοινωνικής και πολιτικής αγωγής και μελέτης περιβάλλοντος,

ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει την διδασκαλεία της τουρκικής γλώσσας, των

μαθηματικών, της φυσικής των θρησκευτικών, της αισθητικής και της φυσικής αγωγής.

Στο γυμνάσιο ή διάσπαση αυτή παύει να ισχυει και έτσι ο ελληνόφωνος καθηγητής έχει

να αντιμετωπίσει μαθητές, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν καλά

ελληνικά και παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις σε βασικές γνώσεις. Συνεπώς η

διάσπαση αυτή του προγράμματος δημιουργεί τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα στους

πομάκους μαθητές των οποίων άλλωστε η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ούτε η

ελληνική ούτε η τουρκική, αλλά η πομάκικη. Δεδομένου ότι η συνέχιση της φοίτησης

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ δύσκολη (ακόμα περισσότερο στην

τριτοβάθμια), εμποδίζεται η ένταξη των μουσουλμάνων στην ελληνική τοπική

κοινωνία, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα γκετοποιήσης στους κόλπους

της μουσουλμανικής νεολαίας (Ράπτης Ν., Ι 997, Τρέσου Ε., 1997).

Παράλληλα ο μουσουλμάνος μαθητής διδάσκεται τα ελληνικά- μια «ξένψ) γλώσσα για

αυτόν με την ίδια μεθοδολογία - εγχειρίδια, που τα διδάσκεται και ο έλληνας μαθητής.

Τα βιβλία αυτά είναι πολύ δύσκολα για παιδιά που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα

την ελληνική και συνεπώς δεν μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο μάθησης. Ακόμα και

η δομή των γλωσσικών βιβλίων (μεγάλα και δύσκολα κείμενα, διάταξη ερωτήσεων)

είναι δύσκολή για το επίπεδο και τις δυνατότητες των παιδιών. Είναι ακατάλληλα διότι

δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες (πολιτισμικές, θρησκευτικές, ψυχολογικές και

εθιμικές) της μουσουλμανικής κοινωνίας και εκφράζουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα που

στην πράξη είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η όλη

εργασία να επαφίεται στον πατριωτισμό και την καλή θέληση του εκπαιδευτικού ο

οποίος αν θελήσει να εργαστεί σωστά πρέπει να αυτοσχεδιάζει συνεχώς, σε βάρος

πολλές φορές των μαθητών του, καθώς η πολιτεία δεν έχει προβλέψει κανένα

ουσιαστικό μέσο στήριξης της εκπαιδευτική διαδικασίας (Ράπτης Ν., 1997).

48



!...:{)ιη'ινι ...:!':..: ::11\'ιπτι'~)('>::ς & ΙIΩλεο6ιl.ιιι ...:I·1 IIΡΟ.'Υμιι.η,,·()τητιι.

~ΤOII~ \1::ιο\"οτ\κ(\\"lς Οικισμοί); ης Hr{1KIl":
Κ ί10IφιΊ..; l:η:φω'

1\ ΗΙ('Ι(ίι:ς 1ι,){ί"ννη~

1
,

1

]

]

J

Στο πρόβλημα αυτό αν προστεθεί και το γεγονός ότι πολλοί μαθητές έρχονται για

πρώτ/ φορά σε επαφή με την ελ/ηνική γλώσσα στο σχολείο, τότε διαπιστώνουμε πόσο

λανθασμένη είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται. Επίσης στα Πομακοχώρια τ/ς

ορεινής Ροδόπης αλλά και Ξάνθης όπου ο πληθυσμός είναι αμιγής δεν υπάρχει

συμβίωση με το ελληνικό στοιχείο και συνεπώς και οι συναναστροφές τους με τους

χριστιανούς είναι πολύ λιγότερες. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες

στ/ν εκμάθηση τ/ς ελ/ηνικής γλώσσας και δεδομένου ότι το οικογενειακό περιβάλλον

δεν μπορεί να προσφέρει σχεδόν καμία βοήθεια στον μουσουλμάνο μαθητή, τα

πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα (Ράπτ/ς Ν., 1997).

Πέρα όμως από τα προβλήματα που δημιουργεί η εκμάθηση τ/ς ελ/ηνικής γλώσσας

στους μουσουλμάνους μαθητές. προβλήματα δημιουργούνται και από την εκμάθηση

τ/ς τουρκικής στους μουσουλμάνους πομάκους μαθητές τ/ς Δυτικής Θράκης. Έτσι

αυτοί είναι θύματα τ/ς ιστορικής συγκυρίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που

τους επιβάλλει αναπόφευκτα τ/ν εκμάθηση τ/ς ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας,

σε βάναυση και αναιτιολόγητ/ αντικατάσταση της οικογενειακής. Η διαδικασία αυτή

έχει σημαντικές επιπτώσεις στ/ν ψυχική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, που δεν

καθίσταται απλά δίγλωσση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τρίγλωσση ή και

τετράγλωσση. χωρίς όμως η βιωματική τους γλώσσα (πομάκικη). να αναγνωρίζεται και

να διδάσκεται. Η μητρική τους γλώσσα απορρίπτεται στο δημοτικό σχολείο. και πολλές

φορές έχουν παρατ/ρηθεί φαινόμενα ντροπής για αυτήν, διότι τους έχει εμπεδωθεί η

άποψη ότι η γλώσσα τους δεν έχει καμία αξία και για αυτό πρέπει να μάθουν άλ/ες

(Λίαπης Α., 1995 β).

Τέλος ο μεγαλύτερος αριθμός αργιών που υπάρχει στα μειονοτικά σχολεία. που

περιορίζει τον εργάσιμο χρόνο, η αδιαφορία των γονέων καθώς και το λυπηρό

φαινόμενο τ/ς επαγγελματικής ασυνέπειας αλλά και προκαταλήψεων ορισμένων

εκπαιδευτικών, συντελούν στ/ν επιδείνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η

μειονοτική εκπαίδευση. Σε όλα τα παραπάνω αν προσθέσουμε την αδιαφορία ή και την

απροθυμία των ελ/ηνικών κυβερνήσεων του παρελθόντος να εφαρμόσουν μια πολιτική

για τ/ν βελτίωση τ/ς μειονοτικής εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε τ/ν σοβαρότ/τα του

προβλήματος και την αναγκαιότητα λήψης τολμηρών αποφάσεων που θα οδηγήσουν

στ/ν παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και στ/ν άρση των μορφωτικών ανισοτήτων
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4.3.6 Συμπεl)άσματα

Το ζήτημα της εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας είναι ένα ζήτημα καθαρά

πολιτικό, δεδομένου ότι η χάραξη πολιτικής για την εκπαίδευση επηρεάζει γενικότερα

και σε όλες τις βαθμίδες τους κόλπους της μειονόηιτας. Η Ελλάδα έχοντας υπογράψει

πολλές διεθνείς συμβάσεις, που εμπεριέχουν και διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο

προσέγγισης των ζητημάτων που αναφέρονται σε δικαιώματα, ελευθερίες και

διεκδικήσεις των μειονοτικών ομάδων, δεν φαίνεται πως έχει περάσει το πνεύμα τους

στην χάραξη ηις εκπαιδευτικής πολιτικής. Ίσως χρειάζονται νέα μεθοδολογικά

εργαλεία και με νέα πολιτική θεώρηση ως αφετηρία, προκειμένου να ξεπεραστούν τα

όποια προβλήματα του παρελθόντος. Το σίγουρο είναι πάντως, ότι πάλι θα γίνουν λάθη,

διότι οι προκαταλήψεις τα στερεότυπα και οι αγκυλώσεις μας, είναι ζητήματα που

ανιχνεύονται δύσκολα και αλλάζουν ακόμη δυσκολότερα. Όμως τουλάχιστον θα

είμαστε πιο ευαίσθητοι και θα αλλοιώνουμε λιγότερο τα μηνύματα που στέλνει η ίδια η

μειονότητα, ενώ θα μπορούμε αντιληφθούμε καλύτερα τις δικές μας προκαταλήψεις και

αγκυλώσεις διαμορφώνοντας έτσι ένα καλύτερο πλαίσιο για την μειονοτική εκπαίδευση

(Χρηστίδου- Λιονταράκη Σ., 1997).

Είναι γεγονός πως το μεγαλύτερο τμήμα της μουσουλμανικής μειονότητας

χαρακτηρίζεται από αναλφαβητισμό και ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Το

παραπάνω γεγονός σύμφωνα με ποΛλούς αρθρογράφους φαίνεται πως οφείλεται στην

ίδια την στάση της μειονότητας απέναντι στο θέμα και ιδιαίτερα στην στάση των

τουρκογενών μουσουλμάνων. Η παραπάνω στάση τους καταγράφεται ως εγγενές

στοιχείο της πολιτισμικής τους ταυτότητας δεδομένου ότι η θετική στάση και η ροπή

προς την μόρφωση είναι συνυφασμένη με τον δυτικό τρόπο ζωής. Βέβαια κάτι τέτοιο

είναι σχετικό, κατά πόσο μπορεί να είναι απόλυτα αληθές, δεδομένου ότι οι οποίες

αντιστάσεις αρνήσεις και επιφυλάξεις της μειονότητας. που αναφέρονται σε ευρύτερο

πλαίσιο αντίληψης, είναι άμεσα συνυφασμένη με την αντιμετώπιση που έχουν από το

ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία. Οι φόβοι και οι αντιθέσεις της σε κάθε νέο

θεσμό και ρύθμιση πηγάζει από την θεώρηση ότι οτιδήποτε νέο αποτελεί για αυτούς

απειλή και κίνδυνο για την δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Άλλωστε η ιστορία έχει

δείξει πως δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν ένα πρότυπο μοντέλο δίγλωσσης
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διαπολιτισμΗα1ς εκπαίδευσης που να προάγει την πολιτισμΙlC11 ταυτότητα της

μειονότητας ενώ παράλληλα να την καθιστά κοινωνό της κουλτούρας της πλειοψηφίας

(Χρηστίδου- Λιονταράκη Σ., 1997).

Γενικότερα θα λέγαμε ότι οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης μπορούν να

χαρακτηριστούν αναλφάβητοι μόνο για το γεγονός ότι δεν ξέρουν ελληνικά σε μια

ελληνΙΚ11 κοινωνία. Ωστόσο απ' ότι φαίνεται γνωρίζουν καλά την τουρΚΙΚ11 γλώσσα,

δεδομένου ότι πολλοί την μιλούν και αρκετοί γνωρίζουν και γραφι1. Αυτό το φαινόμενο

όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο οφείλεται στις αδυναμίες της ελληνΙΚ11ς

εκπαίδευσης και στον τρόπο με τον οποίο έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα στην

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για να αντιμετωπιστούν καλύτερα όλα

αυτά τα προβλ11ματα πρέπει η μουσουλμανΙlC11 μειονότητα να ενταχθεί πιο δυναμικά

στην ευρύτερη ελληνΙΚ11 κοινωνία, γqονός που πιστεύεται ότι θα επιφέρει σημαντικές

αλλαγές στο σύνολο του πληθυσμού στην Θράκη (Χρηστίδου- Λιονταράκη Σ., 1997).

Η καθιέρωση ποσοστού 0,5 % για την εισαγωγΙ1 μουσουλμάνων μαθητών στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση Ι1ταν ένα μέτρο που υποβοηθούσε στο όλο qχείρημα. Ο νέος

νόμος που επιτρέπει σε μαθητές της μειονότητας να εισάγονται με δυο μονάδες

λιγότερο σε σχο'λές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βοηθάει επίσης. Αν η λογική αυτή

επέλθει σε όλο το φάσμα σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την

μειονότητα, τότε μπορεί σε λίγα χρόνια να αλλάξει η παγιωμένη αντίληψη της

ελληνΙΚ11ς κοινωνίας για αυτήν. Δεδομένου ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο επακόλουθο είναι

να αλλάξει και η αντίληψη της μειονότητας απέναντι στην εκπαίδευση ή και γενικότερα

και έτσι να εμποδίσει από τις δικές της πεποιθ11σεις, τους μηχανισμούς που αποτρέπουν

την εκπαιδευΤΙΚ11 διαδικασία να αποδώσει (Χρηστίδου- Λιονταράκη Σ" 1997),

4.4. Οικονομικά χαρακτηριστικά της μουσουλμανικής μΕιονότητας

Η Θράκη αποτελεί μια από τις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας. Τρία τέταρτα

περίπου του αιώνα μετά την ενσωμάτωση της στην Ελλάδα, η δυΤΙΚll Θράκη έχει,

αναμφισβήτητα, επιτελέσει σημαντικά βήματα προόδου στο πεδίο της οικονομικής

ζωΙ1ζ, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει το ανώτερο εφικτό επίπεδο ανάπτυξης. Οι

προσπάθειες που καταβλήθηκαν με πρωτοβουλία της ίδιας της πολιτείας από την πρώτη

qκατάσταση των ελληνικών αρχών, η ανανέωση και αναβάθμιση του πληθυσμιακού
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στοιχείου. κυρίως όμως η εκτέλεση έργων υποδομής και η κατάρτιση αναπτυξιακών

προγραμμάτων από τα τέλη της δεύτερης μεταπολεμικής δεκαετίας, μετέβαλαν

βαθμιαία την εικόνα της περιοχής, Το γεωφυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα οι εκτεταμένες

και εύφορες εκτάσεις, κατάλληλες για τις γεωργικές καλλιέργειες και η κτηνοτροφία

καθώς και οι υδάτινοι πόροι προσφέρθηκαν για να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη

της αγροτικής παραγωγής και των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, Παράλληλα. όμως,

παράγοντες μονιμότεροι ή συγκυριακά ανασταλτικοί έμελλαν να συρρικνώσουν τα όρια

απόδοσης των συλλογικών προγραμμάτων και των αξιόλογων ατομικών προσπαθειών

και πρωτοβουλιών (Γενική γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης,

1994).

Η Θράκη, ακραίο παραμεθόριο διαμέρισμα της ελληνικής επικράτειας, ήταν μοιραίο να

υποστεί τον αρνητικό αντίκτυπο της μεγάλης απόστασης από τα κέντρα των εθνικών

αποφάσεων αλλά και γενικότερα των ανασταλτικών συγκυριών που συνδέονται με την

ανεπαρκή συγκοινωνιαΚ11 υποδομή της, που απέρρεαν και από τις μονιμότερα

δυσχερείς και περιοδικά διμερείς σχέσεις της Ελλάδας, διαδοχικά, με την Βουλγαρία

και την Τουρκία (Γενική γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης,

1994).

Έτσι η Θράκη σιιμερα είναι:

};- Η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή της χώρας

};- Αποκομμένη και απομονωμένη από την οικονομική ενδοχώρα

};- Υπό σκιά αβεβαιότητας

Ο πληθυσμός της Θράκης αποτελεί το 3,3% της ενδοχώρας και παράγει το 2,5% του

προ'ίόντος της. Το κατά κεφαλΙ1ν εισόδημα είναι λίγο πάνω από το μισό του εθνικού

μέσου όρου κυρίως λόγο του μικρού εισοδήματος των κατοίκων της μειονότητας. Το

ετήσιο κατά κεφαλήν προϊόν ανέρχεται στο 72% του εθνικού μέσου όρου και

κατανέμεται 40-45% στον τριτογενή, 28-30% στον δευτερογενή και 30-32% στον

πρωτογενή τομέα (ΣκάΥιαννης Π., 2000).

Μια νέα φάση στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της περιοχής

εγκαινιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, Η κύρια μεταβολή εντοπίστηκε κατά
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ΚΊJριo λόγο στη διαμόρφωση νέας πολιτικής κινήτρων με έκδηλο βασικό στόχο την

στήριξη του κέρδους. Με αφετηρία τους νόμους 289176 και 849178 και απόληξη τον

αναπτυξιακό νόμο 1892/90, διαμορφώθηκε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πλέγμα

αναπτυξιακών κινήτρων, ικανών να προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

στους τομείς της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και τουρισμού. Προς το παρόν, ωστόσο, η

απόδοση των θετικών μέτρων, που προβλέφθηκαν στην διcφκεια της τελευταίας

εικοσαετίας, δεν έχει δικαιώσει τις αρχικές προσδοκίες των επενδυτών και της

πολιτείας (Γερική γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, 1994).

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις μουσουλμανικές περιοχές της Θράκης

έχουν σαν αποτέλεσμα την οικονομική υποβάθμιση της περιοχής. Η μουσουλμανική

μειονότητα ασχολείται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τα τελευταία χρόνια με το

μικρεμπόριο. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις άσκησης κάποιου άλλου επαγγέλματος.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εκάστοτε κυβέρνηση σε ελάχιστες περιπτώσεις έδινε

στους μουσουλμάνους άδεια άσκησης άλλου επαγγέλματος. Επίσης δύσκολα έπαιρναν

και άδεια οδήγησης, γεγονός που δυσχέραινε ακόμα περισσότερο τις εμπορικές τους

δραστηριότητες.

Εκτός της ενασχόλησης με την γεωργία, αρκετοί μουσουλμάνοι, κυρίως τουρκογενείς,

ασχολούνται και με το μικρεμπόριο. Αυτοί είναι συνήθως κάτοικοι πεδινών χωριών,

που βρίσκονται κοντά στα αστικά κέντρα, γεγονός το οποίο τους εξασφαλίζει αμεση

επικοιρωνία με το μεγάλο καταναλωτικό κοινό, όπως κατοίκους πόλεων (παράδειγμα

τους κατοίκους της Κομοτηνής και της Ξανθης). Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πελατες

τους είναι κατά ΚΊJριo λόγο μουσουλμάνοι και σπανίως χριστιανοί κατ' αναλογία με τα

καταστήματα των χριστιανών που συναλλάσσονται ως επί το πλείστον μόνο με

χριστιανούς.

Στο επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμεληt11ΡΙΟ Κομοτηνής ανάμεσα στα

εγγεγραμμένα μέλη του υπαρχουν 650 επαγγελματίες και 51 Ο βιοτέχνες μουσουλμάνοι,

ενώ στο εμπορικό και βιομηχανικό υπάρχουν 55 μουσουλμάνοι (Παναγιωτίδης

Ν.,1995, Δαγκωνάκη Ζ., Κασμερίδης Ν. & Κεφαλά Ν., 1996).

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν οι μουσουλμάνοι είναι ιδιωτικές κατά κύριο λόγο.
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Μερικές φορές έχουν μια επιχείρηση - κατάστημα με ομόθρησκο τους, πολύ σπάνια,

όμως με ορθόδοξο. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια λόγω της αλλαγής πολιτικής

στην περιοχή και τις τάσεις οικονομικής της ανάπτυξης έχουν εντοπιστεί αρκετές

εταιρείες με μεγάλο τζίρο. Έτσι στ/ν Κομοτηνή υπάρχουν 3 μουσουλμανικές

Επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν εξαγωγές στον τομέα των δερμάτων και των μαλλιών.

Επίσης δημιουργούνται και οι πρώτες βιομηχανίες μεταξύ μουσουλμάνων και

ορθοδόξων (μέχρι τώρα υπάρχουν 1Ο). Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές, λόγω των

δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι μουσουλμάνοι με τις διοικητικές αρχές (δυσκολία

έκδοσης αδειών, μετακίνησης κ.α.) , συνεταιρίζονταν με κάποιο Έλληνα. Έτσι είχαν τη

δυνατότητα να ξεφεύ'Υουν από τα γρανάζια και τις δικλείδες της ελληνικής νομοθεσίας.

Στον επόμενο πίνακα αναγράφεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που ανήκουν σε

μουσουλμάνους στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης.

Πίνακας 4.4.1. :Επιχειρήσεις που ανήκουν σε μουσουλμάνους στο νομό Ξάνθης και

στο νομό Ροδόπης.

Είδος επιχειρήσεων Ν. Ροδόπης Ν. Ξάνθης Σύνολο

Εμπορικές - Βιομηχανικές 55 73 128

Βιοτεχνικές 510 133 643
Επαγγελματικέc 650 212 862
Σύνολο 1215 418 1633

Πηγ1Ί: «Μουσουλμανική μειονότητα και εθνική συνείδησηι>.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της μουσουλμανικής μειονότητας, και ιδιαίτερα το πομακικό,

μονοπωλεί σχεδόν τ/ν καλλιέργεια και την επεξεργασία καπνού ανατολικού κυρίως

τύπου. Πρόκειται για μια επικερδή δραστ/ριότητα λόγω κυρίως των επιδο'τ/σεων από

τ/ν Ε. Ε.. Όμως από την δεκαετία του '60 και μετά, λόγω της κρίσης στις

καπνοβιομηχανίες, η καλλιέργεια καπνού βρίσκεται και αυτή σε κρίση. Εκτός από τον

καπνό (οι σχετικές καλλιέργειες καλύπτουν το 54,5% της καλλιεργήσιμης γης) τα άλλα

γεωργικά προϊόντα είναι οι πατάτες (καλύπτουν το 6,7% της καλλιεργήσιμης γης), η

βρώμη (καλύπτει το 5,6% της καλλιΕργήσιμης γης), το καλαμπόκι (καλύπτει 10 3,9%
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της καλλιεργήσιμης γης) και το σιτάρι. Ενδεικτικά παρακάτω παρουσιάζονται οι

επιδοτήσεις των μουσουλμάνων και των χριστιανών στο νομό Ροδόmις το 1988 και το

1990 (Δαγκωνάκη Ζ., Κασμερίδης Ν. & Κεφαλά Ν., 1996).

Πίνακας 4.4.2. Επιδοτήσεις αγροτών (χριστιανών και μουσουλμάνων) του Νομού

Ροδόπης 1988 - 1990

α1α Είδος 1988 1990
πιδό Χριστιανοί Μουσουλμάνοι Χριστιανοί Μουσουλμάνοι

Ι
Θηλαζουσών

6.589.000 3.630.000 ".860.000 2.272.000
~λάδων

111.862.000 14.900.000 834.850.000 137.371.000κληρού σίτου

Μοσναοιών 2.203.000 ~.230.000 13.115.000 .530.000
Αινοποοβάτων 57.503.000 358.605.000 385.287.000 654.206.000

5
Εξισωτικών

193.575.000 182.359.000αποί:πιιιώσεων -
ΣΥΝΟΛΟ 60 1.732.000 88.724.000 1.243.112.000 839.379.000

nηγιι: ((Μουσουλμανική μειονότητα και εθνική συνείδηση».

Οι αντίξοες συνθήκες έχουν οδηγήσει τους μουσουλμάνους και κυρίως τους Πομάκους,

να εκμεταλλεύονται τις παραμικρές εκτάσεις γης. Έτσι επειδή τα εδάφη είναι επικλινή,

κατασκευάζουν πεζούλες 200-300 Τ.μ. που τις καλλιεργούν. Πολλές φορές

εκμεταλλεύονται ακόμα και τις αυλές των σπιτιών τους για την καλλιέργεια

οπωροκηπευτικών και για το άπλωμα του καπνού. Τα αγροτικά προϊόντα τους τα

μεταφέρουν κάθε Σάββατο στο παζάρι ηις Ξάνθης (φημισμένο στην περιοχή)

προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποιο επιπλέον εισόδημα (Λαμπριανίδης Λ., 1997).

Η οικονομία των μουσουλμάνων και κυρίως των Πομάκων, οι οποίοι βρίσκονται ως επί

το πλείστον στις βόρειες ορεινές περιοχές του νομού Ξάνθης, μπορεί να χαρακτηριστεί

ως οικονομία επιβίωσης λόγω του μικρού οικονομικού κέρδους. Πάντως στις

περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιο οικονομικό περίσσευμα, αυτό αποταμιεύεται σε

τράπεζες της Τουρκίας ή σε αγορά οικοπέδων (πάντα στην Τουρκία), ενδεικτικό

χαρακτηριστικό του κλίματος ανασφάλειας που επικρατεί σηιν μειονότητα.

Παράλληλα η υπανάπτυξη της περιοχής, πέρα από τις γεωφυσικές δυσκολίες,

οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος, σηιν πολιτική της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης.
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Το ελλιπές οδικό δίκτυο. αποτέλεσμα της έλλειψης επενδύσεων στην περιοχή,

αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην οικονομική της στασιμότητα ή υπανάπτυξη.

Δεν επέτρεπε στους εμπόρους να προσεγγίζουν τα αστικά κέντρα για την αγορά ζώων ή

αγροτικών προ'ίόντων, ούτε την συχνή επικοινωνία των κατοίκων με τις πόλεις για την

αγορά αναλώσιμων προϊόντων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα. κάθε φορά που κάποιος

επρόκειτο να μεταβεί στην πόλη, να αγοράζει όσο το δυνατό περισσότερα προ'ίόντα και

κατά κύριο λόγο τα πιο απαραίτητα. Επίσης. το γεγονός αυτό ελαχιστοποιούσε την

δυνατότητα απασχόλησης στην πόλη, αφού η χρησιμοποίηση κάποιου μεταφορικού

μέσου τις περισσότερες φορές ήταν αδύνατη. Το υποτυπώδες οδικό δίκτυο είναι

αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία στόχευε στην υποβάθμιση, την απομόνωση ή και

την εξαφάνιση των περιοχών που κατοικούνταν από μουσουλμάνους. Στο πλαίσιο των

νέων πολιτικών που εφαρμόζονται (ενέργειες για την επανένταξη των μουσουλμάνων

και κυρίως των Πομάκων) το κράτος χρηματοδοτεί δημόσια έργα στην περιοχή.

Πρόσφατα (1994) ασφαλτοστρώθηκε ένα τμήμα από τον Εχίνο ως τις Θέρμες ενώ

προβλέπονται και άλλα έργα στην περιοχή, όπως η διάνοιξη κάθετης σύνδεσης από τον

Εχίνο (αν και διατυπώνονται αντιρρήσεις για τον Εχίνο, και αντ' αυτού προτείνεται ο

Λειβαδίτης, ένα εγκαταλειμμένο χριστιανικό χωριό) που θα ενώνει την Ελλάδα με την

Βουλγαρία και η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις οικονομικές συναλλαγές στην

ευρύτερη περιοχή.

Η έλλειψη υποδομών που χαρακτηρίζει τις μειονοτικές περιοχές είναι αποτέλεσμα της

ηθελημένης πολιτικής που ακολούθησε το ελληνικό κράτος και που είχε ως στόχο την

περιθωριοποίηση και απομόνωση της μειονότητας. Επίσης η πολιτική αυτή στόχευε και

στην οικονομική και πολιτική εκμετάλλευση των μειονοτικών πληθυσμών. Παρόλα

αυτά, από το 1982 έχουν δοθεί κάποια κίνητρα στην περιοχή βάθους 20 χλμ. κατά

μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της

περιοχιΊς. Εξαιτίας όμως, της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που επικρατεί, αυτά

δεν έχουν αποδώσει όσο αρχικά υπολογιζόταν (Δαμουλάκη Ε., Δούνια Ι, Πούλου Μ. &

Ταμουρίδου Ε., 1998).

Η οικονομική κατάσταση των μουσουλμάνων δεν οφείλεται μόνο στην γεωγραφική

θέση των χωριών τους (τα περισσότερα ορεινά). στην ελλιπή οδική σύνδεση και στην

έλλειψη επενδύσεων αλλά και στις γενικότερες κατευθύνσεις της πολιτικής που
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εφαρμόζεται από την ελληνική πλευρά. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας μουσουλμάνος

δΗ είχε την δυνατότητα να εργασθεί στο δημόσιο ούτε καν ως καθαριστής. Η

απαγόρευση πρόσληψης μουσουλμάνων σε κρατικές υπηρεσίες είχε σαν αποτέλεσμα

την κοινωνΙΚ11 απομόνωm1 τους. Στην δεκαετία του 80, ελάχιστοι ήταν αυτοί που

προσελήφθησαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπό την προϋπόθεση να

μεταναστεύσουν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας και να μεταφέρουν εκεί τα

δικαιώματα τους. Πρόσφατα άρθηκε αυτή η απαγόρευmι και μπορούν πλέον να

διαγωνίζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες ορθόδοξους για την

πρόσληψη τους στο δημόσιο, Αξίζει να σημειωθεί ότι τώρα έχουν τη δυνατότητα

συμμετοΧ;Ής και στα τοπικά συμβούλια (Γεωργούλα Γ. & Γρυλάκη Σ, 2000).

Ένα σοβαρό επακόλουθο των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι

μουσουλμάνοι ήταν να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, προκείμενου να αποκτήσουν ένα

αξιοπρεπές εισόδημα. Ιδιαίτερα οι Πομάκοι, οι οποίοι βρίσκονταν περιορισμένοι στην

Επιτηρούμενη Ζώνη, έφευγαν μόνο για 6 μήνες (LaIenis 2000), εξαιτίας του φόβου

μήπως οι ελληνικές αρχές τους απαγορεύσουν να επιστρέψουν και δούλευαν ως

εργάτες, οικοδόμοι, ναύτες 11 στα ναυπηγεία, Χαρακτηριστικό είναι ότι για να

μπορέσουν να φύγουν, έπρεπε να παρουσιάσουν πιστοποιητικό κοινωνικών

φρονημάτων από την αστυνομία, ΣΙ1μερα με την άρση και της τελευταίας μπάρας της

Επιτηρούμενης Ζώνης (στον Εχίνο), οι μετακινήσεις των Πομάκων γίνονται

ευκολότερα,

Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναλυθεί τι πραγματικά 11ταν η Επιτηρούμενη Ζώνη

(Παράρτημα: Σημαντικοί Περιορισμοί Επιτηρούμενης Ζώνης). Η Ε.Ζ. ήταν μια λωρίδα

γης, 'Που EΚTHνόταJI κατά μήκος των βόρειων συνόρων της χώρας μας, με πλάτος που

κυμαινόταν κατά περίπτωση μεταξύ] 5-45 χιλιομέτρων, ενώ στο εσωτερικό της ίσχυαν

σημαντικοί περιορισμοί. Μετά το ]980, η Ε,Ζ, συρρικνωνόταν συνεχώς, με εξαίρεmι το

νομό Έβρου όπου το 1967 επεκτάθηκε σημαντικά ώστε να καλύψει και τα σύνορα με

την Τουρκία (Λαμπριανίδης Λ., 1997).

Ο θεσμός της Ε,Ζ. εισάγεται για πρώτη φορά από την στρατιωτική δικτατορία του r.
Μεταξά, το 1936, Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70' ο ρόλος της ήταν στρατιωτικός

(προστασία της χώρας από πιθανές εχθρικές εξωτερικές ενέργειες) και. στη συνέχεια
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απόΙCΤησ€ πρωταρχικά πολιτικό ρόλο σκοπεύοντας στην αφομοίωση, τον έλεγχο ή Ώ1ν

εκδίωξη της μελών της μειονότητας από τη χώρα (Λαμπριανίδης Λ., 1997).

Με την εφαρμογή του μέτρου της Ε.Ζ. μία αρκετά μεγάλη πεΡΙΟΧ11 τέθηκε υπό

σημαντικούς περιορισμούς, ενώ μέχρι τότε ήταν ενσωματωμένη στην οικονομία της

χώρας. Και καθώς στα όρια της ελληνΙΚ11ς επικράτειας κατοικούν μειονοτικοί

πληθυσμοί (εθνοπολιτισμιΚ'ές, θρησκευτικές, γλωσσικές μειονοτικές ομάδες) το μέτρο

της Ε.Ζ. έπληξε κυρίως αυτούς (Λαμπριανίδης Λ., 1997). Σ'iμερα η επιτηρούμενη

Ζώνη δεν υπάρχει πια (Γεωργούλα Γ. & Γρυλάκη Σ, 2000).

ι-ι πολΙΤΙΚ11 Ώις ελληνΙΚllς κυβέρνησης στο θέμα της Ε.Ζ. είχε τελικά ως αποτέλεσμα να

αποξενώσει τελείως αυτό το τμήμα του πληθυσμού, να το «ρίξει» στα χέρια των

Τούρκων και να το καθηλώσει σε κοινωνικοοικονομική υπανάπτυξη με τάσεις

«αυτάρκειας», χωρίς να το αφήνει εναλλακτικές ευκαιρίες για εκσυγχρονισμό των

παραδοσιακών οικονομικοπαραγωγικών δραστηριοηιτων και διενέργεια επενδύσεων.

Συμπερασματικά λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι οι μειονοτικές περιοχές στη Θράκη

παρουσιάζουν σε μεγάλο ποσοστό τους μια οικονομική υπανάπτυξη. Αυτή η

οικονομική κατάσταση των μουσουλμάνων οφείλεται στην γεωγραφική θέση των

χωριών τους (ορεινά χωριά των Πομάκων), στην ελλιπή οδΙΚ11 σύνδεση και στην

έλλειψη επενδύσεων στις περιοχές αυτές αλλά και στις γενικότερες κατευθύνσεις της

πολιτικής που εφαρμόστηκαν τα παλαιότερα χρόνια από την ελληνική πλευρά. Οι

Πομάκοι της Θράκης είναι αυτοί που παρουσιάζουν το μικρότερο οικονομικό εισόδημα

καθώς επηρεάστηκαν και συνεχίζουν σε μικρότερο βαθμό να επηρεάζονται από όλους

τους παραπάνω λόγους. Οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι επηρεάσηικαν λιγότερο από τις

δυσχερείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής καθώς ζούνε στα πεδινά, σε

χωριά που συνορεύουν με τους χριστιανικούς οικισμούς και τα μεγάλα αστικά κέντρα,

συναναστρέφονται ευκολότερα με τους χριστιανούς και έχουν ευκολότερη πρόσβαση

στις περιοχές που μπορεί να αναπηιχθεί το εμπόριο. Έτσι σε αντίθεση με τους

Πομάκους που αναγκάστηκαν να ασχοληθούν μόνο με τον πρωτογεV11 τομέα. οι

τουρκογενείς μουσουλμάνοι στράφηκαν και στο μικροεμπόριο με αποτέλεσμα να

παρουσιάζουν καλύτερες οικονομικές απολαβές αλλά σπάνια ικανοποιητικές. Αυτή η

κακή oΙKoνoμΙΚll κατάσταση του μειονοτικού πληθυσμού είχε σαν αποτέλεσμα να
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αναγκάσει τους μουσουλμάνους κατοίκους να ΧΤίζουν με φθηνά οικοδομικά μέσα,

γεγονός που είχε πολ/ές φορές είχε αντίκτυπο και στην ποιότητα της κατοικίας τους.

Τα τελευταία χρόνια με τη νέα αναπτυξιακή πολΙΤΙΚ11 του ελληνικού κράτους για την

Θράκη αλ/ά και με την αλλαγΙ1 της στάσης της απέναντι στην μειονότητα τα πράγματα

έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Παρατηρούμε μια οικονομική μετάβαση προς μια

εκχρηματισμένη οικονομία. Όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι προσπαθούν,

παράλληλα 11 όχι με τις παραδοσιακές μορφές οικονομίας (πρωτογενής τομέας), να

ασχοληθούν με νέους περισσότερο προσοδοφόρους τρόπους απασχόλησης (π.χ.

εμπόριο). Κάτι τέτοιο παρουσιάζεται και στην εθνοτική ομάδα των Πομάκων που είναι

ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την παράδοση. Η Ε.Ζ. δεν υπάρχει πλέον, οι οδικές συνδέσεις

αυτών των περιοχών με τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν βελτιωθεί ως ένα βαθμό και οι

αντιλ11ψεις των νέων αυτών των περιοχών έχουν αρχίσει να αλ/άζουν. Έτσι οι νέοι

Πομάκοι, βρίσκοντας απέναντί τους την αντίδραση των μεγαλυτέρων που είναι

προσκολλημένοι στην παράδοση, όντας σε σύγκλιση με τις νέες συνθΙ1κες της

οικονομίας της αγοράς υιοθετούν καινούργιους τρόπους ζωής όπου η αναφορά στην

εθνΟΤΙΚ11 και εθνική ταυτότητα περνά σε δεύτερη μοίρα (Frangopoylos γ., 1996).

4.5. Διαφοροποίηση και ιδιαιτερότητες των εθνοτικών ομάδων της

μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Όπως έχει παρατηρηθεί η συμπεριφορά των μελών κάθε εθνοτικής ομάδας στο

εσωτερικό της λειτουργίας της είναι διαφορετική. Υπάρχουν διαφορές στην κοινωνική

συμπεριφορά των ανθρώπων και γενικότερα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις που

ποικίλουν σε σχέση με τον «βαθμό}} απομόνωσης της κάθε εθνΟΤΙΚ11ς ομάδας. Έτσι οι

τουρκογενείς των οικισμών της Δυτικής Θράκης είναι περισσότερο {(ανoιχτoί~~ και

συζηt11σιμοι σε σχέση με τους κατοίκους των ορεινών πομάκικων χωριών. Οι πρώτοι

είναι άνθρωποι ιδιαίτερα δρασt11ΡΙΟΙ, ανυπόμονοι να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες

σχεδιασμού που αφορούν τον τόπο τους και πολλές φορές δεν διστάζουν να

αναφερθούν και στις διακρίσεις που υπόκεινται σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό

(ΡοδάΚ11ς Π., 1999). Αντίθετα οι κάτοικοι των πομακικών χωριών εμφανίζονται πιο

εγκρατείς και «κλειστοί» γεγονός που τους Kαf)ιστά λιγότερο ομιλητικούς και

δραστήριους.
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Το γεγονός που οδήγησε τους κατοίκους των μειονοτικών οικισμών να έχουν

διαφορετική νοοτροπία, οφείλεται στην στάση και πολιτική του Ελληνικού κράτους

απέναντι τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την διαφορετική μεταχείριση των

κρατικών υπαλλήλων απέναντι στους Πομάκους σε σχέση με τους τουρκογενείς

μουσουλμάνους. Αυτή η στάση δΙ11ρκησε από το τέλος του 2°V
Παγκοσμίου Πολέμου

και από τον σχηματισμό της «σιδερένιας οχυρώσεΙζ» μέχρι το 1983 επειδ11 η Ελληνική

Κυβέρνηση φαινόταν ότι φοβόταν την ανάπτυξη οποιασδήποτε σχέσης με τους

Πομάκους της Νοτίου Βουλγαρίας κατά την περίοδο της κομουνιστικής εποχής.

Αντίθετα οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από τα τέλη του 30' μέχρι και τις

αρχές του 70' ήταν καλές και συνεπώς η Τουρκία δεν αποτελούσε «απειλή" όπως η

Βουλγαρία. Έτσι όταν η τουρκογενής μουσουλμανική μειονότητα εγκαταστάθηκεστα

νότια του Νομών της Δυτικής Θράκης θεωρούντανφιλική, ενώ οι Πομάκοι στα Βόρεια

αυτών, θεωρούντανσαν «αδύναμοςδεσμός;, και γι' αυτό τον 'λόγο Ι1ταν απομονωμένοι.

Η επίσημη πολιτική του Ελληνικού Κράτους απέναντι στα μειονοτικά χωρία των

Πομάκων αλλά και στους ίδιους του κατοίκους απέβλεπε στην ισχυροποίηση των

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και στην ενθάρρυνση ανάπτυξης δεσμών προς την

Τουρκία, προκειμένου να περιοριστεί οποιαδήποτε «κομουνιστική» επίδραση από την

Βουλγαρία.

Έτσι αυτό απεικονίστηκε με επίσημες κατευθυντήριες γραμμές - οδηγίες προς τους

δημάρχους και κοινοτικούς υπαλλήλους της περιοχής, που εκδόθηκαν το 1954, και

σύμφωνα με αυτές ο πομακικός πληθυσμός θα έπρεπε να αποκαλείται στο εξής

«τουρκικός» και όχι «μουσουλμανικός;, (Ελληνικό Βασίλειο / Γενική Διεύθυνση

Θράκης / Εσωτερι",j διεύθυνση Κομοτηνιi, 28 - 1- 1954), (Θεοχαρίδης Π., 1992). Η

έκφραση «τουρκικός» πληθυσμός κράτησε μέχρι το 1971 οπότε και αντικαταστάθηκε

από την έκφραση «μουσουλμανικός" που άλλωστε περιεχόταν στην συνθ11κη της

Λωζάνης. Για 20 χρόνια 1970 - 1990 οι πομάκικες περιοχές στην ΔυΤΙΚΙ1 Θράκη ήταν

περισσότερο απομονωμένες και κάτω από περισσότερο αυστηρή επίβλεψη από

οποιαδήποτε άλλη φορά μέχρι που οι κάτοικοί τους θεωρήθηκαν σαν ευπαθείς 

ευπρόσβλητοι να αφομοιωθούν από τους δυο «εχθρούς;, : τον βόρειο κομουνισμό και

την Τουρκία από τα ανατολικά. Πρόσφατα η κατάρρευση των κομουνιστικών

καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη άλλαξε δραματικά τις βασικές υποθέσεις της
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ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο κομουνισμός δεν είναι πλέον επικίνδυνος και η

Βουλγαρία έγινε σύμμαχος της Ελλάδος.

Περνώντας έτσι στην νέα ελληνική πολιτική σε σχέση με τους Πομάκους

διαπιστώνουμε την εντελώς αναθεωρημένη αντίληψη και θεώρησή της. Η ανάπτυξη της

πομακικής ταυτότητας όλων των κατοίκων ενθαρρύνεται ενώ αντίθετα οποιαδήποτε

σχέση με την Τουρκία φαίνεται πως αποθαρρύνεται. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι πλέον

δύσκολο να εφαρμοστεί, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των Πομάκων είναι βαθιά

θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι, μιλάνε τα τουρκικά πολύ περισσότερο από τα ελληνικά

και σε πολλές περιπτώσεις μιλάνε σχεδόν αποκλειστικά την πομακική διάλεκτο. Όπως

αναφέραμε και παραπάνω (Κεφάλαιο 4.3) ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της μειονότητας και ίσως περισσότερο της εθνοτικής

ομάδος των Πομάκων είναι η εκπαίδευση τους. Παράλληλα οι μορφωτικές και

πολιτισμικές επιδράσεις που δέχονται από την Ελλάδα είναι περιορισμένες, σε αντίθεση

με την Τουρκία που επιδρά έντονα στο μορφωτικό και πολιτιστικό τους επίπεδο.

Η παραπάνω στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στους διαφορετικούς

μειονοτικούς οικισμούς, κατά τις διαφορετικές χρονικές περιόδους, και η πολιτική

«απομόνωσηρ} που εφάρμοσε η Ελλάδα στους οικισμούς των Πομάκων για μεγάλο

χρονικό διάστημα, είχε επίδραση και στην πολεοδομική συγκρότηση αυτών των

οικισμών με αποτέλεσμα τόσο οι τεχνικές όσο και οι κοινωνικές υποδομές να

εμφανίζουν διαφορές στο εσωτερικό της μειονότητας. Έτσι τόσο οι τεχνικές όσο και οι

κοινωνικές υποδομές φαίνονται να είναι καλύτερες στους οικισμούς των τουρκογενών

μουσουλμάνων. κάτι που αναλύεται εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια.

4.6. Συμπεράσματα - ΣύνδεσΙ1 κοινωνικών συνιστωσών με την πολεοδομική

πραγματικότητα

Η πολιτισμική ετερότητα των διαΦόρων εθνοτικών ομάδων που αποτελούν την

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σ'

αυτήν καθώς και η πολιτική που χάραξε το ελληνικό κράτος γι' αυτήν, διαμόρφωσαν

οικιστικά σύνολα με έντονες πολεοδομικές ετερότητες που παρουσιάζονται τόσο

μεταξύ των μειονοτικών και χριστιανικών οικισμών όσο και μεταξύ των οικισμών των

διαφορετικών εΘVOΤΙKών ομάδων της μειονότητας.
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Η θρησκεία, η οικογένεια, το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση. οι

κοιvωVΙΚΟfπαγγελματικές σχέσεις και όλες αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες που

επικρατούσαν και επικρατούν σε όλες αυτές τις περιοχές, είχαν σαν αποτέλεσμα την

δημιουργία οικιστικών συνόλων που δεν συναντά κανείς στον υπόλοιπο ελλαδικό

χώρο. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται πλήρη αναφορά στην χωροταξική οργάνωση, στην

πολεοδομική εξέλιξη, στην πολεοδομική νομοθεσία, στην διαμόρφωση του οικιστικού

περιβάλλοντος καθώς και στις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες των οικισμών αυτών.

Παράλληλα στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο επιδιώκεται αναλυτικότερη παρουσίαση

όλων αυτών των χαρακτηριστικών με την αναφορά τριών παραδειγμάτων μειονοτικών

οικισμών αλλά και δύο πολύπολιτισμικών που προέρχονται από τον χώρο του Νομού

Ι'οδόπης.
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5.1 Γενικά για την Δυτική Θράκη

Η αρχιτεκτονιΚ1) και πολεοδομική φυσιογνωμία των οικισμών κάθε τόπου είναι

απόλυτα συνδεδεμένη με την ιστορία του, το φυσικό του περιβάλλον και την

γεωγραφική του θέση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την περιοχή της Δυτικής

Θράκης. Ο θρακικός χώρος έχει μια μοναδική ιδιομορφία σε σχέση με άλλες περιοχές

της Ελ/άδας γιατί συγκεντρώνει πληθυσμιακά στοιχεία διάφορα μεταξύ τους που

ωστόσο συνυπάρχουν αρμονικά στον ίδιο χώρο. Γίνεται αναφορά λοιπόν σε μια

περιοχή όπου δίπλα στο πανάρχαιο και δρασl1)ΡΙΟ ελληνικό στοιχείο τρεις τουλάχιστον

εθνότητες συμβιώνουν από αιώνες γεγονός που 111ν χαρακτηρίζει σαν ένα μοναδικό

πολιτισμικό σύνολο στην Ελλάδα. Κι αυτό ίσως οφείλεται στη διαρκή αλ/ηλεπίδραση

λαών και πολιτιστικών ρευμάτων σε μία περιοχή με έντονες κοινωνικές

διαφΟΡΟΠΟI1;σεις, γεωγραφικό, πλουτοπαραγωγικό και στρατηγικό ενδιαφέρον, άλλά

και ευαίσθη111 ισορροπία στη μακραίωνη ιστορία της.

Από την φύση της η περιοχή της Δυτικής ΘράΚ11ς χωρίζεται σε ορεινό και πεδινό

τμήμα. Στο βόρειο, ορεινό τμήμα κατοικούν σχεδόν αποκλειστικά Πομάκοι λίγοι

τουρκογενείς μουσουλμάνοι και λίγοι χριστιανοί ενώ στο νότιο πεδινό κατοικούν επί το

πλείστον χριστιανοί και τουρκογενείς μουσουλμάνοι (Παράρτημα: Χάρτες 4, 5, 6).

Εξετάζοντας κατά περιοχές την Δυτική Θράκη είναι δυνατόν να διεξαχθούν χρήσιμα

συμπεράσματα, που έχουν άμεση συνάρτηση με 111ν διαμόρφωση της πολεοδομικής και

αρχιτεκτoνιΚl;ς φυσιογνωμίας. Επίσης παράλληλα γίνεται αναφορά και στην οδική

υποδομή, η οποία δεν είναι αμέτοχη σ111ν πολεοδομική ανάπτυξη και εξέλιξη μιας

περιοχι;ς καθώς αυτή είναι που επιτρέπει ή όχι την διακίνηση σύγχρονων οικοδομικών

υλικών αλλά και την διεξαγωγή γρι)γορων ή όχι μετακινι;σεων.

Στον Νομό Ροδόπης η ανάπτυξη των οικισμών είναι συνήθως μονοκεντριΚ1;, με

εξαίρεση τα χωριά του Κέχρου (βορειοανατολικό τμήμα της Ροδόπης), όπου είναι

διάσπαΡ111 (Παράρτημα: Εικόνα Ι 2). Επίσης στους υπόλοιπους ορεινούς οικισμούς η

ανάπτυξη μπορεί να χαρακτηριστεί άτακτη και σε μερικούς ημιορεινούς γραμμική
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Χαρακτηριστικοί οικισμοί της τελευταίας κατηγορίας είναι ο Κάλχας, η Άγρα και τα

Νεύρα. όπου οι οικισμοί αναπτύχθηκαν κατά μήκος της κοίτης χειμάρρων, οι οποίοι

χείμαρροι αποτελούν και τον κύριο «οδικό» άξονα του οικισμού. Οι ορεινοί οικισμοί

στερούνται σχεδόν παντελώς εσωτερικού δικτύου με εξαίρεση ίσως την Οργάνη.

Παράλληλα στα συγκεκριμένα χωριά δεν υπάρχουν καθόλου διαμορφωμένοι

κοινόχρηστοι χώροι και παιδικές χαρές (Κατσιμίγας Κ., 1984).

Στους πεδινούς οικισμούς τα πράγματα είναι ασφαλώς καλύτερα. Οι περισσότεροι από

τους χριστιανικούς οικισμούς διαθέτουν σχέδιο και ταυτόχρονα διαθέτουν εσωτερικό

οδικό δίκτυο και διάφορους κοινόχρηστους χώρους. Αυτοί είναι κυρίως κάποιες

πλατείες που έχουν διαμορφωθεί κατά κανόνα την περίοδο της επταετίας 67-74 από

ανθρώπους, που όπως φαίνεται δεν φρόντισαν να υπάρχει περισσότερο πράσινο. Στους

χώρους αυτούς εμφανίζεται η λευκή τετράγωνη τσιμεντόπλακα, μαζί με κάποια

φωτιστικά και στην καλύτερη περίπτωση με κανένα παγκάκι. Απαραίτητη δε πάντα η

παρουσία κάποιου κακόγουστου ηρώου. Οι ξένοι προς το περιβάλλον και την

ιδιοσυγκρασία των υποτιθέμενων χρηστών αυτοί χώροι, αγνοήθηκαν από τους

κατοίκους και σε πολλές περιπτώσεις χορτάριασαν από την εγκατάλειψη. Κάποιες

παιδικές χαρές που τοποθετήθηκαν από τις κοινότητες έγιναν απρογραμμάτιστα και

πρόχειρα, μέχρι να καταστραφούν και να παραμείνουν έτσι για μεγάλο χρονικό

διάστημα (Κατσιμίγας Κ., 1984).Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πράγματι κάποιες

ενέργειες για την ανάπλαση αυτών των χώρων.

Ελάχιστα άλση υπάρχουν (αν έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν κάποιες πυκνές

δενδροφυτεύσεις σΕ δέκα περίπου οικισμούς).

Στους μουσουλμανικούς πεδινούς οικισμούς η κατάσταση είναι ανάλογη. Εδώ οι

«διαμορφωμένες» πλατείες πριν μια δεκαετία ήταν ελάχιστες εvώ υπήρχαν Κα/.

υπάρχουν αρκετοί μεγάλοι χώροι που μπορούν πολύ όμορφα να αξιοποιηθούν. Τα

τελευταία χρόνια ωστόσο γίνονται σημαντικές προσπάθειες για οργανωμένη

διαμόρφωση πλατειών. Παράλληλα υπάρχουν και παιδικές χαρές που ακολουθούν την

ίδια τύχη με αυτές των χριστιανικών οικισμών. Από πλευράς φυσιογνωμίας οι
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χριστιανικοί από τους μουσουλμανικούς οικισμούς διαφέρουν σημαντικά. από το

γεγονός ότι στους πρώτους όλα τα σπίτια είναι ορατά ενώ στους δεύτερους ψηλοί

μανδρότοιχοι εμποδίζουν τον πεζό να δει εσωτερικά την αυλιι και το σπίτι του

ιδιοκτήτη (Παράρτημα: Εικόνες 2, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 47), (Κατσιμίγας Κ., 1984,

Κίζης Γ., 1990, Lale"i, Κ., 2000).

Οι δρόμοι σ' αυτούς τους μουσουλμανικούς οικισμούς τα παλαιότερα χρόνια 11ταν από

χώμα. ενώ τα τελευταία χρόνια τσιμεντοστρώθηκαν και εξακολουθούν να

τσιμεντοστρώνονται αλλά και να ασφαλτοστρώνονται αρκετοί. Θα μπορούσαν πολλά

πράγματα να γραφτούν για το πόσο άσχημοι είναι οι δρόμοι αυτοί, ωστόσο είναι

αντιληπτό ότι είναι προτιμότεροι από την λάσπη. (Παράρτημα: Εικόνες 40, 41, 42, 45)

Το πόσο - εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνονται στην θέση των τσιμεντόδρομων γραφικά

λιθόστρωτα, ξεφεύγει νομίζουμε από την παρούσα εργασία. Θα θέλαμε όμως να

τονίσουμε ότι με εξαίρεση την Μαρώνεια το λιθόστρωτο ουδέποτε αποτέλεσι::

μορφολογικό χαρακτηριστικό των αγροτικών οικισμών της περιοχής (Κατσιμίγας Κ.,

1984).

Χαρακτηριστικά είναι τα μικτά χωριά του Νομού Ροδόπης, με την συνύπαρξη

χριστιανικού και μουσουλμανικού πληθυσμού όπου ό'λα τα στοιχεία που προκύπτουν

από την καταγωγή, την θρησκεία την συνείδηση, την άσκηση πολΙΤΙΚ11ς και την

ιδιοσυγκρασία των κατοίκων συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.

Παρόμοια και στον Νομό Ξάνθης στα ορεινά και ημιορεινά χωριά κατοικούν επί το

πλείστον Πομάκοι. Εδώ όμως οι συγκεκριμένοι οικισμοί εμφανίζουν συνεκτικότερη

πολεοδομική συγκρότηση (Παράρτημα: Εικόνες 4,16).

Στους πεδινούς χριστιανικούς aJJ...iJ. και μουσουλμανικούς οικισμούς τα πράγματα

εμφανίζονται παρόμοια με τον Νομό Ροδόπης. Σ' αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι

και οι ορεινοί Πομάκικοι οικισμοί αλλά και οι οικισμοί που κατοικούν τουρκογενείς

μουσουλμάνοι έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα του 1923

ενώ χαρακτηρίζονται σαν οικισμοί που προϋΠ11ρχαν της πολεοδομικής νομοθεσίας του

1923. Επίσης. τα όρια τους δεν ορίστηκα/' ουμ4ιώνα με το Προεδρικό Διάταγμα του
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1985 που ήταν σε εφαρμογή για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα στον Νομό Ροδόπης τα

περισσότερα χωρία έχουν οριοθετηθεί ενώ στον Νομό Ξάνθης δεν συμβαίνει κάτι

τέτοιο. Για τους οικισμούς που δεν έχουν οριοθετηθεί οι οικοδομικές άδειες

εγκρίνονται ύστερα από αίτηση και συνεχόμενες επισκέψεις των υπαλλήλων της

πολεοδομίας. Αυτοί αποφασίζουν αν η χωροθέτηση του προτεινόμενου κτιρίου

αποτελεί τμήμα του υπάρχοντος πολεοδομικού ιστού και συνεπώς την εγκρίνουν. ΣιΞ

περίπτωση που κρίνουν ότι δεν αποτελεί τμήμα η οικοδομική άδεια απορρίπτεται.

Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των οικοδομικών αδειών έχει σήμερα εγκαταλειφθεί

στις περισσότερες Περιφέρειες και Νομαρχίες της Ελλάδας και είναι προς συζήτηση η

νομιμότητά του. Έτσι η ανικανότητα αυτών κοινοτήτων να επεκταθούν και οι ανάγκες

των σημερινών νοικοκυριών να χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο για κατοικία απ' ότι

100 χρόνια πριν, οδήγησε πολλούς από αυτούς τους οικισμούς (παράδειγμα Εχίνου) σε

μεγαλύτερες πυκνότητες σε σχέση με τις πλέον πυκνοδομημένες γειτονιές της Αθήνας

και της Θεσσαλονίκης (ΠCφάρτημα : Εικόνες 3, 4) (Lalenls Κ., 2000). Στο Νομό

Ροδόπης η οριοθέτηση των αυτών των οικισμών άρχισε από το 1992 ενώ το 1991 με

απόφαση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών

αδειών στους προέδρους των κοινοτήτων Αμαξάδων (4 οικισμοί), Οργάνης (11

οικισμοί), Κέχρου (2 οικισμοί) και Φιλυρίας (11 οικισμοί) ώστε να απεμπλακούν οι

κάτοικοι των δυσπρόσιτων αυτών περιοχών από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

(Κοττάκης Μ., 2000).

Στο μικρό χώρο της ΔυΤΙΚ1iς ΘράΚ11ς αξίζει να σταθεί κανείς για τον λόγο του ότι

σώζονται κτίσματα πού αντιπροσωπεύουν εντελώς διαφορετικές εθνότητες, θρησκείες,

δόγματα, συνήθειες και οικογενειακές δομές. Στην συγκεκριμένη περιοχή έζησαν

άνισες εισοδηματικά κοινωνίες, ετεροβαρείς επαγγελματικές τάξεις, που ζούσαν σε

αρκετά απόμακρους τόπους και αιΞ διo.Φoρ€tικές κλιματικές συνθιiκες. Εδώ επιβιώνει

ακόμα ο απόηχος της παλαιότερης παράδοσης. Υπάρχουν μέρη όπου μένει κανείς με

την αίσθηση τού σταματημένου χρόνου. Χωριά ολόκληρα κτίσθηκαν το 1950 με πέτρες

και χωματόλασπη, απομονωμένες κοινότητες οργανώνουν ακόμα το χώρο με

παραδοσιαΚ1i νοοτροπία και κτίζουν με προβιομηχανική τεχνολογία, πάμπολλα

αγροτικά νοικοκυριά ζουν όπως παλαιά. στεγάζοντας την οικοτεχνία και την παραγωγή

μιας σχεδόν κλειστής οικονομίας, λειτουργώντας σ' αυλές με στάβλους. παράσπιτα και

φούρνους, σε χαγιάτια με κιόσκια και ημιυπαίθρια μικρά μαγειρεία, σε κλειστά
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Οι κοινωνικοεπαγγελματικές διαστρωματώσεις (χριστιανοί και τουρκογενείς

μουσουλμάνοι πεδινοί αγρότες, ορεινοί και ημιορεινοί κτηνοτρόφοι Και

καπνοκαλλιεργητές και καπνομεταπράτες που στην πλειοψηφία τους ήταν και είναι

Πομάκοι, επαγγελματοβιοτέχνες, επιχειρηματίες και έμποροι αστικοποιημένων

βιοτεχνικών και βιομηχανικών κέντρων που στην πλειοψηφία τους ήταν και είναι

χρισηανοί) άφησαν ανάλογη αρχιτεκτονική έκφραση στα θρακιώηκα κτίρια και

κτιριακά σύνολα. Αυτά μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

Στα πεδινά αγροτικά μονώροφα ή και χαμηλά διώροφα σπίηα των τουρκογενών

μουσουλμάνων διαπιστώνεται οικοδόμηση με απλά μέσα, λιτό εξοπλισμό και

μινιμαλισΤΙΚ11 διαρρύθμιση. πού σε περιπτώσεις αύξησης των μελών των συνοικούντων

αναπτύσσεται με την τυπική διζωνική οργάνωση σειράς δωματίων με μετωπικό χαγιάτι

(υπόστεγο στον όροφο ή υπόστυλη προέκταση της αυλής) (Κίζης Γ., 1990). Εύκολα

ξεχωρίζει κανείς τα μουσουλμανικά σπίτια από τούς ψηλούς λευκούς αυλόγυρους, πού

περιφρουρούν την εσωστρέφεια της οικογένειας (Παράρτημα: Εικόνες 2, 37, 38, 39,

42,44.46,47).

Στα ημιορεινά και ορεινά διώροφα πομάκικανοικοκυρόσπιταείναι εμφανής ή εξε

λιγμένη τυπολογία της κατοικίας των χρόνων της Τουρκοκρατίας,πού συντίθεται από

ημιυπαίθριους και κλειστούς ιδιωτικούς χώρους. συνήθως ακολουΘώνταςτη διζωνική

παραθετική διάταξη με το μετωπικό χαγιάτι (Κίζης Γ., 1990). Εδώ συναντιέται μια

μεγάλη κλιμάκωση μεγεθών, πού ξεκινά από τα απλά σπίηα και φθάνει μέχρι το

αρχοντόσπιτο του τσιφλικιού και το πλουσιόσπιτο του τότε Οθωμανού γαιοκτήμονα ή

διοικητή (κονάκι), με την εκάστοτε εξειδίκευση των ήμιυπαίθριων χώρων πού

εξυπηρετούν την υποδοχή. τη θερινή διαβίωση, άλλά και την οικοτεχνία και την παρα

γωγή, συνήθως των καπνών (Παράρτημα: Εικόνες 1,5,6.7,9, 10, 14, 15, 16,23).

Ακόμα οι θρησκευτικές, εθιμικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες κάθε μικροκοινωνίας

εκφράζονται σε επιμέρους στοιχεία της μορφής, της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού

των σπιτιών (χαμηλοί φράχτες ή ψηλοί μανδρότοιχοι, ανοικτά χαγιάτια ή καφασωτά

πετάσματα, ενιαία κάτοψη ή διαχωρισμός φύλων, υπαίθριοι χώροι υγιεινής ή ένθετα

λουτρά).
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Στα αρχοντόσπιτα των αστικοποιημένων κοινοτήτων των χρόνων της

Τουρκοκρατίας θα διαπιστώσει κανείς την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του

αρχιτεκτονικού λεξιλογίου κάθε εποχής και τ/ν επιρροή των νέων ρευμάτων, συσχετι

σμένη με την οικονομική ευμάρεια, τ/ν εμπορική και ταξιδιωτική κινητικότητα και τ/ν

πνευματική άνθηση των κοινωνιών και των ατόμων (Κίζης Γ., 1990). ΠρόκειταΙ, στο

μέγιστο ποσοστό, για χριστιανικά σπίτια σε ελληνοχώρια ή σε μικτά αστικά κέντρα, με

οχυρό χαρακτήρα στα πρώτα και με ανοικτότερο στα δεύτερα, κτισμένα συχνά από

ηπειρωτικές μαστορικές συντεχνίες, σε ρυθμό πιο «παραδoσιαKό~~ ή πιο «ακαδημα'ίκό»

κατά περίπτωση, δείγματα επιτυχίας και προβολής ενός δραστήριου και πρωτοπόρου

πληθυσμού.

Στα χριστιανικά βιοτεχνικά κτίρια του όψιμου 190υ και του πρώτου 200υ αιώνα,

πού εμπεριέχουν τ/ν κατοικία τ/ς οικογένειας. Αυτά εξελίχθηκαν από τον παλαιότερο

διζωνικό τύπο στο νεώτερο με το ενδιάμεσο χώλ, πού εν τέλει εκτείνεται και

μετατρέπεται σε αποκλειστικά βιοτεχνικό χώρο, αφιερώνοντας έτσι τις περισσότερες

επιφάνειες του κτιρίου στ/ σηροτροφία.

Κοινό χαρακτηριστικό και απαραίτητος λειτουργικός χώρος των σπιτιών, μέχρι ΠΙ"

πλήρη επικράτ/ση των ακαδημα'ίκών συνθέσεων, είναι το χαγιάτι. Η χρήση του

χαγιατιού και εν γένει των «ημιυπαίθριων» περιοχών των σπιτιών, τόσο για οικοτεχνική

όσο και για βιοτεχνική δραστηριότητα, είναι παλαιότατη και κοινότατη. Στα

κουκουλόσπιτα του Έβρου εξειδικεύεται απολύτως, αποσκοπώντας στ/ν εντατικότερη

και ποιοτικότερη παραγωγή. Στα μουσουλμανικά χωριά κλείνεται με μεγάλα

καφασωτά. πού επιτρέπουν στις γυναίκες να εργάζονται αθέατες. Το παλαιό ανοικτό

χαγιάτι εκφυλίζεται στα τέλη του 19°U
αιώνα σε μικρό πρόστυλο στην είσοδο,

προσφιλές στοιχείο τόσο στους χριστιανικούς όσο και στους μουσουλμανικούς

οικισμούς, με ξύλινους ορθοστάτες και κεραμίδια στ/ν αρχή, σήμερα με

τσιμεντοσωλήνες και πλάκα από μπετόν. Για μια μεγάλη χρονική περίοδο, και για όσο

διάστ/μα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα ντόπια υλικά και οι παραδοσιακοί

τρόποι δομής τόσο στις προσθήκες όσο και στις διαιρέσεις. ή προσθετική ευελιξία του

κτίσματος διευκολύνει τ/ν αφομοίωση των μεταβολών στ/ν κάτοψη. πού από

ορθογώνια μετατρέπεται σε Γ ή Π, ή υποδιαιρείται σε «αδερφομοίρια» με μεσοτοιχία.
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Οι μορφολογικές διαφοροποη1σεις στο πέρασμα των χρόνων περιορίζονται στο

σταδιακό κλείσιμο του χαγιατιού, στην αρχή με καφασωτά ή με σανιδωτά παρα

θυρόφυλλα και στη συνέχεια με ανασυρόμενα τζαμλίκια (Κίζης Γ.,1990).

Ο προσφυγικός χριστιανικός πληθυσμός, πού μετανάστευε στη Δυτική Θράκη μετά το

1922 και αναγκάστηκε να οικοδομήσει. ακολούθησε τη σχεδόν τυποποιημένη

παράδοση. αναθέτοντας τις εργασίες οικοδόμησης σε πλανόδια συνεργεία, τα όποία

έκτιζαν όπως είχαν συνηθίσει το συμμετρικό τύπο κατοικίας με ενδιάμεσο χώλ και

πρόστυλο εισόδου. Ορισμένοι όμως έμειναν σε σπίτια πού εγκατέλειψαν Βούλγαροι

μετά το 1925, άλλοι πάλι σε παλιότερα σπίτια τουρκικών οικισμών (Κίζης Γ.,1990).

Βέβαια το αντικείμενο της εργασίας είναι η πολεοδομική πραγματικότητα στον χώρο

της μειονότητας και γι' αυτό τον λόγο παρακάτω γίνεται αναφορά μόνο στις μόνο

κατοικίες των μουσουλμάνων. Οποιαδήποτε επιπλέον αναφορά και ανάλυση στις

κατοικίες των χριστιανών κρίνεται άσκοπη μέσα από αυηιν εδώ την εργασία. Στις

επόμενες ενότητες αυτού εδώ του κεφαλαίου γίνεται περιγραφή τόσο του πολεοδομικού

ιστού όσο και της κατοικίας και των τριών μειονοτικών εθνοτικών ομάδων της

περιοχής. καθώς και σύγκριση μεταξύ τους που αποσκοπεί στην καλύτερη γνώση της

πολεοδομΙΚ11ς εξέλιξης και πραγματικότητας που αφορά την μειονότητα.

5.2 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Πομάκικων οικισμών

5.2.1 "ολεοδομlκός Ιστός

Οπως ήδη έχει αναφερθεί οι πομάκικοι οικισμοί έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το

νομοδιάταγμα του 1923 ενώ θεωρούνται ότι είναι οικισμοί προ του 1923. Σχέδια

πόλεων δεν έχουν γίνει ποτέ και πιθανές επεκτάσεις οικισμών δεν επιτράπηκαν ποτέ. Η

καμπάνια του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ του 1987, σύμφωνα με την οποία

πραγματοποιι1θηκε η οριοθέτηση των οικισμών, δεν έχει εφαρμοστεί για τους

οικισμούς αυτούς σε όλη την Νομαρχία Ξάνθης. Σε αντίθεση. από το 1992 μέχρι και

σι1μερα, στις γειτονικές Νομαρχίες Ροδόπης και Έβρου, η οριοθέτηση

πραγματοποιήθηκε στο σύνολο σχεδόν των οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2000

κατοίκων (ΥπερνομαρχίαΡοδόπης - Έβρου).
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Στους οικισμούς που δεν έχουν οριοθετ/θεί ακόμα οι οικοδομικές άδειες εγκρίνονται

ύστερα από αίτηση και συνεχόμενες επισκέψεις των υπαλλήλων της πολεοδομίας, οι

οποίοι αποφασίζουν αν η χωροθέτ/ση του προτεινόμενου κτιρίου. αποτελεί τμήμα του

υπάρχοντος πολεοδομικού ιστού και συνεπώς τ/ν εγκρίνει, 11 δεν αποτελεί τμήμα και

συνεπώς η οικοδομική άδεια απορρίπτεται. (Lalenis Κ., 2000)

Τα ορεινά πομακοχώρια είναι εκπληκτικά διατηρημένα οικιστικά σύνολα. Τα

χαρακτ/ριστικά τους αλλάζουν από τόπο σε τόπο ανάλογα με τις επαγγελματικές

ασχολίες των κατοίκων.

Έτσι λοιπόν στα βορειοανατολικά της Ροδόπης συναντούμε τον πομάκικο οικισμό

ΚέχΡΟ, με μόνο Ι 47 κατοίκους, και παρά το μικρό του μέγεθος είναι το ((διοικητικό»

κέντρο των πομάκικων χωριών της Ροδόπης. Δυσπρόσιτος, πάνω στην κορυφογραμμή

σε υψόμετρο 750 μέτρων, χαρακτηρίζεται, όπως και τα περισσότερα πομακοχώρια του

νόμου Ροδόπης, από μικρά πέτρινα σπίτια με σκεπόπλακες, σε αραιή δόμηση. με ατελή

και χαλαρό πολεοδομικό ιστό, πού θυμίζει περισσότερο ποιμενικές συνοικήσεις παρά

οργανωμένο σύνολο. Εδώ, στο βορειοανατολικό τμ11μα της Ροδόπης, διαπιστώνεται το

φαινόμενο των διάσπαρτων οικισμών, με ομάδες σπιτιών πού απέχουν μεταξύ τους από

500 μέχρι 3000 μέτρα. όπως και των δορυφορικών ομάδων κατοικιών, γύρω από

συμπαγείς κεντρικούς οικισμούς. Οι κάτοικοι, πού ασχολούνται κυρίως με τ/ν

κτ/νοτροφία, προτιμούν έτσι να βρίσκονται κοντά στα μαντριά τους, «ελέγχοντας»

ταυτόχρονα ευρύτερες περιοχές για βοσΚ11 (Κατσιμίγας Κ., Ι 984, Κίζης Γ., Ι 990).

Λίγο δυτικότερα όμως, στα χωριά της περΙΟχ11ς Οργάνης, δεν παρατηρείται τόσο

έντονα το φαινόμενο τ/ς διάσπαρτης δόμησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός τ/ς κατά

κάποιο τρόπο ανάπτυξης της γεωργίας. κυρίως με τ/ν καυ,ιέργεια καπνού και τ/

μείωση της κτηνοτροφίας. Παρόλα αυτά και εδώ παρατ/ρείται το φαινόμενο τ/ς

ομαδοποίησης κάποιων σπιτιών (μαχαλάδες). Έτσι λοιπόν συναντούμε κάποια σπίτια

πολύ κοντά το ένα με το ά).).λ) (που ενδέχεται να ανήκουν και σε συγγενικά πρόσωπα ή

πρόσωπα της ίδιας της οικογένειας) να οργανώνουν ένα «μαχαλά" ο οποίος μπορεί να

απέχει από τον δίπλα μέχρι και πεν11ντα μέτρα (Παράρτημα : Εικόνες 26 - 36). Η

συγκεκριμένη περιοχή έχει υψόμετρο μικρότερο από τ/ν περιοχή του Κέχρου, άφθονα

καλλιεργl1σιμα οροπέδια και δεν της λείπουν και τα σύγχρονα μέσα καλλιέργειας.
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Ωστόσο σπάνια συναντά κανείς οργανωμένο και σαφή πολεοδομικό ιστό στους

πομάκικους οικισμούς του Νομού Ροδόπης. Έτσι ο Κάλχας, ή Άγρα και τα Νεύρα,

οικισμοί που αναπτύχθηκαν κατά μήκος της κοίτης χειμάρρων, έχουν το ρέμα ως κύριο

(ωδικό) άξονά τους, ενώ το εσωτερικό δίκτυό τους είναι ατελές (Κατσιμίγας Κ., 1984,

Κίζης Γ., 1990).

Η Σαρακηνή, κτισμένη σε μια χαράδρα της ορεινής Ροδόmις κοντά στα

ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με εβδομήντα σπίτια και διακόσιους πενήντα κατοίκους,

ήταν μέχρι προ δεκαπενταετίας απολύτως απομονωμένη, χωρίς επικοινωνία μέσω

οχημάτων. Έτσι διατήρησε σε αξιοσημείωτο βαθμό αναλλοίωτα όχι μόνον τα κτίσματά

της (Παράρτημα Εικόνα 21) αλλά και τις παραδοσιακές της κοινωνικές δομές. Ο

χώρος του χωριού είναι οργανωμένος σε αυστηρά διακεκριμένους μαχαλάδες, ανάλογα

με την παραγωγική περιοχή (χωράφια, βοσκοτόπια) της καθεμίας οικογενειακής

φατρίας, ανδρογραμμικά (η γυναίκα ακολουθεί τον άντρα στον χώρο που κατοικεί

αυτός μετά τον γάμο) εξελισσόμενης. Το κέντρο του χωρίου χαρακτηρίζεται από τούς

κοινοτικούς χώρους (τζαμί, νεκροταφείο, σχολείο) και τις κοινές εξυπηρετήσεις

(σιδεράδικο), ενώ ή περιφέρειά του από τις διάσπαρτες στάνες και τα

γεωργοι<τηνοτροφικά «καλύβια» (Παράρτημα Εικόνα 22) (Κατσιμίγας Κ., 1984, Κίζης

Γ., 1990).

Στο εγκαταλελειμμένο προ πεντηκονταετίας κτηνοτροφικό χωριό Σίλλιο, στη χαράδρα

του Κομψάτου, συναντά ακόμα κανείς τα ερείπια από πέτρινα διώροφα απλά σπίτια, με

στάβλο στο ισόγειο, διατεταγμένα γύρω από τον κεντρικό πυρήνα του οικισμού. Στις

παρυφές του χωριού, σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων, ήταν διάσπαρτες οι χειμερινές και οι

θερινές στάνες. Οι πρώτες ήταν αρκετά πολύπλοκες κατασκευές από ξύλα και άχυρα,

σε μακρόστενα η κυκλικά σχήματα, περιφραγμένα με πλέγμα πασσάλων και κλαδιών,

με τμήμα στεγασμένο από υπόστυλη μονόρριχτη σκεπή. Δίπλα ήταν το καλύβι του

βοσκού, πέτρινο με ξύλινη στέγη, Οι θερινές στάνες ήταν απλούστερες, με διάχωρα για

το άρμεγμα, και αχυρένιες καλύβες εποχιακής διαμονής (Κατσιμίγας Κ., Ι 984, Κίζης

Γ., 1990).

Στη Δρανιά, όπως και σ' άλλα χωριά της περιοχής, θα συναντήσει κανείς την

ταυτόχρονη και διαχρονική χρήση πρωτόγονων υλικών όπως στέγες σκεπασμένες με
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άχυρα, άλ/ες με πλάκες κι άλλες με κεραμίδια οι οποίες συνυπάρχουν και γειτονεύουν

αρμονικά (Παράρτημα: Εικόνα 13). Οι πέτρινοι τοίχοι μένουν αδροί και άνεπίχριστοι,

με την εξαίρεση. συνήθως, τού περιθωρίου των παραθύρων. Στη Νυμφαία πάλι, βόρεια

της Κομοτηνής, σοβατίζεται ή κύρια όψη τού σπιτιού και χρωματίζεται με το μπλε

χρώμα που είναι χρώμα ιδιαίτερα αγαπητό στους Πομάκους και μπαίνει σχεδόν παντού,

ιδίως στα κουφώματα. Το συγκεκριμένο χωριό δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση και για

την αισθητ11 οργάνωσ11 του σε μαχαλάδες (Παράρτημα: Εικόνα 12).

Η περιοχή τού Μεγάλου Δερείου του Έβρου εγκαταλείφθηκε το 1924 με 1926 από τους

Βουλγάρους πού την κατοικούσαν, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών. Η πεΡΙΟΧΙ1 έμεΙΙΙΕ

ακατοίκητη, ώσπου ήρθαν Πομάκοι από τα άγονα μέρη του Κέχρου και της Οργάνης,

μετά το τέλος τού εμφυλίου (1949). Αυτό πού προξενεί ενδιαφέρον στο Δέρειο είναι ή

δόμηση, με μορφή και τεχνολογία αχρονική: λιθοδομές και στέγες τού 1950

κατασκευάσθηκαν από τούς εποίκους με την πατροπαράδοτη τεχνική τού Ι 90υ αιώνα

(ΚατσιμίΥας Κ., 1984, Κίζης Γ., 1990).

Τα πομακοχώρια της Ξάνθης εμφανίζουν συνεκτικότερη πολεοδομική συγκρότηση.

γιατί η αγΡΟΤΙΚΙ1 παραγωγΙ1 εδώ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, ξεπερνώντας τα όρια του

δύσβατου ορεινού τόπου, ώστε ή καπνοκαλλιέργεια να αποτελεί, μέχρι πρόσφατα,

προσοδοφόρα ασχολία. Στη Μέδουσα και στη Μελίβοια ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται

από τα μεγάλα και όμορφα σπίτια, πού μερικές φορές τα στολίζουν αστικά

μορφολογικά στοιχεία, όπως κλειστούς εξώστες (σαχνισιά) μΕ καμπύλα αετώματα και

υαλοστάσια με συμμετρία συνθέσεως. Η κεντρική πλατεία του τζαμιού στις Σάτρες, μΕ

την ποιότητα διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου και τα κτίρια πού την περιβάλλουν,

δείχνουν κοινωνΙΚ11 οργάνωση εξελιγμένη, σε σχέση με τα πομακοχώρια της Ροδόπης.

(Παράρτημα: Εικόνες 14, 15, 16) (Κίζης Γ., 1990).

Τα περισσότερα χωριά στο ΔΙ1μο Μύκη του Νομού Ξάνθης είναι παραδοσιακής

αρχιτεκτονικής, εξαίσια σχεδιασμένα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουν

κτιστεί στις παρυφές των βουνών και αυτό έχει επηρεάσει την δομή και το σχήμα των

σπιτιών. όπως επίσης και το εσωτερικό δίκτυο των δρόμων των οικισμών. Τα

παραδοσιακά σπίτια εμφανίζεται να έχουν δύο με τρεις ορόφους στο μέρος όπου το

επίπεδο του δρόμου είναι το χαμηλότερο. και έναν με δύο ορόφους στο υψηλότερο
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επίπεδο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι τα πολλά στενά παράθυρά τους και οι

πολύ ψηλές καμινάδες. Παράλληλα οι τοπικοί δρόμοι είναι στενοί και σχεδόν πάντα

περίπλοκοι. Οι πλευρές αυτών των δρόμων οριοθετούνται ουσιαστικά και από τις δύο

μεριές από πέτρινους τοίχους, με μια συνέχεια η οποία διακόπτεται μόνο από τις πόρτες

των σπιτιών και των αυλών τους. Τα σπίτια αυτά δεν έχουν μεγάλους κήπους ακριβώς

λόγο της μεγάλης πυκνότητας της δόμησης. Οι τοπικές πλατείες είναι σπάνιες. αλλά

υπάρχει πάντα στο κέντρο του οικισμού ένα τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το τζαμί,

το σχολείο όπως επίσης και μερικά καφενεία. Τα παραδοσιακά σπίτια έχουν

κατασκευαστεί πολύ καλά διότι οι Πομάκοι εργάτες, είχαν και έχουν ακόμη τη φήμη

ότι είναι έξοχοι κατασκευαστές και πολύ ικανοί στο δούλεμα της πέτρας. Επίσης όλα τα

σπίτια είναι καλυμμένα με ξύλινη στέγη (Lalenis Κ., 2000).

Βέβαια στα χωριά Χαβαρί, Πλέγκμα, Παναγιά και Τσάλκα (τα χωριά αυτά είναι

υπαρκτά, ωστόσο οι ονομασίες τους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα διότι

στα πλαίσια ανθρωπολογΙΚliς έρευνας που έγινε προτιμήθηκε να διαφυλαχθούν τα

ονόματα των πληροφορητών) (Συνέντευξη Φραγκόπουλου 1.) της Ξάνθης, η συνεκτική

δόμηση δεν είναι και τόσο εμφανής. Στους οικισμούς αυτούς υπάρχουν δύο τύποι

κατοικιών ανάλογα με τη ΧΡιiση. Οι κατοικίες για το χειμώνα και οι καλοκαιρινές

(Kislas) που είτε κατοικούνται για τη συγκομιδή των φύ)λων του καπνού, είτε όταν

αναχωρούν τα κοπάδια για το θερινό τους κατάλυμα. Παλιότερά, όλοι οι κάτοικοι του

χωριού έπαιρναν το δρόμο για τους Κισλάδες γύρω στα τέλη Μαρτίου και παρέμεναν

ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση όσους είχαν χωράφια στο μικρό οροπέδιο, στις

παρυφές του χωριού, και εφόσον δεν είχαν κοπάδια. Από τα τέσσερά χωριά που

μελετήσαμε, δηλ. Χαβαρί, Πλέγκμα, Παναγιά, Τσάλκα, μόνο το χωριό Πλέγκμα έχει

οικοδομηθεί αρχικά αποκλειστικά με Κισλάδες, στις αρχές του αιώνα. Η ουσιαστική

διαφορά ανάμεσα στη χειμερινή κατοικία και στο Kisla είναι το μεγαλύτερο μέγεθος

του κτίσματος και η απουσία δωματίων στο ισόγειο του KisIas. Τα ζώα (πρόβατα,

κατσίκια) σταβλίζονται στο χώρο αυτό. ενώ η νότια πλευρά είναι κλεισμένη με σανίδες

(Frangopoylos Υ., 1996).

5.2.2. Η Κατοικία

Τα πομάκικα σπίτια μπορεί κανείς να τα διαχωρίσει στις απλές κατοικίες και στα

νοικοκυρόσπιτα. Τα απλά σπίτια είναι ορθογώνια και διώροφα. Το ισόγειο
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χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα ζώα και την αποθήκευση γεωργικών εργαλείων,

ζωοτροφών, ή λιπασμάτων, ενώ ο όροφος για τη διαμονή της οικογένειας και ορισμένες

λειτουργίες της οικοτεχνίας και της παραγωγής. Ο όροφος είναι οργανωμένος με την

ΤΟΠΙΚ11 διζωνική σύνθεση της παραδοσιακής κατοικίας σε μέσα και έξω σπίτι και

αποτελείται από το χαγιάτι και τα δωμάτια. Το χαγιάτι, ημιυπαίθρια προέκταση του

εσωτερικού χώρου, χώρος βασικός για τη ζωή της κατοικίας, είναι πνεύμονας ηλιασμού

και αερισμού. Το στηθαίο του, ένα απλό σανίδωμα πού εμποδίζει τα βλέμματα από το

δρόμο προς το εσωτερικό του, φέρει συχνά καφασωτά, πού συμπληρώνουν τα

διάστυλα. Το σαχνισί, ξύλινη κατασκευή κλειστού εξώστη, με πολλά παράθυρα, προε

κτείνει και ορθογωνίζει το χώρο και εξασφαλίζει περισσότερη θέα, ήλιο και αέρα.

(Παράρτημα: Εικόνες 6,7,9, 11, 14)

Στις κατοικίες αυτές κύρια οικοδομικά υλικά είναι το ξύλο και ή πέτρα, με

καθοριστικές στη σύνθεση και τη μορφή τις ξύλινες κατασκευές. Λιθοδομή

λασπόχτιστη, ενισχυμένη με ξυλοδέσμους, κτίζεται στο ισόγειο και σπάνια στον όροφο,

ενώ ο σκελετός, τα πατώματα, οι σκάλες και τα δάπεδα του ορόφου, τα κουφώματα, ή

στέγη, είναι από ξύλο. Τα κενά του σκελετού γεμίζονται με πλίνθους, σπασμένα

κεραμίδια και άχυρα, και στη συνέχεια επιχρίονται με ασβεστοκονίαμα (τσατμάς). Οι

διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται σχεδόν πάντα με μπαγδατί (mιχάκια με σοβά για

την επένδυση ξύλινου σκελετού). Ο όροφος, πού συχνά προεξέχει με τη μορφή

σαχνισιού, στηρίζεται στους πέτρινους τοίχους του ισογείου και σε συμπληρωματικά

μεγάλα ξύλινα υποστυλώματα, που φέρουν ξύλινα κεφαλοκόλονα. (Παράρτημα:

Εικόνα 96) (Κίζης r., 1990).

Η σκάλα είναι απότομη, πέτρινη στο χαμηλότερο τμήμα της, φέρεται σε δύο χοντρά

καδρόνια, έχει πατήματα από ακατέργαστα σανίδια, χωρίς ρίχτια, και για κουπαστή ένα

απλό καδρόνι. Η απόληξη της σκάλας καλύπτεται με καταπακτή, συνήθως ελαφρά

υπερυψωμένη και κεκλιμένη. (Παράρτημα: Εικόνα 96) (Κίζης r., 1990).

Η ξύλινη στέγη, τετράρριχηι ή δίρριχτη, σκεπασμένη από σχιστόπλακες σε διαγώνιες

διατάξεις, διατρυπάται από πολυάριθμες καμινάδες, κυλινδρικές ή τετράγωνες, συχνά

δίδυμες, φτιαγμένες από πέτρα και σκεπασμένες με σχιστόπλακες ή από πηλό, και

κεραμίδια πού κυριαρχούν στη μορφή της στέγης με τις θαυμάσιες απολήξεις τους. Η
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στέγη στο χαγιάτι είναι εμφανΙ1ς, ενώ τα δωμάτια καλύπτονται με απλά ξύλινα ταβάνια.

(Κίζης Γ., Ι 990).

Τα παράθυρα, στην «έξω περασιά», έχουν πολύ χαμηλές ποδιές γιατί όλες οι

δραστηριότητες της οικογένειας γίνονται στο πάτωμα, Στους τσατμάδες συνηθίζΌΡΤαι

τα ανασυρόμενα τζαμλίκια, με κινητό μόνο το κάτω φύλλο. με αναλογίες ραδινές και

απλά οριζόντια ξύλινα πρέκια, Οι ξύλινες πόρτες των δωματίων είναι απλές καρφωτές,

ή ταμπλαδωτές με ορθογώνια ταμπλαδάκια σε διάφορα μεγέθη. Οι αυλόπορτες, όπου

υπάρχουν, είναι χοντρές, στολισμένες με απλές εγκοπές και προστατεύονται από μΙΚΡΙ1

δίρριχτη στέγη (Κίζης Γ., Ι 990).

Το τζάκι. 11 εμφανίζεται ολόκληρο στην εξωτεΡΙΚΙ1 επιφάνεια τού τσατμά, με

ημικυλινδΡΙΚ11 προεξΟΧ11, ή προβάλλει μόνο το κάτω τμήμα του, ορθογώνιο, βαθύ, για

να δέχεται μεγάλα κομμάτια κορμών. Η μορφΙ1 αυΤΙ1 χαρακτηρίζει τα πομακόσπιτα, και

εξυπηρετεί την παρασκευΙ1 τού φαγητού στο τζάκι (Παράρτημα: Εικόνα 6)

Παρακάτω αναφέρονται κάποια παραδείγματα απλών πομάκικων σπιτιών έτσι ώστε να

γίνουν αντιληπτές κάποιες διαφορές που έχουν τα αγροτικά από τα κτηνοτροφικά

σπίτια.

Απλά αγροτικά σπίτια μπορεί να συνανt11σει κανείς στη Δρανιά Ροδόmις (Παράρτημα:

17, 18). Εδώ ξεχωρίζουν τα διώροφα δίχωρα σπίτια με χαγιάτι. Στις συγκεκριμένες

κατοικίες η αγΡΟΤΙΚΙ1 παραγωγΙ1 και η οικιαΚ11 εργασία καταλαμβάνουν το χαγιάτι και

τον αποκάτω υπόστυλο χώρο στον οποίο είναι χωρισμένο ένα μικρό δωμάτιο, συνΙ1θως

για μαγείρεμα, ενώ το πίσω μέρος του ισογείου είναι στάβλος. Η πέτρινη σκάλα πού

οδηγεί στο χαγιάτι είναι έξω από ΤΟ κύριο πρίσμα του κτιρίου και βγάζει σε μικρό

εξώστη, στεγασμένο από προέκταση της σκεΠΙ1ς του σπιτιού. Έτσι ο χώρος μένει

ενιαίος. χωρίς παρεμβολ11 καταπαΚΤΙ1ς εξόδου σκάλας, και οι γυναίκες πού εργάζονται

μέσα στο χαγιάτι, προφυλαγμένες από τα αδιάκριτα βλέμματα με τα εκτεταμένα

καφασωτά και τα σανιδωτά στηθαία, προστατεύονται από την ανεπιθύμητη απευθείας

άνοδο ενός ξένου. Το δάπεδο του χαγιατιού υπερυψώνεται κατά ένα σκαλοπάτι στη

δυΤΙΚΙ1 του περιοχή, διαμορφώνοντας ένα είδος σοφά. πού εξυπηρετείται από

εντοιχισμένο νεροχύτη, ενώ το ανατολικό του τμΙ1μα διαρρυθμίστηκε σε βοηθητικό
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δωμάτιο, χωρισμένο με τσατμά.. Η ζώνη προσπέλασης των πίσω δωματίων, όπου

διαμένει 1i οικογένεια. είναι έτσι σαφώς διακεκριμένη, και αφήνει απομονωμένες τις

περιοχές εργασίας και υποδοχής. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τζάκια, ντουλάπια,

ράφια, κόγχες και μουσάντρες (Παράρτημα: Εικόνα 95) στις γνωστές τυπικές διατάξεις

(Κίζης 1990). Είναι φανερό ότι οι τυπολογικές διαφορές από τις κατοικίες της

ευρύτερης περΙΟΧ1iς και των σUV1iθων σπιτιών των χρόνων της Τουρκοκρατίας είναι

ασήμαντες και εντοπίζονται στην επιμελημένη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των

ενοίκων, κυρίως των γυναικών, και στη συστέγαση των ανδρογραμμικά, με

«εσώνυμφες», εξελισσόμενων οικογενειών (Είναι γνωστό ότι οι πομάκικες οικογένειες

εξελίσσονται με τους άντρες τις οικογένειας να παντρεύονται παίρνοντας τις γυναίκες

τους στο πατρικό τους σπίτι).

Η ανάπτυξη αύτή φαίνεται χαρακτηριστικά σ' ένα τρίχωρο σπίτι στορ, Ορτά μαχαλά,

στις Σάτρες του νόμου Ξάνθης (Παράρτημα: Εικόνα 97). Εδώ τα δωμάτια της πίσω

ζώνης του σπιτιού είναι τρία, ενώ ένα τέταρτο δημιουργήθηκεπρόσφατα στο ανατολικό

μέρος του χαγιατιού, δίπλα στον παλιό νεροχύτη για το νίψιμο, πού βρίσκεται στο

βάθος ενός διαδρόμου. Το σπίτι ακόμα έχει και αποχωρηΤ11ΡΙΟ, ανάμεσα στο μεσαίο και

στο ανατολικό δωμάτιο. Πράγματι ο χαρακη1ρας του σπιτιού είναι πιο εξελιγμένος από

την απλ11 αγροτική κατοικία. πράγμα πού φαίνεται κι από τα ανασυρόμενα τζαμλίκια,

πού έδωσαν στο χαγιάτι την ψευδαίσθηση χώρου υποδΟΧ11ς (Παράρτημα Εικόνα 19).

Ανασυρόμενα τζαμλίκια έχουν και τα ακραία δωμάτια, φωτισμένα έτσι με πρωτοφανές

για πομάκικο σπίτι φως. Παρ' όλα αυτά τα δωμάτια είναι αταβάνωτα, και πάνω στα

δοκάρια είναι καρφωμένα πλήθος από ξύλινα τσιγκέλια για το κρέμασμα αρμαθιών

καπνού και άλλων προϊόντων, σκευών και εργαλείων (Κίζης Γ., 1990).

Τις διαφορές πού ξεχωρίζουν τις κατοικίες των κτηνοτρόφων Πομάκων από τους

αΥρότες, τις διακρίνει κανείς σ' ένα σπίτι στη Σαρακην11 της Ροδόπης (Παράρτημα:

Εικόνα 21). Εδώ το δριμύ κλίμα υπαγορεύει κατασκευή βαρύτερη, με αυξημένη χΡ11ση

λιθοδομών, με μικρά παράθυρα και λιγότερους τσατμάδες, αλλά και συνεκτικότερη,

αυστηρότερα οροθετημένη εσωτερΙΚ11 διαρρύθμιση, χωρίς πάντως να ξεφεύγει από τις

γνωστές πάγιες συνθετικές αρχές. ·Ετσι στον όροφο το χαγιάτι έχει πάρει χαρακτήρα

κλειστού προθαλάμου, καθώς ο ενδιάμεσος νοητός διάδρομος προσπέλασης των

δωματίων έχει εδώ διαχωριστεί με ξύλινα τοιχώματα και μόνο 11 ανατολική πτέρυγα
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διατηρεί την επαφή εσωτερικού χώρου και υπαίθρου. Η μουσάντρα (εντοιχισμένο

σύνθετο ντουλάπι για τα στρωσίδια και την οικοσκευή) στο δωμάτιο έχει εκφυλισθεί σε

πάγκο για την απόθεση των στρωσιδιών, αλλά στο τέρμα, κοντά στον τοίχο, υπάρχει

πάντα το μικρό λουτρό. με ξύλινα τοιχώματα. Απέναντι. στο μέσο του τοίχου,

βρίσκεται το τζάκι. πλαισιωμένο από δύο μικρά παράθυρα με σανιδωτά

παραθυρόφυλλα.. Ο απέριττος εξοπλισμός συμπληρώνεται από τις κόγχες και τα

ντουλάπια στους τοίχους. Το κατώι έχει στάβλους με παχνιά και μικροπεριοχές για τα

διάφορα ζώα, οροθετημένες με ξύλινα διάχωρα.. Η κλειστή μορφή και ή δύσκαμπτη (σε

σχέση με τις ξύλινες) κατασκευή, δεν προσφερόταν για την τυπική επέκταση με

παράταξη νέων δωματίων (Κίζης Γ .• 1990). Έτσι, όταν αυξήθηκε ή οικογένεια, έγινε

προσθήκη ισογείου παράσπιτου, πού ακολουθεί την ίδια τυπολογία: πέτρινο χαγιάτι 

προθάλαμος μπροστά, το δωμάτιο με το τζάκι πίσω του. Τρεις καπνοδόχοι συνολικά

υψώνονται πάνω από τις στέγες καθώς τρία αντρόγυνα με τα παιδιά τους συνοικούν στο

οικογενειακό συγκρότημα.

Πέρα από τα απλά σπίτια όμως υπάρχουν και τα πομάκικα νοικοκυρόσπιτα που είναι

κατοικίες εύπορων οικογενειών ιcαπvoμεσιτών και γεωργοκτ/νοτρόφων, έχουν

μεγαλύτερο όγκο από τα συνηθισμένα πομακόσπιτα, καλύτερη κατασκευή.

προσεγμένες λεπτομέρειες και αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία. Το σχήμα τους συχνά

ξεπερνά το απλό ορθογώνιο και αποκτά πτέρυγες σχήματος Γ ή Π, πού βλέπουν σε

αυλή κλεισμένη από ψηλό μανδρότοιχο (Παράρτημα: Εικόνα 7). Ο χώρος κάτω από το

χαγιάτι είναι ανοικτός, ενιαίος με την αυλή, ενώ το χαγιάτι, πού καλύπτει όλη τη νότια

όψη είναι κλεισμένο από πολλά συνεχόμενα παράθυρα. Συχνά προεξέχει υπερυψωμένο

κεντρικό σαχνισί πού χρησιμοποιείται σαν καλοκαιρινό καθιστικό (κιόσκι). Στα

παράθυρα υπάρχουν σκούρα ή καφασωτά. Τα πρέκια είναι συχνά τονισμένα με

εξέχοντα κυμάτια, και οι γωνιές των τοίχων τονίζονται από ξύλινες παραστάδες, με

επεξεργασία έκδηλα επηρεασμένη από την αρχιτεκτονική των αστικών σπιτιών (Κίζης

Γ., 1990).

Τέτοια νοικοκυρόσπιτα μπορεί να συναντήσει κανείς στον Εχίνο του Νομού Ξάνθης.

Ένα κονάκι ξεχωρίζει με το μήκος και τη μορφή του στον Εχίνο (Παράρτημα: Εικόνες

23, 24, 25). Το ισόγειο έχει δυο μεγάλους μακρόστενους χώρους για τα ζώα και τις

ζωοτροφές προστατευμένους με πολεμίστρες. Μπροστά τους εκτείνεται ή υπόστυλη
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προέκταση της αυλής, πού περιέχει τη σκάλα προς τον όροφο. Στο δυτικό της άκρο έχει

χωρισθεί ένα βοηθητικό δωμάτιο, ενώ στο ΑVατOλΙKό προβάλλει πυργόμορφη πτέρυγα.

Εδώ δίπλα περνάει ο ανηφορικός δρόμος, κάθετα στο μήκος του κτιρίου, κι επάνω του

ανοίγεται μεγάλη δίφυλλη αυλόπορτα για τούς αραμπάδες, με μικρότερη δίπλα της για

τους πεζούς. Επίσης μία βοηθητική, ίσως νεώτερη σκάλα, οδηγεί κατευθείαν από το

δρόμο στον όροφο, μέσω μικρού προθαλάμου.

Ο όροφος έχει δύο μουσαφίρ-οντάδες στα τέρματα του χαγιατιού, πού προβάλλουν

πάνω σε αντηρίδες. ΊΌ χαγιάτι είναι κλεισμένο με συνεχή ανασυρόμενα τζαμλίκια. Στα

δυτικά του σπιτιού τέρμα, σε διάδρομο, υπάρχει ένα αποχωρητήριο. Η πίσω ζώνη

κατοικίας χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα, πιθανότατα ανδρώνα και γυναικωνίτη. Η πιο

περιποιημένη περιοχή είναι η βορειοανατολική, με τρία δωμάτια που συγκοινωνούν. Το

ακραίο έχει πλήρη μουσάντρα με ένθετο λουτρό και φωτίζεται από δύο παράθυρα που

βλέπουν στο δρόμο και προστατεύονται από όμορφα καφασωτά με καμπύλες

επιστέψεις. Ωραία τζάκια με σανιδωτά τύμπανα, ράφια, ντουλάπια και μουσάντρες,

ξύλινα ταβάνια με απλά διακοσμητικά περιθώρια, καφασωτά και εσωτερικά παράθυρα

εξυπηρετούν τις ανάγκες και στολίζουν το χώρο. Σε κάθε ενδιάμεσο δωμάτιο ο έμμεσος

φωτισμός από το χαγιάτι ενισχύεται από μια φωτιστική θυρίδα στη στέγη. πού τη λένε

ντούμλιτσα.

Οι οικοδομικές λεπτομέρειες χρονολογούν το κτίριο στα μέσα του 190υ αιώνα. Είναι

πολύ προσεγμένες, ιδιαίτερα αυτές των ξύλινων κατασκευών. Η κανονικότητα KαL η

ευμετρία της κατασκευής. η στιβαρότητα των στύλων του ισογείου με τα μεγάλα

κεφαλοκόλονα και τις πλούσιες διατομές (20 χ 20 εκ.), η αισθητική της διαμόρφωσης

των διαδοχικών προβολών της όψης του χαγιατιού, η όλη παρουσία του κτιρίου μέσα

στον οικισμό, είναι αρετές πού πρέπει να αποδοθούν σε έμπειρο μαστορικό συνεργείο,

με ώριμες γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις από τα μεγάλα κονάκια κω

τσιφλίκια της κοιλάδας του Άρδα και των παλιότερων αστικών προτύπων της πόλης και

της Ανατολής. Η σχετικά όψιμη εποχή ανεγέρσεως, το μέγεθος του κτίσματος και ή

ορθή γεωμετρία των χαράξεων δεν αποκλείει προσχεδιασμό σε χαρτί. Σε κάθε

περίπτωση πάντως αξίζει να σημειωθεί η επιτυχία με την οποία συνδυάστηκαν οι

τοπικές ιδιομορφίες της πομάκικης κοινωνίας, η επαγγελματική ζωή του πλούσιου

KαΠVOμεταπράτη ιδιοκτήτη. η προστασία και η άμυνα των αγαθών και των ενοίκων και
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Πέρα όμως από τα απλά σπίτια και τα νοικοκυρόσπιτα υπάρχουν και τα ορεινά

κτηνοτροφικά πομάκικα καταλύματα τα οποία είναι καλύβες χαρακτηριστικές τ/ς

νομαδικής ζωής των κτηνοτρόφων και του εφήμερου χαρακτήρα των κατοικιών τους.

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις καλύβες των Πομάκων από αυτές των

Σαρακατσάνων είναι η χρησιμοποίηση της λιθοδομής στο κάτω μέρος της καλύβας η

οποία φτάνει μέχρι ύψους 1,5 έως 2 μ., τα μικρά παράθυρα που διαθέτει πολλές φορές

γύρω της αλλά και η μεσημβρινή άκτιστ/ πλευρά της που συμπληρώνεται με ξύλινους

στύλους και σανίδες. Αυτό το στοιχείο διασυνδέει, θα έλεγε κανείς, τις καλύβες αυτές

με τα σπίτια με μετωπικό χαγιάτι, και τις πλησιάζει στην έwοια του σπιτιού

περισσότερο παρά σ' εκείνη της σκηνής. Ξύλινοι στύλοι φέρουν την κορυφή των

καλυβιών αυτών, αντίθετα με τις κωνικές, χωρίς στύλο, σαρακατσάνικες κατασκευές. Η

στεφάνωση γίνεται με άχυρα και βούρλα πάνω σε πλέγμα από κλαριά. Τα σχήματα της

κάτοψης είναι κυκλικά, ελλειψοειδή ή μακρόστενα πολυγωνικά, πάντα πλατυμέτωπα.

Τέτοιες καλύβες συναντούμε στη Σαρακηνή Ροδόπης (Παράρτ/μα: Εικόνα 22) στις

περιφερειακές ζώνες και στις παρυφές του οικισμού όπου συμπληρώνουν την

οργάνωση και τον έλεγχο του κτηνοτροφικού ζωτικού χώρου. Οι μορφές και ή δομή

τους αποτελούν το απλούστερο, από άποψη σχεδιασμού, κατάλυμα, τελευταίο στην

κλιμάκωση των αγροτοποιμενικών κατασκευών, που από το ορθογώνιο διπλό σπίτι με

πέτρινο χαγιάτι, περνούν στο τετράγωνο πέτρινο «καλύβι») με τη δίρριχηι στέγη και

καταλήγουν σηι στρογγυλή καλύβα της Σαρακηνής, με ηιν ελαχιστοποίηση της

λιθοδομής σε σχέση με την ξύλιvη κατασκευή (Κατσιμίγας Κ.. 1984, Κιζης Γ., 1990).

5.3 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οικισμών 10υΡΚΟΎΗών μουσουλμάνων

5.3.1 Ωολεοδομικός Ιστός

Όπως και οι πομάκικοι οικισμοί έτσι και οι οικισμοί των τουρκογενών μουσουλμάνων

χαρακτηρίζονται σαν αποικίες που προϋπήρχαν τ/ς πολεοδομικής νομοθεσίας του

1923. Σχέδια πόλεων δεν έχουν γίνει ποτέ και πιθανές επεκτάσεις οικισμών δεν

επιτράπηκαν ποτέ και σ' αυτές τις περιοχές. Ακριβώς ότι ισχύει από πολεοδομικής

νομοθεσίας για τους πομάκικους οικισμούς για κάθε νομό ξεχωριστά το ίδιο ισχύει και
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για τους οικισμούς των τουρκογενών μουσουλμάνων. Έτσι στην Νομαρχία Ξάνθης.

όπου αυτοί οι οικισμοί δεν έχουν οριοθετηθεί ακόμα σύμφωνα με το Προεδρικό

Διάταγμα του 1985, οι οικοδομικές άδειες εγκρίνονται ύστερα από αίτηση και

συνεχόμενες επισκέψεις των υπαλλήλων της πολεοδομίας, οι οποίοι αποφασίζουν αν η

χωροθέτηση του προτεινόμενου κτιρίου αποτελεί τμήμα του υπάρχοντος πολεοδομικού

ιστού και συνεπώς την εγκρίνει, ή δεν αποτελεί τμήμα και συνεπώς η οικοδομική άδεια

απορρίπτεται. Αντίθετα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στους οικισμούς των τουρκογενών

μουσουλμάνων των Νομαρχιών Ροδόπης και Έβρου όπου από το 1992 μέχρι και

σήμερα η οριοθέτηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο σχεδόν των οικισμών.

Οι οικισμοί των τουρκογενών μουσουλμάνων βρίσκονται κυρίως στην νότια και

παράλληλα πεδινή περιοχή της Δυτικής Θρακης. Κύρια ασχολία των τουρκογενών

μουσουλμανων είναι κυρίως η γεωργία και λιγότερο η κτηνοτροφία. Σ' αυτούς τους

οικισμούς τα πράγματα είναι ασφαλώς καλύτερα. Εδώ το εσωτερικό οδικό δίκτυο είναι

ευρύ και εκτεταμένο και υπαρχουν ανοιχτές τοποθεσίες που μπορούν κάλλιστα να

διαμορφωθούν σε όμορφους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα τα περισσότερα

σπίτια δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι συνήθως ισόγεια και πολύ λίγα είναι δύο ορόφων.

Κύριο δομικό υλικό ήταν οι ωμόπλινθοι παλαιότερα και οι οπτόπλινθοι σήμερα

(Κατσιμίγας Κ., 1984, Κιζης Γ., ι 990). Η στέγη είναι συνήθως φτιαγμένη κυρίως από

κεραμίδια με ενδιαφέρουσες ποικιλόμορφες καπνοδόχους. Επίσης σ' αυτά τα χωρια δεν

συναντά κανείς μεγάλες πυκνότητες πολεοδομικού ιστού καθώς τα σπίτια κτίζονται είτε

μόνα τους είτε σαν μέρος ενός γκρούπ αρκετά απομακρυσμένα το ένα με το άλλο. Οι

τεχνικές υποδομές όσο και οι κοινωνικές υποδομές φαίνονται να είναι αρκετά καλές

καθώς υπάρχουν λίγοι χωμάτινοι, αρκετοί μεγάλοι τσιμεντοστρωμένοι και

λιθοστρωμένοι δρόμοι, καλό δίκτυο ύδρευσης, οργανωμένες ανοικτές περιοχές. αρκετές

σε αριθμό και καλής ποιότητας αθλητικές υπηρεσίες κ.τ.λ. Τέλος από πλευράς

φυσιογνωμίας οι χριστιανικοί από τους μουσουλμανικούς οικισμούς διαφέρουν

σημαντικά. από το γεγονός ότι στους πρώτους όλα τα σπίτια είναι ορατά ενώ στους

δεύτερους ψηλοί μανδρότοιχοι εμποδίζουν τον πεζό να δει εσωτερικά την αυλή και το

σπίτι του ιδιοκτήτη.(Παράρτημα: Εικόνες 2,37.38.39.40.42,45,46,47,49)

5.3.2. Η Κατοικία

Τα σπίτια των τουρκογενών μουσουλμάνων είναι συνήθως ισόγεια και σπανιότερα
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χαμηλά διώροφα, οικοδομημένα με απλα μέσα και εξοπλισμένα με λιτό εξοπλισμό, μο

νόχωρα ή με δύο δωμάτια πού σε περιπτώσεις αύξησης των μελών των συνοικούντων

αναπτύσσοιιται με την τυπική διζωνική οργάνωση σειράς δωματίων με μετωπικό

χαγιάτι (Κίζης Γ., 1990). Μπροστα τους έχουν ευρύχωρη αυλή που περιβάλλεται από

φραχτη ψηλό όσο σχεδόν το σπίτι που περιφρουρεί την εσωστρέφεια της οικογένειας,

με δίφυλλη μεγαλη αυλόπορτα που επιτρέπει την είσοδο τροχοφόρων με το φορτίο τους

στο εσωτερικό της αυλής. Οι πόρτες αυτές έχουν συνιΊθως στέγη που προστατεύει το

ξύλο της πόρτας και τους πυλώνες, κυρίως όταν αυτοί είναι χτισμένοι με ωμούς

πλίνθους. Στην αυλιΊ διευθετούνται όλες οι οικιακές εξυπηρετήσεις όπως μαγειρείο,

αποχωρητήριο, αποθήκες κλπ. Τα δάπεδα ήταν παλαιότερα χωμάτινα και τα ταβάνια

σπάνιζαν. Όλοι οι τοίχοι, πέτρινοι πλίθινοι ή τσατμαδες, είναι επιχρισμένοι και

ασπρισμένοι με ασβέστη, συχνα με ανάμιξη άλλων χρωμάτων (λουλάκι. ώχρα κλπ.).

(Παράρτημα: Εικόνες 2,37,38,39,42,44,46,49)

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να περιγραφείένα μονόχωρο χαμηλό διώροφο σπίτι με

χαγιάτι (Παράρτημα: Εικόνα Ι Ο Ι). Στο ισόγειο ξεχωρίζει κανείς το κατώι και την

αποθιΊκη. Το κατώι χρησιμοποιείται για κατοίκηση και παράλληλα έχει τζάκι και

παράθυρο στο δυτικό του τοίχο. Ακριβώς μπροστά του και κάτω από το χαγιατι υπάρχει

η αποθιΊκη. Η είσοδοι από το κατώι και της αποθήκης βλέπουν στην αυλή. Μια

πέτρινη συνήθως σκάλα η οποία καλύπτεται από προστέγασμα, οδηγεί στο χαγιάτι το

οποίο βλέπει και αυτό στην αυλή και είναι συνήθωςανοιχτό και προστατεύεταιαπό συ

μπαγές στηθαίο και πλευρικούςτοίχους. Σ' αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το

χαγιάτι δεν γίνεται ορατό από τον δρόμο καθώς ο περίβολος φράχτης έχει τέτοιο ύψος

έτσι ώστε να προστατεύει την εσωστρέφεια της οικογένειας. Το ανώι είναι

αρππροσωπευτικό του βασικού κυττάρου της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του

ανατολικού πολιτισμικού χώρου. Το μονόχωρο σπίτι είναι ένας τυπικός οντάς που

βρίσκεται ακριβώς πίσω από το χαγιάτι. στον όποίο μπαίνει κανείς από την άκρη και

μέσα από μικρό προθάλαμο. πού διαμορφώνεται στην αρχή της μουσάντρας. Αυτή

συντίθεται από δύο μέρη. Το αριστερό είναι ντουλάπι και το δεξιό, το μεγαλύτερο,

χώρος για τη στοίβα των κλινοσκεπασμάτων(γιούκο). πού μάλλον έκλεινε μπροστά με

κουρτίνες. Η βάση της μουσάντραςείναι αμπάρι, επισκέψιμοαπό πάνω. Ο αντικριστός

τοίχος έχει το τζάκι. με την τυποποιημένημορφή του τύμπανου.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί η αύξηση των αναγκών και των μελών της οικογένειας

οδηγούσε στον απλό παρατακτικό διπλασιασμό του μονόχωρου κυττάρου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε συσχετισμό μάλιστα με το προηγούμενο παράδειγμα.

είναι ένα μονώροφο με δυο δωμάτια σπίτι με χαγιάτι (Παράρτημα: Εικόνα 102). Τα

οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ακριβώς ίδια με το παραπάνω σπίτι.

Κύριο δομικό υλικό ήταν οι ωμόπλινθοι παλαιότερα και οι οπτόπλινθοι σήμερα. Επίσης

η διαρρύθμιση κω ο εξοπλισμός δερ διαφέρουν σημαντικά από το παραπάνω μονόχωρο

διώροφο σπίτι. Η πέτρινη σκάλα η οποία και εδώ οδηγεί στο χαγιάτι καλύπτεται από

προστέγασμα το οποίο βλέπε1 και αυτό στην αυλή και είναι συνήθως ανοιχτό και

προστατεύεται από συμπαγές στηθαίο. Φυσικά και εδώ το χαγιάτι δεν γίνεται ορατό

από τον δρόμο καθώς ο περίβολος φράχτης έχει τέτοιο ύψος έτσι ώστε να προστατεύει

την εσωστρέφεια της οικογένειας. Ακριβώς πίσω από το χαγιάτι είναι το κυρίως σπίτι

που αποτελείται από τα δωμάτια. Στα παλαιά σπίτια όλες οι οικιακές εξυπηρετήσε1ς

διευθετούνται στην αυλή όπως μαγειρείο, αποχωρητήριο, αποθήκες κλπ. Στα νεότερα

πολλές φορές το αποχωρητήριο και η κουζίνα τοποθετούνται στο εσωτεΡ1κό του

σπιτιού.

Στο σημείο αυτό αξίζε1 να τονιστεί ότι ΟΙ καΤ01κίες των τουρκογενών μουσουλμάνων

διατηρούν την παραπάνω παραδοσιακή διαρρύθμιση κυρίως σε περιοχές που είναι

μακριά από τα αστικά κέντρα και δεν έχουν επηρεαστεί αισθητά από τους σύγχρονους

τρόπους οικοδόμησης που πεΡ1λαμβάνουν σύγχρονα οικοδομικά υλ1κά αλλά και

δ1αφορετικό τρόπο διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς

το πόσο άλλαξε η παραδοσιακή γειτονιά των τουρκογενών μουσουλμάνων μέσα στην

πόλη της Κομοτηνής. Λόγο της υψηλής ανοικοδόμησης στην Κομοτηνή, που οφείλεται

σε πολλούς παράγοντες, μπορεί να διακρίνε1 κανείς ψηλά κτίρια και πολυκατοικίες

δίπλα στα παραδοσιακά κτίΡ1α (τα οποία και αυτά είναι αναKαινtσμένα με σύγχρονα

οικοδομικά υλικά), που κτίστηκαν με αντιπαροχή σε 01κόπεδα τουρκογενών

μουσουλμάνων κω δεν ταιριάζουν στον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής

(Παράρτημα: Εικόνες 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76). Κάτι ανάλογο αλλά λιγότερο

αισθητό συμβαίνει και στα χωριά των τουρκογενών μουσουλμάνων που βρίσκονται

κορτά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Δυτικής Θράκης. Επειδή οι πεδινοί οικισμοί των

τουρκογενών μουσουλμάνων είναι πλησιέστερ01 προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, από

ότι οι ορεινοί οικισμοί των Πομάκων είναι φυσ1κό να είναι αυτοί που να έχουν
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επηρεαστεί περισσότερο από τον δυτικό τρόπο ζωής και συνεπώς δυτικό τρόπο

διαρρύθμισης της κατοικίας. (Παράρτημα:38 - 49)

5.4 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Τσιγγάνικων οικισμών

5.4.1 Πολεοδομικός Ιστός

Οι μουσουλμάνοι Αθίγγανοι της Θράκης κατοικούν κυρίως στα χωριά και λιγότερο στα

αστικά κέντρα, συσπειρωμένοι σε οικισμούς αμιγώς κατοικούμενους από Αθιγγάνους ή

σε άλλους οικισμούς, συνήθως σε μεγάλα ποσοστά. Δύσκολα κανείς ξεχωρίζει

αυτόνομους οικισμούς αθίγγανων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. Ήφαιστος

Ροδόπης) (Παράρτημα: Εικόνες 50 - 55). Οι αθίγγανοι κατοικούν σε συγκεκριμένες

συνοικίες \\αθιγγανoμαχαλάδε9~ σε κάποια χωριά ή σε πόλεις, σε μονώροφα ή διώροφα

σπίτια αρκετά περιποιημένα (Παράρτημα: Εικόνες 50 - 55), αν και σε ορισμένες

περιπτώσεις οι συνοικίες τους έχουν ιδρυθεί εκτός σχεδίου και κατά συνέπεια τα

κτίσματά τους θεωρούνται παράνομα. Πολλοί, ωστόσο, ζουν σε τρώγλες και

παραπήγματα, σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές και κάτω από πρωτόγονες

συνθήκες (Παράρτημα: Εικόνες 56 - 60). Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση

έχει αρχίσει να βελτιώνεται, με τη μέριμνα των δήμων για ηλεκτροδότηση και

υδροδότηση. Παράλληλα, υπάρχουν και αρκετοί που είναι πλανόδιοι και κατά το

μεγαλύτερο διάστημα του έτους, βρίσκονται εκτός μονίμου κατοικίας.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο οι περισσότεροι Αθίγγανοι δουλεύουν ως

εργάτες σε εποχιακές δουλειές (οικοδομικές εργασίες, αχθοφόροι κλπ.) ενώ ορισμένοι

ασχολούνται με το εμπόριο, ως καλαθοπλέκτες, ως μικροπωλητές ή λαχειοπώλες ή

διατηρώντας μικρά εμπορικά καταστήματα. Οι παραπάνω εργασίες τους αναγκάζουν να

ζουν κυρίως σε αστικά κέντρα ή σε μεγάλα χωριά ή σε χωριά που είναι κοντά σε αστικά

κέντρα έτσι ώστε να μένουν κοντά στον τόπο εργασίας τους. Οι οικισμοί τους είναι

ιδιαίτερα πυκνοδομημένοι με μονώροφα και διώροφα σπίτια με έντονα και ποικίλα

χρώματα και ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό λόγο αυτών των

χαρακτηριστικών τους στοιχείων (Ζεγκίνης Ε., 1994).

5.4.2 Η Κατοικία

Τα σπίτια των μουσουλμάνων Αθίγγανων της Θράκης δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη
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αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Είναι κυρίως μονώροφα και διώροφα το ένα ακριβώς

δίπλα από το άλλο. αρκετά μικρά για να κατοικούν οι συνήθως πολύτεκνες οικογένειες

των αθίγγανων και διαθέτουν έντονα χρώματα. Μερικά από αυτά διαθέτουν και αυλή

όπου χρησιμοποιείται κυρίως για το άπλωμα των ρούχων, για οικιακές δουλειές άλ/.α

και για μέρος ξεκούρασης τις μη εργάσιμες ώρες της ημέρας, καθώς εκεί

συγκεντρώνονται τα μέλη της οικογένειας και διάφοροι γείτονες περνώντας την ώρα

τους συζητώντας (Παράρτημα: Εικόνες 50 - 55).

Ωστόσο όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω πολλοί από αυτούς ζουν σε τρώγλες και

παραπήγματα, σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές και κάτω από πρωτόγονες

συνθήκες. Κάη τέτοιο συμβαίνει με τους Αθίγγανους ανατολικά του κέντρου της

Κομοτηνής, όπου μπορεί να παρατηρήσει κανείς τους υποβαθμισμένους θύλακες

αυθαίρετης διαμονής των τσιγγάνων. Οι συγκεκριμένοι Αθίγγανοι έχοντας αυθαίρετα

καταπαtlΙσει ιδιωηκές και δημόσιες γαίες. στεγάζονται σε πρόχειρες μονώροφες

λαμαρινοκατασκευές χωρίς τους στοιχειώδεις όρους υποφερτής διαβίωσης

(Παράρτημα: Εικόνες 56 - 60).

5.5 Συμπεράσματα και σύγκριση μεταξύ Τα/ν μειονοτικών οικισμών

5.5.\ ΠολεοδομικόςΙστός

Είναι πολύ ενδιαφέρον να συγκριθεί η δομή και λειτουργία των πομάκικων οικισμών

της Δυτικής Θράκης με την δομή και λειτουργία των οικισμών των τουρκογενών

μουσουλμάνων καθώς και αυτών των αθίγγανων, Ένα κοινό σημείο που μπορεί να

παρατηρήσει κανείς είναι ότι τόσο οι πομάκικοι οικισμοί όσο και οι οικισμοί των

τουρκογενών μουσουλμάνων χαρακτηρίζονται σαν οικισμοί που προϋπήρχαν της

ΠΌλεοδομικής νομοθεσίας του 1923. Παράλληλα ανά Νομό τα όρια τους ορίστηκαν ή

δεν ορίστηκαν σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του 1985 που ήταν σε εφαρμογή για

tlιν υπόλοιπη Ελλάδα Έτσι στο Νομό Ξάνθης αυτοί οι οικισμοί δεν έχουν οριοθετηθεί

ακόμα και οι οικοδομικές άδειες εγκρίνονται ύστερα από αίτηση και συνεχόμΕνΕς

επισκέψεις των υπαλλήλων της πολεοδομίας. οι οποίοι αποφασίζουν αν η χωροθέτηση

του προτεινόμενου κτιρίου αποτελεί τμήμα του υπάρχοντος πολεοδομικού ιστού και

συνεπώς τ/ν εγκρίνει. ή δεν αποτελεί τμήμα και συνεπώς η οικοδομική άδεια

απορρίπτεται. Αντίθετα στις Νομαρχίες Ροδόπης και Έβρου από το 1992 μέχρι και
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σήμερα η οριοθέτηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο σχεδόν των οικισμών (Παρόλο

που το 1991 με απόφαση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης

οικοδομικών αδειών στους προέδρους των κοινοτήτων Αμαξάδων (4 οικισμοί),

Οργάνης (11 οικισμοί), ΚέχΡου (2 οικισμοί) και Φιλυρίας (11 οικισμοί) ώστε να

απεμπλακούν οι κάτοικοι των δυσπρόσιτων αυτών περιοχών από τις γραφειοκρατικές

διαδικασίες). Είναι γεγονός ότι παρόλο που σε κάποιους οικισμούς έγινε οριοθέτηση

πολεοδομικά σχέδια δεν έχουν γίνει ποτέ και πιθανές επεκτάσεις οικισμών δεν

επιτράπηκαν. Για τους οικισμούς των τσιγγάνων δεν μπορεί να γίνει γενική αναφορά

στην πολεοδομική νομοθεσία που τους αφορά καθώς ή είναι οικισμοί που ανήκουν σε

ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα και ακολουθούν την πολεοδομική νομοθεσία

αυτών των πολεοδομικών συγκροτημάτων ή είναι αυθαίρετοι οικισμοί και επομένως

δεν ακολουθούν καμία πολεοδομική νομοθεσία.

Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό που μπορεί να συναντήσει κανείς στους

περισσότερους μειονοτικούς οικισμούς είναι το τζαμί που τραβά αμέσως την προσοχή

τόσο για την κεντρική - εξέχουσα θέση που κατέχει στο χώρο, όσο και για την ιδιαίτερη

- και όχι γνώριμη στους χριστιανούς - αρχιτεκτονική του. Παράλληλα στο σύνολο

σχεδόν αυτών οικισμών, οι φυσικές και οι κοινωνικές υποδομές είναι ανεπαρκείς. Από

τους κατοίκους συχνά ακούγονται παράπονα σχετικά με τις ελλείψεις του

αποχετευτικού δικτύου, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και άλλων βασικών

αναγκών. Επίσης έντονη είναι η διαπίστωση ότι η καθημερινότητα σε αυτούς τους

οικισμούς είναι διαφορετική από την καθημερινότητα στις μεγάλες πόλεις και μάλιστα

όσο πιο απομακρυσμένος είναι κάποιος οικισμός απ το μεγάλο αστικό κέντρο, τόσο

μεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται.

Πέρα από τα κοινά σημεία που συναντά κανείς στην πολεοδομική νομοθεσία αλλά και

στις συνθήκες διαβίωσης για τους οικισμούς των Πομάκων και των τουρκογενών

μουσουλμάνων, υπάρχουν αισθητές διαφορές στη δομή και την λειτουργία των

οικισμών αυτών. Οι οικισμοί των τουρκογενών μουσουλμάνων δεν έχουν μεγάλες

πυκνότητες, τα σπίτια τους δεν είναι πολύ ψηλά (είναι το πολύ δυο ορόφων), αλλά είναι

καλύτερης ποιότητας από αυτά των πομάκικων οικισμών. Το εσωτερικό οδικό δίκτυό

τους είναι ευρύ και εκτεταμένο και παρατηρούνται πολλές ανοιχτές τοποθεσίες που

μπορούν πολύ όμορφα να αξιοποιηθούν. Επιπλέον οι τεχνικές υποδομές όσο και οι
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κοινωνικές υποδομές φαίνονται να είναι καλύτερες στις περιοχές που εγκαθίστανται

πληθυσμός της εθνοτικής ομάδας των τουρκογενών έστω και α/ι σ' O1Jπς πολλές φορές

παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις, Αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κανείς από τους

μεγάλους λιθόστρωτους δρόμους, το καλύτερο δίκτυο ύδρευσης. τις οργανωμένες

ανοικτές περιοχές, τις περισσότερες και σε καλύτερη ποιότητα αθλητικές υπηρεσίες

που προσφέρονται στους κατοίκους αυτών των χωριών,

Αντίθετα οι πομάκικοι οικισμοί εμφανίζουν συνεκτικότερη πολεοδομική συγκρότηση

κυρίως στον Νομό Ξάνθης ενώ ακόμα και στον Νομό Ροδόπης που συναντιέται το

Φαινόμενο των διάσπαρτων συνοικιών και φυσικά σε επίπεδο χωριού το φαινόμενο της

αραιής δόμησης, μπορεί να παρατηρήσει κανείς το πόσο πυκνοδομημένες είναι αυτές οι

διάσπαρτες κατοικίες, Επίσης το κτίσιμο των πομάκικων οικισμών στις παρυφές των

βουνών (σε αντίθεση με τους οικισμούς των τουρκογενών μουσουλμάνων που έχουν

κτιστεί στο νότιο πεδινό τμήμα της Δυτικής Θράκης) έχει επηρεάσει την δομή και το

σχήμα των σπιτιών τους, όπως επίσης και το εσωτερικό δίκτυο των δρόμων των

οικισμών, Τα παραδοσιακά πομάκικα σπίτια εμφανίζεται να έχουν δύο με τρεις

ορόφους στο μέρος όπου το επίπεδο του δρόμου είναι το χαμηλότερο. και έναν με δύο

ορόφους στο υψηλότερο επίπεδο. Τα σπίτια αυτά συνήθως δεν έχουν μεγάλους κήπους

ακριβώς λόγο της μεγάλης πυκνότητας της δόμησης. Οι τοπικές πλατείες είναι σπάνιες,

αλλά υπάρχει πάντα στο κέντρο του οικισμού ένα τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το

τζαμΙ το σχολείο όπως επίσης και μερικά καφενεία. Επίσης το εσωτερικό οδικό δίκτυο

εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα στενό και σε μέτρια έως και σε κακή κατάσταση. Έτσι

εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς τις απότομες κλίσεις. τις κλειστές στροφές, τους

στενούς δρόμους και την κακή ποιότητα του οδοστρώματος, Μια ακόμα κύρια διαφορά

είναι ότι οι περισσότεροι πομάκικοι οικισμοί διατήρησαν σε αξιοσημείωτο βαθμό

αναλλοίωτα όχι μόνον τα κτίσματά τους αλλά και τις παραδοσιακές και τις κοινωνικές

δομές, σε αντίθεση με αυτούς των τουρκογενών μουσουλμάνων. λόγω κυρίως της

μεγαλύτερης απόστασής τους από τα μεγάλα αστικά κέντρα και του χειρότερου οδικού

δικτύου που έχει σαν κύριο αποτέλεσμα λιγότερες συναναστροφές με τον αστικό

πληθυσμό και συνεπώς λιγότερες ξένες πολιτιστικές και κοινωνικές επιρροές. Είναι

λογικό λοιπόν ότι με την πάροδο του χρόνου και όσο οι υποδομές και οι μεταφορές

βελτιώνονται σε αυτές τις περιοχές τόσο περισσότερο θα επηρεάζονται οι

πολεοδομικές. οι αρχιτεκτονικές αλλά και οι κοινωνικές δομές αυτών των οικισμών.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα επηρεασμού τόσο της οικισΤΙΚ1Ίς τους όσο και της

κοινωνικής τους ζωιΊς είναι οι μειονοτικές συνοικίες στην πόλη της Κομοτηνής.

Εύκολα κανείς μπορεί να παρατηρήσει μεγάλες πολυκατοικίες να κτίζονται μέσα στους

παραδοσιακούς μειονοτικούς οικισμούς τα τελευταία χρόνια. Το φαινόμενο αυτό είναι

ιδιαίτερα έντονο καθώς η αύξηση της ζήτησης για κατοικία στην Κομοτηνή είναι

ιδιαίτερα υπαρκτή λόγο της πληθώρας των φοιτητών (σε μια πόλη των 50.000 περίπου

κατοίκων υπάρχουν πάνω από ]0.000 φοιτητές) που υπάρχουν και προσέρχονται σ'

αυηΊν κάθε χρόνο αλλά και λόγω του ότι τα ενοίκια στην ΚομοτηvrΊ είναι ιδιαίτερα

μεγάλα, λόγο της μεγάλης ζήτησης και της μικρής προσφοράς. Είναι σαφές λοιπόν ότι

η ενοικίαση των σπιτιών είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τους ιδιοκτήτες με

αποτέλεσμα πολλοί να στοχεύουν με το κτίσιμο καινούριων πολυκατοικιών στην

απόκτηση ενός καινούριου εισοδήματος. Οι καινούριες πολυκατοικίες που κτίζονται

στις περιοχές αυτές κτίζονται συνιΊθως με την μέθοδο της αντιπαΡοΧΙΊς. Έτσι εύκολα

στην σημερινή ΚομοτηνιΊ μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο της μεταmΊδησης

αρκετών τουρκογενών μουσουλμάνων από τον παραδοσιακό οικιστικό τρόπο ζωιΊς

(παραδοσιακά μονώροφα σπίτια με αυλή) στον «σύγχρονΟ) οικιστικό τρόπο ζωής

(πολυκατοικίες) (Παράρτημα: Εικόνες 69 - 76). Στο γεγονός αυτό βοήθησε και η

απόφαση ηις κυβέρνησης το 199 Ι που καηΊργησε τις απαγορευτικές διατάξεις του

άδικου μεταξικού νόμου 1368 που ίσχυε πριν το 199 Ι και τα μέλη της μειονότητας

μπορούν πλέον να πωλούν και να αγοράζουν ελευθέρως ακίνητα. Το σημαντικό στην

συγκεκριμένη παραηΊρηση είναι ότι οι σύγχρονοι τουρκογενείς μουσουλμάνοι

ξεφεύγουν από τον ψηλό φράχτη που περιβάλλει την αυλή του σπιτιού και περιφρουρεί

την εσωστρέφεια της οικογένειας. Από αυτό και μόνο είναι προφανές ότι είναι πλέον

περισσότερο «ανοιχτοί» σαν άνθρωποι, ότι ξέφυγαν από τα παλαιά στερεότυπα που

τους τα επέβαλε περισσότερο η θρησκεία τους και ότι είναι πλέον περισσότερο

προσεγγίσιμοι και συζητήσιμοι. Σε αυτό ίσως συνέβαλαν και οι οικονομικές

δοσοληψίες που έχουν με τον υπόλοιπο χριστιανικό πληθυσμό φαινόμενο το οποίο με

ηιν πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και πιο έντονο.

Από την άλλη μεριά οι αθίγγανοι αποτελούν ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο.

Παρόλο που κατοικούν κοντά στα αστικά κέντρα της Δυτικής Θράκης οι οικισμοί τους

έχουν κρατήσει τον δικό τους ιδιόμορφο χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται κυρίως στον λόγο
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της ιδιόμορφης ιδιοσυγκρασίας τους, στην κακή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται

οι περισσότεροι από αυτούς και στο ότι λίγοι είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες κάποιων

οικοπέδων μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα έτσι ώστε να επωφεληθούν από τη" έντονη

ανοικοδόμηση των τελευταίων ετών. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται να rouv σε

αυθαίρετους οικισμούς που βρίσκονται σε αρκετά κακή κατάσταση ή σε

«αθιγγανομαχαλάδερ, που βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση κυρίως μέσα σε χωριά και

λιγότερο στις πόλεις.

5.5.2. Η Κατοικία

Οι κατοικίες τόσο των Πομάκων όσο και των τουρκογενών μουσουλμάνων έχουν

επηρεαστεί αρκετά έντονα τόσο από την θρησκεία τους όσο και από τα κοινωνικά

στερεότυπα που επιβάλουν την προστασία της ιδιωτικότητας του σπιτιού και της

εσωστρέφειας της οικογένειας. Έτσι λοιπόν αυτή η περιφρούρηση της ιδιωτικής ζωής

στην περίπτωση των τουρκογενών μουσουλμάνων πραγματοποιείται από τον ψηλό

φράχτη, που φτάνει σχεδόν στο ύψος του σπιτιού που περιβάλλει την ευρύχωρη αυλή

που διαθέτουν σχεδόν όλα τα σπίτια των τουρκογενών μουσουλμάνων, ενώ στην

περίπτωση των Πομάκων πραγματοποιείται με τα εκτεταμένα καφασωτά και τα

σανιδωτά στηθαία που προφυλάσσουν κάθε είδους εργασία που γίνεται μέσα στον

χώρο του χαγιατιού.

Ένα άλλο κοινό στοιχείο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι η ύπαρξη του χαγιατιού

και στους δυο τύπους σπιτιών καθώς είναι χώρος βασικός για τη ζωή της κατοικίας

αλλά και πνεύμονας ηλιασμού και αερισμού. Το μόνο που αλλάζει στους δυο τύπους

σπιτιών είναι η διαμόρφωση και η χρήση του χαγιατιού. Στα σπίτια των τουρκογενών

μουσουλμάνων πολλές φορές το χαγιάτι, που χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος

αναψυχής, είναι ανοιχτό χωρίς να περιβάλλεται από καφασωτά και προστατεύεται από

τα αδιάκριτα βλέμματα από τον ψηλό φράχτη που περιβάλλει την αυλή του σπιτιού.

Αντίθετα στα κοινά πομάκικα σπίτια που σπάνια έχουν αυλή, το χαγιάrι

χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος εργασίας από τις γυναίκες και περιβάλλεται από

εκτεταμένα καφασωτά και σανιδωτά στηθαία.

Παράλληλα και στους δυο τύπους σπιτιών μια συνήθως πέτρινη σκάλα οδηγεί στο

χαγιάτι. Η διαφορά όμως που μπορεί να συναντήσει κανείς είναι ότι στις πομάκικες
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κατοικίες η πέτρινη σκάλα πού οδηγεί στο χαγιάτι είναι έξω από το κύριο πρίσμα του

κτιρίου και βγάζει σε μικρό εξώστη, στεγασμένο από προέκταση της σκεπής του

σπιτιού ενώ στις κατοικίες των τουρκογενών μουσουλμάνων η σκάλα οδηγεί συνήθως

κατευθείαν στο χαγιάτι. Στην πρώτη περίπτωση η σκάλα διαμορφώθηκε έτσι ώστε ο

χώρος του σπιτιού να μένει ενιαίος, χωρίς παρεμβολή καταπακτής εξόδου σκάλας, και

οι γυναίκες πού εργάζονται μέσα στο χαγιάτι προφυλαγμένες από τα αδιάκριτα

βλέμματα με τα εκτεταμέιια καφασωτά και τα σανιδωτά στηθαία να προστατεύονται

από την ανεπιθύμητη απευθείας άνοδο ενός ξένου. Στην δεύτερη περίπτωση η

ανεπιθύμητη απευθείας άνοδο ενός ξένου στο χαγιάτι αποκλείεται έτσι και αλλιώς

καθώς ο ξένος είναι αναγκασμένος να περάσει πρώτα την πόρτα της αυλής.

Μια καίρια διαφορά είναι ότι τα σπίτια των τουρκογενών μουσουλμάνων είναι συνήθως

απλά. Είναι κυρίως ισόγεια και σπανιότερα χαμηλά διώροφα, οικοδομημένα με απλά

μέσα και εξοπλισμένα με λιτό εξοπλισμό, μονόχωρα η με δύο δωμάτια πού σε

περιπτώσεις αύξησης των μελών των συνοικούντων αναπτύσαορται με την τυπική

διζωνική οργάνωση σειράς δωματίων με μετωπικό χαγιάτι. Αντίθετα τα πομάκικα

σπίτια μπορεί κανείς να τα διαχωρίσει στις απλές κατοικίες και στα νοικοκυρόσπιτα Τα

απλά σπίτια είναι ορθογώνια και διώροφα χωρίς να διαθέτουν αυλή. Ενώ τα

νοικοκυρόσπιτα που και αυτά είναι συνήθως ψηλά διώροφα, είναι κατοικίες εύπορωιι

οικογενειών KαΠVOμεσιτών και γεωργοκηινοτρόφων, έχουν μεγαλύτερο όγκο από τα

συνηθισμένα πομακόσπιτα, καλύτερη κατασκευή, προσεγμένες λεπτομέρειες και

αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία. Το σχήμα τους συχνά ξεπερνά το απλό ορθογώνιο και

αποκτά πτέρυγες σχήματος r ή Π, πού βλέπουν σε αυλή κλεισμένη από ψηλό

μανδρότοιχο. (Στο σημείο αυτό αξίζει λοιπόν να τονιστεί ότι η σύγκριση γίνεται κυρίως

μεταξύ των απλών σπιτιών καθώς τα αρχοντόσπιτα των Πομάκων είναι μεμονωμένες

περιπτώσεις σε ορισμένα χωριά (κυρίως στον Εχίνο και την Οργάνη) αλλά και γιατί

διαφέρουν σημαντικά και από την πλειοψηφία των απλών πομάκικων σπιτιών).

Επίmις τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται και στους δυο τύπους σπιτιών είναι

πλίνθοι και ξύλα. Οι τοίχοι στις κατοικίες των τουρκογενών μουσουλμάνων είναι

κυρίως πλίθινοι και λιγότερο τσατμάδες ενώ στο πομακόσπιτα είναι περισσότερο

τσατμάδες. Τέλος στα παλαιά σπίτια των τουρκογενών μουσουλμάνων όλες οι οικιακές

εξυπηρεΤ11σεις διευθετούνται αΤ11ν αυλή όπως μαγειρείο, αποχωρητήριο. αποθήκες (στα
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νεότερα πολλές φορές το αποχωρηη1Ριο και η κουζίνα τοποθετούνται στο εσωτερικό

του σπιτιού) ενώ στις πομάκικες κατοικίες οι οικιακές εξυπηρετήσεις γίνονται εντός του

σπιτιού. κάποιες στο ισόγειο και κάποιες στον όροφο.

Τέλος η κατοικία για τους Πομάκους όχι μόνο αποτελεί απαραίτητο μέσο για την

προστασία και την βιολογική αναπαραγωγή των ενοίκων της αλλά έχει κι έναν έντονο

οικονομικό ρόλο. Είναι το κατάλυμα των ζώων ή το μέρος όπου πραγματοποιούνται οι

διάφορες φάσεις τ/ς καπνοκαλλιέργειας (Frangopoylos Υ., 1996). Κάτι τέτοιο δεν

φαίνεται να γίνεται έντονα αντιληπτό στις κατοικίες των τουρκογενών μουσουλμάνων.

Όπως έχει γίνει 11δη αντιληπτό δεν ~..πιχειρήθηKε να γίνει οποιαδι1ποτε σύγκριση των

κατοικιών των οικισμών των αθίγγανων με αυτές των άλλων μειονοτικών οικισμών. Ο

λόγος για τον οποίο κάτι τέτοιο δεν έγινε είναι γιατί οι κατοικίες τους δεν

παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο πov να τονίζει τ/ν διαφορετικότητά

TOV από τις υπόλοιπες κατοικίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 : Παραδείγματα μειονοτικών οικισμών

6.1. Κριτήρια επιλογής των οικισμών

Στην συγκεκριμένη εργασία λαμβάνονται υπόψη παραδείγματα διάφορων μειονοτικών

οικισμών από τον χώρο της Δυτικής Θράκης έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτά τα

πολεοδομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά και οι ιδιομορφίες των διαφορετικών

ομάδων κατά φυλετική καταγωγή που κατοικούν στους οικισμούς αυτούς, Ταυτόχρονα

γίνεται αναφορά και σε δύο πολύπολιτισμικούς οικισμούς έτσι ώστε να φανεί η

αλληλεπίδραση που δέχονται οι ομάδες διαφορετικής φυλετικής καταγωγής μεταξύ

τους. Τα παραδείγματα αφορούν την πόλη της Κομοτηνής και τον οικισμό του Ιάσμου

έτσι ώστε να αναδειχθεί, μέσα από το διαφορετικό πολεοδομικό πλαίσιο που ισχύει για

μεγάλες πόλεις και μικρότερους οικισμούς (π.χ. συντελεστής δόμησης κ.λ.π.), η

ποικιλία της διαφοροποίησης των συνοικιών των διαφορετικών εΘVOΤΙKών ομάδων που

παρουσιάζονται ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού. Όλοι οι οικισμοί που

αναφέρονται παρακάτω είναι οικισμοί του Νομού Ροδόπης καθώς ο συγκεκριμένος

Νομός είναι αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της μειονότητας στην

Δυτική Θράκη και ταυτόχρονα συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά από όλες τις ομάδες της

μειονότητας διαφορετικής φυλετικής καταγωγής (τουρκογενείς, Πομάκοι και

αθίγγανοι) και συνεπώς θεωρείται περισσότερο αντιπροσωπευτικός. Παράλληλα η

συλλογή στοιχείων για τους συγκεκριμένους οικισμούς του Νομού Ροδόπης ήταν

περισσότερο υλοποιήσιμη καθώς η καταγωγή των εκπονητών της συγκεκριμένης

εργασίας είναι από τον συγκεκριμένο Νομό. Η επιλογή των μειονοτικών οικισμών έγινε

μετά από εθνολογική προσέγγιση των οικισμών του Νομού Ροδόπης έτσι ώστε να

επιλεχθούν κατάλληλοι και. αιιτιπροσωπευτικοί οικισμοί.

Για την σωστή λοιπόν επιλογή των οικισμών χρήσιμη θεωρείται η παρατήρηση τόσο

της σύνθεσης και των χαρακτηριστικών των πληθυσμών του Νομού Ροδόπης όσο και

των κατά καιρούς μετακινήσεών τους στο χώρο αυτό.

Στον Νομό Ροδόπης ξεχωρίζουμε τους Πομάκους σε τέσσερις ομάδες: στους Πομάκους

του Κέχρου. της Οργάνης, του Κάλχα και του Ιάσμου. Οι Πομάκοι του Κέχρου ζουν σε

12 οικισμούς, σημαντικότεροι των οποίων είναι η Χλόη, ο Κέχρος. ο Μικρός Κέχρος

και ο Κάμπος.
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Οι Πομάκοι της Οργάνης ζουν κυρίως στα χωριά Κάτω Βυρσίνη, Μυρτίσκη, Σμιγάδα,

Κύμη, Ραγάδα, Εσοχή, , Άνω Βυρσίνη, Κόβαλο και Κάρδαμο. Ο πληθυσμός είναι

σταθερός και ελαφρώς φθίνων. Οι Πομάκοι του Κάλχα κατοικούν στα χωριά

ΣαρακηνΙ1, Μεγάλη Άδα και Μύτικα. Από αυτά μΙΚΡΙ1 πληθυσμιαΚl1 κάμψη

παρουσιάζει η ΣαρακηνΙ1, ενώ ο Μύτικας και η Μεγάλη Άδα εγκαταλείπονται συνεχώς.

Η Νυμφαία αποτελεί ιδιόμορφη περίπτωση, διότι η πλειοψηφία των κατοίκων της

αρνείται την πομαΚΙΚ11 καταγωΥΙ1 της. Στην ίδια περΙΟΧΊ1 υπάρχουν ασάφειες για τα

χωριά Πάτερμα" Άρδεια και Δρύμη (Κατσιμίγας Κ., 1984).

Στην πεΡΙΟΧΙ11άσμου τα περισσότερα πομάκικα χωριά έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί, με

εξαίρεση την Μελίταινα και την Κρυστάλλη, όπου ζουν μερικές οικογένειες. Πομάκικα

χωριά που εγκαταλείπονται συνεχώς 11 εγκαταλείφθηκαν είναι το Εύθυμον, το

Πολύαρνον, η Αστραία, η ΓενεΤ11, η Φωλεά, η MlKp11 Άδα, η Πόα κ.α. Ο πληθυσμός

των χωριών αυτών εγκαταστάθηκε σε διάφορα άλλα χωριά της πεΡΙΟΧΊ1ς στους

πρόποδες της Ροδόπης, άλλα χριστιανικά και άλ/.α μουσουλμανικά, όπως Μίσχος,

Ασώματοι, Φωλέα, Αηνό, Ίασμος, Κοπτερό, Σώστης και Πολύανθος, καθώς και σΤ11ν

ΚομΟΤ11V11, η οποία κατά κανόνα δέχτηκε Πομάκους των τριών προηγούμενων ομάδων

(Κατσιμίγας Κ., 1984).

Ασάφειες ως προς την προέλευση εκφράζονταΙ, εκτός από τους κατοίκους της

Νυμφαίας και των άλλων οικισμών που προαναφέραμε, και για τους κατοίκους της

Κερασιάς, ενώ μάλλον ξεκαθαρισμένα μη πομακικοί πρέπει να είναι οι ορεινοί οικισμοί

Μοναχοί, Ιππικόν, Τρίκορφον, Τάλης, Ταγγαίον, Κόβος και Διχάλα. Από αυτούς οι

τέσσερις τελευταίοι είναι τελείως ακατοίκητοι και δεν μπορέσαμε να σΧΊιματίσουμε

ίδια αντίληψη (Κατσιμίγας Κ., 1984).

Κατεβαίνοντας στα πεδινά συναντάμε τόσο χριστιανικούς, όσο και τουρκογενείς

μουσουλμανικούς 11 και ανάμικτους οικισμούς.

Για τους μουσουλμάνους της πεδΙV11ς Ροδόπης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι

φερτός πληθυσμός, τόσο κατά την περίοδο Τ11ς τουρκοκρατίας από Τ11ν Μ. Ασία, όσο

και κατά την περίοδο κατά την οποία η πεΡΙΟΧΙ111ταν στην καΤΟΧΙ111 στην εΠΙΡΡΟ11 των

Βουλγάρων (1878 - 1879 και 1913 - 1919) όταν κατά κύματα μετανάστευαν, κυρίως
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από τις περιοχές Κίρτζαλι και Μάστανλι. Πάμπτωχοι αυτοί οι Μουσουλμάνοι

κατάφευγαν στην εύφορη πεδινή Ροδόπη και γινόντουσαν κολλήγοι στα τσιφλίκια των

αγάδων. που αφθονούσαν στην περιοχή. Έτσι οι κολλήγοι αυτοί έγιναν σιγά-σιγά

εποικιστές και έχτισαν ολόκληρα χωριά ή ενίσχυσαν πληθυσμιακά άλλα μικρότερα.

Τέτοια χωριά είναι ο Φύλακας το Ίσαλο. το Μικρό Πιστό, το Κικίδιο, το

Καλαμόκαστρο, το Παλαιό Παλλάδιο, η Καλλίστη, η Πόρπη, τα Παγούρια, η Αρωγή, η

Μέση και το Φανάρι. Θεωρείται βέβαιο ότι ειδικά τα πέντε τελευταία χωριά δημιουργή

θηκαν το έτος 1878 (Κατσιμίγας Κ., 1984).

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουν τα χωριά των τουρκογενών μουσουλμάνων

γιατί έχουν αρκετά αναμειχθεί με Πομάκους και βουλγαρόφερτους. Έτσι όπως

παρατηρούμε η επιλογή των οικισμών είναι αρκετά δύσκολη καθώς η μετακίνηση όλων

αυτών των εΘVOΤΙKών ομάδων στους διάφορους οικισμούς της Δυτικής Θράκης ίσως να

αλλοίωσε και να επηρέασε την αρχική δομή και λειτουργία αυτών των οικισμών. Μετά

από αυτή την εκτενή έρευνα )'ta τους οικισμούς της Ροδόπης και την καταγωγή των

κατοίκων τους, οι οικισμοί που επιλέγονται ως αντιπροσωπευτικοί για αυτήν εδώ την

εργασία είναι η Οργάνη (οικισμός Πομάκων), ο Μίσχος (οικισμός τουρκογενών

μουσουλμάνων) και ο Ήφαιστος (οικισμός αθίγγανων).

6.2. Το παράδειγμα της Οργάνης

Η Οργάνη είναι ένας οικισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως καθαρά πομάκικος. Βέβαια

με το πέρασμα των χρόνων η επιρροή που δέχτηκε από τους τουρκογενείς

μουσουλμάνους, μετά από συνεχή συναναστροφή με αυτούς, ήταν μεγάλη και σε

συνδυασμό με την αδιαφορία του ελληνικού κράτους απέναντί τους, έφτασε σήμερα να

παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με οικισμούς τουρκογενών. Αυτό, όπως θα

αναλύσουμε παρακάτω, μπορεί να διαπιστωθεί με την ύπαρξη αυλής στο σύνολο

σχεδόν των κατοικιών. Κάτι τέτοιο βέβαια έχει παρατηρηθεί και στα πομακοχώρια της

ορεινή Ξάνθης αλλά σχεδόν αποκλειστικά στα αρχοντόσπιτά της. Ύστερα από μελέτη

της βιβλιογραφίας, η Οργάνη κατατάσσεται στους πομάκικους οικισμούς της ορεινής

Ροδόπης κάτι που άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη πληθώρας γειτονικών

πομάκικων χωριών στην περιοχή.
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6.2.1. Η δομή του πληθυσμού

Η Οργάνη Ι1ταν το μέχρι το 1980, έδρα κοινότ/τας εwέα χωριών στα οποία ο

πληθυσμός είναι αμιγώς μουσουλμανικός. Σήμερα η εν λόγω κοινότητα αποτελεί έδρα

11 χωριών ύστερα και από τις μεταβολές που εΠΙ1λθαν με το νόμο Καποδίστρια ή και

από τ/ν σύσταση νέων οικισμών. Οι κάτοικοι του εν - λόγο οικισμού καθώς και ενός

ακόμη χωριού μιλούν τ/ν τουρκική γλώσσα, ενώ των υπολοίπων την πομακική.

Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι της Οργάνης μέχρι τ/ν

περίοδο των Βαλκανικών πολέμων μιλούσαν και αυτοί πομάκικα. ωστόσο ύστερα από

μεθοδευμένες κινήσεις και πιέσεις τ/ς ηγεσίας των τουρκογενών μουσουλμάνων της Δ.

Θράκης αναγκάστηκαν να την απορρίψουν. Η τουΡΚΙΚ11 ονομασία του χωριού είναι

Χεμετλή που στα ελληνικά σημαίνει καλοί άνθρωποι. Το 1981 ο πληθυσμός της

ανερχόταν στους 579 κατοίκους ενώ το 2001 ο πραγματικός πληθυσμός του χωριού

στην απογραφή του 2001 ήταν 511 κάτοικοι (Τεντοκάλη Β., 1989, Λιάπης Κ., Ι 995β,

www.statίsιίcs.gr/gr tables/pinakes2- Ι 6.).

Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ενώ το 1981 μόλις το

5% του πληθυσμού ασχολούνταν με κάτι διαφορετικό. δηλαδή τ/ ναυτιλία. Βέβαια εδώ

αξίζει να αναφέρουμε ότι το σύνολο των νέων που πηγαίνουν να δουλέψουν ως

ναυτικοΙ αμέσως μετά την λήξη της στρατιωτικής του θητείας, γυρνούν στο χωριό μετά

από δύο ή τρία χρόνια προκειμένου να ασχοληθούν με την γεωργοκτηνοτροφία και να

κάνουν οικογένεια. Επίσης στο οικογενειακό εισόδημα μερικές φορές συμβάλουν και οι

γυναίκες, οι οποίες απασχολούνται εποχιακά στο δασαρχείο του δήμου, όπου

καλλιεργούν φυτά δέντρων κλπ. που χρησιμοποιούνται για αναδασώσεις. Βέβαια

εξαιτίας της φύσης τ/ς απασχόλησης το εισόδημα το οποίο κερδίζουν, είναι πολύ μικρό

και συνήθως καταναλώνεται σε ήδη ρουχισμού, κλπ τα οποία αποτελούν τ/ν προίκα

της νεαΡΙ1ς γυναίκας (Τεντοκάλη Β., 1989).

Σχετικά με τις πηγές εισοδημάτων των κατοίκων της Οργάνης, μπορούμε να πούμε ότι

λίγο έχουν αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι για παράδειγμα υπάρχει πλέον στο

χωριό, συνεργείο αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, φούρνος, καφενείο κλπ .. Το

καθαρό εισόδημα κάθε οικογένειας είναι συνάρτηση του αριθμού των μελών της, τα

οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την καλλιέργεια των χωραφιών και την

κτ/νοτροφία. Εργασιακές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά μέλη οικογενειών δεν
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υπάρχουν, γεγονός που οφείλεται στο ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει δοθεί στην

οικογένεια και στον ρόλο της στην μικρή κοινωνία της Οργάνης. Γνωρίζουμε από

παλαιότερα στοιχεία, ότι οικονομικές ανισότητες υπάρχουν με βάση το οικογενειακό

εισόδημα. οι οποίες όμως δεν μπορούν αξιολογηθούν εύκολα διότι αυτό είναι

συνάρτηση του αριθμού των μελών κάθε οικογένειας. Επιπλέον η έκφραση αυτών των

ανισοη1των δεν εμφανής, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην

οργάνωση και μορφή του χώρου. Έτσι δεν υπάρχουν έντονες διαφορές στην

αρχιτεκτονΙΚ11 των σπιτιών, σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της κάθε

οικογένειας, αλλά ούτε και στην ενδυμασία των κατοίκων. Αυτές οι ανισότητες ίσως

γίνονται εμφανείς στο χρηματικό απόθεμα που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και

εκφράζει ουσιαστικό και τον πλούτο κάθε οικογένειας (Τεντοκάλη Β., 1989).

6.2.2.0ικονομία της Οργάνης

Η Οργάνη είναι μια κατεξοχήν γεωργική και κτηνοτροφική κοινότητα. Η οργάνωση

της οικονομίας είναι οικογενειαΚ11 χαρακτηριστική αγΡΟΤΙΚ11. προβιομηχανικής

κοινότητας όπου η κάθε οικογένεια από παραγωγΙΚ11 άποψη είναι σχεδόν αυτάρκης. Η

σχετική αυτάρκεια της οικογένειας στην κοινότητα. συνίσταται στην παραγωγή ειδών

των οποίων η αξία είναι:

Πρώτον αποκλειστικά χρησΤΙΚ11 όπως α) βασικά είδη διατροφιις (γαλακτωμικά, κρέας

αυγά, ζημαρικά, φρούτα λαχανικά, κ.α.), β) εν μέρει είδη ρουχισμού και στρωσίδια.

Δεύτερον ανταλλακτική όπως τα καπνά που αποτελούν το μοναδικό προς πώληση είδος

(Τεντοκάλη Β., Ι 989).

Όσον αφορά της καλλιεργήσιμες εκτάσεις αυτές στο σύνολο τους είναι ιδιόκτητες και

ανέρχονται σε 3.500 με 4.000 στρέμματα. Το 1981 η κατανομή της γης ανά οικογένεια

ήταν:

5-1 Ο οικογένειες είχαν από 20 στρέμματα περίπου η κάθε μία,

Ι 00 οικογένειες είχαν περίπου 30 στρέμματα η κάθε μία,

και 5- Ι Ο οικογένειες είχαν από 80 στρέμματα.

Σχεδόν στο σύνολο τους τα παραπάνω χωράφια καλλιεργούνται με καπνά τα οποία και

αποτελούν το μοναδικό προς πώληση είδος, όχι μέσα στην κοινότητα αλ/.ά στ/ν

εξωτερική αγορά μέσω των εμπόρων (Τεντοκάλη Β., 1989).
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6.2.3 ΕκπαίδΕυση

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της Οργάνης μπορούμε να πούμε

ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν πολύ χαμηλό. Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι ήταν

αναλφάβητοι εξαιτίας του προβλήματος της γλώσσας ή καλύτερα της διγλωσσίας. Οι

άνδρες και οι γυναίκες του χωριού, όπως είπαμε και στην αρχή του κεφαλαίου, μιλούν

την τουρκική γλώσσα ενώ μόνο οι άντρες γνωρίζουν την ελληνική, δεδομένου ότι είναι

υποχρεωμένοι να τα μάθουν για την διεκπεραίωση της στρατιωτικής τους θητείας.

Μέχρι πρότινος υπήρχε μόνο τριτάξιο δημοτικό σχολείο (Παράρτημα: Φωτογραφία 26)

στο χωριό, το οποίο λειτουργούσε αναποτελεσματικά δεδομένου ότι δεν μπορούσε να

παρέχει τα εκείνα εφόδια και τις υπηρεσίες στους μαθητές προκειμένου να μάθουν

γραφή και ανάγνωση (Τεντοκάλη Β., 1989).

Το φαινόμενο αυτό οφειλόταν κυρίως σε δύο λόγους ο οποίος πρώτος, απέρρεε από την

προβληματική κρατική πολιτική και η οποία περιοριζόταν στην διαδικαστική αντίληψη

του ζητήματος της διγλωσσίας. Η παροχή έμψυχου και άψυχου δυναμικού δεν ήταν

δυνατό να συνηγορήσουν για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, δεδομένης

της περιορισμένη εκπαιδευτικής και πολιτισμικής παρέμβασης. Ο δεύτερος λόγος

αφορά την αντίληψη που είχαν για το σχολείο οι κάτοικοι αυτής της προβιομηχανικής

κοινωνίας, που στην καλύτερη περίmωση το θεωρούσαν πάρεργο και στη χειρότερη

εντελώς άχρηστο. Βέβαια σήμερα τα δεδομένα έχουν κάπως αλλάξει γεγονός που

οφείλεται στην δημιουργία του γυμνασίου της Οργάνης (Παράρτημα: Φωτογραφία 27),

το οποίο κατασκευάστηκε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της σωστής και

εύρυθμης λειτουργίας του. Έτσι κατά την επίσκεψη μας στο παραπάνω οικισμό είχαμε

την ευκαιρία να δούμε τις υποδομές που αφορούν την εκπαίδευση και διαπιστώσαμε ότι

ήταν εφάμιλλες ή και καλύτερες ά/λων οικισμών. Τα προβλήματα ωστόσο πάντα

υπάρχουν γεγονός που οφείλεται στην αποχή των μαθητών από τα μαθήματα κατά την

εποχή της σποράς, α/J-..ά και στην προβληματική στελέχωση των σχολείων της

περιοχής. Ο οικισμός βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού

και έτσι πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα πιθανό διορισμό

τους εκεί. Γενικότερα πάντως, παρ' όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι

καθηγητές αλλά κυρίως οι μαθητές του χωριού, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά

σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες και όλο και περισσότεροι κάτοικοι αποκτούν το

βασικό επίπεδο μόρφωσης (Τεντοκάλη Β.. 1989).
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6.2.4. Οι δημόσιες αρχές

Οι δημόσιες αρχές στην κοινότητα της Οργάνης κατανέμονται σε άτομα τόσο

μουσουλμανικής όσο και χριστιανικής πίστης. Έτσι ως πρόεδρος της κοινότητας και

των υπολοίπων 10 χωριών (Άνω Κάρδαμος, Βυρσίνη, Δρανιά, Καλύβια, Κάρδαμος,

Κάτω Βυρσίνη, Κάβαλον, Κύμη, Μυρτίσκη και Σμιγάδα)

(\V\v\v.statistics.gr/gr tahles/pinakes2-16.) εκλέγεται ένας μουσουλμάνος, ενώ ως

γραμματέας διορίζεται χριστιανός σύμφωνα και με την ελληνική νομοθεσία.

Παράλληλα με το πλαίσιο αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με το

εθιμοτυπικό της Οργάνης εκλέγεται και ο τοπικός άρχοντας, ο μουχτάρης, καθώς

επίσης ο ιμάμης (θρησκευτικός ηγέτης) και ο χότζας (ιεροδάσκαλος) (Τεντοκάλη Β.,

1989).

Επιπλέον η Οργάνη ως έδρα της κοινότητας έχει και ιατρείο στελεχωμένο από γιατρό

και εποχιακά από μια νοσοκόμα ή μαία. Ως έδρα αστυνομικής αρχής έχει έναν

αστυνόμο και τρεις χωροφύλακες, ενώ σε κοντινή απόσταση από αυτήν υπάρχει και ένα

στρατιωτικό φυλάκιο το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα και έξω από τα πλαίσια της

τοπικής αυτοδιοίκησης Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι οι εκπρόσωποι της

τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούν κάπως ανεξάρτητα υπηρετώντας δύο εξουσίες: την

ελληνική κρατική (γραμματέας αστυνομικός, χωροφύλακες ελληνόφωνοι δάσκαλοι),

και ΤηΡ μουσουλμανική θρησκευτική (ιμάμης, χότζας και τουρκόφωνοι δάσκαλοι).

Τέλος κρίνεται άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το σύνολο των διοικητικών θέσεων που

απαρτίζονται από μουσουλμάνους κατοίκους έχει καταληφθεί από άνδρες, γεγονός που

καταδεικνύει την ιεραρχία των φύλων στις μουσουλμανικές κοινωνίες (Τεντοκάλη Β.,

1989).

6.2.5. Ο οικισμός της Οργάνης, η οργάνωση και η δομή του

Η Οργάνη είναι ένα χωριό στα ΒΑ του νομού Ροδόπης κοντά στα ελληνοβουλγαρικά

σύνορα. Όσον αφορά την προέλευση των κατοίκων υπάρχουν δύο εκδοχές οι οποίες

φανερώνουν μεγάλες διαφορές. Η πρώτη εκδοχή αναφέρει ότι οι πρώτου έποικοι του

χωριού ήλθαν από την Μ. Ασία κατά τον 1Ο με 11 αιώνα, ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι

ήρθαν από την Αραβία τον 17() ή 18(). Παρόλα αυτά η επιλογή του χώρου εγκατάστασης

είναι μοναδική, διότι είναι χτισμένη σε έναν ιδιαίτερου κάλους τόπο όπου, κυριαρχούν

τα πολλά δέντρα και τα πολλά νερά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ύπαρξη ενός
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μικρού ποταμού που διασχίζει το χωριό αλλά και γενικότερα τα δάση και οι

βουνοπλαγιές που την περιστοιχίζουν, φανερώνουν ένα φυσικό περιβάλλον ιδεατό για

την πλειοψηφία των ανθρώπων (Παράρτημα: ΦωΤΟΥραφίες 28, 29, 33) (Τεντοκάλη Β.,

1989).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πέρα από το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον το

οποίο έχει παραμείνει αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων (Παράρτημα:

Φωτογραφίες 28. 30, 32, 33). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το γεγονός της μη

επέκτασης του οικισμού, ούτε και μετά από την αναστολή του μέτρου που αφορούσε

τις οικοδομικές εργασίες ανοικοδόμησης ή και ανακαίνισης που ίσχυε την περίοδο

1968 έως το Ι 978, που όμως ως ένα βαθμό επηρέασαν την μορφή του οικισμού.

Επιπλέον θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως δεύτερο λόγο μη επέκτασης και αλλαγής

του δομημένου χώρου του οικισμού, την γεωγραφική απομόνωση. Η απόσταση από την

Κομοτηνή είναι αρκετά μεγάλη και τα παλαιότερα χρόνια η επικοινωνία ήταν πολύ

δύσκολη. Τώρα βέβαια η κατασκευή ασφάλτινου δρόμου από την Κομοτηνή μέχρι το

χωριό, έχει βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση και την προσπελασιμότητα και

διαφαίνεται στον ορίζοντα μια τάση αλλαγής. Πλέον πολλά σπίτια

ανακατασκευάζονται και από την επίσκεψη μας εκεί είδαμε και αρκετά νέα σπίτια

χτίζονται. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι διατήρησης του κτισμένου περιβάλλοντος

ως έχει και αφορούν κυρίως οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (Τεντοκάλη Β., Ι 989).

Ο οικισμός είναι σχεδιασμένος με βάση την σχεδιαστική αρχή του μαχαλά, όπου

μαχαλάς ονομάζεται μια άθροιση κατοικιών σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου, τα

οποία βρίσκονται σε κάποια απόσταση μεταξύ τους (Παράρτημα: Φωτογραφίες 28, 29,

33, 35, 89). Ο λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε έτσι το χωριό, δηλαδΙ1 της απόστασης

μερικών συνόλων κατοικιών μεταξύ τους, ίσως είχε να κάνει με την προστασία που θα

προσέφερε η εν λόγο χωροθέτηση από την εμφάνιση ασθενειών όπως η χολέρα κλπ.

που έκαναν τη εμφάνιση τους πολύ συχνά κατά την περίοδο που αποίκησαν την

περιοχή οι πρώτοι κάτοικοι (Τεντοκάλη Β., 1989).

Όσον αφορά την ρυμοτομία του χωριού μπορούμε να αναφέρουμε ότι ουσιαστικά

αποτελείται από έναν κεντρικό γραμμικό άξονα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος

(Παράρτημα: Φωτογραφία 32) και συνεπώς προσβάσιμος με αυτοκίνητο ενώ

98



Ι\: ()1\'(')\'1 κι';.: 1..11\'1 (ίΤΙ;)(ίι,ς & ΠΟl.f;οiiομι "'1'1 11 ρaγμαΤJIo.:{Ίτηίtl
~ωι!~ \1~:ΙO\'Iln"oί)~ 01l,ισμuί)~ Ι ης Ηr'(Ίκη~

Κ 1Ιο\)ρ("..; ~η';φα\' '::

Kισσtϊι;.ς 1(,)6.\'\'11~

J

Ι

J

J
J
J

τσιμεvτoστρωμένoι είναι και κάποιοι κάθετοι δρόμοι στο κεντρικό άξονα(Παράρτ/μα:

Φωτογραφία. 33). που οδηγούν στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Οι υπόλοιποι

δρόμοι του οικισμού είναι χωματόδρομοι και δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στους

κατοίκους κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω τ/ς διάβρωσης που υφίστανται.

Οικοδομικά τετράγωνα ουσιαστικά δεν υπάρχουν δεδομένου ότι όλος ο οικισμός είναι

KΙWOOKευασμένoς σύμφωνα με τ/ν αρχή των μαχαλάδων. Υπάρχουν αρκετές

υψομετρικές διαφορές ανάμεσα στους διάφορους μαχαλάδες του οικισμού γεΥονός που

δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε μερικά σπίτια του οικισμού

(Τεντοκάλη Β., 1989).

6.2.6. Ομαδοποίηση δημόσιων και κοινόχρηστων λειτουργιών

Σχετικά με τις δημόσιες και κοινόχρηστες υπηρεσίες, αυτές ομαδοποιούνται σε τρεις

ενότ/τες: εξουσίας (ελληνική), θρησκείας (μουσουλμανικής) και κοινωνικών και

εμπορικών σχέσεων. Η πρώτ/ περιλαμβάνει τα κτίρια της αστυνομίας των γραφείων

της κοινότητας, καθώς και του ιατρείου και του γυμνασίου. Η δεύτερη περιλαμβάνει το

τζαμί (Παράρτημα: Φωτογραφία 36)., το μουσαφίρ οντά, ο οποίος χρησιμοποιείται ως

ξενώνας που όμως τα τελευταία χρόνια έχει περιέλθει σε αχρησία και το δημοτικό

σχολείο. Η τρίτη ενότ/τα περιλαμβάνει τα κτίρια των δύο καφενείων (Παράρτ/μα:

Φωτογραφία 32), του σιδεράδικου του συνεργείου καθώς και του μύλου. Εδώ κρίνεται

σκόπιμο να αναφερθεί ότι στην είσοδο του οικισμού έχει κτιστεί και εκκλησία η οποία

όμως όπως διαπιστώσαμε από την επίσκεψή μας εκεί δεν είναι σε πολύ καλή

κατάσταση (Τεντοκάλη Β., 1989).

Με βάση τις ενότ/τες αυτές διαπιστώνουμε ότι ανά δύο με κριτήριο τ/ν έwοια τ/ς

εδαφοκυριαρχίας διακρίνονται δυο ζεύγη χωρικών αντιθέσεων, που εντοπίζονται στ/ν

υψομετρική διαφορά των κτιρίων τους και στην ηλικία κατασκευής τους. Έτσι ανάμεσα

στις ενότητες εξουσίας και θρησκείας η πρώτη φαίνεται πως περιλαμβάνει κτίρια πιο

νέα και καλοσυντηρημένα σε σχέση με τα κτίρια της θρησκείας. Εξαίρεση αποτελεί το

τζαμί το οποίο αναστηλώθηκε εκτενώς την δεκαετία του 80 και συντηρείται ανελλιπώς

από τότε. Η δεύτερη διαφορά φαίνεται ανάμεσα στα κτίρια των ενοτήτων εξουσίας 

θρησκείας με τα κτίρια οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων τα οποία από άποψη

χωροθέτησης φαίνεται να μειονεκτούν έναντι των πρώτων. Συνεπώς με βάση τα δύο

ζεύγη χωρικών αντιθέσεων προκύπτει μια ιεράρχηση στο χώρο ανάμεσα στις
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κοινότητες των κτιρίων του κεντρικού γραμμικού άξονα που ακολουθεί την γραμμική

σειρά εξουσία - θρησκεία - κοινωνικές και εμπορικές λειτουργίες. Το ενωτικό στοιχείο

ανάμεσα στις τρεις αυτές ενότητες και τα υπόλοιπα κτίρια του χωριού είναι η τρίτη

ενότητα των κοινωνικών και εμπορικών λειτουργιών (Τεντοκάλη Β., 1989).

6.2.7. Μαχαλάδες

Το δεύτερο από τα στοιχεία με τα οποία οργανώνεται ο οικισμός είναι όπως προείπαμε

οι μOC(αλάδες (Παράρτημα: Φωτογραφία 89, Χάρτης 7) . Κάθε μαχαλάς αποτελεί μια

συγκέντρωση κατοικιών σε μια ενότητα, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει 15 με 20

κατοικίες. Συνολικά στον οικισμό υπάρχουν 6 μαχαλάδες, κτισμένοι εκατέρωθεν του

κεντρικού γραμμικού άξονα και είναι εντελώς διακεκριμένοι ο ένας από τον άλλο. Η

ονομασία του κάθε μαχαλά έχει προκύψει από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του καθενός

(φυσικά κυρίως) και έτσι έχουμε: τον «Καρσικί μαχαλά", δηλαδή ο «απέναντι

μαχαλάρ> ως προς τον ποταμό με βάση αναφοράς τον κεντρικό γραμμικό άξονα, τον

«Τσά'ί μαχαλά", δηλαδή ο μαχαλάς του ποταμού ο οποίος είναι χτισμένος ακριβός

δίπλα στον ποταμό, τον «Ντοστού μαχαλά", δηλαδή ο απομακρυσμένος μαχαλάς από

τον κεντρικό γραμμικό άξονα, τον «Μπεσκός μαχαλά", δηλαδή ο μαχαλάς των 5

καρυδιών, ονομασία που πρέπει να προέρχεται από την ύπαρξη αυτών των 5 δέντρων

εκεΙ τον «Ντοβάν Ντερέ, μαχαλά» δηλαδή των μαχαλά των όρνεων και τέλος των

«Αμέτ μαχαλά", το όνομα του οποίου σύμφωνα με μαρτυρίες οφείλεται σε έναν από

τους πρώτους άποικους του χωριού και ονομαζόταν Αμέτ (Τεντοκάλη Β., 1989).

Το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των μαχαλάδων είναι ότι κανένας δεν

διαθέτει κτίρια που να μην προορίζονται για κατοικία. Ο καθένας αποτελεί πραγματικά

μια ενότητα αποκλειστικά κατοικιών. Οι ομοιότητες των μαχαλάδων μεταξύ τους είναι

πάρα πολλές, ενώ οι υπαρκτές διαφορές προκύπτουν μόνο από την φυσική διαμόρφωση

του εδάφους όπως. την γειτνίαση του μαχαλά με το ποτάμι. τους λόφους που υπάρχουν

μέσα στον οικισμό ή τον κεντρικό δρόμο. Όσον αφορά τις ομοιότητες, αυτές

απορρέουν τόσο από την οργάνωση των κατοικιών όσο και των δρόμων. Πιο

συγκεκριμένα οι δρόμοι παρουσιάζουν ομοιότητες που απορρέουν κυρίως από τα όρια

τους που συμίστανται από ψηλούς πέτρινους τοίχους δίχως ανοίγματα, που

αντιστοιχούν είτε στις πλευρές των κτιρίων είτε στο περίβολο των αυλών τους. Το

στοιχείο που τους χαρακτηρίζει είναι η απουσία οργάνωσης δεδομένου ότι αποτελούν
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«χώρους υπολείμματα άλλων χώρων» που είναι οι οργανωμένες κατοικίες (Τεντοκάλη

Β., 1989).

Ο κάθε μαχαλάς ως άθροισμα κατοικιών, διαρθρώνεται με βάmι την οργάνωση των

κατοικιών, με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι χώροι που δεν ανήκουν σε αυτές να μην

είναι αυτοδύναμοι χώροι, αλλά να αποτελούν υπολείμματα χώρων και να μην μπορούν

να αποτελέσουν από μόνοι μια ενότητα που να μπορεί να εξυπηρετεί πλήθος

λειτουργιών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ύπαρξη πολλών δέντρων (Παράρτημα:

Φωτογραφία 30). στο εσωτερικό της Οργάνης χωρίς όμως αυτά να βρίσκονται στους

δρόμους αλλά στο εσωτερικό των αυλών κάθε κατοικίας. Επιπλέον δεν υπάρχει

πουθενά κάποιο πεζοδρόμιο, κάποια βρύση ή κάποιο υλικό στοιχείο στους δρόμους για

την εξυπηρέτηση των πεζών γεγονός που υποδεικνύει την μοναδική χρησιμότητα του

δρόμου. Έτσι με μοναδική χρησιμότητα την πρόσβαση και προσπέλαση από και προς

κάθε κατοικία, καταδεικνύει ότι οι κάτοικοί της απαιτούν πολύ λίγα από αυτούς. Επειδή

μάλιστα δεν παρέχεται καμία δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας από τους δρόμους προς

τις αυλές, είναι αδύνατον να αντιληφθεί κανείς την ζωή που επικρατεί στο εσωτερικό

των τελευταίων και τελικά αποδεικνύει την έλλειψη κοινωνικού νοήματος και

περιεχομένου των δρόμων της Οργάνης (Τεντοκάλη Β., 1989).

Σε αντιδιαστολή μπορούμε να αναφέρουμε την χρήση του δρόμου στα χριστιανικά

χωριά της ελληνικής επικράτειας, όπου το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η

επικοινωνία και η κοινωνική επαφ11. Ο δρόμος αποτελούσε και αποτελεί για πολλά

χωριά των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας, έναν εξωτερικό χώρο δυνητικά γεμάτο

από κοινωνικές επαφές και δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα το «σοκάκο}, πέρα από

την λειτουργία του ως η κύρια κυκλοφοριακή αρτηρία του οικισμού ορισμένες φορές

μετατρέπεται σε επέκταση της κατοικίας, όπου για παράδειγμα πολλές γυναίκες

βγάζουν μια καρέκλα στο κεφαλόσκαλο για να καθαρίσουν λαχανικά, να μιλήσουν με

τις γειτόνισσες και να επιβλέψουν τα παιδιά στο παιχνίδι. Άλλες πάλι ώρες της ημέρας,

ο δρόμος μετατρέπεται σε χώρο εμπορικών συναλλαγών ή κέντρο κοινωνικών

δραστηριοηΙτων. Συνεπώς ο κεντρικός δρόμος του οικισμού αντί να τον χωρίζει, όπως

συμβαίνει στην περίπτωmι της Οργάνης, αποτελεί χώρο που διευκολύνει τις

ανθρώπινες επαφές (Τεντοκάλη Β., 1989).
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6.2.8. Κατοικία

Η κατοικία ως κέλυφος ζωής της διευρυμένης οικογένειας, η οποία μάλιστα όπως

προείπαμε είναι αυτάρκης από άποψη γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, δεν αποτελεί

μόνο χώρο αναπαραγωγής, αλ/ά και παραγωγιiς εκπαίδευσης, αναψυΧΙiς αλ/ά και

γενικότερα κοινωνικών σχέσεων και πολιησμού. Συνεπώς ως κέλυφος συνολικής ζωής,

της οποίας συστατικά είναι όλα τα παραπάνω, συγκροτεί επίσης έναν «συνολικό»

χώρο. δηλαδή έναν χώρο στον οποίο συμβαίνουν σχεδόν το σύνολο των «δράσεων»

μιας οικογενείας. Στην περίπτωση της Οργάνης η «συνολικότητωl της κατοικίας

συνιστά μια ιδιαιτερότητα που δεν συναντιέται στους σύγχρονους ορισμούς της

κατοικίας (Παράρτημα ορισμούς κατοικίας) (Τεντοκάλη Β., 1989).

Ο πολλαπλός ρόλος της κατοικίας στην Οργάνη, και ιδιαίτερα ο παραγωγικός, γίνεται

περισσότερο κατανοητός με την αναγωγή του ορισμού της (κατοικίας) σε περιόδους

προβιομηχανΙΚ1iς οργάνωσης, Ο πολλαπλός αυτός ρόλος προσδίδει στην κατοικία έναν

xapaKt1ipa «συνολικότητας ». Η «συνολική» κατοικία της Οργάνης, μπορούμε να

πούμε πως διατηρεί στις μέρες μας τα κύρια χαρακτηριστικά της πολυσύνθετης

σημασιολογικά έννοιας του «οίκου». Εξ άλλου ο ίδιος ο όρος κατ-οικία όπως και οικία

εnιμοf..o)tκά προέρχονται από τον οίκο, μια έννοια κατ' εξοχήν πολυσύνθετη

σημασιολογικά. Έτσι ως κατοικία στην Οργάνη ορίζεται ο δομημένος (από τους

άνδρες) και συντηρούμενος (από τις γυναίκες) χώρος αφ' ενός για την προστασία από

τις καιρικές συνθήκες και αφ' ετέρου για την κάλυψη των πολλαπλών λειτουργιών όπως

ανάπαυσης και εργασίας, εκπαίδευσης, αναψυχής, κοινωνικών σχέσεων κλπ, της

διευρυμένης οικογένειας (Τεντοκάλη Β., 1989).

Εδώ κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια συμβατική διάκριση ορολογίας μεταξύ οικίας και

κατοικίας, διότι η κατοικία στην Οργάνη δεν περιλαμβάνει μόνο το κυρίως κτίσμα αλλά

ένα σύνολο από επιμέρους τμήματα κτισμένα και μη, τις ελαφρές κατασκευές για

αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, την τουαλέτα, τον φούρνο, τα κοτέτσια την αυλή με

τις στεγασμένες πλευρές τον λαχανόκηπο κλπ. Έτσι αν ως οικία θεωΡιiσουμε το σύνολο

των κτισμάτων και λοιπών χώρων και ως κατοικία μόνο το κυρίως κτίσμα τότε η οικία

είναι έτσι οργανωμένη ώστε να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που

αναφέρθηκαν παραπάνω. Η αυστηρή οριοθέτηση όλων αυτών των χώρων

ακολουθώντας τα όρια της ιδιοκτησίας της διευρυμένης οικογένειας, περιορίζει οπτικά
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και λειτουργικά τις καθημερινές δραστηριότητες των γυναικών. Γενικότερα ο κύκλος

των καθημερινών δραστηριοτήτων των γυναικών, που προφανώς δεν περιορίζεται στο

εσωτερικό του σπιτιού, αλλά και στο εξωτερικό, χρήζει οπτικής και λειτουργικής

προστασίας, την οποία όπως διαπιστώνουμε και από τις φωτογραφίες του

παραρτήματος, παρέχουν οι υψηλοί τοίχοι της αυλής (Παράρτημα: Φωτογραφίες 3Ω,

31, 34 ) (Τεντοκάλη Β., 1989).

Όσον αφορά στην κατοικία, αυτή παρουσιάζει έναν και μοναδικό τύπο ο οποίος

καθορίζεται με κριτήρια οργανωτικά και λειτουργικά και όχι μορφολογικά. Οι όποιες

μορφολογικές διαφορές υπάρχουν, αφήνουν τον βασικό τύπο ανέπαφο, διότι απορρέουν

κυρίως από την παλαιότητα του κτίσματος και όχι από παράγοντες σύγχρονης

διαφορετικότητας, και αφορούν την μία μόνον όψη της κατοικίας και όχι το εσωτερικό

του.

Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτή η εικόνα που παρουσιάζει η κατοικία στην

Οργάνη παραθέτουμε φωτογραφίες που περιλαμβάνουν τόσο τους χώρους όσο και τις

δραστηριότητες που λαβαίνουν χώρα στα επιμέρους τμήματά της (Παράρτημα:

Φωτογραφίες 90, 91, 92).

Αναλυτικότερα θα λέγαμε ότι η κατοικία στην Οργάνη είναι διώροφη. Η είσοδος στον

όροφο γίνεται με εξωτερική ή εσωτερική σκάλα σπανιότερα και βρίσκεται στην όψη

της κατοικίας που αντιστοιχεί στην περιτοιχισμένη αυλή. Αυτή είναι και η κύρια όψη

τ/ς, 11 οποία έχει μάλιστα και τα περισσότερα ανοίγματα και ίσως για αυτό τον λόγο

έχει προσανατολισμό πάντα προς το Νότο, ΝΑ ή ΝΔ. Όσον αφορά στα υλικά που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του σπιτιού αυτά ποικίλουν και πιο συγκεκριμένα

οι εξωτερικοί τοίχοι και στους δύο ορόφους είναι από πέτρα, ενώ οι εσωτερικοί από

πλιθιά. Το πάτωμα του δεύτερου ορόφου καθώς επίσης και η οροφή είναι ξύλινα, ενώ

καθίσταται αυτονόητο ότι τα ανοίγματα είναι μικρά για λόγους σταθερότητας του

κτιρίου και όχι μόνο (Τεντοκάλη Β., 1989).

Ο χώρος της περιτοιχισμένης αυλής (Παράρτημα: Φωτογραφίες 3Ο, 31, 34), που

αντιστοιχεί στην κύρια όψη είναι αυτός που διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή συνέχεια

μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού, κάτι το οποίο δεν συναντιέται σε κανένα άλλο
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τμήμα της κατοικίας. Ο χώρος αυτός αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο χώρο της

κατοικίας δεδομένου ότι το σύνολο των μελών της οικογένειας και ιδιαίτερα η γυναίκα,

περνούν το περισσότερο χρόνο τους σε αυτό. Επίσης τα βοηθητικά κτίσματα της οικίας,

όπως η τουαλέτα, ο φούρνος, οι αποθήκες τα κοτέτσια κλπ. είναι τοποθετημένα

περιμετρικά του κεντρικού υπαίθριου χώρου, διάταξη ιδιαίτερα διαδεδομένη στο

σύνολο του Μακεδονικού και Θρακικού χώρου (ΤεVΤOKάλη Β., 1989).

Περνώντας στην ανάλυση του εσωτερικού της κατοικίας, όπως άλλωστε διακρίνουμε

και από τις φωτογραφίες του παραρτήματος βλέπουμε ότι ο πρώτος άροφος αποτελείται

συνήθως από τρεις χώρους, τον στάβλο, την κουζίνα και τον ημιυπαίθριο χώρο, ο

οποίος ορίζεται ανάμεσα στους δύο προηγούμενους και την εξωτερική σκάλα

(Παράρτημα: Φωτογραφία 91) (Τεντοκάλη Β., 1989).

Ο στάβλος στεγάζει μεγάλα ζώα, όπως μια ή περισσότερες αγελάδες, ενώ παλιότερα σ'

αυτόν συναντούσε κανείς και κάποιο άλογο ή γαϊδούρι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει

τόσο συχνά εξαιτίας της αντικατάστασης των ιππήλατων μέσων μεταφοράς από τα

μηχανοκίνητα. Στο χώρο αυτό καθημερινά η μεγαλύτερη γυναίκα της πυρηνικής

οικογένειας ασχολείται με το άρμεγμα, τροφοδοτώντας την οικογένεια με γάλα, ενώ

δεδομένου ότι ο φωτισμός και ο αερισμός του χώρου είναι λιγοστός καθιστά την όλη

εργασία ιδιαίτερα δύσκολη (Τεντοκάλη Β., 1989).

Η κουζίνα είναι συνήθως υποτυπώδης και διαθέτει μια χτισμένη γούρνα (νιπτήρα) με

τρεχούμενο νερό, μια ντουλάπα και μια σόμπα Όλα τα ανοίγματα που διαθέτει είναι και

αυτά αντιστοίχως μικρά με αυτά του στάβλου, ενώ όπως μπορούμε να διακρίνουμε και

από την φωτογραφία 90 του παραρτήματος, οι λειτουργίες που λαβαίνουν χώρα εδώ

είναι η παρασκευή φαγητού, το πλύσιμο των πιάτων, η αποθήκευση τροφίμων κλπ ..

Βέβαια εδώ κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το γεγονός ότι πλήθος από αυτές τις

δραστηριότητες συμβαίνουν και σε άλλους χώρους όπως το ψήσιμο, στο φούρνο της

αυλής, το μαγείρεμα, στις <<μασίνερ} των δωματίων κλπ. γεγονός που καταδεικνύει ότι

η κουζίνα στην Οργάνη δεν λειτουργεί ακριβώς το ίδιο όπως σε άλλα χωριά και στην

ουσία δεν μονοπωλεί στο χώρο τις «δραστηριότητες της κουζίναρ}. Επιπλέον ο χώρος

αυτός ίσως και λόγω της διαμόρφωσης του, χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους

ενοίκους «υποτιμητικόρ} και έτσι κάθε φορά που πρόκειται να φιλοξενήσουν κάποιον
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ξένο το γεύμα παρατίθεται στο «σατζάκ" του πρώτου ορόφου (Τεντοκάλη Β., 1989).

Ο ημιϋπαίθριος χώρος του ισογείου (Παράρτημα: Φωτογραφία 90, 9 Ι) ορίζεται

ανάμεσα στην κουζίνα και στο στάβλο καθώς και από την προβολή της εξωτερικής

πλευράς του ορόφου, η οποία συμπίπτει με την εξωτερική σκάλα. Αποτελεί τον

μεταβατικό χώρο ανάμεσα στην κουζίνα και στον στάβλο και ορίζεται περισσότερο από

τα στοιχεία του περίγυρού του, Σε αυτόν τον χώρο συναντά κανείς την βρύση, ενώ

χρησιμοποιείται τόσο για την στάθμευση του κάρου όσο και ως χώρος αποθήκευσης.

Σταδιακά ο χώρος αυτό έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε κλειστός, γεγονός που

υποδεικνύει ότι συμβαίνουν επεμβάσεις στις κατοικίες της Οργάνης, οι οποίες όμως

περιορίζονται αυστηρά στην μεταΤΡΟΠ1i των ημιϋπαιθρίων χώρων του ισογείου σε

κλειστούς και τείνουν να λειτουργούν καθαρά ως αποθηκευτικοί (Τεντοκάλη Β., 1989).

Συνοψίζοντας την καταγραφή των εν λόγω χώρων, διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των

λειτουργιών που παρατηρούμε, εξυπηρετούν κυρίως την αγροτοκτηνοτροφική

παραγωγή, είτε με την διαμονή και το άρμεγμα των ζώων, είτε με την αποθήκευση

γεωργοκηπευτικών προϊόντων. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η κατανομή αυτών των

λειτουργιών σε ισόγειους χώρους βρίσκει ομοιότητες με κοινωνίες που παρουσιάζουν

παρόμοια οικονομική οργάνωση ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Η σκάλα που οδηγεί στον δεύτερο όροφο αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία της

κύριας όψης (Παράρτημα: Φωτογραφία 90, 92), επειδή είναι συνήθως εξωτερική και

οδηγεί σε ένα μπαλκόνι στην προέκταση του ({σατζάκ)) του δευτέρου ορόφου. Είναι

συνήθως ξύλινη, όπως και το μπαλκόνι, εκτός από τις περιπτώσεις μετατροπής του

ημιϋπαιθρίου χώρου του ({σατζάκ}, σε κλειστό, οπότε και η ξύλινη κατασκευή

αντικαθίσταται από μπετόν. Σε περιπτώσεις εσωτερικής σκάλας, η κατασκευή της είναι

πάλι ξύλινη, ενώ το άνοιγμά της στο πάτωμα του δευτέρου ορόφου κλείνεται με

καταπακτή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ίδια μορφή σκάλας συναντάται σε περιοχές

της Μακεδονίας (Φλώρινα), κάτι το οποίο συνιστά ακόμη μία ομοιότητα με άλλα

χωριά. Ανεξάρτητα πάντως από την κατασκευή της και από τη θέση της στο κτίσμα, η

σκάλα στην Οργάνη έχει κοινά γνωρίσματα όπως το γεγονός ότι είναι τοποθετημένη

στην κύρια όψη της κατοικίας, έχει απότομη κλίση και έχει μία μόνο φορά

κατεύθυνσης.
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Συνεχίζοντας, ο δεύτερος όροφος, ο οποίος είναι και ο κύριος όροφος, αποτελείται από

τρία δωμάτια, των οποίων η διάταξη σχηματίζει ένα {(Γ~~, που συμπληρώνεται από τον

ημιϋπαίθριο χώρο (σατζάκ) και έτσι ολοκληρώνεται σε κανονικό τετράπλευρο. Η μικρή

προέκταση του σατζάκ προς τα έξω, σχηματίζει το μπαλκόνι, στο οποίο καταλήγει η

εξωτερική συνήθως σκάλα (Παράρτημα: Φωτογραφίες 90, 92) ενώ στην περίπτωση

ύπαρξης εσωτερικής σκάλας, η κατάληξή της στον όροφο αυτό αντιστοιχεί στο

εσωτερικό του σατζάκ. Φαίνεται ότι η παραπάνω διάταξη των δωματίων του δευτέρου

ορόφου σε σχήμα «ΓΗ είναι τυπική, διότι συναντάται σε πολλές περιοχές, τόσο της

Τουρκίας, όσο και της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά, η διάταξη αυτή έχει παρατηρηθεί

στα Βραστά και Νικήτη Χαλκιδικής, στο Τρι Μπουτζάκ, κοντά στη λίμνη Βόλβη, στην

Μπάνα Θράκης Κ.α. (Τεντοκάλη Β., 1989).

Περνώντας στην ανάλυση των επιμέρους τμημάτων του ορόφου έχουμε το «σατζάκ» ή

χαγιάτι στην ελληνική του μετάφραση, και ισοδυναμεί με τον ημιϋπάιθριο χώρο του

ορόφου (Παράρτημα: Φωτογραφίες 90, 92), ενώ σε άλλες περιπτώσεις, χαγιάτι υπάρχει

και στο ισόγειο. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σχεδόν πάντα τοποθετημένος με την μεγάλη

του πλευρά κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του ορόφου της κατοικίας και βλέπει

πάντα στο Νότο. Η πλευρά αυτή σχεδόν σε όλα τα σπίτια που δεν έχουν υποστεί

μετατροπές, αποτελείται από ξύλινη καφασωτή κατασκευή, που επιτρέπει τον καλύτερο

αερισμό και φωτισμό της κατοικίας. Από μορφολογικής άποψης η ξύλινη κατασκευή

της πλευράς της όψης του «σατζάκ», ποικίλει ανάλογα με την διάταξη που επιθυμεί

κάθε οικογένεια να τοποθετήσει το ξύλινα στοιχεία (Παράρτημα: Φωτογραφίες Ι, 9, Ι Ο,

11, 17). Οι μετατροπές που έχουν γίνει σε νεώτερα σπίτια αφορούν την αντικατάσταση

του ξύλινου τοίχου από πέτρινο και συνεπώς την μετατροπή του εν λόγω χώρου από

ημιϋπαίθριο σε κλειστό. Από λειτουργικής άποψης αυτός ο χώρος θεωρείται ο πιο

σημαντικός της κατοικίας, γιατί σε αυτόν όλα τα μέλη της οικογενείας περνούν τον

περισσότερο χρόνο τους. Πέρα από αυτό όμως, το γεγονός ότι αποτελεί την βάση για

την τυπολογική κατάταξη της κατοικίας, τον καθιστα ως πιο σημαντικό χώρο και από

τυπολογική άποψη (Τεντοκάλη Β., 1989).

Αναφορικα με τις λειτουργίες που συμβαίνουν σε αυτόν έχουμε: αποτελεί είσοδο για

τον όροφο δεδομένου ότι η σκάλα καταλήγει σε αυτόν, συνδέει τα δωμάτια του ορόφου

μεταξύ τους και συνεπώς δικαίως χαρακτηρίζεται από πολλούς μελετητές ως το «χωΜ»
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της κατοικίας. είναι ο χώρος στο οποίο το σύνολο των επισκεπτών είναι υποχρεωμένοι

να βγάλουν τα παπούτσια. διότι διαφορετικά δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στα

υπόλοιπα δωμάτια, δεδομένου ότι σε αυτόν υπάρχει πάντα μια γούρνα. τον καθιστά ως

ένα βαθμό ως την κουζίνα του ορόφου, χρησιμεύει όπως προείπαμε ως χώρος στον

οποίο μπορεί να παρασχεθεί γεύμα. εφόσον υπάρχουν επισκέψεις στην κατοικία, είναι

χώρος που σι γυναίκες τις οικογενείας πλέκουν τα προικιά τους και ράβουν ρούχα τόσο

για τις ίδιες όσο και για τα υπόλοιπα μέλη και τέλος όπως το σύνολο των λοιπών

χώρων, χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος (Τεντοκάλη Β., 1989).
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Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε την μεγάλη σημασία που έχει το «σατ~ωo> )ta τηιι

οικογένεια της Οργάνης αλλά κυρίως για την γυναίκα, όπου περνάει τις περισσότερες

ώρες της ημέρας σε αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένος δίνει τη

δυνατότηταστην γυναίκα να έχει οπτική επαφή με την αυλιι, κάτι που αποσκοπεί τόσο

στην επίβλεψη της αυλής όσο και στην μεΡΙΚll άρση της απομόνωσήςτης τουλάχιστον

οπτικά.

Τα δωμάτια αποτελούν τον χώρο ζωής της πυρηνικής οικογένειας δεδομένου ότι

παρέχει όλες τις εξυmιρετήσειςπου παρέχει μια κατοικία (Παράρτημα: Φωτογραφίες

90, 92) . Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι στα ελληνικά <<οντάς» σημαίνει

κατοικία γεγονός που ως βαθμό αποδεικνύει τα παραπάνω. Αναφορικά με την

πολυλειτουργικότητά του βλέπουμε ότι αυτιι αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την

διαμονιι σε αυτόν τεσσάρων ή και πέντε ανθρώπων, μελών της πυρηνικής οικογένειας.

Έτσι σε έναν χώρο 10 μ2 διημερεύουν αλλά και κοιμούνται άνετα τόσοι άνθρωποι κάτι

το οποίο εκφράζει και την πολυλειτουργικότητα του χώρου. Για την επίτευξη αυτής της

πολυλειτουργικότητας συντελούν μια σειρά από παράγοντες όπως: η σχετική έλλειψη

επίπλων, που στην περίπτωση του δωματίου του ηλικιωμένου ζεύγους συναντά κάνεις

ελάχιστα και στην συνήθεια των κατοίκων να μπαίνουν στα δωμάτια ανυπόδητοι που

σε συνδυασμό με τα πολύ άνετα ρούχα, τους επιτρέπει να κάθονται στα στρωσίδια του

πατώματος, γεγονός που καθιστά την ύπαρξη καρεκλών στο χώρο άχρηστη (τεντοκάλη

8.,1989).

Όσον αφορά στην περιγραφή των δωματίων. αυτά έχουν συνήθως διαστάσεις 3,60*

4.00μ ενώ το ύψος που είναι σχετικά χαμηλό κυμαίνεται από Ι ,85 ως 2,40μ. Τα
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παράθυρα είναι συνήθως δυο σε αριθμό, είναι πολύ μικρά (Ο,80*Ο,80μ) και είναι

τοποθετημένα χαμηλά στο πάτωμα και σε απόσταση μόλις Ο,5μ από αυτό.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η φωτεινότητα του δωματίου είναι σχετική μικρή, δεδομένου

άλλωστε του πολύ χοντρού τοίχου (Ο,5μ), ενώ η θέση του παραθύρου. τους δίνει την

δυνατότητα από την θέση στην οποία κάθονται (σταυροπόδι στο πάτωμα) να έχουν

καλή οπτική επαφή με τον έξω κόσμο. Επίσης η πόρτα εισόδου του δωματίου βρίσκεται

πάντα στην άκρη με σκοπό την βέλτιστη χρησιμότητα του εσωτερικού χώρου του

δωματίου (Τεντοκάλη Β .• 1989).

Σχετικά με τα στοιχεία που συναντά κανείς στο εσωτερικό των δωματίων, αυτά

χωρίζονται σε μόνιμα και μη μόνιμα, κάτι το οποίο διαφοροποιείται σε σχέση με το

ποιος θα το κατοικήσει. Έτσι τα μόνιμα στοιχεία τα οποία συναντώνται είναι: μία ή δύο

κόγχες στον τοίχο «(τσιτσελίκι και ντουλάπ») (Παράρτημα: Φωτογραφία 11), που

χρησιμεύουν ως διακοσμητικά στοιχεία αλλά και ως αποθηκευτικοί χώροι, ένα χτιστό

τζάκι (ι<οτζάκ»), που όμως δεν λειτουργεί καθόσον η θέρμανση γίνεται από την σόμπα,

ένα ξύλινο ράφι «φαφ») 30 με 40 εκ, το οποίο διατρέχει κατά μήκος όλους τους

τοίχους του δωματίου στο ύψος της κάσας της πόρτας και χρησιμεύει για τοποθέτηση

μικροαντικειμένωνμιας και δεν υπάρχουν έπιπλά όπως μπουφέδες, συρτάρια κλπ., και

τέλος μια ξύλινη ντουλάπα (Παράρτημα: Φωτογραφία 95) η οποία είναι τοποθετημένη

στον κάθετο τοίχο προς τον τοίχο της πόρτας και χρησιμεύει για την αποθήκευση των

σκεπασμάτων του ύπνου κλπ. (TΕVΤOKάλη Β.,1989).

Τα μη μόνιμα στοιχεία τα οποία συναντάμε μόνο στην περίπτωση της πυρηνικής

οικογένειας 2':'': γενιάς είναι: το κρεβάτι, καθόσον το ηλικιωμένο ζευγάρι κοιμάται στο

πάτωμα πάνω σε στρωσίδια, το τραπέζι που είναι το 20 κατά σειρά έπιπλο που

αγοράζουν και χρησιμοποιείται μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο, και όχι για φαγητό ή

για διάβασμα από τα παιδιά, πάνω στο οποίο βρίσκει κανείς φωτογραφίες κλπ., και

επιπλέον την σαρμανίτσα (<<σαλαντζάκ») που είναι το κρεβάτι του μωρού που

κατασκευάζεται από τους ίδιους, είναι ξύλινο και κρέμεται με δύο σχοινιά από το

ταβάνι. τα μαξιλάρια στο πάτωμα. Τα υπόλοιπα μη μόνιμα στοιχεία όπως τα κιλίμια, τα

μαξιλάρια και η σόμπα. είναι κοινά και μάλιστα έχουν και κοινή οργάνωση μέσα στο

χώρο. Έτσι τα μαξιλάρια είναι τοποθετημένα σε σχήμα Γ προκειμένου να

διαμορφώνεται ένας χώρος καθιστικού και η σόμπα είναι πάντα στην απέναντι γωνία
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προκειμένου τα μέλη που συγκεντρώνονται μεταξύ τους τις βραδινές ή και οι

γειτόνισσες να μπορούν να ζεσταθούν καλύτερα (Τεντοκάλη Β.,1989).

6.2.9. Η εσωστρέφια της κατοικίας στην Οργάνη

Το χαρακτηριστικό όλων των κατοικιών τ/ς Οργάνης, που είναι κοινό και κάθε

επισκέπτ/ς στ/ν πρώτ/ επίσκεψή του αντιλαμβάνεται είναι οι τυφλοί πέτρινοι τοίχοι

και οι πολλοί ψηλοί περίβολοι των αυλών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, δεν αφήνει

καμία δυνατότ/τα στον άνθρωπο ο οποίος περνάει από το δρόμο να διακρίνει οτιδήποτε

από την ζωή τ/ς κατοικίας στο εσωτερικό τ/ς. Τα όρια των κλειστών και ανοιχτών

χώρων των οικιών είναι έτσι οργανωμένα ώστε να μην επιτρέπουν καμία οπτική

διαπερατότητα. Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να αναφέρουμε τ/ν πλήρη διάσταση

στις λειτουργίες που εξυπηρετεί ο δρόμος με τ/ν οικία στ/ν Οργάνη. Έτσι ενώ οι

κατοικία αποτελεί τόπο κοινωνικής επαφής συναναστροφής εργασίας κλπ., ο δρόμος

αποτελεί απλά το μέσο για τ/ν κυκλοφορία των ανθρώπων των ζώων ή και των

αυτοκινήτων. Η κοινωνική σημασία του δρόμου η οποία αποτελεί τυπικό γνώρισμα των

χριστιανικών χωριών, στ/ν Οργάνη είναι άγνωστ/. Αυτό που παρατ/ρείται είναι μια

έντονη έμφαση στην οργάνωση του χώρου εντός των ορίων τ/ς οικίας, με αποτέλεσμα

οι χώροι έξω από τα όρια της επικράτειας τ/ς, να αντιμετωπίζονται ως υπολείμματα

των πρώτων. Αυτή η εσωστρέφεια της οργάνωσης της οικίας δείχνει να ευνοείται ή και

να εντείνεται καταρχήν από τ/ν έλλειψη κοινωνικών και οικονομικών θεσμών, έξω από

το θεσμό της οικογένειας και κατά δεύτερο λόγο από την αρνητική σημασία του

δρόμου ως τόπου κοινωνικών συναναστροφών.

Τα στοιχεία από τα οποία συνίσταται η εσωστρεφείς οργάνωση της οικίας στ/ν Οργάνη

είναι τέσσερα, εκ των οποίων το πρώτο είναι η διάταξη της κατοικίας στην αυλή

(Παράρηιμα: Φωτογραφία 93). Βλέπουμε ότι η κατοικία είναι συνήθως τοποθετ/μένη

σε κείνη την θέση του οικοπέδου, έτσι ώστε μια πλευρά τ/ς να αποτελεί συνέχεια με

τους τοίχους του ορίου του οικοπέδου προς το δρόμο. Δεν τοποθετείται ποτέ στο

κέντρο του οικοπέδου αλλά πάντα σε κάποια γωνία, προκειμένου η αυλή να

περικλείεται από κτίρια. δεδομένου ότι και τα λοιπά βοηθητικά κτίρια τ/ς οικίας είναι

χτισμένα περιμετρικά του οικοπέδου. ~Eτσι η δημιουργία αυτού του περίκλειστου

χώρου (αυλή) επιτρέπει στην γυναίκα τ/ς Οργάνης να ασχολείται με τις εξωτερικές

δουλείες χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να την δει κάποιος. Συμπερασματικά μπορούμε
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να πούμε ότι η θέση της κατοικίας στο οικόπεδο προσανατολίζεται από τρεις

παράγοντες που είναι. η αντιστοιχία της κύριας όψης με την αυλι1. η ταύτιση της μιας

πλευράς της κατοικίας με το όριο του οικοπέδου προς το δρόμο και ο νότιος

προσανατολισμός (Τεντοκάλη 8 .. 1989).

Το δεύτερο στοιχείο που υποδεικνύει την εσωστρέφεια της οργάνωσης της κατοικίας,

είναι το γεγονός ότι η προσπέλαση από τον δρόμο προς την αυλΙ1 και την κατοικία είναι

πάντα έμμεση. Υπάρχει ένα μικρό πέρασμα, που οδηγεί και συνδέει την αυλl1 με τον

δρόμο, και του οποίου τα όρια ποικίλουν. Αυτό το πέρασμα θα μπορούσε να ονομαστεί

μονοπάτι η καλύτερα αδιέξοδο μονοπάτι που οδηγεί στην κατοικία της Οργάνης

(Παράρτημα: Φωτογραφία 94). Το τρίτο στοιχείο είναι τα όρια του οικοπέδου και τον

τρόπο με τον οποίο αυτά κατασκευάζονται. Έτσι κατά πρώτο λόγο αποτελούνται από

τοίχο ύψους περίπου 2 μέτρων και πάχους 50 εκ. κατασκευασμένο από πέτρα. ο οποίος

καλύπτεται από φύλλα λαμαρίνας. Κατά δεύτερο λόγο τα όρια της αυλής ταυτίζονται

με τα βοηθητικά κτίρια της οικίας, τα οποία χρησιμοποιούνται ως χώροι αποθ11κευσης

αγροτικών προϊόντων και είναι κατασκευασμένα από πέτρα ή ξύλο και λαμαρίνα ή

καλάμια. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πόσο αδιαπέραστ/ οπτικά και λειτουργικά

είναι η αυλή από τον δρόμο. Η εσωστρέφεια η οποία αναδεικνύεται επιτρέπει στην

γυναίκα να ασχολείται με τις δουλειές της αυλής (Τεντοκάλη 8 .. 1989).

Το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο είναι οι όψεις του σπιτιού στην Οργάνη και το

γεγονός ότι μια μόνο από αυτές παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονΙΚ11 ομορφιά.

Έτσι συνήθως μόνο αυτή είναι βαμμένη και σοβατισμένη, βλέπει στην αυλl1 και έχει

νότιο 11 νοτιοδυτικό ή νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Είναι η όψη που παρουσιάζει

ανοίγματα, σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα. και σε αυτήν βρίσκεται η εξωτεΡΙΚΙ1 σκάλα

που οδηγεί στο «σατζάκ". Το «σατζάκ», ως ημιϋπαιθριος χώρος (στις κατοικίες που δι:ιι

έχουν υποστεί μετατροπές) βλέπει στην κυριολεξία μέσα από την καφασωτή κατασκευή

του. όχι μόνο την αυλή αλλά και το δρόμο, χωρίς να επιτρέπει την αντίστροφη

επικοινωνία. Έτσι αυη1 η καφασωη1 κατασκευή του «σατζάκ», είναι ίσως και η

μοναδική διέξοδο προς τον έξω κόσμο που τους παρέχει η κατοικίας τους. τουλάχιστον

για τις γυναίκες (Τεντοκάλη 8 .• 1989).
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6.3. Το παράδειγμα του Μίσχου Ροδόπης

Το παράδειγμα του Μίσχου έχει μια ιδιομορφία. Είναι ένας οικισμός που κατοικείται

από τουρκογενείς μουσουλμάνους και που στον οποίο όπως αναφέραμε και παραπάνω.

εγκαταστάθηκαν Πομάκοι από τα χωριά στη ευρύτερη περιοχή του Ιάσμου που έχουν

εγκαταλειφθεί. Αυτός ο πληθυσμός των Πομάκων έχει αφομοιωθεί εντελώς από τις

συνήθειες και τα χαρακτηριστικά των τουρκογενών μουσουλμάνων έτσι ώστε ο

οικισμός να παρουσιάζει μια ομοιογένεια στο σύνολό του. Η αφομοίωση είναι τόσο

μεγάλη που μετά από προσωπικές συνεντεύξεις το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού

δηλώνει ότι ανήκει στην εθνοτική ομάδα των τουρκογενών μουσουλμάνων. Άλλωστε,

όπως είδη αναφέρθηκε, σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουν πολλά χωριά

τουρκογενών μουσουλμάνων, γιατί έχουν αναμειχθεί αρκετά με Πομάκους και

βουλγαρόφερτους. Παρόλα αυτά το παράδειγμα του Μίσχου είναι αντιπροσωπευτικό

καθώς παρουσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του χωριών που κατοικούν

τουρκογενείς μουσουλμάνοι.

6.3.1. Η δομή του πληθυσμού

Ο οικισμός του Μίσχου Ροδόmις ανήκει στον Δήμο Σώστου. Εντός του οικισμού ζουν

724 άτομα ενώ το 1981 κατοικούσαν 464 άτομα, διαφορά πληθυσμού που ενδεχομένως

να oφείλi:ται στην μετακίνηση των Πομάκων από τα χωριά του Ιάσμου στον

συγκεκρψένο οικισμό. Πρόκειται για πληθυσμό αμιγώς μουσουλμανικό. Παράλληλα

οι κάτοικοι του εν λόγο οικισμού μιλούν την τουρκική γλώσσα ενώ πολλοί από αυτούς

γνωρίζουν αρκετά καλά και την ελληνική, λόγω των συναναστροφών τους με τους

χριστιανούς κυρίως των γύρω χωριών αλλά και της Κομοτηνής. Οι συναναστροφές

αυτές προέρχονται κυρίως μέσα από τις διαδικασίες πώλησης των προϊόντων που

παράγουν.

Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι είναι γεωργοί και ασχολούνται κυρίως με καπνά

αλ/ά και με περιβόλια με κεράσια Επίσης λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται με άλλα

επαγγέλματα. Μετά από συνεντεύξεις κάποιοι από αυτούς ασκούν το επάγγελμα του

οδηγού και κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το εμπόριο. Το γεγονός που τους βοήθησε να

ασκήσουν αυτού του είδους τα επαγγέλματα είναι ότι ο συγκεκρψένος οικισμός

βρίσκεται πολύ κοντά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Κομοτηνής. Στο οικογενειακό

εισόδημα συμβάλουν και οι γυναίκες, οι οποίες απασχολούνται και αυτές με την

1Ι 1
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καλλιέργεια των καπνών βοηθώντας τους άντρες τους στα χωράφια.

Όπως έγινε αντιληπτό από την περιήγηση στον οικισμό αλλά και από τις συζητήσεις με

τους κατοίκους της περιοχής δεν υπάρχουν μεγάλες οικονομικές ανισότητες στο χωριό.

Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν περίπου τις ίδιες οικονομικές απολαβές οι οποίες

πολλές φορές καθορίζονται και από το αν δουλεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας ή

όχι. Άλλωστε η οικονομική ομοιογένεια εκφράζεται και από το γεγονός ότι δεν

υπάρχουν έντονες διαφορές στην αρχιτεκτονική των σπιτιών αλλά ούτε και στην

ενδυμασία των κατοίκων. (Παράρτημα: Φωτογραφίες 37, 38, 39, 40, 42)

6.3.2. Εκπαίδι-:υση

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Μίσχου Ροδόπης μπορούμε να

πούμε ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Αρκετοί από τους κατοίκους είναι αναλφάβητοι

εξαιτίας του προβλήματος της γλώσσας ή καλύτερα της διγλωσσίας. Οι άνδρες και οι

γυναίκες του χωριού, όπως είπαμε και στην αρχή του κεφαλαίου, μιλούν την τουρκική

γλώσσα ενώ συνήθως αυτοί που γνωρίζουν την ελληνική είναι κυρίως οι άντρες,

δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένοι να τα μάθουν τόσο για την διεκπεραίωση της

στρατιωτικής τους θητείας όσο και για τις εμπορικές συναναστροφές τους με τους

χριστιανούς. Στο χωριό υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο το οποίο κρίνεται ότι καλύπτει

τις ανάγκες του χωριού καθώς υπάρχουν 5 δάσκαλοι για την εκπαίδευση 29 παιδιών.

(Παράρτημα: Φωτογραφία 43) (Συνέντευξη Μουμίν Εκρέμ). Σαν γενική άποψη θα

μπορούσε να πει κανείς ότι η κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης έχει βελτιωθεί

σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, όχι μόνο στο Μίσχο Ροδόmις αλλά

και στην πλειοψηφία των μουσουλμανικών χωριών, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι

κάτοικοι αποκτούν το βασικό επίπεδο μόρφωσης.

6.3.3. Ο οικισμός του Μίσχου, η οργάνωση και η δομή του

Ο Μίσχος είναι οικισμός που βρίσκεται στα δυτικά της Κομοτηνής στο Δημοτικό

Διαμέρισμα Σώστου πάνω στον επαρχιακό δρόμο Κομοτηνής - Ιάσμου (Παράρτημα:

Χάρτης 4). Διαμέσου του οικισμού διέρχεται ένας χείμαρρος που είναι το σήμα

κατατεθέν του χωριού.

Στα βόρεια του οικισμού υπάρχουν υψηλές κλίσεις ( Παράρτημα: Χάρτης 8). Στην
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υπόλοιπη περιοχή που βρίσκεται μέσα σε κύκλο 800 μέτρων, πέρα από το δομημένο

περιβάλλον των δίπλα οικισμών, βρίσκονται κτήματα των κατοίκων της περιοχής. Εδώ

το εσωτερικό οδικό δίκτυο είναι ευρύ και εκτεταμένο και υπάρχουν ανοιχτές

τοποθεσίες που μπορούν κάλλιστα να διαμορφωθούν σε όμορφους κοινόχρηστους

χώρους (Παράρτημα: Φωτογραφίες 38. 40, 41, 42). ΧαρακτηρισΤΙΚ1i είναι η πλατεία

του χωριού όπου περνά μέσα από αυτή ο χείμαρρος της περιοχής (Παράρτημα:

Φωτογραφία 38). Παράλληλα τα περισσότερα σπίτια δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι

συνήθως ισόγεια και πολύ λίγα είναι δύο ορόφων. Κύριο δομικό υλικό ήταν οι

ωμόπλινθοι παλαιότερα και οι οπτόπλινθοι σήμερα (Κατσιμίγας 1984, Κιζης 1990).

Βέβαια οι σύγχρονοι τρόποι δόμησης που περιλαμβάνουν και σύγχρονα οικοδομικά

υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετά σπίτια του χωριού, γεγονός αναμενόμενο καθώς

ο Μίσχος βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κομοτηνή και οι κάτοικοί της

έρχονται πολύ συχνά σε επαφή με ;ιριστιανούς γνωρίζοντας έτσι τον τρόπο που

οικοδομούν (Παράρτημα: Φωτογραφία 37, 38, 39. 40, 42). Παράλληλα η στέγη είναι

συνήθως φτιαγμένη κυρίως από κεραμίδια με τους ενδιαφέρουσες ποικιλόμορφες

καπνοδόχους. Επίσης στον συγκεκριμένο οικισμό δεν συναντά κανείς μεγάλες

πυκνότητες πολεοδομικού ιστού καθώς τα σπίτια κτίζονται είτε μόνα τους είτε σαν

μέρος ενός γκρουπ αρκετά απομακρυσμένα το ένα με το άλλο. Αν θέλουμε να το

συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο οι κατοικίες είναι αρκετά απομακρυσμένες η μια

με την άλλη ακόμα και όταν βρίσκονται εντός του ίδιου γκρουπ των κατοικιών. Τέλος

στο κέντρο του οικισμού όπως σχεδόν σε όλα τα μουσουλμανικά χωριά κάνει την

εμφάνισή του το τζαμί του χωριού το οποίο είναι σε τέτοια θέση έτσι ώστε να ξεχωρίζει

επιβλητικά. (Παράρτημα: Φωτογραφία 41).

6.3.4. Κοινωνικές - ΤΙ:ΧVΙKές Υποδομές

Οι τε-χνικές υποδομές όσο και οι κοινωνικές υποδομές φαίνονται να είναι αρκετά καλές

καθώς υπάρχουν λίγοι χωμάτινοι, αρκετοί μεγάλοι τσιμεντοστρωμένοι. λιθοστρωμένοι

αλλά και ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, καλό δίκτυο ύδρευσης αν και αρκετά παλιό,

οργανωμένες ανοικτές περιοχές και αρκετοί χώροι αναψυχής. Το ότι οι τεχνικές όσο

και οι κοινωνικές υποδομές κρίνονται ικανοποιητικές σε σχέση με πο/λά από τα χωριά

των Πομάκων δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται βελτίωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι

στον συγκεκριμένο οικισμό δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. Παράλληλα η κεντρική

πλατεία έχει ελλιπείς υποδομές. Για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει διαμόρφωση
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χώρου για ένα παρκάκι αλλά και διευθέτηση του χειμάρρου έτσι ώστε να δώσει ένα

άλλο τόνο στην περιοχή. Τέλος δεν υπάρχουν καθόλου αθλητικές εγκαταστάσεις

απαραίτητες για την άθληση των νέων (Συνέντευξη Μουμίν Ειφέμ).

6.3.5. Κατοικία

Ο συγκεκριμένος οικισμός όσον αφορά την κατοικία δεν διαφέρει από την μορφή που

έχουν σχεδόν όλα τα χωριά που κατοικούν τουρκογενείς μουσουλμάνοι. Έτσι λοιπόν

όπως σχεδόν όλα τα σπίτια των τουρκογενών μουσουλμάνων είναι συνήθως ισόγεια και

σπανιότερα χαμηλά διώροφα, οικοδομημένα με απλά μέσα και εξοπλισμένα με λιτό

εξοπλισμό, μσνόχωρα η με δύο δωμάτια πού σε περιπτώσεις αύξησης των μελών των

συνοικούντων αναπτύσσονται με την τυπική διζωνΙΚ11 οργάνωση σειράς δωματίων.

Μπροστά τους έχουν ευρύχωρη αυλή που περιβάλλεται από φράχτη ψηλό όσο σχεδόν

10 σπίτι που περιφρουρεί την εσωστρέφεια της οικογένειας, με δίφυλλη μεγάλη

αυλόπορταπου επιτρέπει την είσοδο τροχοφόρωνμε το φορτίο τους στο εσωτερικό της

αυλής. Οι πόρτες αυτές έχουν συνήθως στέγη που προστατεύειτο ξύλο της πόρτας και

τους πυλώνες, κυρίως όταν αυτοί είναι χτισμένοι με ωμούς πλίνθους (Παράρτημα:

Εικόνες 37, 39, 42). Στην αυλή διευθετούνται όλες οι οικιακές εξυπηρετήσεις όπως

μαγι:ΙΡΕίο. αποχωρητήριο. αποθιικες κλπ. Σήμερα πολλές από αυτές τις εξυπηρετήσεις

έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό του σπιτιού.

6.4. Το παράδειγμα του Ηφαίστου

Ο Ήφαιστος Ροδόπης είναι ένας οικισμός ο οποίος κατοικείται σχεδόν κατά

αποκλειστικότητα από μουσουλμάνους αθίγγανους και αποτελεί ίσως τον πιο

οργανωμένη οικισμό αυτών. Ο λόγος που τον καθιστά τον πιο οργανωμένο οικισμό

αθίγγανων της Δυτικιις Θράκης, είναι το γεγονός ότι έχει οριοθετηθεί και έχουν

αποφασισθεί οι όροι και οι περιορισμοί δόμησΊΙς του με το ΠΔ (ΦΕΚ 181/85) όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 1412/87 (ΦΕΚ 133 Δ') και με τ/ν

απόφαση Νομάρχη Ροδόπης (ΤΠ & ΠΕ 2299/19.6.93). Βέβαια είναι άξιο αναφοράς το

γεγονός ότι ο οικισμός είχε αρχίσει να διαμορφώνεται αυθαίρετα και σε εκτάσεις που

ανήκουν στο δήμο Κομοτηνής, ωστόσο ύστερα από προσπάθειες τόσο του Δήμου όσο

και των υπόλοιπων δημόσιων φορέων ο οικισμός τηρεί πλέον τα βασικά κριtlΙρια για

την σωστή διαβίωση των κατοίκων του. Επιπλέον λόγω της εξαιρετικά υψηλής

πυκνόtlιτας δόμησης που παρουσιάζει, κυρίως στο κεντρικό κομμάτι αυτού κρίνεται
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6.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά του οικισμού ~ Δομή του πληθυσμού

Ο οικισμός του Ηφαίστου βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2 χλμ. από την πόλη της

Κομοτηνής και αυη1 η γειτνίαση του ίσως έχει επηρεάσει την γενικότερη δομή του

οικισμού. Διοικητικά ανήκει στο ΔΙ1μο Κομοτηνής αλλά αν11κει ταυτόχρονα και στο

δημοτικό διαμέρισμα Κομοτηνής μαζί 6 ακόμη χωριά. Ο οικισμός είναι ο μεγαλύτερος

σε πληθυσμό σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά του Δ.Δ. και αριθμεί 1519 κατοίκους,

σύμφωνα με την ωτογραφΙ1 του πραγματικού πληθυσμού του 2001. Οι κάτοικοι του

όπως αναφέραμε είναι αθίγγανοι και ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο. ·Ετσι κάθε

Τρίτη το παζάρι της Κομοτηνής αποτελεί το ιδανικό μέρος για να πουλήσουν την

«πραμάτεια" τους, αλ/.ά όχι μόνο, καθόσον το παζάρι της Ξάνθης κάθε Σάββατο αλλά

και της Αλεξανδρούπολης προσελκύουν πλήθος εμπόρων. Πέρα από το εμπόριο οι

κάτοικοι του οικισμού ασχολούνται με διάφορες εποχιακές δουλειές (αγρότες σε

χωράφια τρίτων, αχθοφόροι κλπ), ενώ ασχολούνται και με την KαλαθoπλεΚΤΙΚll, που

είναι όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το παραδοσιακό τους επάγγελμα

(Γεωργούλα r. & Γρυλλάκη Σ., 2000, Ζεγκίνης Ε., 1994)

(http://www,statistics, !!r/gr tables/pinakas2-16)

Σχετικά με την συνεισφορά των γυναικών στο οικογενειακό εισόδημα μπορούμε να

πούμε ότι είναι σχεδόν το ίδιο σημανΤΙΚll με αυη1 των ανδρών δεδομένης της

εργατικότητας τους. ·Ετσι σχεδόν καθημερινά ακολουθούν τους άνδρες τους σε πολλές

πόλεις της Δυτική Θράκης, και πωλούν τα εμπορεύματά τους, τα οποία αφορούν από

είδη προικός και τρόφιμα έως και ηλεκτρικές συσκευές. Τα παιδιά κατά την διάρκεια

της απουσίας των γονέων από το σπίτι, βρίσκονται υπό την επίβλεψη των παππούδων,

ενώ πολλές φορές συνοδεύουν τους γονείς τους στα διάφορα ταξίδια που κάνουν )1.α

την εξασφάλιση του οικογενειακού εισοδι1ματος.. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να

αναφερθεί ότι πολλά αυτά γυρνούν στους δρόμους και στις πλατείας των μεγάλων

πόλεων πουλώντας χαρτομάντιλα και άλλα μικροαντικείμενα προκειμένου να

εξασφαλίσουν περισσότερα χρήματα για την οικογένεια.

Λόγω έλλειψης βιβλιογραφίας σχεΤΙΚll με τα οικογενειακά εισοδ11ματα ή και την

κατανομ11 γης κλπ. ανά οικογένεια, δεν γνωρίζουμε την ακριβΙ1 οικονομική κατάσταση
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στην οποία βρίσκονται οι κάτοικοι. Βέβαια από μαρτυρίες ανθρώπων που ζουν στην

περιοΧιΊ. αλλά και γενικότερα από τα επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνται οι κάτοικοι

του Ηφαίστου, διαπιστώνεται ότι μερικοί βρίσκονται σε σχετικά καλιΊ οικονομική θέση

ενώ οι περισσότεροι όχι. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες που

αι:!XJρoύν το εμπόριο αποφέρουν ικανοποιητικά κέρδη ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες

τους, τους αποφέρουν πολύ μικρά. 'Ετσι υπάρχουν αθίγγανοι που ζουν στα όρια της

φτώχειας γεγονός που αντικατοπτρίζεται από τον τρόπο διαβίωσης τους. Βέβαια παρ'

όλες τις διαφορές που μπορεί κανείς να διακρίνει και μεταξύ τους, α!J..ά κυρίως μεταξύ

αυτών και των υπολοίπων εθνοτικών ομάδων ή και των χριστιανών, δεν φαίνεται να

εmιρεάζεται σημαντικά η διαμόρφωση του προφίλ κάθε οικογένειας του οικισμού,

δεδομένου ότι δεν παρατηρήθηκαν ανισότητες σημανΤΙΚllς κλίμακας που να γίνονται

άμεσα αντιληπτές.

6.4.2 [κπαίδl:υση

Όσον αφορά στην εκπαίδευση γνωρίζουμε, όπως άΗ.ωστε έχει αναφερθεί και στο

κεφάλαιο 4.3 γενικότερα, ότι στην πλειονότητα τους οι κάτοικοι του οικισμού

παρουσιάζουν ελλείψεις. Αυτό είναι ίσως αποτέλεσμα του τρόπου διαβίωσης των

κατοίκων, δεδομένου ότι από πολύ μικρά, τα παιδιά είναι αναγκασμένα να

συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα. Έτσι συνιΊθως πo!J..ά παιδιά «προφταίνουν))

να πάρουν μόνο τις βασικές γνώσεις που παρέχονται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

ενώ η είσοδος στην δευτεροβάθμια τερματίζεται πολύ σύντομα. Η ύπαρξη

νηπιαγωγείου στον οικισμό καθώς και δημοτικού φαίνεται πως δεν υποβοηθά στην

βελτίωση της κατάστασης δεδομένου ότι η έλλειψη γυμνασίου αναγκάζει το σύνολο

των παιδιών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να

mlΎaivouv στην Κομοτηνή. Επίσης στη πολεοδομική μελέτη αποτύπωσης και

κτηματογράφησης της περιοχής, έχει προβλεφθεί και η κατασκευιι βρεφονηπιακού

σταθμού στο χώρο του νηπιαγωγείου του οποίου η χρησιμότητά είναι ίσως σχετική

καθόσον γνωρίζουμε ότι στην πλειονότητα τους τα μέλη της μειονότητας προτιμούν να

κρατούν τα μικρά παιδιά στο σπίτι (Οριστικιι Μελέτη Αποτύπωσης- Κτηματογράφησης

Οικισμού Ηφάιστου, 1999).

Παρά το γεγονός ότι ο οικισμός βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την

Κομοτηνιl. η μη συνέχιση των σπουδών των μαθητών, ίσως να οφείλεται και στις
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αδυναμίες που παρουσιάζουν σε διάφορα μαθήματα. Έτσι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

την απόρριψη των μαθητών στην ίδια τάξη, πολλές φορές, γεγονός που οδηγεί στην

ηθελημένη απομάκρυνση τους από την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης ίσως είναι

άξιο αναφοράς το γεγονός ότι πολλοί μαθητές πέφτουν θύματα ρατσιστικής

συμπεριφοράς από άλλα παιδιά γεγονός που αποθαρρύνει πολλά τσιγγανόπουλα να

συνεχίσουν τις σπουδές τους. Πιστεύουμε ότι η κατασκευή ενός γυμνάσιου στο

οικισμό, δεδομένου αποτελείται από 1519 κατοίκους, θα βελτίωνε κάπως την εικόνα

που παρουσιάζουν οι μαθητές, ωστόσο ίσως να μην είναι aUT1i η υποδεδειγμένη λύση,

αλλά η γενικότερη αναμόρφωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μουσουλμάνους

της Δυτικής Θράκης. (Οριστική Μελέτη Αποτύπωσης - Κτηματογράφησης Οικισμού

Ηφάιστου, 1999, www.sιatίstίcs.gr/gr tab1es/pinakes2-16.,

(hΙΙΡ:ΙΙwww.greekhelsίnkί.gr/bhr/greek/arΙίc]es/Ρr 02 09 Ο l.htIH1))

6.4.3.Δημόσιες Αρχές

Οι δημόσιες αρχές κατανέμονται όπως και στην περίπτωση της Οργάνης και πιο

συγκεκριμένα ως πρόεδρος της κοινότητας ορίζεται ένας μουσουλμάνος, ενώ ως

γραμματέας, ένας χριστιανός σύμφωνα και με την ελληνική νομοθεσία. Βέβαια ο

οικισμός δεδομένου ότι ανήκει στο Δ,Δ. Κομοτηνής, μαζί με τα χωριά Μέγα

Κρανοβούνιο, Μεσοχώριο, Μικρό Κροανοβούνιο, Παραδημή, γφανταί, καθώς και την

Σχολή Αστυνομίας, και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αυτήν, εξυπηρετείται από

τον εν λόγω δήμο, ενώ πρόσφατα προβλέφθηκε και η κατασκευή κοινοτικού γραφείου

100 μ2 περίπου. Επίσης στον οικισμό υπάρχει δημοτικό ιατρείο 400μ2 το οποίο

εξυπηρετεί αποκλειστικά τον εν λόγω οικισμό, ωστόσο υπολειτουργεί δεδομένου ότι το

νοσοκομείο της Κομοτηνής βρίσκεται σε πολύ KOvttV1i απόσταση. Αστυνομικό τμήμα

δεν διαθέτει, ενώ διαθέτει τζαμί στο οποίο προσέρχονται οι πιστοί για να προσευχηθούν

(Οριστική Μελέτη Αποτύπωσης - Κτηματογράφησης Οικισμού Ηφάιστου, 1999,

www.statistics.gr/gr tab1es/pinakes2-16).

6.4.4. Ο οικισμός του Ηφαίστου, η οργά\'ωση και η δομή του

Ο οικισμός του Ηφαίστου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ. βορι:ιοδυτικά της

Κομοτηνής, και στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στις φοιτητικές εστίές του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πρόκειται για έναν οικισμό ο οποίος άρχισε να

παίρνει μορφή την δεκαετία του 70 δεδομένου ότι πολλοί αθίγγανοι που ζούσαν στο
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εσωτερικό της πόλης της Κομοτηνής μετακινήθηκαν στην εν λόγω περιοχή η οποία

σχεδόν εξ ολοκλήρου (σε ποσοστό 90%) ανήκει στο Δήμο Κομοτηνής (l1ttp:lltIHace

net.ψI20/!.πeek/χal·ak !!Γ.ωιη). Αρχικά λοιπόν ήταν αυθαίρετος, και μετά από κάποια

χρόνια όταν άρχισε να οικοδομείται εκτενώς, οι αρχές αποφάσισαν να τον

νομιμΟΠΟΙI)σουν ακολουθώντας την κοινή πρακτιΚΊ) νομιμοποίησης των αυθαιρέτων,

όπως σε όλη την Ελλάδα. ·Ετσι το Ι 993 με την απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης (Τ.π. &

Π.Ε. 2299119.6.93) με την οποία οριοθεt1)θηκε ο οικισμός, ξεκίνησε 1) πολεοδόμηση

του.

Ο οικισμός βρίσκεται ανάμεσα σε δύο επαρχιακές οδούς οι οποίες καθορίζουν ως επί το

πλείστον τα όριά του. Έτσι ο πρώτος και σχετικά μεγαλύτερος δρόμος αποτελεί το

νότιο άκρο του οικισμού πέρα από τον οποίο υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι

οποίες όμως δεν ανήκουν αποκλειστικά στους αθίγγανους του οικισμού, αλλά και σε

υπόλοιπα μέλη της μειονότητας (τουρκογενείς μουσουλμάνοι), όπως και σε

χΡισηανούς. Δεδομένης της σημασίας του δρόμου, έχουν αναπτυχθεί κατά μ1)κος του

πολλές δραστηριότητες όπως φούρνοι, καφενείο, πρατήριο καυσίμων, ενώ πολύ κοντά

βρίσκεται και το ιατρείο. Τα παραπάνω δεν ανΊ)κουν αποκλειστικά σε μέλη της

μειονότητας αλλά πολλές φορές βρίσκουν απασχόληση σε αυτά κερδίζοντας κάποιο

εισόδημα. Ο δεύτερος δρόμος, πού είναι κάθετος στον πρώτο και ξεκινά ακριβός από

την αρχή του οικισμού, είναι αυτός που οδηγεί στην νυμφαιά, το μεγάλο δάσος της

Κομοτηνής βόρεια της πόλης. Αυτός ο δρόμος αποτελεί το φυσικό όριο του Ηφαίστου

με ένα ρέμα στο οποίο καταλήγουν συνήθως μερικά από τα λύματα του οικισμού

δεδομένου ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης. Επίσης μπορούμε να

αναφέρουμε ότι η ανατολική πλευρά του οικισμού χαρακτηρίζεται από πλ1)θος

σκουπιδιών κλπ. τα οποία χειροτερεύουν τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτόν.

Σχετικά με τον τρόπο δόμησης του οικισμού, δεδομένου ότι είναι σχετικά νέος και το

έδαφος δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (έντονες κλίσεις κλπ.), έχει

ειfx:ψμoσθεί το ιπποδάμειο σύστημα σχεδιασμού (Παράρτημα: Χάρτης 9). Έτσι στον

τομέα Ι του Χάρτη βλέπουμε ορφοκανονικά οικοδομικά τετράγωνα, δρόμους περίπου

ίδιου πλάτους, με εξαίρεση αυτούς που καθορίζουν ως ένα βαθμό την δομημένη από

την αδόμητη επιφάνεια, και στο κέντρο αυτού το δημοτικό σχολείο. Επίσης γίνεται

σαφές ότι υπάρχει έλλειψη κοινόχρηστων χώρων κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα
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αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή της μελέτης πολεοδόμησης. Τα οικοδομικά τετράγωνα

στον Τομέα Ι του χάρτη είναι σχεδόν στο σύνολο τους κτισμένα από μονοόροφα και

λίγα διόροφα σπίτια, ενώ στον εσωτερικό ιστό του οικισμού δεν φαίνεται να υπάρχουν

έντονες διαφοροποιήσεις που να αφορούν την ποιότητα κατασκευής των κατοικιών

(Παράρτημα: Φωτογραφείες 50, 51, 52, 53, 54, 55) (Οριστική Μελέτη Αποτύπωσης

ΚτηματογράφησηςΟικισμού Ηφάιστου, 1999).

Σχετικά με το κυκλοφοριακό δίκτυο του οικισμού μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει

πρόβλημα δεδομένου ότι εφάπτεται στον οικισμό η επαρχιακή οδός που οδηγεί από την

Κομοτηνή, στον Ήφαιστο, στην Πανεπιστημιούπολη κλπ.. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η

σχετικά μεγάλη φόρτιση αυτού του δρόμου από τα λεωφορεία του Πανεπιστημίου

Θράκης και όχι μόνο, οδήγησε τους μελετητές της Π.Μ. να προτείνουν την κατασκευή

πεζοδρόμου - ποδηλατοδρόμου, πλάτους 3 μ. για την εξυπηρέτηση των πεζών κ;αθώς

και την διέλευση των ποδηλάτων από την Κομοτηνή προς την Πανεπιστημιούπολη.

Επιπλέον έχει προταθεί η κατασκευή συλλέκτηριας οδού περιμετρικά του οικισμού για

την καλύτερη σύνδεση - εξυπηρέτηση των κατοίκων (Οριστική Μελέτη Αποτύπωσης·

Κτηματογράφησης Οικισμού Ηφάιστου, 1999).

Το υπόλοιπο δίκτυο του οικισμού μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους του χωριού,

βρίσκεται όμως σε σχετικά κακή κατάσταση, δεδομένου όλα αυτά τα χρόνια έχει

αλλοιωθεί η κατάσταση του οδοστρώματος (τομέας Ι), (Παράρτημα: ΦωΤΟΥραφίες 50,

5 Ι, 53, 54, 55). Είναι σίγουρο πως με μια νέα επίστρωση καθώς και με την δημιουργία

των πεζόδρομων και διανοίξεων που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη θα

ικανοποιηθούν πλέον όλες οι ανάγκες των κατοίκων. Από τις φωτογραφίες του

παραρτήματος γίνεται ακόμη αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στον τομέα Ι, του

οικισμό γεγονός που ίσως δημιουργεί προβλήματα στην μετακίνηση των κατοίκων.

Ωστόσο όπως φαίνεται και στο (Χάρτη του Παρατήματος 11) έχει η προβλεφθεί η

δημιουργία πεζοδρομίων στο Τομέα ιι του οικισμού, και οι νέοι δρόμοι που θα

ανοιχθούν, έχει προβλεφθεί να ακολουθούν όσο το δυνατόν τους υπάρχοντες άξονες

ώστε να υπάρχει ενιαία δομή, να μην δημιουργούν πολλές κατατμήσεις ιδιοκτησιών, να

δίνουν πρόσωπο σε όλες τις ιδιοκτησίες και να διατηρούν τους υπάρχοντες

κοινόχρηστους χώρους (Οριστική Μελέτη Αποτύπωσης- Κτηματογράφησης Οικισμού

Ηφάιστου, 1999.
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Τέλος παρατηρώντας τον χάρτη βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη σε πλατείες και

ελεύθερους χώρους γενικότερα, κάτι το οποίο οδήγησε τους μελετητές της Μελέτης

Πολεοδόμησης του Ηφαίστου να προτείνουν πλατείες παιδικές χαρές και ελεύθερους

χώρους σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα όπως θα δούμε αναλυτικά πιο κάτω.

6.4.5. Ομαδοποίηση δημόσιων και κοινόχρηστων λειτουργιών

Όσον αφορά στην ομαδοποίηmι δημόσιων και κοινωφελών λειτουργιών μπορούμε να

πούμε ότι υπάρχει, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών βρίσκεται επί του

οδικού άξονα που ενώνει τον οικισμό με την Κομοτηνή. Όπως βλέπουμε και στο

(Χάρτη του παραρτήματος) οι περισσότερες δημόσιες λειτουργίες βρίσκονται σε

γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα και πιο συγκεκριμένα: στο ΟΤ. ΙΑ υπάρχει το ιατρείο

του χωριού ενώ ακριβός δίπλα στο στ. ΙlΑ έχει προβλεφθεί, από την πολεοδομική

μελέτη, ανέγερmι γραφείου διοίκησης. Στο στ. 23 έχει προβλεφθεί ή ανέγερση

πολιτιστικού κέντρου και παράλληλα δημιουργία ελεύθερου χώρου, τον οποίο θα

μπορούν να επισκέπτονται οι κάτοικοι με τα παιδιά τους. Επίσης οι κοινωφελείς

λειτουργίες πέραν αυτών του στ. 23 συναντώνται και στα στ. 12Α, 61Α, 41Α όπου

θα πραγματοποιηθούν πλατείες και στα στ. ΙΑ και 62 όπου θα κατασκευαστούν

παιδικές χαρές και στα στ. 39Α. 26.1 ΙΑ όπου θα αφεθούν ελεύθεροι χώροι όπου είναι

δυνατόν (Οριστική Μελέτη Αποτύπωσης- Κτηματογράφησης Οικισμού Ηφάιστου,

1999).

Σχετικά με τις υπόλοιπες δημόσιες και κοινωφελείς λειτουργίες όπως είναι αυτές της

εκπαίδευσης και του αθλητισμού βρίσκονται σχετικά απομακρυσμένες από τις

υπόλοιπες. Έτσι το δημοτικό βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού προκειμένου να έχουν

εύκολη πρόσβαση όλοι οι μαθητές ενώ το νηπιαγωγείο με το γήπεδο βρίσκονται στο

βορειοδυτικό άκρο αυτού, ακριβώς λόγω των μεγάλων αναγκών σε γη που απαιτούν οι

παραπάνω δραστηριότητες. Γενικότερα από την μελέτη των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών του οικισμού, διαπιστώθηκε μεγάλη ανάγκη για ύπαρξη χώρων για

κοινωφελείς και κοινόχρηστους σκοπούς, εντός του τομέα Ι, και για αυτό η

πολεοδομική μελέτη του οικισμού πρότεινε τόσες παρεμβάσεις στο πλέον

πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού (Οριστική Μελέτη Αποτύπωσης

Κτηματογράφησης Οικισμού Ηφάιστου, 1999).
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6.4.6. Κατοικία

Με τ/ν επίσκεψη μας στον οικισμό Ηφαίστου και τ/ν επιτόπια έρευνα τ/ν οποία

κάναμε διαπιστώσαμε ότι αποτελεί έναν οικισμό που έχει πολλά κοινά με τα υπόλοιπα

χωριά των τουρκογενών μουσουλμάνων κυρίως αλλά και των χριστιανών. Αυτό μπορεί

να οφείλεται στο γεγονός ότι γειτνιάζει με μια σειρά από οικισμούς τουρκογενών αλλά

και με τ/ν Κομοτηνή και συνεπώς δέχεται συνεχώς επιρροές. Βέβαια είναι σκόπιμο να

αναφέρουμε ότι παρουσιάζει και μια σειρά από ιδιαιτερότητες που φαίνεται πως

παρατηρούνται μόνο σε οικισμούς τσιγγάνων και αφορούν τόσο την εξωτερική όψη

όσο και την εσωτερική όψη και οργάνωση της κατοικίας

Έτσι οι μουσουλμάνοι αθίγγανοι του οικισμού Ηφαίστου ζουν κυρίως σε μονοόροφα

αλ/ά και σε δυόροφα σπίτια (Παράρτημα: Φωτογραφίες 50, 51, 52, 53, 54, 55).

Φαίνεται πως δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονΙΚΊi ίσως και επειδή

αρχικώς ήταν αυθαίρετα κα έπρεπε να χτιστούν πολύ γρήγορα. Τα μονοόροφα σπίτια

είναι συνήθως πιο πρόχειρα χτισμένα και είναι κατασκευασμένα από τούβλα,

τσιμεντόλιθους αλλά και πέτρες. Τα διόροφα σπίτια φαίνεται πως είναι καλύτερης

κατασκευής δεδομένου ότι είναι κατασκευασμένα από τούβλο και μπετόν (Παράρτημα

φωτογραφίες 50, 53) Τα πολύ παλιά μονοόροφα σπίτια όπως φαίνεται και στην

φωτογραφία 53 ήταν κατασκευασμένα από λάσπη και ξύλα των οποίων το

χαρακτ/ριστικό ήταν ότι είχαν πολύ χοντρούς τοίχους. Σχετικά με την στέγη

διαπιστώσαμε ότι έχουν κυρίως τα μονοόροφα και είναι κατασκευασμένη από κεραμιδί

ή ελενίτ. Στα διόροφα κτίρια υπάρχει μόνο δώμα πάνω στο οποίο συναντά κανείς

ηλιακούς θερμοσίφωνες απλωμένα ρούχα αλλά και δορυφορικές κεραίες για λήψη

ξένων καναλιών.

1'0 ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα σπίτια στον οικισμό είναι το πλήθος και

τα έντονα χρώματα με τα οποία είναι βαμμένα ( Παράρτημα φωτογραφίες 50, 53, 54).

Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει στο σύνολο των κατοικιών, αλλά σε μερικές μόνο,

προσδίδοντας έτσι μια διαφορετική όψη σε κάθε γειτονιά. Επίσης ένα άλλο

χαρακτ/ριστικό των κατοικιών είναι ότι πολλά σπίτια διαθέτουν αυλή στην οποία

κάποιος που βρίσκεται από έξω δεν έχει οπτική επαφή. Αυτό ο τρόπος κατασκευής τ/ς

αυλής. θυμίζει πάρα πολύ κατοικίες των υπολοίπων εθνοτικών ομάδων της μειονότητας

(Πομάκοι. Τουρκογενείς) και φαίνεται πως το υιοθέτησαν στις περισσότερες των
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περιπτώσεων αλλά με μια διαφορά. Η διαφορά αυτή φαίνεται πως έγκειται στο γεγονός

ότι η κατασκευή της δεν θα περιορίζει την τσιγγάνα γυναίκα της οικογένειας ακριβώς

όπως την πομάκα ή τουρκογενή γυναίκα ενός άλλου χωριού. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι

ακριβώς η χρησιμότητα ενός τόσο υψηλού τοίχου διότι είχαμε την ευκαιρία να δούμε

γυναίκες του οικισμού να πλένουν ρούχα ακόμη και στο δρόμο.

Πριν περάσουμε στην εσωτερική διαμόρφωση του σπιτιού κρίνεται σκόπιμο να

αναφερθεί η εντελώς διαφορετική χρησιμότητα που έχει δρόμος στον Ήφαιστο από τον

δρόμο της Οργάνης. Αυτό γίνεται γιατί φαίνεται πως πλήθος δραστηριοτήτων που

συμβαίνουν έξω από την κατοικία στον Ήφαιστο, στην Οργάνη συμβαίνουν μέσα. Η

γυναίκα του Ηφαίστου συνηθίζει να κάθεται στο πλατύσκαλο του σπιτιού της, παρέα με

Τις γειτόνισσες, και κάνοντας διάφορες δουλειές και προσέχοντας τα παιδιά. Δεν έχει

πρόβλημα να «εκτεθεί σε κοινή θέα» και έτσι έχει μεταφέρει πλήθος λειτουργιών εκτός

σπιτιού ελευθερώνοντας χώρο στο εσωτερικό της κατοικίας για λοιπές δραστηριότητες.

Το εσωτερικό της κατοικίας του Ηφαίστου μπορούμε να πούμε ότι δεν παρουσιάζει

ομοιότητες με την ίδια ένταση όπως σε κατοικίες σε άλ/α μειονοτικά χωριά δεδομένου

ότι δεν ακολουθούνται κάποιοι κανόνες για την εσωτερική διαμόρφωση του. Όσοι

έχουν την οικονομική δυνατότητα χτίζουν διώροφα σπίτια τα οποία αποτελούνται από

την κουζίνα, το σαλόνι, τα υπνοδωμάτια, το χωλ και την τουαλέτα ενώ οι υπόλοιποι

χτίζουν μονώροφα με λιγότερους χώρους. Πολλές φορές η είσοδος της αυλής μέχρι

κάποιο σημείο κλείνεται και αποτελεί έναν ημιϋπαίθριο χώρο ο οποίος μοιάζει αρκετά

με το λεγόμενο χαγιάτι_ Σε αυτό αλλά και στο υπόλοιπο σπίτι, στρώνουν κάτω διάφορα

κιλίμια και περνούν αρκετές ώρες κυρίως το βράδυ συζητώντας. Στην αυλή υπάρχει

πάντα βρύση, προκειμένου να μπορούν να πλένουν τα ρούχα στο χέρι αλλά και για να

πλένουν την αυλή, το αυτοκίνητο κλπ.. Τέλος κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι

στηριχθήκαμε κυρίως στην επιτόπια έρευνα που κάναμε, αλλά και σε συζητήσεις με

ανθρώπους που γνώριζαν καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατοικίας του

Ηφαίστου, διότι υπήρχε έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7() : Παραδείγματα πολυπολιτισμικών οικισμών - πόλ.εων

7.1. Το παράδειγμα της Κομοτηνής

7.1.1. Ιστορική αναδρομή - Δομή του πληθυσμού

Ο βυζαντινός οικισμός των «Κουμουτζηνών)! (έτσι λεγόταν τότε η Κομοτηνt1)

περιοριζόταν μέσα στα τείχη, των οποίων τμήματα σώζονται στο κέντρο της σημερινής

πόλης, Σε θέση στρατηγική, δίπλα στην Εγνατία οδό και στην απαρχή της διάβασης

προς το βορρά, πού οδηγεί στην πεδιάδα της Φιλιππούπολης, μ:f το διπλό χαρακτήρα ως

αγροτικού κέντρου και ενδιάμεσου σταθμού τωμ ταξιδιωτών της ΑνατολlΊς, το μικρό

πόλισμα είχf το 13° αιώνα εξελιχθεί σε αξιοσημείωτη πόλη, tιδη γνωσηι ως ΚομοτηνlΊ,

Μετά τ/ν οθωμανΙJdl κατάκτ/ση (1363) εγκαταστάθηκαν Οθωμανοί έποικοι από τη

Μικρά Ασία, και η πόλη επεκτάθηκε και απόκτησε μουσουλμανικά θρησκευτικά και

κοινωφελή κτίρια (τεμένη, ιμαρέτ κ.ά.), ενώ η ονομασία της παρεφθάρη σε

«Γκιουμουλτζίνε». Η διαρροή του ελληνικού στοιχείου και οι εξισλαμισμοί έδωσαν

κάποια στιγμtι αριθμητική υπεροχή στο μουσουλμανικό πληθυσμό. Αργότερα, τα

ρεύματα φυγιΊς δραστtlριων Ηπειρωτών τόνωσαν τη χριστιανΙΚ11 κοινότητα, έτσι ώστε

το ]801 Ο Άγγλος περιηγηηις Edward CΙarke υπολόγιζε ότι η πόλη είχε 1000 σπίτια,

από τα όποία τα 400 ήταν ελληνικά, τα 60 εβραϊκά, τα 15 αρμένικα και τα υπόλοιπα

τουρκικά. Οι εβραίοι συνέχισαν μα κατοικούν στην εντός των τειχών περΙOχtl, ενώ οι

χριστιανοί αργότερα επεκτάθηκαν και έξω α1f' αυτή, στις )Ητονιές Βαρόσι και Ά/tος

Γεώργιος. Το 1800 ανοικοδομήθηκε στη θέση βυζαντινού ναού, πολύ κοντά στα

βυζαντινά τείχη, η τρίκλιτη μητροπολιτική εκκλησία της Παναγίας (Παράρτημα;

Εικόνα 62). Στημ ίδια γειτονιά, εντός των τειχών, σώζεται η Συναγωγtι,

αντιπροσωπευΤΙΚtι της αρχιτεκτονΙΚtις των εβραϊκών θρησκευτικών κτιρίων στην

Ανατολική Ευρώπη του 18°CJ
κω του 19°CJ

αιώνα.(Παράρτημα: Εικόνα 88) (Κίζης Γ.,

1990).

Στα τέλη του 19°CJ
αιώνα η οικονομΙΚtι και διοικητικι) σημασία της ΚομοτηνlΊς στα

πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεγάλωσε, και το χριστιανικό στοιχείο της

πόλης γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση. Απόδημοι Κομοτηναίοι ευεργέτες έκτισαν

εκπαιδευτtlρια και Euaytl ιδρύματα, τονώνοντας το ηθικό και παρασκευάζοντας την

ελληνικι) κοινότητα για το σκληρό ανταγωνισμό με τους Βουλγάρους, που έμελλε σε
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λίγα χρόνια να εκδηλωθεί, κατά τούς βαλκανικούς πολέμους. Το ]870 κατοικούσαν

530 ελληνικές οικογένειες στον παραπόταμο Βαρόσι Κα/ σΤη συνοικία του Αγίου

Γεωργίου. 70 αρμένικες βορειοανατολικά της, 1500 τουρκικές στη μείζονα βόρεια

έκταση, με πολλά τζαμιά και ένα λουτρό, 100 εβραϊκές μέσα στα τείχη και 40

τσιγγάνικες στα γύφτικα. (Κίζης Γ., 1990).

Με την πάροδο του χρόνου το χριστιανικό στοιχείο ενισχύθηκε και σήμερα στην πόλη

της Κομοηινής το 73 % περίπου είναι χριστιανοί και το 27 % μουσουλμάνοι, εκ των

οποίων το 57,5 % είναι τουρκογενείς, το 16,5 % Πομάκοι και το 26 % Αθίγγανοι.

(Urban 11,2001)

7.1.2. Το μορφωτικό επίπεδο - Εκπαίδευση

Το μορφωτικό επίπεδο της πόλης είναι εξαιρετικά χαμηλό. Περίπου ένας στους πέντε

κατοίκους είναι αναλφάβητος ή δεν έχει τελειώσει το Δημοτικό (Urban 11,2001). Τα

ποσοστά είναι συντριπτικά χειρότερα στο/l μουσουλμανικό πληθυσμό. Παρά τη

συγκέντρωση στην πόλη αρκετών πτυχιούχων ΑΕΙ, το ποσοστό είναι χαμηλό (μισό από

το εθνικό) και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρθρωτικές αλλαγές και στην ανάγκη

καινοτομιών (Urban 11, 2001). Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα υψηλά ποσοστά

αναλφαβητισμού είναι άμεσα συναρτημένα με την ύπαρξη της μουσουλμανικής

μειονότητας. Το αυξημένο ποσοστό αναλφαβητισμού των μειονοτικών πληθυσμών

συνδέεται με τις γενικότερες δυσκολίες ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία και

οικονομία της περιοχής και της χώρας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αναπαραγωγή

της απομόνωσης τους. Η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού και η

αναβάθμιση των δεξιοτήτων κρίνεται ως αποφασιστική προϋπόθεση για την

απαιτούμενη επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων να ανταποκριθούν και να συμβάλλουν

στην οικονομική ανασυγκρότηση, Τη/l προσέλευση νέων επενδύσεων, την δημιουργία

νέων θέσεων απασχόλησης.

7.1.3. Η οργάνωση του χώρου της Κομοτηνής

Η πόλη της Κομοτηνής είναι χτισμένη στις παρυφές της εύφορης κεντρικής πεδιάδας

του νομού Ροδόπης, συνορεύοντας κατά την βορινή πλευρά της με την απόληξη του

ορεινού όγκου που την χωρίζει από ηιν Βουλγαρία και κατά τις υπόλοιπες με την
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πεδιάδα. Η πόλη, η οποία αναφέρεται σε πηγές από τον 140 αιώνα και μετά,

αναπτύχθηκε προς τα ανατολικά κατά γειτονιές και γραμμικά κατά μιiκος φυσικών

αξόνων - ποταμών, προϋπαρχόντων δρόμων (σήμερα Εγνατίας. Φιλιππουπόλεως) κλπ.

Όπως συμβαίνει με τέτοιους οικισμούς, η ΚομοτηV1i χαρακτηρίζεται από πολεοδομική

αναρχία. έλλειψη υποδομών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς ο πολεοδομικός ιστός

προκύπτει αυθόρμητα και η πόλη αναπτύσσεται συσσωρευτικά χωρίς σχεδιασμό. Η

ιστορική αυτή οργάνωση είναι ορατι) και σιiμερα, αφού ελάχιστα διαφοροποιήθηκε.

Με την εγκατάσταση των προσφύγων η πόλη επεκτάθηκε Ν. Δ. και Ν. Α. με άξονες την

οδό προς Ξάνθη και το ποτάμι και την οδό προς Αλεξανδρούπολη. Το 1933 εκπονείται

το πρώτο σχέδιο πόλης στο οποίο προβλέπονται ικανές επεκτάσεις. Το άκαμπτο

lπποδάμειο σχέδιο καθυστερεί για δεκαετίες να υλοποιηθεί, καθώς προσκρούει σε

υψηλά κόστη απαλλοτριώσεων αλλά και σε απροθυμία και αντίδραση εφαρμογής.

Η δυσχεΡιiς και περιορισμένη εφαρμογή του σχεδίου οδήγησε σε εκρηκτικές

καταστάσεις την πόλη. Οι στενοί υφιστάμενοι δρόμοι στα σημεία που δεν εφαρμόστηκε

το σχέδιο είναι ανεπαρκείς και για μικρούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Οι λίγοι

διανοιχθέντες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα τη διέλευση και τη

στάθμευση, ενός αυξανόμενου αριθμού τροχοφόρων. Ακόμη χειρότερο, δεν έχουν

διεξόδους, καθώς οι διανοίξεις δεν έγιναν ορθολογικά και με ιεράρχηση, με

αποτέλεσμα η κίνηση να διοχετεύεται σε δύο-τρία σημεία όπου μοιραία παρατηρείται

κυκλ..οφορική συμφόρηση.

Η άναρχη δόμηση αυθαιρέτων οικισμών που δημιουργιiθηκαν από τη μετανάστευση

κυρίως ορεσίβιων Πομάκων στην περίμετρο της πόλης επιδείνωσε την κατάσταση με

γρήγορους ρυθμοίις.

Όλη αυη) η βίαιη και νόθα αστικοποίηση βριiκε την πόλη ανέτοιμη και πενιχρά

εξοπλισμένη, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη της να καθυστεριiσει ανεπίτρεπτα.

Όσον αφορά τις χρήσεις γης, η κατοικία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό επί του

συνόλου των χρήσεων. Οι λοιπές ΧΡιiσεις κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: Εμπόριο
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χονδρεμπόριο - αποθήκες, γραφεία - διοίκηση - τράπεζες, τουρισμός -αναψυ-m,

μεταποίηση, χώροι στάθμευσης.

Το εμπόριο και οι υmιρεσίες είναι συγκεντρωμένα στην περιοχή του κέντρου, γύρω από

την πλατεία και το ιστορικό εμπορικό κέντρο και δευτερευόντως στις συνοικίες. Στις

βόρειες συνοικίες, όπου κατοικεί η μουσουλμανική μειονότητα, ο άξονας Εγνατία 

Φιλιππουπόλεως εμφανίζει μορφή τοπικού εμπορικού κέντρου γραμμικής ανάπτυξης.

Η βιοτεχνία και μεταποίηση είναι συγκεντρωμένη κατά μήκος των εισόδων στη πόλη

από Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, εκτός σχεδίου (Παράρτημα: Χάρτες 1Ο, 11).

Παράλληλα η Κομοτηνή είναι πόλη που χωρίζεται σε χαρακτηριστικές συνοικίες

(Παράρτημα: Χάρτες Ι Ο, 11).. Στην πόλη της Κομοτηνής θα μπορούσε να διακρίνει

κανείς τμήματα του πολεοδομικού ιστού που διαφέρουν έντονα μεταξύ τους λόγω των

μειονοτήτων και των τρόπων αντιμετώπισης των μειονοτικών προβλημάτων που

εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα.

Η μουσουλμανική βορειοανατολική περιοχή της πόλης επί το πλείστον διατηρεί τον

παλαιό πολεοδομικό ιστό, με τους στενούς ελικοειδείς δρόμους και τις αδιέξοδες

απολήξεις τους, οροθετημένους από ψηλούς λευκούς μανδρότοιχους (Παράρτημα:

Εικόνες 61,63) και που και που προβάλουν και τα σπίτια των πομάκων με τα ξύλινα

σαχνισιά και τα καφασωτά παράθυρα (Παράρτημα: Εικόνα 99). Μικρά πλατώματα σε

διασταυρώσεις με ένα πλατάνι, μία κρήνη και ένα χαμηλό, ευτελές καφενείο,

συγκεντρώνουν την κοινωνική επαφή του ανδρικού πληθυσμού. Γυναικείες και

κοριτσίστικες σιλουέτες, σφιχτοντυμένες πεισματικά μέσα στις παραδοσιακές τους

φορεσιές με τις κεφαλομαντήλες, φαίνονται ξαφνικά και ξαναχάνονται στο βάθος των

σοκακιών, καθώς γρήγορα χώνονται στο άσυλό τους, μέσα ωι:ό τις μεγάλες ξύλινες

αυλόπορτες, αλλάζοντας ξαφνικά το ύφος της σύγχρονης Κομοτηνής και γυρίζοντας το

χρόνο έναν αιώνα πίσω (Παράρτημα: Εικόνα 63) (Κίζης Γ., ί 990).

Στη μουσουλμανική nεpιo-m τα σπίτια είναι συνήθως ισόγεια, μονόχωρα η με δύο

δωμάτια. Μπροστά τους έχουν ευρύχωρη αυλή, με αυλόγυρο κτιστό, ψηλό όσο σχεδόν

126



Κ()[\' \'Iι-:ι':~ 2.1)\,IΠΤς:IΠ:',ς & οI'ΕΟ()ομι ....·IΊ Γlrα'!,l1οtl ....·ι)Τηnι
2.ωι)..,: \.'IΙ,;ι(I\"(Ιτικ\)ος Οlι-.:ισμ(ι\ι.; ης Θrιιίxης

Κ ηπ",φ(Ί:; l. τ{:φΟλ'lJς
f( ωσπι\ [ Ηvνη~

1

ι

J

το σπίτι. με δίφυλλη μεγάλη αυλόπορτα (Παράρτημα: Εικόνα 98). Παρόμοια, ίσως

κάπως πιο αστικοποιημένα, ήταν τα σπίτια της αρμένικης και της εβραϊκής συνοικίας,

από τις οποίες δε σώζονται αξιόλογα δείγματα. Αξιοσημείωτο είναι όμως το γεγονός ότι

η πολεοδομική φυσιογνωμία της μουσουλμανικής περιοχής τα τελευταία χρόνια

αλλάζει λόγω της υιοθέτησης εκσυγχρονιστικού τρόπου ζωής από τους

Μουσουλμάνους, της αύξησης της ζήτησης για κατοικία στην Κομοτηνή που είναι

ιδιαίτερα υπαρκτή τα τελευταία χρόνια λόγο της πληθώρας των φοιτητών αλλά και

λόγω των τελευταίων πολεοδομικών πολιτικών που παίρνονται στην πόλη της

Κομοτηνής. Έτσι λοιπόν ανάμεσα στα μονώροφα μουσουλμανικά σπίτια εύκολα

διακρίνει κανείς μεγάλες πολυκατοικίες (Παράρτημα: Εικόνες 69 - 76).

Ελάχιστα κτίσματα σώζονται από τη χριστιανική αρχιτεκτονική του «παραδοσιακού)},

mιατoλίΤΙKoυ ρυθμού. Επρόκειτο για σπίτια με Εντονότερο τον αστικό χαρακτήρα, πού

σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «αρχοντικά». Λίγα

ήταν τα διώροφα σπίτια πριν το 1850, και ακολουθούσαν την τυποποιημένη

διαρρύθμιση: ισόγειο με υπόστυλη αυλή πίσω από την είσοδο (;xnγιάτι), με δύο

υπερυψωμένα δωμάτια εκατέρωθεν, πού από πάνω τους, στον όροφο, ξεπρόβα>λαν

αντίστοιχα δωμάτια σε τσικμάδες (ξύλινοι κλειστοί εξώστες) (Παράρτημα: Εικόνα

100).

ι-ι χριστιανική πόλη έχει αλλάξει εντελώς, με τα μεγάλα έργα ρυμοτομίας και

διευθετήσεως ρεμάτων και την αθρόα «Εκσυγχρονιστική)) ανοικοδόμηση. Μαζί με τους.

στρωμένους με γρανιτένιους κυβόλιθους δρόμους φαίνεται ότι χάνεται οριστικά και

aυτή ή ανάμνηση της παλιάς πόλης, με τη σκεπασηι αγορά, τα χάνια. τα χαμάμ, τα

ταμπάκικα και την παραδοσιακή κοινωνικιΊ ζωή. Μένει όμως η παλιά αγορά όπου

επικεντρώνεται η παραδοσιακή εμΠOΡΙΚll δραστηριότητα, με έντονη τη συμμετοχή του

μουσουλμανικού στοιχείου. Ισόγεια ξύλινα μαγαζιά, διώροφα μικρά πέτρινα εμπορικά

κτίρια. δρόμοι στρωμένοι με κυβόλιθους, κάθε λογής παλιομοδίτικη πραμάτεια,

μαγέρικα και. μπουγατσατζίδικα, σιδεράδικα και τενεκετζίδικα, μικρομάγαζα και

παρασΚΕυοοηΊρια λουκουμιών ή στραγαλιών, συνθέτουν ένα γραφικό σύνολο με

σπάνια ατμόσφαιρα (Παράρτημα: Εικόνα 67).

Ακόμα κάθε Τρίτη γίνεται το υπαίθριο παζάρι. κατά την παλαιά συνήθεια πού κρατάει
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από τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Ξύλινοι πάγκοι γεμίζουν το πλάτωμα στην

ανατολική πεΡΙΟΧΙ1 του μπαζωμένου ποταμιού (χώρος πίσω από το KoλυμβητllΡΙO της

Κομοτηνής), κι ο χώρος κατακλύζεται από κάθε λογής τοπικά προϊόντα, απ' όλο το

νομό Ροδόπης. Το πλήθος και τα διαλαλητά των πραματευτάδων, οι ανάκατες γλώσσες

και διάλεκτοι, οι διάφορες φυλές και ράτσες - Τουρκογενείς, Πομάκοι, Τσιγγάνοι και

χριστιανοί ντόπιοι, Σαρακατσαναίοι και πρόσφυγες παλιοί και τωρινοί - αποκαλύπτουν

τη μOναδΙΚll σε πανελλαδΙΚll κλίμακα φυσιογνωμία της περιοχής, σφραγισμένη από το

πι::ρίεργο αυτό μωσαϊκό της σύζευξης των δύο κόσμων, δυτικού και ανατολίτικου

(Παράρτημα: Εικόνα 68). Την εικόνα συμπληρώνουν οι γειτονιές των τουρκόγυφτων,

τόσο στην ΤΗεκεδούπολη Αλάν-κουγιού (Παράρτημα: Εικόνες 56 - 60), στην

ανατολική παρυφή της Κομοτην11ς, όσο και στον «οργανωμένο» συνοικισμό του

Ηφαίστου (Παράρτημα: Εικόνες 50 - 55), τα χρώματα, τα υλικά, οι μυρωδιές του

υπαίθριου νοικοκυριού, οι φωνές των παιδιών, τα μαγαζάκια με τις αδιάκοπες μουσικές

τους, συνθέτουν έναν κόσμο παράξενο, γραφικό άλ/.ά και δυσπροσπέλαστο.

Από τη «δυτικψι παλαιότερη φυσιογνωμία της πόλης διατηρούνται, άλλοτε

αποσπασματικά και άλλοτε σε σύνολα δρόμων και γειτονιών, τα αστικά μέγαρα και τα

αρχοντόσπιτα των χρόνων της ακμής της πόλης του όψιμου 19°V
αιώνα. Η οδός

Τσανακλή και οι οδοί Ιωακείμ Γ' και XατζηKωνσταντll Ζωίδου στη γειτονιά του Αγίου

Γεωργίου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλ/.ά μπορεί κανείς να

συναντllσει σχεδόν παντού ατό νότιο τμήμα της πόλης μικρότερα αστικά σπίτια με

ακαδημαϊκά η εκλεκτικιστικά στοιχεία, πού εκφράζουν με το ιδιόμορφο και ετερόκλητο

ύφος τους το χαρακτήρα της μΙΚΤ11ς κοινωνίας πού δρούσε στο ποΛυι::θνικό

σταυροδρόμι της Κομοτηνής μέχρι τα χρόνια του μεσοπολέμου (Παράρτημα: Εικόνες

64,66).

7.1.4. Κοινωνικός εξοπλισμός

Όσον αφορά την εκπαίδευση υπάρχει σχετική επάρκεια για όλες τις βαΘμίδες.

Αντίθετα, υπάρχουν μόνον κεντρικές λειτουργίες υγείας (Νομαρχιακό Νοσοκομείο,

κεντρικό (ΚΑ και ιδιωτικές κλινικές) και σε επίπεδο συνοικίας λείπουν παντελώς.

Ελάχιστες επίσης είναι οι αποκεντρωμένες λειτουργίες πρόνοιας (γηροκομείο, κέντρο

νεολαίας κλπ). Στον τομέα της μειονότητας η έλλειψη είναι μεγαλύτερη.
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Στον τομέα του πολιτισμού παρατηρείται σχετιιαί κινητικότητα. Πληθώρα σωματείων

και συλλόγων αναπτύσσουν αξιόλογη δραστηριότητα. Σημαντικό είναι το

Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομοτηνής έδρα της ΙΘ Εφορίας Προϊστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής το οποίο στεγάζει ευρήματα από όλο τον Θρακικό

χώρο. Η Κομοτηνή είναι Έδρα του Κέντρου Λαϊκών Δρώμενων, στο πλαίσιο του

πολιτιστικού δικτύου πόλεωιι.

Τα ΜΜΕ έχουν σοβαΡιί παρουσία με πληθώρα τοπικών τηλεοπτικών και

ραδιοφωνικών σταθμών και τοπικών εφημερίδων.

Σε σχέση με την αναψυχή - τουρισμό, υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στα τμήματα του

πληθυσμού. με το στοιχείο της εσωστρέφειας περισσότερο τονισμένο στην

μουσουλμανική κοινότητα, που δίνει την εντύπωση ενός κοινωνικού χώρου που ζει σε

σχετικιί απομόνωση ως προς την κοινωνική ζω1ί της σύΥχρονης πόλης.

Όσον αφορά τον αθλητισμό, υπάρχουν αξιόλογες εγκαταστάσεις (Πανθρακικό στάδιο,

κλειστό γυμναστήριο, υπαίθριο αθλητικό κέντρο) αλλά η ταυτόχρονη χρησιμοποίησιί

τους από τους φοιτητές της Σωματικής Αγωγιίς κάνει άμεση την ανάγκη για

περισσότερες επιλογές.

7.1.5. Τεχνικές υποδομές

Ύδρευση: Ολόκληρη η εντός ισχύοντος σχεδίου περιοχιί εξυπηρετείται επαρκώς κα/.

χωρίς προβλήματα από το δίκτυο της ΔΕΎΑΚ.

Αποχέτευση: Ο βιολογικός καθαρισμός των αστικών λυμάτων έχει ολοκληρωθεί στο

πλαίσιο του πρώτου κύκλου των προγραμμάτων του Ταμείου ΣυνοΧιίς και πλέον

λειτουργεί κανονικά δεχόμενος το σύνολο των αποβλιίτων της πόλης και προς το παρόν

και άλλων δήμων του νομού.

Η προσαγωγή των λυμάτων της πόλης γίνεται είτε μέσω του δικτύου ακαθάρτων και

ομβρίων (κυρίως από την κεντρική και νότια περιοχιί της πόλης, όπου το σχέδιο έχει

εφαρμοστεί) είτε με λυματοφόρα οΧιίματα (βυτία). Ήδη η Δημοτικιί Επιχείρηση

Ύδρευσης - Αποχέτευmις έχει υποβάλει αίτημα στο πλαίσιο των προγραμμάτων του

129



( ΙΙ/)(\ "'11

Ι... Η'Ι _ Ι ()I'i
11 r" 11 Κ ηπ(nφΙ1": rτ~:φαν()ς

"ιοσσ:::ς- lωΙΙV\'llς

1
]

]

1

]

]

Ι

~

j

J

νέου κύκλου (2001 ·2006) του Ταμείου Συνοχής για την ολοκλιιρωσητων δικτύων στο

σύνολο της πόλης ώστε να εκλείψει η κάλυψη με βόθρους.

Απορρίμματα: Λειτουργεί χώρος υγεΙOνOμΙΚllς ταφής απορριμμάτων ο οποίος έχει

κορεσθεί. Στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του Ταμείου Συνοχής βρίσκεται υπό

ολοκλιιρωση η κατασκευιι ΧΥΤΑ ο οποίος θα λειτουργεί με σύγχρονες προδιαγραφές

και θα καλύπτει το σύνολο του νομού. Εν τούτοις είναι παντελής η απουσία

συστημάτωνεπιλεKΤΙΚllςσυλλογιις και αποκομιδήςαπορριμμάτωνπρος ανακύκλωση.

Ενέργεια: Λόγω της διασύνδεσης του εθνικού δικτύου ρευματοδότησηςμε αυτά των

γειτονικών χωρών και λόγω της μεγάλης απόστασης της περιοχής από τα μεγάλα

ηλεκτροπαραγωγάκέντρα της χώρας (KενΤΡΙΚll Μακεδονία) σημειώνονται σποραδικά

προβλήματα πτώσης της τάσης. Εν τούτοις βρίσκεται υπό ολοκλήρωση

θερμοηλεκτρικόςσταθμόςπαραγωγιιςηλεκτρικού στη βιομηχανική περιοχή της πόλης,

ο οποίος θα χρησιμοποιείως καύσιμο φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Όσον αφορά στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η περιοχή δεν έχει να εμφανίσει

σημαντικά επιτεύγματα παρά το γεγονός ότι διαθέτει υψηλό αιολικό δυναμικό στο

παράλιο μέτωπο και σε μεγάλο τμήμα του ορεινού όγκου, υψηλή ηλιοφάνεια και

γεωθερμικά πεδία. Είναι χαρακτηρισΤΙΚ11 η απουσία έστω και μιας αιολικής

εγκατάστασηςσε επίπεδο νομού και η σχετικά με άλλες περιοχές της χώρας χαμηλή

διάδοση των ηλιακών συλλεκτώνγια την θέρμανση ύδατος για οικιακή, τουριστιΚΊl και

ΠCΦα)W)1Κll χρήση. Παντελιις είναι και η απουσία εγκαταστάσεων αξιοποίησης της

γεωθερμίας. Α),λά και στον τομέα της βιομάζας δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη

εφαρμογή παρά την εν δυνάμει διαθεσιμότηταμεγάλων ποσοtlιτωναυτής από τα δάση

της Ροδόπης και τα υπολείμματα των καλλιεργειών της πεδιάδας τα οποία είτε

πυρπολούνταιείτε σήπονται.

Τέλος σχεδόν ανύπαρκτη είναι και η εφαρμογή παθητικών ενεργειακών συστημάτων

κάτι 10 οποίο χαρακτηρίζει όχι μόνο τις ιδιωτικές κατοικίες αλλά και τα δημόσια

κτίρια, παρά το ευνοϊκό και επαρκές πλέον νομοθετικόπλαίσιο.

Επικοινωνίες: Κατά τα τελευταία έτη εκσυγχρονίστηκεκαι ψηφιοποιιιθηκετο δίκτυο
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σταθεΡιΊς τηλεφωνίας και ενσύρματης διαβίβασης δεδομένων το οποίο πλέον παρέχει

ολοκληρωμένες υm1Ρεσίες (lSDN), με χαμηλό όμως προς το παρόν βαθμό αξιοποίησΙις

τους από τους πολίτες, τις επιχεφlΊσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, λόγω της μη

παράλληλης διάχυσης της σχετικής τεχνογνωσίας,

Επιπροσθέτως, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της καλύπτονται επαρκώς, μέσω τριών

παροχι:ών, με υπηρεσίες κυψελοειδούς τηλεφωνίας 2ης γενιάς, Δεν λειτουργούν προς

το παρόν ιδιωτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

nληροφορική - Δικτυώσεις: Η διάδοση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και

των δικτυώσεων είναι σχετικά περιορισμένη στο σύνολο της πόλης και του νομού. Οι

ΊJN:KΤΡOνΙKOί υπολογιστές και οι εφαρμογές τους δεν τυγχάνουν προς το παρόν της

αξιοποίησης που θα έπρεπε και στον ιδιωτικό καθώς και στο δημόσιο τομέα. Παρά την

ύπαρξη παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) μικρό μόνο μέρος του πληθυσμού

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και πέραν τούτου λείπουν ουσιαστικά εφαρμογές

ηλεκτρονικού εμπορίου, δικτυώσεων κλπ, οι οποίες θα συνέβαλαν στην εξωστρέφεια

και ανταγωνιστικότητα της πόλης.

Κυκλοφορία - μετακινήσεις - στάθμευση: Η ΚομοτηνιΊ χαρακτηρίζεται από έντονα

προβλήματα στη στάθμευση, στην ιεράρχηση και ολοκλlΊρωση του οδικού δικτύου, στο

ατελές σύστημα συγκοινωνιών. Το τελευταίο χρόνο έχει απαλλαγεί από τη διερχόμενη

κυκλοφορία με την κατασκευlΊ του άξονα ΕΓΝΑΤΙΑ. Τα προβλlΊματα που αναφέρονται

σε τοπικά κυκλοφοριακά θέματα έχουν αναλυθεί διεξοδικά στο πλαίσιο της μελέτης

του Δ'iμου Κομοτηνής "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ);, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

(2000). Οι παρεμβάσεις που

Ι

J

J

προτείνονται στα μέτρα της Προτεραιότητας 1 για το βόρειο και κεντρικό τμlΊμα της

πόλης αποτελούν μέρος των προτάσεων στις οποίες κατέληξε η ομάδας μελέτης μετά

από συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Πρόκειται για την κυκλοφοριακή διαχείριση

της ζώνης πρώην Μπουκλουτσά, την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του οδικού δικτύου,

τη διαμόρφωση οδών σε πεζόδρομους και δρόμους IΊπιας κυκλοφορίας, και τη

δημιουργία χώρων στάθμευσης
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7.1.6. Πολεοδομική Περιγραφή - Η δομή της Κομοτηνής και ενδεδειγμένες

πολιτικές

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κοινωνική γεωγραφία της Κομοτηνής και η αντίστοιχη

διαμόρφωση των τρόπων οικιστικής ανάπτυξης παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις

λόγω των μειονοτήτων και των τρόπων αντιμετώπισης των μειονοτικών προβλημάτων

που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν σύμφωνα με το νέο Γ.Π.Σ.

αλλά και με την κοινοτική πρωτοβουλία Urban 11 αναφέρονται πολεοδομικά

προβλήματα και ενδεδειγμένες πολιτικές σε ξεχωριστές συνοικίες και γειτονιές που

έχουν αναπτύξει ένα διαφορετικό πολεοδομικό χαρακτήρα λόγο της έντονης

κοινωνικής διαφοροποίησης.

ο Χριστιανικός πληθυσμός της πόλης κατοικεί στις δυτικές, νοτιοδυτικές και νότιες

γειτονιές, καθώς και στους αντίστοιχους τομείς του κέντρου. Οι περιοχές αυτές

αναπτύχθηκαν με τους συνήθεις κανονιστικούς μηχανισμούς που ισχύουν για όλες τις

Ελληνικές πόλεις σύμφωνα με τον νόμο του 1923. με συνήθη ρυμοτομία. Οι πιο

εύπορες Χριστιανικές γειτονιές βρίσκονται στα δυτικά. Στις περιοχές αυτές, σύμφωνα

με το τωρινό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ως ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των

πολεοδομικών προβλημάτων θεωρείται η προσθήκη κοινωνικού εξοπλισμού, η

διάνοιξη ορισμένων οδών του κύριου οδικού δικτύου και η διαμόρφωση του δημόσιου

χώρου με την δημιουργία χώρων στάθμευσης, πεζοδρόμων αλλά και επαρκών χώρων

πρασίνου.

Το εύπορο Μουσουλμανικό στοιχείο αποτελούμενο κυρίως από Μουσουλμάνους

εμπόρους, κατοικεί στην παραδοσιακή Βορειοανατολική Μουσουλμανική συνοικία

γύρω από ένα γραμμικό εμπορικό κέντρο (κατά μήκος της οδού Φιλιππουπόλεος) και

εν μέρει στον αντίστοιχο τομέα του κέντρου της πόλης. Η περιοχll αυτή διατηρεί την

παραδοσιακή της μορφή αν και είναι εντός του σχεδίου πόλεως. Το πρόβλημα εδώ

έγκειται στο ότι το εγκεκριμένο σχέδιο έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή μορφή

του αστικού ιστού και επομένως δεν έχει εφαρμοστεί στην εν λόγω περιοχή. Επίσης

σύμφωνα με το Urban ιι οι περιοχές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Κομοτηνή

χαρακτηρίζονται από συνθήκες υποβάθμισης, υψηλή πυκνότητα, έλλειψη κοινωνικού

εξοπλισμού και υπαίθριων χώρων, παλαίωση κτιρίων και αδυναμία ανανέωσης του

οικιστικού αποθέματος. Είναι λογικό λοιπόν η περιοχή αυτή να χρειάζεται ειδική
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7fOΝοδομική αντιμετώπιση, που μπορεί να κυμαίνεται από απλή αναθεώρηση του

σχεδίου για προσαρμογή στον αστικό ιστό με παράλληλη εφαρμογή μηχανισμού

απόκτησης γης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, μέχρι ανάπλαση με βάση

τους μηχανισμούς του νόμου 2508/97. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί

.. .... , . .
μεχΡΙ σημερα και γι αυτο και εχει αρχισει να παρατηρειται το φαινομενο ανεΥερσης

ψηλών κτιρίων εντός του παραδοσιακού οικισμού.

Η ανατολική περιοχή της πόλης κατοικείται από εργατικό πληθυσμό Μουσουλμανικών

Εθνοτήτων κυρίως Πομάκων. Ένα τμήμα της περιοχής αυτής είναι εντός του σχεδίου,

έχει τα ίδια χαρακτηριστικά από άποψη τρόπου οικιστικής ανάπτυξης με την

BoρειoανατoλιΚl; συνοικία και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο όπως παραπάνω

τρόπο. Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της ανατολικής περιοχής έχει αναπτυχθεί με

αυθαίρετη δόμηση. Ενδεδειγμένη αντιμετώπιση σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. για την

συγκεκριμένη περιοχή είναι η πολεοδόμηση με βάση το νόμο 1337/83 ύστερα από

κτηματογράφηση. Η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού θα εξασφαλίσει μέσω των

εισφορών γης, του σχεδιασμού και των τακτοποιήσεων, την απόκτηση και διαμόρφωση

των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Κατά μήκος της οδού Αδριανουπόλεως. στην εντός σχεδίου περιοχή προς τα δυτικά,

υπάρχει ένας παραδοσιακός οικισμός Αθίγγανων, με πολύ ωραία χρώματα και λα"ίκά

στοιχεία, αλλά με άθλιες συνθήκες στέγασης. Βέβαια υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα

μεταστέγασης αυτής της κοινωνικής ομάδας σε ένα νέο οικισμό που θα ανεγερθεί σε

δημοτική γη βορειότερα.

Επίσης στα πλαίσια της κρατικής πολιτικής για τις μειονότητες υιοθετήθηκε ένα

πρόγραμμα ενεργού πολεοδομίας σε μεγάλη έκταση δυτικά της πόλης που

απαλλοτριώθηκε για το σκοπό αυτό υπέρ της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, κτίστηκε κατά ένα μέρος

από αυτήν, εντάχθηκε στο σχέδιο και πουλήθηκε ή πουλιέται ως οικόπεδα.

Στους τρόπους οικιστικής ανάπτυξης πρέπει να αναφερθούν και τα προγράμματα του

οργανισμού εργατικής κατοικίας. Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται κυρίως κατά

μήκος της παλαιάς Εθνικής οδού Ξάνθης - Αλεξανδρούπολης. Η χωροθέτηση αυτή

παρέχει εγγύτητα κατοικίας των εργατών στους τόπους εργασίας αλ/.ά δεν είναι
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καλύτερη από άποψη κοινωνικής και οικιστικής ένταξης. Παρ' όλα αυτά γίνεται δεκτή

ως δεδομένη.

Πέρα από τις παραπάνω ιδιαιτερότητες η πόλη της Κομοτηνής εμφανίζει και αυτή τα

προβλήματα οικιστικής δομής που εμφανίζουν όλες οι ελληνικές πόλεις. Η πόλη

σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. πρέπει να οργανωθεί σε συνοικίες και γειτονιές. Κάθε συνοικία

πρέπει να έχει το δικό της συνοικιακό κέντρο και κάθε γειτονιά το δικό της τοπικό

κέντρο. Όλες οι κεντρικές λειτουργίες, τόσο εκείνες που παρέχονται με τη μορφ11

ιδιωτικών υπηρεσιών όσο και ο κοινωνικός εξοπλισμός τον οποίο παρέχει το κράτος

και ο δήμος, θα ήταν καλό να αποκεντρωθούν στα διάφορα επίπεδα κέντρων (πόλης,

συνοικίας, γειτονίας) ανάλογα με την εμβέλειά του. Αποτέλεσμα θα είναι η τόνωση και

η βελτίωση του επιπέδου ζωής των συνοικιών και γειτονιών. Σήμερα τα πάντα γίνονται

στο κέντρο της πόλης, στο μέλλον όμως πρέπει να διατηρήσει μόνο της λειτουργίες που

παρέχονται εφ' άπαξ για όλους, καθώς και τις λειτουργίες του ιστορικού κέντρου.

Επίσης σύμφωνα πάλι με το Γ.Π.Σ. το οδικό δίκτυο πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο

τρόπο ώστε να διευκολύνει και να υποστηρίζει τον επιδιωκόμενο στόχο της

πολεοδομικής οργάνωσης. Ενδεδειγμένος τρόπος είναι η οργάνωση του οδικού δικτύου

με βάση την αρχή των κυψελών. Το κυκλοφοριακό μοντέλο που προτείνεται έχει άμεση

σχέση με το προτεινόμενο μοντέλο πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης. Είναι άλλωστε

μεγάλη ανάγκη η βελτίωση του κυκλοφοριακού συστήματος καθώς μέχρι και σήμερα

είναι άναρχο και δημιουργεί αρκετά προβλήματα τόσο στους οδηγούς όσο και στους

πεζούς. Βήματα αποκατάστασης του οδικού δικτύου έχουν γίνει αλλά δεν έχουν

ολοκληρωθεί. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή των κυψελών το κύριο οδικό δίκτυο

τοποθετείται στην περίμετρο των γειτονιών και τις εξυπηρετεί με τοπικούς δρόμους 

θηλιές που επιστρέφουν στο ίδιο σημείο χωρίς να διασχίζουν το κέντρο. Το ίδιο γίνεται

και με τα κέντρα των συνοικιών και το κέντρο της πόλης που περιβάλλονται και αυτά

από οδούς του κύριου οδικού δικτύου, διατηρώντας πεζοδρομημένο τον πυρήνα τους.

Παράλληλα η συνένωση των κέντρων των γειτονιών μεταξύ τους σε ένα ενιαίο δίκτυο

πεζοδρόμων που θα τις συνδέει με τα κέντρα των συνοικιών, το κέντρο της πόλης

καθώς και το Πανεπιστήμιο θα ολοκληρώσει τον επιδιωκόμενο στόχο.
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7.Ι.7. Συ,ιπεράσματα

Είναι γεγονός ότι η πόλη της ΚομοτηV1iς έχει έντονες διαφοροποιήσεις στον τρόπο

οικισΤΙΚ1iς ανάπτυξης λόγω των μειονοτήτων και κάθε περιοχιi της απαιτεί ειδΙΚ1i

αντιμετώπιση. Στις μουσουλμανικές περιοχές παρατηΡιiσαμε ότι τα πολεοδομικά

προβλήματα λύνονται με τ/ν βοήΘεια δυο νόμων. Του 25Θ8/97 και του 1337/83. Ο

πρώτος μιλάει για ανάπλαση της περιοχής που βοηθάει κυρίως στη βελτίωση των όρων

διαβίωσης των κατοίκων, την βελτίωση δομημένου περιβάlλoντoς, την προστασία και

ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και

χαρακτηριστικών. Ο δεύτερος αφορά επέκταση ή ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχής

εκτός σχεδίου αλλά και νέα ρύθμιση για περιοχή εντός σχεδίου εφόσον αυτή είναι

πολεοδομικά προβληματική, υποβαθμισμένη και χρειάζεται αναμόρφωση

(Αραβαντινός, ]997). Πέρα από τα ειδικά προβλήματα όμως η Κομοτ/νή όπως σχεδόν

όλες οι Ελληνικές πόλεις διαθέτει τα συνήθη προβλήματα. Πράγματι λοιπόν είναι

απαραίτητη η βελτίωση του οδικού δικτύου (διάνοιξη δρόμων και ιεράρχησή του), η

προσθ1iκη κοινωνικού εξοπλισμού, η διαμόρφωση δημόσιων χώρων, η δημιουργία

πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης έτσι ώστε να γίνει πολεοδομικά οργανωμένη πόλη.

7.2. Το παράδειγμα του Ιάσμου

7.2.Ι. Ιστορική Αναδρομή - Δομή του πληθυσμού

Στον Ίασμο ζουν miμερα 2.732 κάτοικοι εκ των οποίων το 53% περίπου είναι

χριστιανοί και το υπόλοιπο ποσοστό (47%) μουσουλμάνοι κυρίως λόγο των Πομάκων

εποίκων (Ε.Σ.Υ.Ε., Τ.Α.Π. Δήμου Ιάσμου, ]999). Πριν τον εμφύλιο πόλεμο (1944

1999) που προκάλεσε έντονο μεταναστευτικό ρεύμα από τα ορεινά προς τον κάμπο ο

Ίασμος είχε 400 χριστιανικές οικογένειες και μόλις 30 μουσουλμανικές (Κίζης, 1990).

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο ο Ίασμος δέχτηκε αρκετό πομάκικο πληθυσμό από τα γύρω

χωριά που άρχισαν να εγκαταλείπονται εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν σήμερα

καταλήγουμε στα συγκεκριμένα ποσοστά.

Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. η συνολική πληθυσμιακή εξέλιξη στον

συγκεκριμένο οικισμό υπήρξε θεΤΙΚ1i κατά την δεκαετία 1961-1971 (22,6%), θετική την

δεκαετία 1971-1981 (9,4%), ενώ εμφανίζει σημανΤΙΚ1i μείωση την δεκαετία 1981-1991

(-15%). Ενώ κατά την δεκαετία 1991 - 2001 ο πληθυσμός έφτασε τα επίπεδα του
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πληθυσμού του 1971 και παρουσίασε αύξηση της τάξεως μόλις του 0,2%. (Ε.Σ,ν.Ε.,

Τ,Α,Π, ΜΊμου lάσμου, 1999),

Εξέλιξη του πληΟυσμού στους οικισμούς του Δήμου lάσμου (1961-1991)

Οικισμός 1961 1971 1981 1991 2001

Ίασμος 2,224 2,726 2,981 2,536 2732

nηγή: Τοπικό Αναπτυξιακό nρόΥραμμα Δήμου Ιάσμου, Ε.Σ.Υ.Ε.

Μεταβολή %. του πληθυσμού στους οικισμούς του Δήμου Jάσμου (1961-1991)

Οικισμός 1961-71 1971-81 1981-91 1961-91 1971-91 1971-01

Ίασμος 22,6 9,4 - Ι 5 14 -6,9 0,2

nηγή: Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιάσμου. Ε.Σ.Υ.Ε.

Συμπερασματικά για την δομή και εξέλιξη του πληθυσμού στον οικισμό lάσμου είναι

ότι η περιοχή βρίσκεται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ως προς το σύνολο του Νομού

Ροδόπης. Υπάρχει μία σαφής τάση συρρίκνωσης του πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος

μεταναστεύει στα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Ο πομάκικος πληθυσμός των γύρω

ορεινών χωριών τις τελευταίες δεκαετίες μετανάστευσε στον Ίασμο, γεγονός που

οφείλεται στ/ν συρρίκνωση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων των

περιοχών αυτών και παράλληλα ένα μεγάλο τμήμα του χριστιανικού πληθυσμού

μετανάστευσε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα λόγο της αντιμετώπισης κάποιων

προβλημάτων όπως τις δυσκολίες εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής και

τ/ν αδυναμία ανάδειξης νέων δυναμικών οικονομικών κλάδων. Ως εκ τούτου, η

συγκράτ/ση του πληθυσμού στην περιοχή αναδεικνύεται ως μείζον πρόβλημα και

ταυτόχρονα αποτελεί τ/ν βασική προϋπόθεση για τ/ν ανάπτυξη τ/ς περιοχής. Η

διαη;ρηση των παραδοσιακών μορφών απασχόλησης των κατοίκων στ/ν γεωργία και

σηιν κτηνοτροφία, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την πληθυσμιακή ανάπτυξη τ/ς

περιοχής. Απαιτείται η ανάπτυξη νέων σύγχρονων οικονομικών δραστ/ριοτήτων, οι

οποίες θα είναι ικανές να συγKρατt;σOυν το εργατικό δυναμικό της περιοχής και να

εξασφαλίσουν πρόσθετο εισόδημα στους κατοίκους. Το ότι τ/ν τελευταία δεκαετία

παρατηρείται μια αύξηση του πληθυσμού οφείλεται κυρίως σηιν σημαντική κίνηση

παλιwόστησης. Από τα στοιχεία του Δήμου έχουν καταγραφεί 200 άτομα τα οποία

έχουν παλιwοστήσει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Δήμου.
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Τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς, όπως ήδη έχει επισημανθεί τα

τελευταία χρόνια, ({η κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης στη Θράκη είναι ζήτ/μα

πολύπλοκο και πολύπλευρο, έχει διαστάσεις πληθυσμιακές και ευρύτερα κοινωνικές,

θρησκευτικές και πολιτισμικέςι) (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας

Θράκης, 1998 στο Τ.Α.Π. του Δήμου lάσμου).

7.2.2. Το μορφωτικό επίπεδο - Εκπαίδευση

Τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με την ισχυριι παρουσία της μειονότητας

στην πεΡΙΟΧ'l, αναδεικνύουν ένα πρόσθετο πρόβλημα που είναι το χαμηλό εκπαιδευτικό

επίπεδο του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, στοιχείο που δυσχεραίνει επιπρόσθετα

την δυνατότητα νέων οικονομικών δραστηριοηΙτων και αναπτυξιακών κατευθύνσεων

στον συγκεκριμένο οικισμό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι το 26% του

πληθυσμού είναι αγράμματοι και το 15% δεν τελείωσε την στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα

ποσοστά των πτυχιούχων είναι εξαιρετικά χαμηλά έως και μηδαμινά ενώ μόλις το 38%

είναι απόφοιτοι της στοιχειώδους εκπαίδευσης.

ΩληΟυσμός και επί % πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω κατά επίπεδο

εκπαίδευσης

Επίπεδο εκπαίδευσης Ίασμος Ίασμος (επί %

(πληθυσμός) πληθυσμός)

Αγράμματοι 1.066 26
Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση 615 15
Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης 1.589 38,7
Τελείωσαν Γ' τάξη γυμνασίου 368 9
Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 312 7,6
Φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολι] 72 1,7
Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολώ" 3 0,1
Πτυχιούχοι ΤΕΙ 13 0,4
Πτυχιούχοι ΑΕΙ 61 1,4
Μεταπτυχιακοί 3 0,1

Σύνολο 4.102 100

ΠηΎIl. ΤΟΠΙΚΟ Αναπτυξιακό ΠΡΟΥραμμα Δημου Ιάσμου
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Το ότι το μορφωτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά χαμηλό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο

πληθυσμός έχει κατά ήμισυ περίπου πομάκικη καταγωγή, γεγονός που καταδεικνύει για

ακόμα μια φόρα, τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εκπαιδευτική

διαδικασία. Ίσως τα νεαρά παιδιά των Πομάκων του χωριού. να ακολουθούν το

επάγγελμα του πατέρα τους. προκειμένου να συνεισφέρουν και αυτά στο οικογενειακό

εισόδημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αμελούν περισσότερο το σχολείο, το διάβασμα

και γενικότερα την ενασχόληση τους με εκπαιδευτικά θέματα και έτσι να

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα για την συνέχιση των σπουδών σε κάποια

ανώτερη βαθμίδα. Βέβαια το ποσοστό αυτό δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά από

αυτούς. αλλά και από τους χριστιανούς μαθητές οι οποίοι και αυτοί. αλλά ίσως σε

μικρότερο βαθμό ακολουθούν στην εργασία τους γονείς τους.
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7.2.3. Η οργάνωση του χώρου του lάσμου

Ο οικισμός του Ιάσμου εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα του νομού Ροδόπης.

βορειοανατολικά της λίμνης Βιστωνίδας. Βρίσκεται περίπου στο μέσο του παλαιού

οδικού δικτύου Κομοτηνής - Ξάνθης κοντά στα όρια του Νομού Ξάνθης.

Ο οικισμός Ιάσμου είναι ημιορεινός κτισμένος στις παρυφές της Ροδόπης. Επίσης

εμφανίζει έντονα πυκνή δόμηση και θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μορφή του μοιάζει

έντονα με τα ορεινά και ημιορεινά πομακοχώρια που εμφανίζουν συνεκτικότερη

πολεοδομική συγκρότηση από τα υπόλοιπα πομακοχώρια της περιοχής (Παράρτημα:

Φωτογραφίες 79. 80. 81). Στην δυτική μεριά του οικισμού εγκαθίσταται η πλειοψηφία

του πληθυσμού των Πομάκων ενώ από την ανατολική μεριά του χωριού είναι

εγκατεστημένοι οι πλειοψηφία των χριστιανών. Εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι οι

δυο εκκλησίες του χωριού είναι κατασκευασμένες στο ανατολικό μέρος του χωριού ενώ

το τζαμί είναι κτισμένο στο δυτικό τμήμα του (Παράρτημα: Φωτογραφίες 81, 83, 84).

Επίσης εντύπωση δημιουργεί και ο σύγχρονος τρόπος δόμησης με σύγχρονα

οικοδομικά υλικά. στις περισσότερες κατοικίες των χριστιανών σε αντίθεση με τα

πομακόσπιτα που είναι κατασκευασμένα από τσατμάδες και πλίνθους (Παράρτημα:

Φωτογραφίες 82. 85. 86). Αυτή η διαφορά στον τρόπο δόμησης οφείλεται πέρα από τον

παραδοσιακό τρόπο δόμησης των Πομάκων και στην οικονομική κατάσταση των ίδιων

σε σχέση με τους χριστιανούς κατοίκους του οικισμού. Παρόλα αυτά τα παραδοσιακά

σπίτια των Πομάκων, όπως έχει ήδη αναφερθεί. έχουν κατασκευαστεί πολύ καλά διότι
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ΟΙ Πομάκοι εργάτες, είχαν και έχουν ακόμη τη φήμη ότι είναι έξοχοι κατασκευαστές

και πολύ ικανοί στο δούλεμα της πέτρας. Επίσης και στη συνοικία των χριστιανών

αΜά και σ' αυτή των Πομάκων παρατηρούμε παλιά αρχοντικά και μεγάλα σπίτια που

κάνουν εντύπωση (Παράρτημα: Εικόνα 1). Αυτά δημιουργιΊθηκαν τα παλαιότερα

χρόνια την περίοδο που ο Ίασμος είχε γνωρίσει οικονομική άνθηση λόγω της

παραγωγιΊς καπνού. Σ1Ίμερα τα περισσότερα από αυτά, στη συνοικία των χριστιανών,

έχουν ανακαινιστεί με σύγχρονα οικοδομικά υλικά ενώ στην συνοικία των Πομάκων

παραμένουν καλοδιατηρημένα ως έχουν. Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει μια πλατεία

γύρω από την οποία υπάρχουν καφενεία και καφετέριες στις οποίες συγκεντρώνεται

κυρίως ο χριστιανικός πληθυσμός (Παράρτημα: Φωτογραφία 87). Αντίθετα ο

μουσουλμανικός πληθυσμός των Πομάκων συγκεντρώνεται σε καφενεία και χώρους

αναψυχής και διασκέδασης κοντά στο τζαμί στο δυτικό τμ1Ίμα του οικισμού.

Παράλληλα οι τοπικοί δρόμοι είναι στενοί και έχουν σχεδόν πάντα περίπλοκη χάραξη.

Οι πλευρές αυτών των δρόμων οριοθετούνται ουσιαστικά και από τις δύο μεριές από

τοίχους, με μια συνέχεια η οποία διακόπτεται μόνο από τις πόρτες των σπιτιών και των

αυλών τους (Παράρτημα: ΦωΤοΥραφίες 77, 78, 82, 83). Τα σπίτια αυτά δεν έχουν

μεγάλους Κ1Ίπους ακριβώς λόγο της μεγάλης πυκνότητας της δόμησης, ενώ άΜα δεν

έχουν καθόλου (αυτά είναι κυρίως στην περιοχή που κατοικούν χριστιανοί).

7.2.4. Κοινωνικός εξοπλισμός

Ο Ίασμος είναι ένας οικισμός ο οποίος δεδομένης της πληθυσμιαΚ1Ίς του σύνθεσης και

πυκνότητας. παρουσιάζει επάρκεια στην ύπαρξη κτιριακών υποδομών που αφορούν την

Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα ο οικισμός έχει έναν βΡΕΦορηπιακό σταθμό κα/. δύο

νηπιαγωγεία. Επιπλέον στην περιοχή υπάρχουν τέσσερα δημοτικά σχολεία στα οποία

φοιτούν χριστιανοί μαθητές, ενώ υπάρχουν και τρία μειονοτικά δημοτικά στα οποία

φοιτούν οι μαθητές της μειονότητας, δεδομένου ότι ακολουθούν διαφορετικό

πρόγραμμα σπουδών, όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 4. Στο γυμνάσιο όπως και στο

λύκειο πηγαίνουν όλοι οι μαθητές του χωριού ανεξαρηΊτως θρησκεύματος, ωστόσο

όπως είδαμε και σε παραπάνω πίνακα η συνέχιση των μαθητών σε αυτά και ιδιαίτερα

στα λύκεια είναι σχετικά μΙΚΡ1Ί.
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Όσον αφορά στα αγροτικά ιατρεία δεν υπάρχουν αλ/ά υπάρχει ένα κέντρο υγείας το

οποίο λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Είναι στελεχωμένο με παθολόγους, έναν

γιατρό για υπερτασικούς, έναν οδοντίατρο, μία μαία, καθώς και νοσηλευτικό

προσωπικό το οποίο θεωρείται επαρκές. Επίσης, μία φορά τ/ν εβδομάδα υπάρχει στο

Κέντρο ένας ορθοπεδικός, ενώ κάθε 15 μέρες έρχεται και ένας δερματολόγος.

Ακτινολογικό εργαστήριο, αν και υπάρχει, είναι εκτός λειτουργίας, ενώ το ασθενοφόρο

που υπήρχε μεταφέρθηκε στην Κομοτηνή. Οι ανάγκες της δευτεροβάθμιας περίθαλψης

εξυπηρετούνται κυρίως από τα νοσοκομεία Ξάνθης και Κομοτ/νής. Στον Ίασμο

υπάρχουν ακόμη δύο τράπεζες (Αγροτική και Εθνική), μία ΕΛΔΕ, ένα Δασονομείο και

ένας Αστυνομικός Σταθμός, ενώ από φέτος υπάρχει και Σταθμός Συνοριακής

Αστυνομίας. Επιπλέον. στον οικισμό υπάρχει ταχυδρομικό γραφείο των ΕΛ.ΤΑ .. Για

τ/ν διασκέδαση και την ψυχαγωγία των κατοίκων υπάρχουν καφενεία, ταβέρνες και

κέντρα διασκέδασης.

Παράλληλα στον Ίασμο. λειτουργεί και Πολιτιστικός Σύλλογος. Πρόκειται για σύλ/ογο

με πλούσια δραστηριότητα, που έχει τμήμα χορευτικό, ορειβασίας, σκι, φιλαρμονική

κλπ. Για την στέγαση και λειτουργία του έχει στη διάθεσή του δύο κτίρια, το κτίριο τ/ς

παλαιάς Κοινότ/τας Ιάσμου αλλά και ένα δεύτερο, χωρητικότ/τας 200 ατόμων, το

οποίο χρησιμοποιείται ως εντευκη1ριο. Τέλος στα πλαίσια δραστηριότητας του

Πολιτιστικού Συλ/όγου υλοποιείται. μέσω του LEADER ΙΙ. το ορειβατικό καταφύγιό

του στην περιοχή της Αστραίας. (Τ.Α.Π. Δήμου Ιάσμου, 1999)

7.2.5. Τεχνικές υποδομές

Ύδρευση: Ο οικισμός του Ιάσμου, τροφοδοτείται από γεώτρηση παροχι1ς 60 m3Ih, ενώ

η υδροδότηση αυτού γίνεται από δύο δεξαμενές χωρητικότητας 1.000 m3 η μία.

Παράλληλα το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού καλύπτει το 100% της έκτασης του.

Τέλος το δίκτυο υδροδότησης του Ιάσμου έχει αντικατασταθεί στο μεγαλύτερο τμήμα

του, ενώ στους οικισμούς στους οποίους υπι1ρχε πρόβλημα κάλυψης έγινε επέκταση

αυτών (Τ.Α.Π. Δήμου Ιάσμου, 1999).

Αποχέτευση: Στον Ίασμο, δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Όλες οι αστικές

αποχετεύσεις καταλήγουν σε βόθρους. Όσο αφορά την αποχέτευση των ομβρίων

υδάτων, υπάρχει δίκτυο κλειστών αγωγών, το οποίο καλύπτει το 60 % περίπου της
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επιφάνειάς του. Στην υπόλοιπη έκταση τα όμβρια ύδατα απομακρύνονται με ελεύθερη

ροή (Τ.Α.Π. Δήμου lάσμου, 1999).

Απορρίμματα: Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται με απορριμματοφόρο, ενώ η

διάθεση των απορριμμάτων γίνεται σε χωματερή που βρίσκεται σε δημοτική έκταση

στη θέση ''Υποσταθμός''. Ο εν λόγω χώρος εντοπίζεται νότια του δρόμου lάσμου 

Αμαξάδων. σε απόσταση ένα χιλιόμετρο από αυτόν ( Τ.Α.Π. ΔΙ1μου lάσμου, 1999).

Ενέργεια: Ο Ίασμος ηλεκτροδοτείται από υφιστάμενο σε αυη1ν υποσταθμό της Δ.Ε.Η"

ο οποίος βρίσκεται στον οικισμό και καλύπτει ενεργειακά την περιοχή από Σέρρες έως

Ορεστιάδα, Ο ηλεκτροφωτισμός, τόσο ο αστικός όσο και ο δημοτικός, κρίνεται

επαρΚ1iς (Τ.Α.Π. Δήμου Ιάσμου, 1999).

Επίσης η ανανεώσιμη πηγΙ1 ενέργειας που καταναλίσκεται σήμερα στην πεΡΙΟΧ11

αναφοράς είναι η ηλιακή ενέργεια .. Η μορφή αυηΊ χρησιμοποιείται για την παραγωγΙ1

Θερμού Νερού Χρήσης σε κατοικίες του οικισμού με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών.

Σύμφωνα με στοιχεία απογραφής της Ε.Σ. γ.Ε. για το έτος 1991. εκτιμάται ότι

εγκαταστημένοι ηλιακοί συλλέκτες υπάρχουν στο 18.1 % του συνόλου των κατοικιών

των ημιαστικών περιοχών του νομού, στις οποίες ανήκει ο οικισμός lάσμου (Τ.Α.Π.

Δήμου 1άσμου. 1999).

Επικοινωνίες: Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη του οικισμού θεωρείται στο σύνολό της

ικανοποιητική. Στον Ίασμο υπάρχει και ψηφιακό αλλά και δύο τερματικά κέντρα

(Τ.Α.Π. Δήμου lάσμου, Ι 999).

Πληροφορική - Δικτυώσεις: Η διάδοση των νέων τεχνολογιών της πληροφΟΡΙΚ11ς και

των δικτυώσεων είναι σχετικά περιορισμένη στο σύνολο του οικισμού. Οι ηλεκτρονικοί

υπολογιστές και οι εφαρμογές τους δεν τυγχάνουν προς το παρόν της αξιοποίησης που

θα έπρεπε και στον ιδιωτικό καθώς και στο δημόσιο τομέα (Τ.Α.Π. Δήμου Ιάσμου.

1999).

Κυκλοφορία - μετακινήσεις - στάθμευση: Στον οικισμό του lάσμου οι τοπικοί δρόμοι

είναι στενοί έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης δύο οχημάτων
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ταυτόχρονα μέσα από αυτούς. Επίσης λόγο της συγκεντρωτικής και άναρχης δόμησης

έχουν σχεδόν πάντα περίπλοκη χάραξη. Οι δρόμοι στην πλειοψηφία τους είναι σε καλή

κατάσταση με κάποιους να είναι τσιμεντοστρωμένοι και άλλους ασφαλτοστρωμένοι. Οι

μετακινήσεις στο εσωτερικό του οικισμού αUά και η στάθμευση παρόλα αυτά δεν

παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα γεγονός που οφείλεται τόσο στην ύπαρξη λίγων

οχημάτων σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις όσο και στην μικρή έκταση του οικισμού

(Τ.Α.Π. Δήμου lάσμου, 1999).

7.2.6. ΠολΕοδομική Περιγραφή - Η δομή του Ιάσμου και ενδεδειγμi:νες πολιτικές

Ο οικισμός του Ιάσμου προiJφίσταται του 1923. Το έτος Ι 985 με το Π.Δ. 24-5-85 Ι

ΦΕΚ 27 Ο.Δ Ι 31-5-85 «περί οριοθέτησης οικισμών)} εκδόθηκε η προβλεπόμενη

απόφαση του Νομάρχη για οριοθέτηση. καθορισμό γενικών και ειδικών όρων δόμησης

για τον συγκεκριμένο οικισμό. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ μέχρι το Π.Δ. του

Ι 985 στους μη παραδοσιακούς οικισμούς οι όροι δόμησης επέτρεπαν την κατασκευή

κτιρίων εντελώς αδιάφορων (μονώροφες ή διώροφες «φέτες πολυκατοικία9}) οι ειδικοί

όροι του αναφερόμενου διατάγματος βελτίωσαν την κατάσταση (υποχρέωση ειδικών

κατασκευών, επιλογή υλικών, χρωμάτων κλπ). Αυτοί οι ειδικοί όροι αποτελούν ένα από

τους λόγους που η παραδοσιακή συνοικία των Πομάκων στα δυτικά του Ιάσμου

κατάφερε να διατηρήσει τον χαρακτήρα της. Βέβαια ένας από τους σημαντικότερους

λόγους είναι το μικρό οικονομικό εισόδημα που έχουν.

Ο Ίασμος είναι οικισμός 30U
επιπέδου, σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο

Περιφερειακής Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Ο πληθυσμός του όμως την

δεκαετία 1981 - 1991 παρουσίασε μείωση κατά 15% και ένας από τους λόγους μη

παραμονής των νέων στον Ίασμο ήταν η αδυναμία εξεύρεσης οικοπέδων και

κατασκευής κατοικιών. Επίσης η έντονη οικιστική πίεση έχει προκαλέσει αφενός

υπερβολική αύξηση των τιμών των οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού και

αφετέρου το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στις παρυφές του Ιάσμου. Το

πρόβλημα της οικιστικής πίεσης γίνεται ακόμα εντονότερο τα τελευταία χρόνια όπου ο

πληθυσμός του Ιάσμου αυξήθηκε ξανά ιcuρίως με την εγκατάσταση παλινοστούντων.

Κρίνεται επομένως ως επείγουσα και βασική ανάγκη η επέκταση του οικισμού.

Σύμφωνα με τον οικιστικό νόμο προβλέπεται η σύνταξη Γ.Π.Σ. για τον Δήμο Ιάσμου
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που έχει πρωτεύουσα τον ίδιο τον οικισμό που έχει πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων

(Η σύνταξη ΣΧΟΑΠ (Σχεδίου Χωροταξικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων) ισχύει για

Εδαφικές Περιφέρειες με οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων). Με την

πραγματοποίηση του Γ.Π.Σ. για την περιοχή το πρόβλημα της οικιστικής πίεσης είναι

δυνατό να λυθεί καθώς είναι πιθανή η επέκταση του οικισμού.

Ως προς τις χρήσεις στον οικισμό κυριαρχεί η δόμηση πρώτης κατοικίας με πι μορφή

μονοκατοικίας και δευτερευόντων κτισμάτων για αγροτικές χρήσεις. Λίγα είναι τα

κτίσματα δεύτερης κατοικίας. Λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής. η

οικοδομική δραστηριότητα και ειδικότερα ο τομέας της κατοικίας δεν έχει ιδιαίτερη

βαρύτητα στην τοπική οικονομία. Ωστόσο η μελέτη της οικοδομικής δραστηριότητας

αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την εκτίμηση των τάσεων ανάπτυξης της περιοχής

αλλά και του εισοδηματικού επιπέδου των κατοίκων (Τ.Α.Π. Δήμου lάσμου, 1999).

Η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας εξετάστηκε για το διάστημα 1996-1999 από

στοιχεία των βιβλίων οικοδομικών αδειών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Ν. Ροδόπης

τόσο για την περιοχή μελέτης όσο και για ολόκληρο τον Νομό Ροδόπης. Θα πρέπει να

σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην νόμιμη

οικοδομική δραστηριότητα και στις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί και όχι στην

πραγματική οικοδομική δραστηριότητα και παραγωγή κατοικιών. Έτσι, από τη μια

πλευρά δεν συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία αυτά η αυθαίρετη δόμηση και από την

άλλη πλευρά. ο εμφανιζόμενος αριθμός κατοικιών δεν είναι πιθανόν αυτός που τελικά

κατασκευάστηκε. Στην υπό μελέτη περιοχή η παράνομη οικοδομική δραστηριότητα δεν

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως περιορισμένη, αφού και σε ολόκληρη την Ελλάδα

αποτελεί πλέον έναν τρόπο δόμησης. Εντοπίζεται βέβαια κυρίως σε επεμβάσεις στις

υφιστάμενες κατασκευές (επισκευές, διαρρυθμίσεις και μικροεπεκτάσεις) που είναι

όμως πολυάριθμες λόγω της κατάστασης του οικιστικού αποθέματος και πολύ λιγότερο

στις νέες κατασκευές (Από ότι φαίνεται στην περιοχή παράνομη οικοδομική

δραστηριότητα διαπιστώνεται κυρίως στον χώρο της μειονότητας). Για όλους αυτούς

τους λόγους οι όποιες συγκρίσεις γίνονται με επιφύλαξη. αφού αναφέρονται μόνο στην

νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (Τ.Α.Π. Δήμου lάσμου, 1999).

Έτσι ο μέσος όγκος των κατασκευών του οικισμού αναμένεται μικρότερος του μέσου
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όρου του Νομού αφού τα αστικά κέντρα λόγω μεγαλύτερου συντελεστή δόμησης

αυξάνουν τον μέσο όρο για το σύνολο του Νομού. Αυτό ήταν ήδη αναμενόμενο και

από το μέγεθος των ιδιοκτησιών, από τους χαμηλούς συντελεστές δόμησης στην

περιοχll και από το μέσο οικονομικό επίπεδο της περιοχής.

7.2.7. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι στον οικισμό του Ιάσμου

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο οικιστικής ανάπτυξης λόγω των μειονοτήτων, οι

οποίες όμως δεν παρουσιάζονται τόσο έντονες όσο στην πόλη της Κομοτηνής. Αυτό

κυρίως οφείλεται στον χαμηλότερο συντελεστή δόμησης της περιοχής. Έτσι λοιπόν τα

κτίσματα στην περιοχή που μένουν χριστιανοί, είναι στην πλειοψηφία τους μονώροφα ή

διώροφα και δεν παρουσιάζουν έντονες διαφορές από αυτά των Πομάκων. Οι διαφορές

που εντοπίζονται είναι κυρίως στα οικοδομικά υλικά και στη διαφορετική δομή των

κατοικιών. Τέλος στην περιοχή παρατηρείται έντονη οικιστική πίεση και θεωρείται

αναγκαία η επέκταση του οικισμού. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να λυθεί από την

πραγματοποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Ιάσμου, στα προσεχή χρόνια, που θα επιτρέψει

και την επέκταση του οικισμού έτσι ώστε να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες των

κατοίκων σε κατοικία, κοινωνικές εξυπηρετήσεις κ.λ.π..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8(1 :Αξιολόγηση και Συμπεράσματα - Τάσεις ανάπτυξης και

προτάσεις

8.1. Αξιολόγηση και Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω κεφάλαια γίνεται αντιληπτό πως οι κοινωνικές συνιστώσες που

έχουν αναλυθεί επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την σύγχρονη πoλεoδoμιl(ή

πραγματικότητα των μειονοτικών οικισμών της Θράκης. Έτσι λοιπόν, η

μoυσoυλμανιl(ή οικογένεια και η δομ1i της, η οποία έχει διατηρηθεί σε μεγάλο ποσοστό

στο πέρασμα των χρόνων, η θρησκεία και η μεγάλη σημασία που έχει για το σύνολο

σχεδόν των μελών της μειονότητας, η εκπαίδευση της μειονότητας και τα προβλήματα

ωιαλφαβητισμού που παρουσιάζει, η κοινωνικοεπαγγελματική διαστρωμάτωση της

μειονότητας κατά περιοχές, καθώς και η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται,

έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την οργανωμένη κατοικία και γενικότερα την

δομή και ανάπτυξη των μειονοτικών οικισμών.

Παράλληλα η πoλιτιl(ή του ελληνικού κράτους στο θέμα της μειονότητας όλα αυτά τα

χρόνια είναι αυτή που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ανάπruξη και την διαμόρφωση

αυτών των περιοχών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το θέμα της μειονότητας

ωιτιμετωπίστηκε με έντονα κατασταλΤΙΚ1i νοοτροπία. Τα κατά καιρούς λάθη που

έπραξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, η αιτροετοιμασία τους πολλές φορές να

αντιμετωπίσουν μια πολιτική «επίθεσης» Της γείτονος χώρας, οι μεμονωμένες ατομικές

πολιτικές που ακολουθούσαν πολλά στελέχη στην Δυτιl(ή Θράκη που παρά την

μακρόχρονη παρουσία τους δεν κατάφεραν να αντιληφθούν τις αλλαγές που

πραγματοποιούνταν και τα εμπόδια που παρενέβαλε το κύκλωμα των ατομικών

συμφερόντων, επέτειναν τις δυσκολίες προώθησης των αναγκαίων αναπροσαρμογών

πολιΤικής για θέματα της μειονότητας. Έτσι λοιπόν υπήρξαν αναμενόμενες συνέπειες

όπως η έλλειψη υποδομών, οι ανεπαρκείς οικονομικές παροχές, η έλλειψη τουρισμού

και γενικότερα η παραμέληση της περΙΟΧΙiς. Πέρα όμως από την επιρροή της

αναπτυξιαΚ1iς ελληνΙΚΊiς πολιτικής τόσο στις κοινωνικές υποδομές, όσο και τις τεχνικές

υποδομές των μειονοτικών οικισμών, άμεση επιρροή στο πολεοδομικό ιστό αυτών

δημιούργησε και η πολεοδομΙΚ1i πολιτική του κράτους, που ακόμα και σήμερα δεν έχει

οριοθετήσει μια πλειάδα μειονοτικών οικισμών στον Νομό Ξάνθης, γεγονός που δεν

ισχύει για τους οικισμούς της υπόλοιπης Ελλάδας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα
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του 1985. Σαν αποτέλεσμα πολεοδομικά σχέδια δεν έχουν γίνει ποτέ και πιθανές

επεκτάσεις μειονοτικών οικισμών δεν επιτράπηκαν μέχρι σήμερα. Αυτό κατέστησε

ανίκανες αυτές τις κοινότητες να επεκταθούν. Έτσι οι ανάγκες των σημερινών

νοικοκυριών να χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο για κατοικία απ' ότι Ι 00 χρόνια

πριν, οδ11γησε πολλούς από αυτούς τους οικισμούς σε πολύ μεγάλες πυκνότητες.

Εύκολα λοιπόν καταλήγει κανείς στην διαπίστωση ότι τόσο οι κοινωνικές συνιστώσες

όσο και η αναπτυξιακή και πολεοδομική πολιτική της Ελλάδας γι' αυτές τις περιοχές

έχουν άμεσο αντίΚα/ΠΟ στην εξέλιξη του πολεοδομικού ιστού των οικισμών της

μειονότητας. Παρακάτω γίνεται συνοπτική ανάλυση και αξιολόγηση στο πως κάθε

επιμέρους κοινωνική συνιστώσα επηρέασε την πολεοδομΙΚ11 διαμόρφωση των

μειονοτικών οικισμών.

Συνοπτικά, ο θεσμός της οικογένειας όπως έχει διαμορφωθεί στους κόλπους της

μουσουλμανΙΚ11ς μειονότητας, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την δομή ολόκληρης της

κατοικίας. Συγκεκριμένα οι κατοικίες των μουσουλμάνων είναι κτισμένες έτσι ώστε να

περιφρουρούν την ιδιωτική ζωή των μελών της, κάτι που επιβάλλουν τόσο η θρησκεία

όσο και τα κοινωνικά στερεότυπα της μειονότητας. Το πώς αυτή η ιδιωτικότητα

προστατεύεται διαφορετικά στις κατοικίες των τριών εθνοτικών ομάδων. αναφέρθηκε

αναλυτικά στα συμπεράσματα του 5°V
κεφαλαίου που αφορούν την πολεοδομική

πραγματικότητα αυτών των οικισμών. Επίσης η ανδρογραμμΙΚ11 εξέλιξη των

οικογενειών στο χώρο της μειονότητας, γεγονός που παρατηρείται περισσότερο στην

παραδοσιακή οικογένεια των Πομάκων, διαμόρφωσε και την εξέλιξη της κατοικίας,

μέσα στο πέρασμα των χρόνων, μf τη διαμόρφωση νέων δωματίων δίπλα στα παλιά

έτσι ώστε να μείνει το νέο ζευγάρι. Σήμερα το γεγονός αυτό αρχίζει να περιορίζεται

καθώς τα νέα οικονομικά δεδομένα επηρέασαν την παραδοσιαΚ11 οικογένεια και ο

τύπος της εκτεταμένης πατριαρχικής οικογένειας, δίνει την θέση της στην πυρηνική

οικογένεια, με αποτέλεσμα το νέο ζ"ευ)άρι να εγκαθίσταται σε περιοχές που του δίνουν

την δυνατότητα για περισσότερες οικονομικές απολαβές. Συνέπεια αυτού του

γεγονότος είναι να επηρεάζεται η παραδοσιακή εξέλιξη της κατοικίας κυρίως των

Πομάκων και λιγότερο των τουρκογενών που είχαν προβεί, ως ένα βαθμό. σ' αυτήν την

αλλαγή παλαιότερα.
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Η κοινωνικοεπαγγελματική διαστρωμάτωση που διαφέρει από μειονοτικό σε

μειονοτικό οικισμό ανάλογα με τη γεωγραφική του θέση, επηρέασε αισθητά την μορφή

και την δομή του κάθε οικισμού. Έτσι στα ορεινά χωριά των Πομάκων παρατηρείται

συνήθως ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού με την μορφή μαχαλάδων κυρίως λόγω του

ότι σι κάτοικοι τους ασχολούνται με την κτηνοτροφία, ενώ στους πεδινούς αγροτικούς

οικισμούς των τουρκογενών μουσουλμάνων διαπιστώνεται περισσότερο ομοιογενής

ανάπτυξη αστικού ιστού που παραπέμπει περισσότερο σε χριστιανικά χωριά.

Οι νέες οικονομικές συνθήκες διαμόρφωσαν νέες οικονομικές ανάγκες στους

μειονοτικούς οικισμούς και οδήγησαν σε μία οικονομική μετάβαση που παρουσιάζεται

μεν μικρή αλλά σταδιακά εξελίσσεται. Πολλοί μουσουλμάνοι που γνώρισαν τις

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των χριστιανών πολιτών της Θράκης θέλησαν να τις

αποκτήσουν. Για να πραγματοποιηθεί αυτό ήταν αναγκαίο να ενισχύσουν τις

οικονομικές τους απολαβές. Έτσι κάποιοι από αυτούς οδηγήθηκαν στο να ξεφύγουν

από τους παραδοσιακούς τρόπους εργασίας (γεωργία, κτηνοτροφία) και να στραφούν

σε νέα επαγγέλματα με μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές (εμπόριο, τέχνες κλπ.).

Τους δόθηκε η δυνατότητα άλλοι να χτίσουν και άλλοι να ανακαινίσουν τα σπίτια τους

με σύγχρονα οικοδομικά υλικά και έτσι να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Βέβαια αυτή η εξέλιξη συμβαίνει περισσότερο σε κατοικίες μουσουλμάνων στο

εσωτερικό των μεγάλων πόλεων, σε μειονοτικούς οικισμούς που περιβάλλουν αυτές τις

πόλεις, στα υπόλοιπα πεδινά μουσουλμανικά χωριά και λιγότερο στα ορεινά

πομακοχώρια των Νομών. Συνεπώς αυτές οι οικονομικές α'>J..αγές οδηγούν σταδιακά σε

νέες κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Έτσι τα μειονοτικά χωριά βιώνουν μια

κοινωνική μετάβαση που τεκμηριώνεται μέσα από μια σειρά από ρήξεις. Ρήξεις μεταξύ

παράδοσης και νεωτερισμού, μεταξύ εθνοτικής και εθνικής ταυτότητας μεταξύ

παραδοσιακών πολιτικών αναφορών και νεότερων πολιτικών στάσεων (Φραγκόπουλος

1.,2003).

Η παρεχόμενη εκπαίδευση στους μουσουλμάνους μαθητές της Δυτική Θράκης, όπως

αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται τουλάχιστον ελλιπής αν όχι

προβληματική. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι υποδομές που αφορούν συγκεκριμένα την

μουσουλμανική εκπαίδευση χαρακτηρίζονται ελλιπείς και επιτείνουν ακόμη

περισσότερο το πρόβλημα. Ο επαναπροσδιορισμός και η χάραξη μιας νέας
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εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αφορά τόσο στις «hard), υποδομές όσο και στις «soft»

παρεμβάσεις. όπως και στο ευρύτερο πλαίσιο της, θεωρείται αναγκαία. Έτσι θα δοθεί η

δυνατότητα στα παιδιά της μειονότητας να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια, που θα

τους είναι χρήσιμα για την μελλοντική τους πορεία. Διευρύνοντας τους ορίζοντές τους

και γνωρίζοντας νέες συνθήκες διαβίωσης στον τόπο στον οποίο θα σπουδάζουν, ίσως

τους δημιουργηθούν νέοι τρόποι αντίληψης για τον χώρο και το οικιστικό περιβάλλον.

Επιπλέον σι τεχνικές υποδομές που παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές των Νομών

της Θράκης και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές όπου διαβιούν μουσουλμάνοι κάτοικοι,

φαίνεται πως έχουν επηρεάσει, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, τ/ν

διαμόρφωση και την ποιότητα των οικισμών. Χαρακτηριστικά τα ορεινά χωριά των

Νομών στα οποία μένουν κυρίως Πομάκοι φαίνεται πως παρουσιάζουν ελλείψεις τόσο

σε τεχνικές όσο και σε κοινωνικές υποδομές. Αυτό οφείλεται στ/ν πολιτική που είχε

χαράξει το ελληνικό κράτος τα παλαιότερα χρόνια που ουσιαστικά αποσκοπούσε στ/ν

απομόνωση και στον παραγκωνισμό των περιοχών αυτών, για διάφορους λόγους που

αναλύονται παραπάνω. Αυτή η πολιτική άρχισε να υποχωρεί τα τελευταία χρόνια όπου

πλέον και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δίνουν οδηγίες σχετικές με μειονοτικά θέματα στο

σύνολο του Ευρωπαϊκού χώρου και ειδικότερα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα τα

τελευταία χρόνια οι τεχνικές υποδομές και λιγότερο οι κοινωνικές υποδομές έχουν

αρχίσει να βελτιώνονται και έτσι αυτά τα πρώτα βήματα έχουν τονώσει σημαντικά

αυτές τις προβληματικές περιοχές. Σχετικά με τα μειονοτικά χωριά που βρίσκονται στα

πεδινά, μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση ήταν και παραμένει κάπως καλύτερη,

δεδομένης της γειτνίασης που έχουν με τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλiJ.. και με τα

διάφορα χωριά στα οποία οι κάτοικοι τους είναι χριστιανοί. Τέλος θεωρείται σκόπιμο

να αναφερθεί ότι η Θράκη παρουσίαζε γενικότερα κάποια στασιμότ/τα στ/ν ανάπτυξή

της, γεγονός που επηρέαζε και τ/ν αναγκαιότητα ύπαρξης μεγάλων υποδομών. Σήμερα

που έχουν δημιουργηθεί νέες και καλύτερες συνθήκες, οι προοπτικές ανάπτυξής τ/ς

ίσως είναι καλύτερες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω επιδράσεις των κοινωνικών

συνιστωσών και της ελληνικής πολιτικής για τ/ν Θράκη. επηρέασαν διαφορετικά TηV

δομή και το χαρακτήρα του οικιστικού και πολεοδομικού ιστού των Πομάκικων

οικισμών και διαφορετικά τ/ν δομή και τον χαρακτήρα των χωριών που κατοικούν οι
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τουρκογενείς μουσουλμάνοι. Όσον αφορά τους οικισμούς ή τις συνοικίες των

αθίγγανων. η επιρροή αυτών των επιδράσεων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα

έντονη, λόγω της ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας τους. Οι πολεοδομικές διαφορές κω οι

συγκρίσεις μεταξύ των διακριτών ομάδων έχουν αναφερθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο

της πολεοδομικής πραγματικότητας.

Συνοπτικά οι διαφορές αφορούν κυρίως την διαμόρφωση της κατοικίας και την

πυκνότητα και δομι) του πολεοδομικού ιστού. Η χαρακτηριστικότερη διαφορά στο

χώρο της κατοικίας είναι ότι στα Πομακοχώρια η εσωστρέφεια της οικογένειας, που

επιβάλλεται κυρίως μέσω της θρησκείας, προστατεύεται συνήθως από τα υψηλά

καφασωτά ενώ αντίθετα στις κατοικίες των τουρκογενών προστατεύεται μέσω του

αυλόγυρου. Παράλληλα στον πολεοδομικό ιστό, η χαρακτηριστικότερη διαφορά

παρουσιάζεται στη συ/'Εκτικότερη δόμηση που διαμορφώνεται στα πομάκικα χωριά,

είτε στους μαχαλάδες (Οργάνη) είτε στο σύνολο του οικισμού (Εχίνος), ανάλογα μΕ το/'

τύπο του οικισμού, σε σχέση με τους οικισμούς τουρκογενών όπου η δόμηση

φανερώνεται πιο αραιή.

8.2. Τάσεις ανάπτυξης και προτάσεις

Από την μελέτη όλων των παραπάνω στοιχείων διαπιστώνεται ότι το μέλλον του

συνόλου των μειονοτικών οικισμών της Θράκης διαφαίνεται καλύτερο. Ήδη από το

1991 καταργήθηκαν τα διοικητικά μέτρα και ισχύουν πλέον οι συνθήκες ισονομίας και

ισοπολιτείας. Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε μέτρα νέας πολιτικής που

αφορούσαν την μειονότητα και των οποίων σκοπός ήταν η ένταξή τους στις διαδικασίες

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που αναφέρει η

Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του πρωθυπουργού κατά την τριήμερη περιοδεία του στην

Θράκη τον Απρίλιο του 1996 έχουν ως στόχους:

• την ενίσ-χυση των ευκαιριών κοινωνικής κινητικότητας

• την ένταξη της μειονότητας στο οικονομικό δίκτυο της περιοχι)ς

• την βελτίωση της πρόσβασης της μειονότητας στα δίκτυα εκπαιδευτικού. τε'Χ"ικού,

κοινωνικού και πολιτισμικού εξοπλισμού της περιοχής,
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• ΠΙ" βελτίωση των υποδομών στα χωριά και ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού

(Δαγκωνάκη Ζ., Κασμερίδης Ν., Κεφαλά Ν., 1996)

Αυηι η νέα πολιτική θέλει να δώσΕι στο προσεχές μέλλον πι δυνατότητα στη

μειονότητα να βε ληώσει τον τρόπο ζωής των μελών της σε όλους τους τομείς. Επίσης,

θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόοδος της Θράκης είναι συνυφασμένη με την

πρόοδο της μειονότητας. Το ελληνικό κράτος χαράσσοντας μια εσφαλμένη πολιτική για

την περιφέρεια γενικότερα είχε παραμελήσει τη Θράκη, με αποτέλεσμα ο πληΘυσμός

να μεταναστεύει σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι κάτοικοι της Θράκης δυσπιστούν ως

προς την εφαρμογ11 των μέτρων που κατά καιρούς έχουν εξαγγελθεί αλ/.ά ποτέ δεν

εφαρμόστηκαν. Συνεπώς ένας από τους βασικότερους στόχους της νέας πολιτικής είναι

να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης στον πληθυσμό.

Η πολΙΤΙΚ11 της κυβέρνησης συνολικά για την περιφέρεια της Θράκης θέλει να εισάγει

ένα (νέο πρότυπο ανάπτυξης» που στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

• την ανάπτυξη των υποδομών, κυρίως τηλεπικοινωνιακών και οδικών,

• την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών ποιότητας ζωtlς,

• τη βελτίωση της εκπαίδευσης με προγράμματα επαγγελμαΤΙΚΙ1ς επανακατάρτισης,

την αξιοποίηση του πανεπιστημίου με την ανάληψη πρωτοβουλιών πανθρακικής

εμβέλειας. την προώθηση των μέτρων για πι μειονοτική εκπαίδευση και

• τη στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία θα ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα

μετατροπής της Θράκης σε πρότυπη πεΡΙΟΧΙ1 ανάπτυξης (Δαγκωνάκη Ζ., Κασμερίδης

Ν., Κεφαλά Ν., 1996)

Είναι γεγονός ότι οι παραπάνω εξαγγελίες δεν έχουν εφαρμοστεί σε ικανοποιητικό

βαθμό παρότι έχουν περάσει περίπου εφτά χρόνια από τότε και η δυσπιστία των

κατοίκων της Θράκης παραμένει ίσως σε μικρότερο βαθμό από ότι παλαιότερα.

Σίγουρα η πολΙΤΙΚ11 του ελληνικού κράτους μέσω και των Κοινοτικών Πλαισίων

Σηιριξης (Κ.Π.Σ.) έχει επαναπροσδιοριστεί και έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές στην

οικονομΙΚ11 ανάπτυξη της περιοχής η οποία δεν φαίνεται να διαχέεται ομοιόμορφα στο

σύνολο του Θρακικού χώρου. Οι πλέον ευνοημένες περιοχές είναι κυρίως τα μεγάλα
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αστικά κέντρα, οι οικισμοί που γειτνιάζουν με αυτά, οι παραθαλάσσιοι οικισμοί και

λιγότερο οι ορεινοί οικισμοί που κατοικεί ένα μεγάλο μέρος της μειονότητας (ιcυρίως

Πομάκοι). Βέβαια η αξιοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων σ' αυτές τις περιοχές δεν

ήταν εύκολη αποστολή. Η κοινωνία των Πομάκων ήταν πολύ περισσότερο παλαιότερα

και λιγότερο σήμερα εσωστρεφής και απομονωμένη. Η δυσπιστία για οτιδήποτε νέο

είναι βαθιά ριζωμένη στην τοπική συμπεριφορά (Lalenis Κ., 2000). Ωστόσο αυτή η

εσωστρέφεια των Πομάκων τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να υποχωρεί, τα νέα

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα τους ανάγκασαν να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις

τους για την ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία των περιοχών τους. (Συνέντευξη

Φραγκόπουλου Γ.)

Έτσι παρά τις εν γένει αδυναμίες τους, οι μειονοτικές περιοχές εμφανίζουν δυναμικές,

πολλές από τις οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν ανακαλυφθεί, και παραμένουν

αναξιοποίητες ή δεν έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Σύμφωνα με τις

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους κατοίκους των ορεινών μειονοτικών

χωριών του Νομού Ροδόπης, διαπιστώθηκε ότι ενώ η κτηνοτροφία και η παραγωγή

καπνών, που είναι οι κύριες απασχολήσεις τους, ακολουθούν φθίνουσα πορεία, η

μι::λισσουργία και η αμπελουργία οι οποίες έχουν προοπτικές ανάπτυξης δεν έχουν

αξιοποιηθεί ακόμα. Επίσης, φαίνεται ότι δεν έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που

προσφέρει η Ε.Ε. σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση αγροτικών προϊόντων κυρίως λόγω

άγνοιας. Επίσης σε άλλη ορεινή περιοχή τέθηκε το ερώτημα για επιδότηση δημιουργίας

τουριστικών εγκαταστάσεων. Από τα σημερινά δεδομένα και ύστερα από έρευνα,

υπήρχε τέτοια δυνατότητα στην συγκεκριμένη περιοχή (Συνέντευξη Ευστρατιάδου Κ.)

Από αυτό το γεγονός βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών

αγνοούν βασικά κίνητρα και πολιτικές για την ανάπτυξή τους. 'Ετσι λοιπόν η

δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών στις συγκεκριμένες περιοχές θεωρείται

αναγκαία. καθώς η παροχή ενημερωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών κρίνεται

ελλιπής.

Τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το URBAN, URBAN 11, LEADER,

LEADER 11. κλπ., μπορούν να υποβοηθήσουν στην βελτίωση των οικονομικών και

λοιπών συνθηκών σε πλήθος περιοχών. Πιο συγκεκριμένα τα έργα που προβλέπονται

από το URBAN ΙΙ της Κομοτηνής έχουν ως κύριο στόχο την κοινωνική και οικονομική
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ένταξη της μειονότητας στο ευρύτερο σύνολο της πόλης καθώς και στην βελτίωση του

αστικού τους περιβάλλοντος (Urban 11, 2001). Τα προγράμματα LEADER, LEADER

11, αφορούν ορεινές και ημιορεινές μειονοτικές περιοχές στις οποίες εντάσσονται

πλήθος μειονοτικών περιοχών. Τα παραπάνω αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη

ανάπτυξη των ορεινών αυτών περιοχών με βάση τα προγράμματα δράσης

(Χριστοπούλου 0., 1999).

Παράλληλα η ευημερία στους μειονοτικούς οικισμούς θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα

από μία διττή διαδικασία ανάπτυξης σε ΤΟΠΙΚ11 και περιφερειακή κλίμακα. Στο τοπικό

επίπεδο. κάθε περιοχή εμφανίζει ξεχωριστές δυνατότητες για αναδιάρθρωση μέσα από

τις ιδιαίτερες παραγωγικές και κοινωνικές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί. Οι

προοπτικές για κάθε μία, θα πρέπει να προκύψουν από εμπεριστατωμένη μελέτη των

τοπικών χαρακτηριστικών και από επαφές με τους τοπικούς παράγοντες, που θα

σέβεται και θα αξιοποιεί κοινωνικούς θεσμούς και διαπροσωπικές σχέσεις.

Τέλος η σύσταση πολλών νέων Καποδίστριακών Δήμων στο σύνολο του θρακικού

χώρου σε συνδυασμό με την νέα πoλεoδoμΙΚll και αναπτυξιαΚll πολιτική της Ελλάδας

ίσως βοηθήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία των μειονοτικών περιοχών, δεδομένου

ότι ο κάθε Δήμος στελεχωμένος με ειδικευμένο προσωπικό θα μπορεί να εΚΠΟνΊ1σει

Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Τ.Α.Π.), Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή

Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.ο.Ο.Α.Π.) ανάλογα μ.ε

τον πληθυσμό (άνω ή κάτω των 2000 κατοίκων) του μεγαλύτερου οικισμού του Δήμου.

Η πιθανή εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων στις μειονοτικές περιοχές που

παρουσιάζουν πληθώρα προβλημάτων στην οργάνωσή τους, δύναται να δημιουργήσει

τις προϋποθέσεις για την επίλυσή τους. Για την εκπόνηση βέβαια όλων αυτών των

πολεοδομικών σχεδίων απαραίτητη κρίνεται η οριοθέτηση του συνόλου των

μειονοτικών οικισμών όσο το δυνατόν συντομότερα. Η πραγματοποίηση των παραπάνω

διαδικασιών καθώς και οι διαφοροποιήσεις που εισάγει ο νέος πολεοδομικός Νόμος

2508/97 στο σχεδιασμό των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ μπορούν να συμβάλουν θετικά στη"

πολεοδομική εξέλιξη αυτών των οικισμών και πιο συγκεκριμένα να εισάγουν μια

χωροταξΙΚ11 διάσταση στον πολεοδομικό σχεδιασμό τους, να προσεγγίσουν σφαιρικά

τον πολεοδομικό σχεδιασμό τους και να προωθήσουν τη λογική και την έwοια της
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αειφόρου ανάπτυξης (προστασία του περιβάλλοντος - οικονομική ανάπτυξη) σ'

αυτούς. Μέσα από αυτά τα πολεοδομικά σχέδια είναι δυνατό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση

στην οργάνωση του οικιστικού δικruoυ, με κύριο στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών

του πληθυσμού, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και εργασίας του. Αυτό σημαίνει

την εξασφάλιση στον μη αστικό χώρο, όπου ανήκει η πλειοψηφία της μειονότητας,

υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων ίσης ποιότητας με εκείνες των αστικών κέντρων, που θα

συνέβαλλε στην κατά το δυνατόν εξάλειψη των ανισοτήτων.
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Εικόνα 1 : Νοικοκυρόσπιτο με σαχνισί στον Ίασμο Ροδόπης

Εικόνα 2 : Μουσουλμανική συνοικία στις Σάπες Ροδόπης
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Εικόνα 3 : Ο Εχίνος το 1956

Εικόνα ~ : Ο Εχίνος το Ι 988
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Κ ηΠOυτ)ι.l..; :l:τι:φανος

Κωσσr...; Ι (1\,\'11';

J Ι

Εικό,'α 5: Εl.ί\'ος (~διαβαΤΙKό~)
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~l)νιστt'ί)(,H:ς & tll)l.ι:ο~ομl"·IΊ 11()(ιγμΗτιι...όnιrιι
~ω'l..: ΜΙ:ΙΙI\'ιιτικιn\ Οι...:ισιιοίl.; 'ης Θρ<'ιl\η..;

Κ ιιποurι) Στι;φα"ο

ΚIι>(Ι'σ::: lωιίνιη.;

J
Εικόνα 6: Εχίνος, τυπικό σπίτι μι: ιδιότυπο Πομάκικο τζάκι και με σαχνισί που

ι:ποπτεύει την αυλόπορτα
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Εικόνα 7: Εχίνος, νοικοκυρόσπιτο του μέσου 19ι.>υ αιώνα

Εικόνα 8: Καπνοχώραφο με αγροικία ανατολικά του Εχίνου
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~Τι.)Ι~ ~1:;ιον(1[IΚ:(1ίl..;: Οιl.:ισμοUς ης Θι'άκη..;:

Κ πnι.φ<Ίς ~τΙ:φω'Oς

Κ ωσσf.ς Ι {nηΕ

j
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]

Ι

ι

Εικόνα 9: Δρανιά Ροδόπης. Στο χαγιάτη καφασωτό, όπου από κάτω σταθμεύει ο

αραμπάς

Εικόνα 10: Δρανιά Ροδόπης. Αγροικία στην οποία το Χαγιάτη προστατεύεται από

πυκνά κάγκελα
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Κ ηπΟ\φ(Ί.; ~τI;φα\'\)~

Kωσσl~ Ι(.ιiιν\lη~
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Ι

Εικό\'α 11: Οικογένεια Πομάκων μέσα στο χαγιάτι

Εικόνα 12: Νυμφαία Ροδόπης. Οι μαχαλάδες
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Εικόνα 13: Δρανιά Ροδόπης. Τρεις τεχνικές στεγάσεως μαζί, βούρλα, πλάκες

κεραμίδια

Εικόνα 14: Μέδουσα Ξάνθης. Μεγάλα και ιδιιιίτεΡ11ς ιιρχιτεκτονικής

φυσιογνωμίας σπίτια
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Εικόνα 15: Μέδουσα Ξάνθης. Αρχοντόσπιτο με Βορειοθρακικές επιδράσεις

Εικόνα 16: Σάτρες Ξάνθης. Καπνοπαραγωγικό Πομακοχώρι
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Κοινωνη...}";ς. Σ1Νισnοσες & I"']Ωλf;ο(}ομη,:IΊ Ilρ(ιγμ(Ηll\χ')ΏlΗι

2.ωυ~ '\'II:ιονοτικοιΊ-; Οιl\·ισμοί)~ Της Ηρiίt(η~

Κ ηίΗΗ)[1{Jς Στι';φιι\'(ις

Κ ωσσι:ς Ι \'\'1]-;

]

Εικόνα 17: Δρανιά Ροδόπης: Δίχωρο σπίτι

J

j

J

Εικόνα 18: Κάτοψη του δίχωρου σπιτιού της παραπάνω εικόνας

Υπόμνημα:

1: Υπόστεγο (στάθμι:υσιις αραμπά, αχυρώνας

2: Βοιιθιιτικό νι:ότι:ρο δωμάτιο

3: Στάβλος
4: Είσοδος - Χαγιάτι

5: Σοφάς
6: Νι:ροχύτιις

7: Οντάς
8: Δωμάτιο
9: Μουσάντρα
10: Τζάκι
ΠIIΥιΊ: Κίζιις Γ., 1990.
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Εικόνα 19: Τρίχωρο σπίτι στις Σάτρες Ξάνθης

---
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ΚΟΙ\,(')\,ΙΚΙ';;; ;'υ\,ΗΠlοσ::ς & IΙοl.t;ο60μlκlΊ ΠrαγιιαΤIΙ\:6τητα

~ω\K ~,1f_:t(I\'O!1KOil~ Οιl,:ισμους Ί η.; ΘΡΗκη...;

Κ ηποur{l..; ~τI;φω'Oς

Κ ItJGCH:'; Ι(ο)(ί\,νης

Εικόνα 21: Σαρακηνή Ροδόπης, Κάτοψη σπιτιού κτηνοτρόφων

Υπόιινιιιια

Ι: Δωιιάτισ

2: Είσοδος - χαγιάτι
3: Στάβλος
4: Παχνί

5: Νεότερη επέκταση

6: Νεότερη αποθήκη

7: Χωρίσιιατα (ιιικρά εσωτερικά μαντριά)

Πηγή: Κίζ,lς Γ., 1990.
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Κ ηπουρ6.; ~τί;φ(Hυς

KI()(i(l"foς [ (ί\yη~
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Εικόνα 22: Καλύβα σΤΙ1 ΣαραΚΙ1νή ΡοδόΠΙ1ς. Από πάνω προς τα κάτω σκίτσα με

την πρόσΟΨΙ1, την άνωψη και την κάΤΟΨΙ1

Πιιγlί: Κίζης Γ., 1990.
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~ωυς r-.ιlr:Ιll\,οηκι)ί..; Ο .....ισμιl\·>ς Της Θρά"ιις

Κ ηπουρ6..; Στι':φαVlχ;

Κ IΙ)(Η'Η:ς Ι \'\'η~

J

J

εικόνα 23: Κονάκι στο Εχίνο Ξάνθης

Εικόνα 24: Υπόστε-ΥΟ στο κονάκι. Από τ/ν οροφή κρέμονται άγκιστρα για το

κρέμασμα των καπνών
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2.τuυς ΙVΙι:ω\'Oτικοίl-; Οlκισμοί'ς ης Θρcικης

Κ ηJl( nιp<'J:.; 1:τ{;φανος
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Εικόνα 25: Κάτοψη ισογείου και ορόφου του παραπάνω αρχοντόσπιτου

J

Υπόμνημα

Ι: Χαγιάτι

2: Οντάς
3: Μουσαφίρ οντάς

4: Μουσάντρα
5: Λουτρό
6: ΦεγΥίτ,lς στέγης

7: Τζάκι
8: nλευρική άνοδος

n'lΥή: Κίζ,lς Γ., 1990.

9: nολεμίστρες

10: Υπόστεγο
J1: Στάβλος- Αποθήκη

12: Βοηθητικό δωμάτιο

13: Κύρια είσοδος

14: Νεότερο αποχωρητήριο

15: Θέση παλιού αποχωρητηρίου

16: Νεροχύτης

J
Ι 75
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Εικόνα 26: Μειονοτικό δημοτικό σχολείο Οργάνης

Εικόνα 27: Μειονοτικό γυμνάσιο Οργάνης
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Κ ll'τιnφ6..; ~τι':φα\'ιις

Κ ωαοr..; Ι \'\'η.;

J

1

1
J

1

Εικόνα 28: Οι μαχαλάδες «Ντοστού») και « τοβάν Ντερ6) στην Οργάνη Ροδόπης

κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Εικόνα 29: Πανοραμική άποψη του οικισμού Οργάνης στην οποία διακρίνονται

δεξιά το τζαμί και στο βάθος ο «καρσικί» μαχαλάς

]77



Κ()]\'ιο"ι,,-ι';;.; Σ1)"ιστ(~σες & ΓlOλEOδO~υ"Ί'1 J Ιραγματιι..-ότητα
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Ι

1
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Ι

J

Εικόνα 30: Άποψη του στενού εσωτερικού οδικού δικτύου της Οργάνης Ροδόπης

ι

Εικόνα 3 Ι: Ανακατασκευασμένο σπίτι στην Οργάνη με πρόσφατη κατασκευή

ψηλού αυλόγυρου από τσιμεντόλιΟους
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Κωσσ6; Ι ν\'llς
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1
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Ι
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~ΙKό\'α 32: Το κέ\'Τρο πις Οργά\'ης με το καφε\'είο αριστερά

Εικόνα 33: Τα καλοδιατηρημένα και πρόσφατα ανακαινισμένα σπίτια της

Οργάνης στην κεντρική περιοχή της

179
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Κ ηπoυρiι-,= ~n::φανος

Κωσσi:ς Ι "'"ης

Ι

J

Εικόνα 34: Πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι με αυλόπορτα στην Οργάνη

Εικόνα 35: Πανοραμική άποψη των μαχαλάδων στην Οργάνη
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Κ ηπουρ('-:: 2:τι~φα\'Oς

1\ \I}(\"Clroς ι {ην'l~

1

J
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Εικό\'α 36: Το τζαιιί στιι" Οργάνη

Εικόνα 37: Πέτρινο μονώροφο σπίτι με αυλόπορτα τουρκογενών μουσουλμάνων

στο Μίσχο ΡοδΙ)Πllς
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Εικόνα 38: Το κέντρο του χωριού Μισχου στο Νομό Ροδόπης. Στο βάΟος

καλοδιατηρημένο σπίτι μf αυλόΎυρο

Εικόνα 39: Μονώροφη κατοικία σε σοκάκι του χωριού Μ ίσχου. Χαρακτηριστική η

σκεπαστή δίφυλλη μεγάλη αυλόπορτα που επιτρέπει την είσοδο τροχοφόρων
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Εικόνα 40: Η πρόσφατ/ ασφαλτόστρωση σε τμΙ1μα του οδικού δικτύου στο χωριό

Μίσχο

Εικόνα 41: Το τζαμί στο χωριό Μίσχο ακριβώς στ/ν είσοδο του χωριού
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Κηπι)υρ6ς ~τ,;φα\'ιl~

Κ ωσσr.ς Ι (ί\'νιις
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Εικόνα 42: Είναι ευδιάκριτη η διάσπαρτη δόμηση και οι πολλοί ανοιχτοί χώροι

που υπάρχουν στο χωριό Μίσχο

•

Εικόνα 43: Το μειονοτικό σχολείο στο χωριό Μίσχο Ροδόπης

Ι 84
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Εικόνα 44: Χαρακτηριστική η μεγάλη αυλόπορτα σε σπίτι τουρκογενών

μουσουλμάνων στο χωριό Μέγα Πιστό της Ροδόπης. Εντύπωση δημιουργεί η

ι:λλειψη σκέπαστρου όπως συνηθίζεται

r...
Εικόνα 45: Τσιμεντόδρομος στο χωριό Μέγα Πιστό, γεγονός που συναντιι:ται

ι;ντονα στα χωριά των τουρκογενών μουσουλμάνων

185



Εικό\'α 46: Μονώροφο σπίτι με αυλή και αυλόπορτα στο Μέγα Πιστό Ροδόπης

Εικόνα 47: Η πλατεία του χωριού Μέγα Πιστού. Ευκρι\'έστατα διακρί\'εται η

διάθεση με-Υάλου χώρου για κοινόχρηστη χρήση

186



Εικόνα 48: Η έντονη διαφοροποίηση συγκι:κριμένου σπιτιού στο ΜΙΎα Πιστό από

τα υπόλοιπα του Χωριού. Έντονη ι:πίδραση από το σύγχρονο τρόπο δόμησης στα

αστικά κέ\'τρα.

Εικόνα 49: Παραδοσιακό μονώροφο σπίτι μι: αυλή και στο ΜΙ"γα Πιστό })οδόΠΙ1ς

που πρόσφατα ι:χι:ι ανακαινιστεί στο εσωτφικό του

187
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Εικόνα 50: Ήφαιστος Ροδόπης. Οικισμός ΑΟίγγανων δίπλα στην Κομοτηνή,

Έ\'τονη πολυχρωμία

--' .--"

~ •-
Εικόνα 51: Τσιμεντόδρομος στον 'Ηφαιστο Ροδόπης

188
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Εικό\'α 52: Ένα από τα πολλά μονώροφα σπίτια του Οικισμού Ηφαίστου Ροδόπης

σΕ αρκετά καλή κατάσταση

' ..

-, \

ι

•

Εικόνα 53: Ένα από τα διώροφα σπίτια του Ηφαίστου Ροδόπης. Έντονη

πολυχρωμία



Εικό\'α 54: Μια από τις οικιακές χρήσεις (πλύσιμο ρούχων) γί\Όνται ακόμα και

στΙ1\' είσοδο του σπιτιού

- .

Εικόνα 55: Καλά διατηΡI1μί-\'η μονοκατοικία στονΉφαιστο Ι)οδόΠl1ς

Iqn
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Kωσσeς Ι(\)(ίν\·ης
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Εικόνα 56:. Παραπήγματα KαTOΙKιώ~' στ/ συνοικία Αλά\' Κουγισύ στην Κομοτηνή

ι Ι

Εικόνα 57: Κατοικίες στην ίδια συνοικία
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ΚωσσΓ.ς Ι ,γη",;
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Εικόνα 58: Παιδία που παίζουν στους υπαίθριους χώρους της συνοικίας Αλάν

Κουγιού

Εικόνα 59: Άποψη τμήματος της παραπάνω συνοικίας
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ΚωσσΙς [ ,6.\,\ιης

l
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Εικόνα 60: Κοινόχρηστοι και ιδιωτικοί χώροι που τέμνονται καθώς και

δορυφορικές κεραίες για λήψη καναλιών άλλων χωρών

193
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Εικόνα 61: Άποψη παλιάς μουσουλμανικής γειτονιάς στην Κομοτηνή

194
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Εικόνα 62: Άποψη του νότιου μετώπου της εκκλησίας της Παναγίας στη"

Κομοτηνή

Εικόνα 63: Σοκάκι μουσουλμανΙΚ11ς γειτονιάς στην ΚομοτηνιΊ, αγάπη στην

πολυχρωμία
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l\(η\'Ι'J\'l,,~;ς ~ηνΙ('1"τ(tι('1"ες & !Ίοl'ι;()δομι,,""ι·] ΠραΎιιατn:6τηπι

~ωυς M::HI\'(lrιKυ\ις Οικισμο\ις Της θρά"ης

Κηϊτουρίις ~τι':φω'α;

Κωσσr.ς Ι \'\"11';

ι

Ι

]

Ι

Εικόνα 64: "αραδοσιακό σπίτι των αρχών του 200υ αιώνα στην Κομοτη\'ή
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Κ()I\,ω\'lκΔ; LIJ\',('Ι"τιο('l"~:ς & Ποl'f:ο()ομικ.·ι IIΡ(L't/ωΤΙJ.:<'ΗηΤ(L

~ωυ.:; ΜΙ:Ηι\'{lnκυί..; Οικισμοί,.; Της Θρζίκη..;

ΚηπουΡ<'1";: ~η;φα"oς

Κ ωσπi:ς Ι \,\,Ilς

Εικόνα 65: Λαϊκό σπίτι του Ι 924 στ/ν Κομοτηνή.

Εικόνα 66: Σπίτι των αρχών του 20
0μ

αιώνα ιδιαίτερης αΙJχιτεκτο"ικής στην

ΚομΟΤ1)νίl·
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,1'>1', \1::I<I\"\\(Ι1,'!lι"ι; ()Ι"Ίσf((Ψ~ 1η~ ΗI 1,Ί,,,"'Ι';

ι....llίi,I1II)(ι'; :::'1::')'1\'11';

I,ΗI(\(",:,.I,'ίIΙ\"\'IΙ;

J

Εικόνα 67: Παλιά αγορά της Κομοτηνής με τα παραδοσιακά εμπορικά κτίρια

Εικόνα 68: Το παζάρι της Κομοτηνής που συγκεντρώνει πλήθος εμπόρων από όλη

την Θράκη και όχι μόνο

198



l(σl\'(,,\'Iι.;Ί':.; ~Hνlστιo('lες & 111)I'Ε;ο()ομιι.,:IΊ Ilρα;'ιιnτll,:(1τητα

2.τ\)ο..; \ 1:;\(1\'ΟΤΙΚOl\ OIKισμ()I)~ Της θΡ(IΚllς

Κ ηιι:ι>lφι'ι..; Lτ{:φαι'ος

1\ Ιι)σσι',ς Ι ννη~

J
]

1

J

J

J

Εικόνα 69: Καινούρια πολυκατοικία που ανεγέρθη με τη μέθοδο της αντιπαροχής

σε ιδιοκτησία μουσουλμάνου σε μουσουλμανική συνοικία. Εύκολα διακρίνεται η

παραδοσιακή μουσουλμανική μονοκατοικία στο βάθος
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ι\'οl\'(,)\'ικι':( ~l)\'HHlί)σε, & Γ10λr.οδομl.,;lι Πραγματr".:{)nιτα. .
LTI..Jl1':; :\IΙ:Ι(Ι\.'ΟΤII\Ι'ι\\; Οlκισμοί>ι;' ιις ΘΡCLκrις

Κ φroυριΊς Στι':φα\'υς

Κ ωσσf.ζ Ι \'\'11";

1
J
]

1
]

Ι Εικόνα 70: "ολλά νέα έργα υποδομής στην ίδια περιοχή

Ι

]

j Εικόνα 71: Ανακαινισμi:νη μουσουλμανική κατοικία στην ίδια περιοχή
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1\01\,(il\,l"1':...: Σ1)\,lστ(οσε,& Πολωί)ομl,,;I'l Π'ΡfΙΊματι,,"ότητα. .
~ΤOH~ :v!ι:IΟ\"ιιτικuιΊς ΟIΗσμ(I(J"; Της Θρrικης

Κ ηπουρι'1ς Στι:;φα\'ος

Κωσ(π:ς lωfιννης

l
]

1
!
]

•

]

j

J

Ι

J

Εικόνα 72: Παραδοσιακή μουσουλμανική συνοικία στην περιοχή του μειονοτικού

γυμνασίου (Τζελάρ Μπαγιάρ)

Εικόνα 73: Συνοικία Πος Πος στην Κομοτηνή όπου διακρίνεται πoUΈς νέες

οικοδομές
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ΚΟ1\ΙΙΙ)\'1Ι0\: l.1)\,lστ\Uσες & Πολιοι)ομn;IΊ Ι Ιraγμ(ιτιll:6τηnι

~ΤOllς: rVlf:ιο"οnκοι)ς Οιt..Ίσμοί)ς Τ11ζ ΘρΙικη.;

ΚηπιnJrι'Jς ΣτΙ:;φανος

Κωσσ::ς Ι(,)(ί"νης

]

J
Ι

Ί

]

]

Ι

Ι

Ι

J

Εικόνα 74: Το πάρκο στην ίδια συνοικία και η μείξη παλαιών μονοόροφων και

νέων πολυόροφων κτιρίων

•

Εικόνα 75: Άλλη άποψη της ίδιας περιοχής
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"οlη'I\'I"ϊ\ ~H\'1('I"τι;)σες & ΠοI'Ε;οδομl"'IΊ Ι lρα'(ll!lτι ....6τητα
~ωιι..,: Μι;ι<ι\υτικοίl.; Οι ....ισμllί>ς Της Θράκιι,;

Κ ηπουrίl.; ΣτΙφανίις

ΚωΟ(iΙ:'; Ι ν\'I1ι.:

1

]

]

]

J

u
j

Εικόνα 76: Παραδοσιακή μουσουλμανική γειτονιά στα ανατολικά της πόλης της

Κομοτηνής
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~·:(,,\'ω\'ll..:ι;..: ~υ\',στι()σ,:.:. & Γιt)l'ι;ο<'Ίομ\t.:ι'1 IlραηIΗΤιI,:ι)τηπι.. .
~TUllς Mι:ιo\'(Inιωί~ Ο,ι..:ισμοι)ς Τιις Θράιal..;

Κ ηπουριΊ..; Ση';φ(1\'\}";

Κ ιοσ(lcς Ιω{ί.\,\'ψ,;

]

Εικόνα 77: Στενό σοκάκι χωρίς πεζοδρόμιο στο μεικτό οικισμό Ιάσμου

Εικόνα 78: Σταυροδρόμι ,ιε παραδοσιακά σπίτια στον Ίασμο
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1"':01\·(·1\·1 ....):; ~1)\'I(\"Tι:.I(\"::ς& 1l0I.Ι;οδομl ....·IΊ IlριιγιιΗτι ....·οτηω
:'τιιlt": ;.IΙ1ן"0'11·\111::1\ ΟΙl\ιGμυ(J~ IΊjς θr('ι"η.;

Κ ηπl !\ψIΊ.; ~ τι':φιι\'ι ι.;

Κ Ι\ I(l:rit": Ι \'\'11";

Ι

Ι

]

Ι

Ι

Ι

J
Ι

J

Ι

~.

Εικόνα 79: Πα~'oραμική άποψη του οικισμό Ιάσμου όπου KαΤOΙKoύ~' κυρίως

Πομάκοι (Δυτική Περιοχή)

Εικόνα 80: Πανοραμική άποψη του οικισμό Ιάσμου όπου κατοικούν κυρίως

Χριστιανοί(Ανατολική Περιοχή)
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& Ι \ Ι Κ. IlΠ01Jρ(ις Lτ}:φα\'ο.;

" ω('Iι.:..~ IΙ')(!\'\Ίις

Εικόνα 81: Πανοραμική άποψη της κεντρικής περιοχής του οικισμού Ιάσμου

•

,
--_.......""

J

Εικόνα 82: Πομακόσπιτο στην περιοχή Ιάσμου όπου εντύπωση κάνει ο εξώστης

του (ΣαΖνισί)

206



Ι Ι

Ι

1
~

l\οl\'ω\'lκiΑ; l:1ι\,\(Π(σσες & Γ!ολΓοnόομΙ":IΊ IIΡΙΙΊματlt<,6τηtα

~Τύυ;; ~<lε1ί.1ν(ΙT",;:ι)\lς OH,ισμ(lι·)~ Της ΘrC1κηι;

+

KIlnouril.; ~τί:φανoς
Κ ωσn:':ς Ι \,,,ης

Εικόνα 83: Χαρακτηριστική φωτογραφία της εκκλησίας και του καμπαναριού του

Ιάσμου, όπου γίνεται εμφανής και η Ύενικότερη ποιότητα του τσιμεντόδρομου
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hOIV{l}\,I,,-i:.; Σ1)vωη'ucl"{:ς & I·Ιολεοδομι,,·,·1 IIΡΗγ,ιατl"χ)τητιι

~tύll"; ~'I!:ι(lnlrιιωιΊ-; Ο,,,ισμιιi>ι; Της Θpάl('l~

,

Κ 'lποιφός 2:τί:φα\'ος

Κ IIJcrCH:'; Ι \'\'11":

... ,.
Ι ••

" ' • ••
• ,..

Εικόνα 84: Το καλοδιατ/ρημέ\·ο τζαμί του Ιάσμου
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Κιη\'ΙΙI\'Η,i;ς ΣΗ\,ιστ(ί)('Ι"Ι::ς & Ι ΙΩJ.f.Ωδομη';{l Πραγματι ...:6τητα
:'ΤιH~ !V1::ιοnJtI ..:υ\~ Οιl\:ισμ(η·}~ Της Θr('ικης

-

Κηποur(ις !.:τί:φαως

Κωσσ:Ξ.,; Ι \yη~

Εικόνα 85: Χαρακτηριστικό πομακόσπιτο στο Ιάσμο, όπου διακρίνεται ο ψηλός

μανδρότοιχος και το σαχνίσι

Εικόνα 86: Γειτονιά του Ιάσμου όπου πολύ κοντά υπάρχουν παλαιά και καινούρια

κτίσματα
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!\.οι\' \'ιι..-Ι:ς ΣΙ)\'I<ττιΙI('lr-.ζ & Ο/,J;οδομl,,:ιι Πραγμcιτn;iHητα

~ωυς i\'!::ωV(ltlκιιι)ς Ωιι.:ισμOίtς ιις Θρ(iκηι.;

....'-
Κ'11Ηιυρ<Ίς!:τι':φα\'(ις

Κωσσf.ς Ι (ίχνη,;

]

Εικόνα 87: Κε\'Τρική πλατεία του Ιάσμου και διατηρητέο κτίριο ιδιαίτερης

αρχιτεκτονικής

Εικόνα 88:Το Βυζαντινό τοίχος και η εβραϊκή συναγωγή
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Κ()lνωνιι.:Ι:; Συνlστι~)σ::ι::: & 1l0λ.s;οδομll':IΊ Ι IPHΎIHHII.:iιn1fH

~ωll~ t\·I::ΙΟ\·(Ηlκοί)~ 0lκlσμοίις·1 ης Θράκης

Κ ηπουρΟ.; Στι':φανοc

Κ ωσσ{:ς ! \,\111";
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Εικόνα89: Η θέση των κατο,κ,ών που αποτυπώθηκαν στους μαχαλάδες

Πηγή: Τεντοκάλη 8 .• 1989.
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ΚΟ1\Ι \'II'i::,; ΣΗ\'lστι'οσ::ς& σλεοόομΙ"'ΙI Ilραγιlr.ιτικότηΤf1

~τσυ..; Wlf~ιιl\'{ιη"'Ι1ί-..; OΙ"'ισμ(ιί)~ l1ς Θρά"ης

Κ ηΠΟΙιΡ6-; Στι';φα"ος

Κωcrσr.ς Ι (ί\'\'η.;

Εικόνα 90: Οι κατόψεις μιας κατοικίας της Οργάνης και οι λειτουργίες του κάθε

χώρου

Πηγή: Τ(;\'Τοκάλη Β., 1989,

212



Ι

λ.

Κ()I\·ω\'I ...·Ι;' ~1J\'ιστ(οσt:c & Ilολι;οδομll.;IΊ ΠΙΊΗνματιι,:6τηΗΙ.' ,
::'τοιι;,;: ί\11:ΙΙΙ\'(ln"oΙ:~ Ο,,,:ισμ(l\).; Ί 'Ι; Θράκης

Κ ηπι,υρσς l:τι':φα\'ος

ΚιοσσΙς [ω(ί\,\,η.;

Εικόνα 91: Η κάτοψη του ισογείου μιας κατοικίας στον οικισμό πις Οργάνης

ΠηΥιΊ: Τεντοκάλη Β., 1989.
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Εικόνα92: Η κάτοψιι του ορόφου μιας κατοικίας στον οικισμό της Οργάνης

Πηγιl: Τι:ντοκάλη Β .• 1989.
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Κοιν \'11\1\: Συνιστιο(π:ς & οl.εο<'JiΨΙ"'IΊ Γlpaγ[ιαη,,·(')τηnι.

~ωl)ς !\'l:,:ΙΟ\'(ιΤΙΙ,ΧΗ\; Οικισμοί)ς ης θ('J(ίκης

Κηπl nφ(')ς ~τI;φα\'oς

ΚωσσΙ.::! ω'\11~

1
]

1

ι

J

αυλη

Εικόνα 93: Η διάταξη της κατοικίας της Οργάνης στην αυλή

Πηγή: Τεντοκάλιι Β., 1989.

Ι

- ••

f

- "'-'... -- ..

Εικόνα 94: Το μονοπάτι η καλύτερα αδιέξοδο μονοπάτι που οδηγεί στην κατοικία

της Οργάνης

Πιnή: ΤεντοκάλΙ1 Β., 1989.
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K01\t νι,,!',;.; ~1)\'lστ{oσες & lολεοiiομΗ'I'1 J Ιραγματιι,:6τητα

~τoυ~ :'.'lr;ιονοτικulJΙ; Οlκισμ,η')ι; Ι ης (-:-)ριίκη;,;

Κ ηπουρ6ς 1:τι':φανος
ΚωσσΙς ! ' (ίννης

]

Ι

Ι

1

]

Ι

Ι

Εικόνα 95: Η «μουσάντρφ) ή ντουλάπα σε ένα Πομάκικο χωριό της Θράκης
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Κfιlνω"lκ,';ς. ~lH'lστ(υσ:-:ς & Πoλι::oδo~ιιl.;I'l Γιραγματικ()τητα

~τυυς Μει(ι\,ιιτιι.:οι"),,; Οιι....ισμο\).; Της Θρ(ιι.:η~

Κηποιφό-; l:τέφανος

Κωσσr.ς Ι \'\'η..;

Ι

Εικό"α 96: Η αυλή κάτω από το χαγιάτι και η σκάλα που οδηγεί σ' αυτό
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Κ ηπουρ(ις ~η::φανoς
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Εικόνα 97: Τρίχωρο σπίτι στις Σάτρες Ροδόπης

1: Δωμάτιο
2: Αποθήκη
3: Νεώτερο δωμάτιο
4: Χαγιάτι
5: Αποχωρητήριο

6: Τζάκι
7: Μουσάντρα
8: Νεροχύτης
9: Ωαλαιότερη προεξοχή

Ι Ο: Παλαιότερη έξοδος σε

διπλα\'ό τσαρδάκι

Πηγιί: Κlζης Γ., Ι 990.
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_ 1.Η.· \1:.Hln'III\(III~ {)ιι.,:ισμιψ-..: Ί 11~ ΗI'ΙΙ"'I':
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"111(1":'.': Ι".ιιnη ..
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ι

Εικόνα 98: Σπίτι 10υσουl.,ιάνων

Εικόνα 99: Τα καφασωτά προφυλάσσουν την ιδιωτικότητα των γυναικών των

μoυσoυλμά~'ω~' της Κομοτηνής
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!\οινω\'ΙΙ';l;"; Συ\'ιστ(οσες & Πολι:;οοομη,"; Ι Ιρrιγματι ....ότηπι
~nHK "11(:ιιι\'(lΤΙΚ:Ι)\'~ Ο",.:ισμοΙ,ς Τιις (-)ρά"ιιι;

Ι'.. ηπουρος Σn;φανος

Ι( ωσσeς lω(ηνη..;

στην Κομοτηνή όπου εδώ και αρκετά χρόνια
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Εικόνα 100: Αρχοντόσπιτο Πείδη

λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο

• •

Εικόνα Ι ΟΙ: Κάτοψη μονόχωρου χαμηλού διώροφου σπιτιού με χαγιάτι

]

Ι

Ι. Αποθ11κη

2. Κατώι
3. Χαγιάτι
4. Μουσάντρα

ΠηΥιΊ: Κίζης Γ., 1990.

5. Τζάκι
6. Σπίτι
7. ΕξωτεΡΙΚ11 σκάλα
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1(01\' νη.,·{;ς Σ1)\'lστ<'οσ::ς & Ilολi:ο()ομn;lι ! lραγ,ιι(ιτι"χ')τητα
:'ωυς \'IΙ:10\,οτικυl')ς ΟΗ"':lσμο\l-; ης θρrΊκη;.;

3

ω

4

Κ ηπουΙΗΊς !:η';([)ανος
Kιuσι;ι:ς Ι (t\-,\,'Il;';

Εικόνα 102: Κάτοψη μονώροφου με δυο δωμάτια σπίτι με χαγιάτι

1. Δωμάτιο
2. Χαγιάτι
3. Μουσάντρα
4. Εξωτερική σκάλα

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Οι φωτογραφίες του παραρτήματος από 1- 25, 61- 68, 88, 95- Ι Ο Ι, είναι από το βιβλίο

Κίζης Γ., 1990.

Οι φωτογραφίες του παραρτήματος από 89- 94, είναι από το βιβλίο Τεντοκάλη Β.,

1989.
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Κοιν νικές Συνlστώσες & lολεοδομική Πραγματικότητα

Στους Μειονοτικούς Οικισμούς ης Θράκης

Κηπουρός Στέφανος

Κιοσσές Ι άwης

,

• •,

.,

, ()"' t?',f.."ν'~
• 1'1. /Ι. tJ>. ~~ ' •

• Q'1) .J1<J.::,.... ~~!ι~
~.,/~. ,<Ιό .ό Ι\, .Λ

9> ο. • -ν

IJ'--.{\..~~•......., .~~

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κοινωνικές σuvtστώσες και

πολεοδομική ΠΡαΥμαηκότητα στους μειονοτικούς οικισμούς

της Θράκης

Φοιτητές :ΚηποvΡός Στtφavoς
Κιοσσές Ιωάννης

Επιβλέπων Καθιπητής :ΛoJ.έvης Kωνσrα:ντivoς

ΒΟΛΟΣ, Σεπτέμβριος 2003

ΧΑΡΤΗΣ Ι:

θέση της Θράκης σε σχέση με

τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και

τις λοιπές χώρες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• Θράκη

D Υπόλοιπη Ελλάδα

D Λοιπές Χώρες

ΚΛlMAΚA: 1 : 5.600.000
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Κοlνωνικές Συνιστώσες & Πολεοδομική Πραγματικότητα

Στους Μειοvοηκούς Οικισμούς Της Θράκης

J\'\!-

+

45.63 %

54.3

•

Κηπουρός Στέφανος

Κlοσσές Ι wης

ΧΑΡΤΒΣ2:

Εκτίμηση της κατανομής του

πληθυσμού κατά θρήσκευμα

στους τρεις Νομούς της Θράκης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣAΛJAΣ

ΠΟΑΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑ:ΞΙΑΣ

ΠΟΑΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ:ΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κοινωνικές συνιστώσες και

πολεοδομική ΠΡαΥματικότητα στους μειονοτικούς οικισμούς

της Θράκης

Φοιτητές :Κηπουρός Σπφανος
Χιοσσές Ιωάννης

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαλtvης Kωνσ.mvτfνoς

•
•

Ποσοστό χριστιανικού

πληθυσμού στο Νομό

Ποσοστό μουσουλμανικού

πληθυσμού στο Νομό

ΒΟΑΟΣ, Σεπτέμβριος 2003 ΚΛΙΜΑΚΑ: Ι : 1.300.000
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Κοινωνικές Συνιστώσες & Πολεοδομική Πραγματικότητα

Στους Μειονοτικούς Οικισμούς Της Θράκης

•

+

Ι7.86~

•

Κηπουρός Στέφανος

Κιοσσές Ι ι WΗς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜιΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κοινωνικές συνιστώσες και

πολεοδομική πριryμαΤΙKότ/τα στους μειονοτικούς οικισμούς

της θράκης

Φοιτητές :Κηπουρός Στtφανoς
K,oσσέ~ Iωάvνη~

ΕπιΡλέπων Καθιπητής :Λαλtνης Kωνσταvτiνoς

ΒΟΛΟΣ, Σεπτέμβρως 2003

ΧΑΡΤΗΣ3:

Εκτίμηση της κατανομής της

μουσουλμανικής μειονότητας

κατά εθνοτική ομάδα στους

τρεις Νομούς της Θράκης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

•
Ποσοστό Πομάκων στο

Νομό

•
Ποσοστό τoυΡίcσyενών στο

Νομό

Ο
Ποσοστό αθίΥΥανων στο

Νομό

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 1.300.000
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Κοιν νικές Συνιστώσες & Πολεοδομική Πραγματικότητα

Στους Μειονοτικούς Οικισμούς Ι ης Θράκης

Κηπουρός Στέφανος

Κιοσσές 1 άννης

]

,..

•

8υρ

Ο OOρyΆVη
ΔΡΑVιά

ΚέχροςΟ

Mjφη

AλέξανδρouπOλη

[Μπες

...
Ι

Ν '
tyφαια ΘΡΑΚΗ

Πάνδροσος.

Ίασμο ΣωσlηςΟ Μίσχος Φυλλύρα
~;,=,".:~~~[I~~:{]ΚoμOTηνή u

DΆραιος

ΟΔΟΠΙ

l1Ξργάνη,
-υλαγα~ .οχυρό ••~_ ..,~,.

·.ΜαΡώνεια
ΠλαταVΊτης

ΞΑΝΘΗ

Λ Βιστσνίδα

linOTaf 1'1 Καλλίσιη

• Πόρτο-ΛάΥος

7\ΒδηΡΝ Π,
κό ,πο,Φαναρι

]

]

Ί

,

ΒΟΛΟΣ, Σεπτiiμρριoς 2003

ΕπιΡλέπων ΚαθηΥητής : Λαλένης Kωνστσ:ντfνoς

Φοιτητές : Κηπovρός Στέφανος
Κιοσσές Ιωάννης

ΠANEΠΤΣfHMlO θΕΣΣΑΛIΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΙΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ4:

Ενδεικτική παρουσίαση των

μειονοτικών, των χριστιανικών

και των πολυπολιτισμικών

οικισμών στο χώρο του Νομού

Ροδόπης
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κοινωνικές συνιστώσες και 1---:..=.....--:--------1
πολεοδομική ΠΡαΥματικότητα στους μειονοτικούς ΥΠΟΜΝΗΜΑ

οικιαμούςτης θράκης 11 Πολυπολιτισμικοί οικισμοί

11 Χριστιανικοί οικισμοί

Ο Πομάκικοι οικισμοί

11 Οικισμοί Τουρκογενών

j

ΚΛΙΜΑΚΑ : Τ : 600.000
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Κοινωνικές Συνιστώσες & Πολεοδομική Πραγματικότητα

Στους Μειονοτικούς Οικισμούς Της Θράκης

Κηπουρός Στέφανος

Κιοσσές Ι ,ιwης

OMέδQυσα

ΘΡΑΚΗ

~

vi αρυόφuτoΞANΘ' Ο Eχiνoς

Σ υρούπολη [ Μύκη ΟΣάτρες

~~

ΔΡΑ

MAKEΔONIA~~ Θέρμεc..::
ΜεΝβοιαΟ 1:U

.., --
ί1 ΚΑΒΑΛΑ ..... ΟΔΟ Η

B,σJ 'ιιιδα

OOJ]
Χρυσούπο

Ποταμια

ιfύ~ραM Πόρτο'7lάγος

Ι
Ο " ΚΟΛΠΟΣ\ Π ';'
~ανα

J αμωτή\ Άβατο
• ΘΡΑΚ/ΚΟ:",... ~

, rn n ΛΑΓΟΣ

ΒΟΛΟΣ, Σεπτέμβριος 2003

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαλένης Kωνσ:rαντ/νoς

Φοιτητές : Κηπουρός Στέφανος
Κωσσές Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ5:

Ενδεικτική παρουσίαση των

μειονοτικών, των χριστιανικών

και των πολυπολιτισμικών

οικισμών στο χώρο του Νομού

Ξάνθης
ΔιΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κοινωνικές συνιστώσες και r--------------1
πολεοδομική ΠΡαΥματικότητα στους μειονοτικούς ΥΠΟΜΝΗΜΑ

οικισμο6ςτης θράκης 11 Πολυπολιτισμικοί οικισμοί

11 Χριστιανικοί οικισμοί

Ο Πομάκικοι οικισμοί

IDI Οικισμοί Τουρκογενών
ΚΛΙΜΑΚΑ: Ι : 600.000
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Κοινωνικές Συνιστώσες & Πολεοδομική Πραγματικότητα

Στους Μειονοτικούς Οικισμούς Της Θράκης

Κηπουρός Στέφανος

Κιοσσές Ι wης

ΡΚΑ

Ανόριανούπολη

Kcι:σTανιέιII

Κόμσιι ~αtύ·

ι

Ορεσιιάδα.

Σοφικό.
"

Διδυμότειχο. )

Μέγα Δέρειο

Ο
Σoυφλl

Δαδιά

ΘΡ

,

'..<ΡΟΔΟΠΗ
"--

""':'ri,ομοτηνη
]

Ι

1

1
1

]

ΒΟΛΟΣ, ΣαΠμΙΙΡιος 2003

ΠΑΝΕΙΠΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΙΙΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ X.IlPOTAaIAΣ

ΠOΛEOΔOMIAΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑιΠΥΞΗΣ

XArTHΣ6:

Eνδεumι<ή _OυσUΙσΙΙ _ν

μaoVOΤΙKών, 1'Ο)ν xιιurnανικόtν

και 1'Ο)ν ιιο1uroΑιτιομικών

ο""σμό>ν σro χώΡο ...., Noμoi)

I-..!:ΈII~poo!!.:=====:-_-lΔιΠΛΟΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΆΣΙΑ : Κοι....νικές ""νumiισεςκαι ΥΠΟΜΝΗΜΑ
..woδoμu<ή apσnιατΥC6τφα οτοος μειoνonκo6ς

οικισμο6ςτης θράκης • πO.....Oλ>.<ισμυcOίοllOOllOί

-τητtς :X,,1WIψόςΣ~ Ii XρW%UlVUCOiOuooμOί
Xιoιισi>ςΙαιάννrι>

Ο ΠoμάιcucoιOUCΙΣΜOί

• Ouooμoί Τουρκογενών
ΚλIΜΑΚΑ= ι . 900:000
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ΚΟ1ν ν1κές ΣυV1στώσες & ολεοδομ1κή Πραγμαηκότητα

Στους Μειονοηκούς 01κισμους ης Θράκης

Κηπουρός Στέφανος

Κιοσσές Ι αν/ης
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ΠΑΝεΠIΣΤΗΜIΟ 8ΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΊΕΧΝΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΔIΠΛΩΜλΠΙΙΗ ΕΡΙ'λtIλ

ΙΙOJllα/lllίEΣ mlΣΠΩZEZιωπOλBObCJoIIα/

f!l'λJ')IAΤ1ΚΟΤΗΤλ tTM WIHoιισnιιιπtOIΚJDI<IY%1I1t
ιPAIWΣ

rMHMA ΜΗΧλΝιΚΩΝ XΩlmAElA!

ΠΟΛΟΟΔιυλΣ Ι ΠEPlΦEPεlAΚIiΣ λΝΑιIΤΥεω:

Ν
ω-



Κ('!\' νι"IΙ: 2:υνιστc'uσcc. & σλεοδομι"ι'ι Πραγματn:ι1τηnι

l.ΤUIJ.; i\,IΙ:Ι(I\·,IΤιΚiΗΊ-.; Οικισμ(ι\)ς Tη~ Θρiικη.;

Ι< ηπουρ(ι..:. ~TΙ:φανoς

Κ ωσσcς Ι ΗηΊ,Ι";

1
Ι

1

1

]

J

Α' ΠPOΣTAΣlA ΤΩΝ ΜElΟΝΟΤΗΤΩΝ

ΆρΟ,37

Η Τουρκία ανα;.αμβάνει τηl' υποχρέωσΕ ι' όπως QΙ εν τοις άρθροις 38-44
πcριεχόμr.vω διατάζεις α\ιαγvωρισθώσιl' ως θεμε;.ιώδεις νόμοι. όπως ουδείς

ιιόμο; ή καvοl'ισμός ή επίσημος τις πράξις διατr.λ(Vσιl' ει' αντιφάσει ή [Ι' anιθέ·

απ τ:ρος τα; διατάξr.ι; ταύτα:; και όπως οιιδι:.ίς νόμος ή καllΟI'1σμός ή επίσημός

τις πράξις ι.:ατισχύ(UGΙI' αυτών.

ΆρΟ 38

Η <ουρκική κuβέρlιησις αναλαμβάνει τφ' tJTrOxpcwall' να παρέχπ εις πά

)'Τας :οος κατοίκους ,ης Toupf~fa; r.λήρη και απόλυτον προστασίαι' της ζωής

"..-α; τη; 6.ι:ιιθεΡία:; αυτών. αδιακρ[τως γcι-'Ι'ήσcως, r.Ο1'lκότητος, )'λώσσης, φlJ~

λής ή θρησκιίας.

Πάντc:; οι κάτοικοι της Τουρκίας JIIl:aιoIjj'rQl να πρεσβωωσll' r.ι.r.rJθtρωςι

δημοσίq. τε και κατ' lδίαι ι . πάσαl' πίστιι ι, θρησκείαl' ή δοξασία\', (όι' η άσκησις

δι:ι' ήθιλι:ν ε[ναι ασυμβίβαστος προς την δημοσία\' τάςΗI και τα χρηστά ήθη.

Αι μη μουσΟΙJλμανlκαί μεΙ0νότητr:ς Πα απολαύωσι πλήρως τη;, c;,ωθερίας

ΚΌκ;.οφορΙας και μεταναστεύσεως υπό την επιφιίλαζll' τωl! εφαρμοζομέιιωι l εφ'

ό;.ΟIJ ή μέροι>; του εδάaιoυς εις άπαντας του; Τούρκους υπηκόοος μΙτρων, άτινα

ήθr.;.ο\' τι;χό)' ;.ηφθiι υπό της τουρκικής κυβερl'ήσεως χάρηl τη:; εΟι'ικής αμύνης

,.;αι της τηρήσεως τη:;. δημοσία:; τάςεως.

ΆρΟ.39

Οι ανήΚΟ\'fCς ει:; μη μοοσουλμπηκάς μειο)'(}τητας οr:.ήκοο/ Τούρκοι θα

απο;.αιίωσι ,U)\' αυτών αστ/κωl· κω πολιτικώl' δικαιωμάτω\'. ωl' και ΟΙ Λ10υ~

σου/.μαl'οι,

Πάντες οι κάτοΙJ\Ο/ της Τουρκία';, άνιυ διακρίσεωςθρησκι:ύματοςθα ώσιν

ίσοι αr.έναντι του νόμου.

Η διαφορά θρησκείας. δοξασίας ή πίστεως δει' oφεί.~cι )ια αποτι:λέσπ

κώλυμα δι . ουδένα Τούρκον υπήκοοι' ως τ..ρος τηι' απόλαυσΗ' τωl' αστικών και

πυλιτικώl' δικαιωμάτωl' και JJfQ. τηl' παραδοχή)! εις τα:; δημοσίας Θίσω;. αςι

ώματα και τιμάς ή τηl! εςάσκησιι ι διαφόρων επαγγελμάτωι ι κω βιομηχανιών.

Ουδείς r.εριορισμός θtλεl επιβληθά κατά της ελευθέρας χρήσεως παρά

παιτό.; Τούρκου υπηll:όου οιασδήποτε γΛ.ώσσης. εΙτε εν τως ιδιωτικαίς ή εμπο

ρικαίς σχέσεσn ι, είτε ως προς τηll θρησκεία ν, τον τύπον και πάσης φύσεως

!\ημοσιεύματα, είτε ει' τως δημοσίως σιιναθροίσισιν.
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Κ{)I\'\·j\,Ιf;.Ί';'; Συ\'I(1ΤCί)(1ες & Ilολcο60μη.:1'1 J Irο.γ,ιι<l.τll,:(;τητrl.

~ωu.;: :\,Ι:ι(\\"(ltIΚΟ()-; Οιt,:ισμοίJ;; '] ης ΘριΊκη..;

ΚηlΙουρ(lς ~n';φα,,()ς

1\ ωσt1"r.ς IN/n'vl};

Παρά την ιίπαρξΙI' της επισήμουγλCΙJσσης, θα παρέχωνταιαι προσήκοι;σω

r.υκoλίαι Γ.ις τους Τούρκους υπηκόους, τους λαλοl)).·τας ί'λώσσαν άλί.ην lj την

τουρκική\!, διά τφ' προφορικήν χρήσll' της γλώσσηςαυτών ενώπιοl' τωι' δικα·

στηρίωl '.

ΆρΟ.40

Οι Τούρκοι υπήκουι, οι ανήκοντες εις μη μουσουλμανικάςμειονότητας.

θα απολαιίωσι νομικώ;και πραγματικ(vςτη:; αυτής rι.ρoστασίαςκω των αυτών

Γ.πυήσεωl.·, ων αrι:oλαιίoυσι και οι ;,οιποί Τούρκο! υπήκοοι. θα i:xwaJv ιδίως

ίσοι' δικαίωμα να συνιστώσι, JIεuOlJιowar και cποπτεύωσll' ιδίαις δαπάlιαις

παντός ιίδaυς φιλανθρωπικά, θρησκευτικά '! κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και

;.οιπά εκπαιδευτήρια, μετά τοl> δικαιώματα::; να ποιώι'Ται ελευθέρως ει' αυτοίς

χρήση' της γλώσσης των και να τελώσιι' ελευθέρως τα της θρησκεία; ΤΙιΗ·,

Άρθ.41

Ει' τως π.όλεσι και περιφcρcίαις, έ1 ιθα διαμf:νcl σημαι'τική αναλογία υπηκό

ω\' μη Μαυσουί.μάνωι'. η τουρκική κυβέρνησις Οα παρέχπ ως προς Τη\' δημο

σιΏν εκπαίδευση' τα;; προσηκουσας ευκολίας προς εςασφάλισιν της εν ΤΟfς

δημοτικοίς cχολr.iοις παροχής εν TrJlJjq. αιJτώι' γλώσσu της δ,δασκαλiας εις τα

τέλ'να τωι' εν λόγφ Τούρκων υπηκόωι'. Η διάταξις αύτη δει' κωλύει τηl' τουρ

λϊκήν κυβέρνησιν να Kαταστήσrι υποχρεωτικήμ τηl' διδασκαλiαν της τουρκικής

).ώσσης t\' τοις ειρημέι'οις σχολείοις.

Εν ται; πόλεσι και πcριφερr.ίαις, ένθα υπάρχr.f σημα\'Πκήaναλο/'ία Toύρ~

λ'ων υπηκόωιι , ανηκόl'τωνεις μη μOιJσOιJ}.μαι'lκάςμειονότητας. θέλει εξασφα

λισθά εις τας μειονοτήτας ταύτας δικαία συμμετοχή ας τηι' διάθισ,ν τιοι' χρη

μ,α-:ικώι' ποσών, άτινa τυχό\, θα cχορηγούl'Το εκ του δημοσίου χρήματος ΙΥπό

το/. προίίπολογισμού του κράτου; ή τωl' δημοσίων και λοιπώ}, προϋπολογι

σμώl' επί εκπαιδωτικψ, θρησκωτικφ ή φιλαιιθρωπικω σκοπω.

Τα r:οσά ταιίτα θα καταβάJ.;.ωι·ταιεις τους αρμοδιΌυ:;αντιπροσώπου;τωl'

ιι,διαφεΡομΙνωl'καθιδρυμάτωl'και οργαι·ισμώl'.

ΑρΟ.42

Η f()ΙΨΚfκή κυβίρνησις δίχεται να λάPrι anf.valITl τω ι' μη μουσουλμαl'ι

κώι' μειονοτήτων όσοι' αφορά τφ' οlκογενειακήl' ή προσωπικήν aUTιiH' κατά

στασιν πάι'τα τα κατάλληλα μέτρα. όπως τα ζητήματα καvοviζωνται συμφώ

νω; προς τα έθιμα τωι' μcιoyoτήτων τούτωι'.

Τα μέτρα rαιίτα θέλουσιν επεςεργασθtί ιιδικαί cπιτρoπαί. απoτc;,oύμι:ναι

ι~ ίσοι) αριθμού αl'τιπροσώπω\ι της τουρκικής κυβερνήσεως και μιας εκάστης
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Τα/ν ενδιαφερομένων μειονοτήτων. Εν περιπτώσει διαφωνΙας η τουρκική κυ

βtρνησις και το Συμβούλιον της KOlvwvfaJ; των Εθνών θtλoυσl διορίσει aπ6

κοινού ιπιδΙα/τητήν, εκλεγόμr.νoν μετaςύ των EvpwnaJwv νομομαθών.

Η τουρκική κυβέρνησις υποχρεούται να nαptX1J πάσαν προστασΙαν εις τας

εκκλησΙας. συναγωγάς. VEKporαιpt(a και λοιπά θρησκευτικά καθιδρύματα των

ειρημένωνμειονοτήτων. Εις τα ευαγή καθιδρύματα, ως και τα θρησκευτικά κω

φιλανθρωπικά καταστήματα των αυτών μειονοτήτων, των ήδη ευρlσKoμtνων

εν ToUPKlq., θα παρέχηται πάσα tVKo;.fα και άδεια, η δε τουρκική κυβtρνησις,

προκειμένου περί ιδρύσεως νέων θρησκευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυ

μάτων, ουδεμίαν θέλει αρνηθri εκ των αναγκαΙων ευκολιιί)ν, α[τινες έχουσιν

εςασψαλισθri εις τα λοιπά ιδιωτικά καθιδρύματα ομοία:; φύσεως.

Άρθ.43

Οι εις τα; μη μουσουλμανlκάς μειονότητας ανήκοντες Τούρκοι υπήκοοι

δεν θα ώσιν ιmοχρεωμtνοl να εκτελώσl πράςεις. αποτελούσας παράβασιν της

πίστεως ή τω\' θρησκευτικών των εθΙμων, ούτε θα περιπΙπτωσlν εις ανικανό

τητά τινα, αρvούμr.νοι να παραστώσιν εvώπιον των δικαστηρ(ων ή να εκτελt

σωσι νόμιμόν τΖνα πράξ,ιν κατά την ημέραν της εβδομο.όlαΙας των αναπαύσεως.

Ούχ ήττον η διάταξις αύτη δεν απαλλάσσει τους Τούρκους τούτους υπηκό

ους των υποχρεώσεων, αΙτινες επιβάJλOνταl εις πάντας τους λοιπούς Τούρ

κους υπηκόους προς τήρησιν της δημοσΙας τάζεως.

Άρθ.44

Η ΤουρκΙα παρο.όέχεται όπως σι διατάζεις των προηγουμένων άρθρων του

παρόντος τμήματος, εφ , όσον α/}'ορώσιν εις τους μη Μουσουλμάνους υπηκό

ους τη, Τουρκ{ας. ωτοτελέσωσιν υποχρεώσεις διεθνούς συμφέροντος και τε

θώσιν υπ6 την εγγύησιν της Κοινωνίας των Εθνών. Αι δ,ατάςεις αύται δεν

δύνανται να τροποποιηθώσιν άνευ της συγκαταθέσεως της πλιιοψηφΙας του

Σvμβουλfου τη:; Κοινων(ας των Εθνών.

Άρθ.45

Τα αvαγνωρισθtντα διά rwv διατάξ,εων του παρόντος τμήματος δικαιώ

ματα ει;; Τα( εν TOVPKfQ. μη μoυσOυλμανlκάt; μειονότητας αναγνωρίζονται mf
σης υπό της Ελλάδοςεις τας εν τφ εδάφε, αυτής ευpισκoμiνaςμουσουλμανlκάι;

μειονότητας.
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Β 'ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΙΜΒΡΟ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟ

Άρθ. 14

Αι νήσοι Ίμβρος και Τένεδος, παραμένουσαι υπό την τουρκικήν κυριαρ·

χΙαν, θα απολαύωσιν ειδικής δlοικητικήι; οργανώσεως, αποτελουμένης εκ το·

πικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησlν εις τον μη μουσουλμανικόν

ιθαγενή πληθυσμόν δι • ό. τι αφορά εις την τοπικήν δ,οΙκησlν και την προστα·

σίαν των προσώπων και τωι' περιουσιών. Η διατήρησις της τάξεως θα εξα

σφαλΙζηται εν αυταΙς δι' αστυνομlας στρατολογουμένης μεταξύ του ιθαγενούς

πληθυσμού, τσ φροντ/δι της ως άνω προβλεπομένης τοπικής διοικήσεως υπό

τας διαταγάς της οποΙας θα διατελΥ. Αι συνομολογηθείσαι ή συνομολογηθησό

μεναι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμφωνίαι, ω αφορώσαι την ανταλλαγήν

των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, δεν θα εφαρμοσθώσιν εις τους

κατοΙκους Ίμβρου και Τενέδου.

Άρθ. 15

Η Τουρκία παραιτεΙτω υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τΙτλου

επί των κάτωθι αριθμουμένων νήσων, τουτέστιν της ΑστυπαλαΙας, Ρόδου,

Xά.i.κης, ΚαΡπάθου, Κάσσου, Τήλου, Ν/σύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου,

Λειψούς, Σύμης και Κω, των κατεχομένων νυν υπό της ΙταλΙας και των νησΙ

δω\-' τω~' εξ αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου ΚαστελλορΙ(ου (όρα χάρ

την υπ ' αΡιθμού 2).

Άρθ. Ι6

Η ΤουρκΙα δηλο! ότι ΠαΡαιτε!ται παντός τίτλου και δικαιώματος πάσης

φύσεως επΙ των εδαι;rιώ~' ή εν σχέσει προς τα εδάφη άτινα κεΙνται πέραν των

προβλεπομένων υπό της παρούσης Συνθήκης ορΙων, ως και επί των νήσων,

εκτός εκεΙνων ων η κυΡlαΡχ(α έχει αναγνωρισθή αυτή διά της παρούσης Συνθή

κης, της τύχης των εδαφών και των νήσω~' τούτων κανονισθεlσης ή κανονι

σθησομένης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Αι διατάςεις του παρόντος άρθρου

δι" θίγουσι τας συνομολογηθεΙσας ή συνομολογηθησομένης ιδιαιτέρας συμφω

ν(ας μεταf,ύ της Τουρκ(ας και των ομόρων χωρών λόγω της γειτνιάσεως αυ

τών.
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Γ' ΣYMBAΣlΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΛΗθΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

(Υπογραφέντα τσ 30-1-1923)

ΗΚυβtΡνησις της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκ{ας και η ελληνι·

κή Κυβέρνησις, συνεφώνησαν επί των ακολούθωι' όρων:

Άρθ.1

Α7:ό της Ιης Μαίου 1923. θέλει διενεργηθfί η υποχρεωτική ανταλλαγή των

Τούρκ(;)\ι υπηκόων, ελληνικού ορθοδόξου θρησκεύματος, των εγκατεστημένων

επί των τουρκικών εδαφών και των Ελλήνων υπηκόων, μουσοω.μανlκού

θρησκεύματος. τωι' εγκατεστημένων cni των ελλην/κr.ίJνεδαφώ1'. Τα πρόσωπα

ωύτα δεν δύναται να υ.θωσιν ίνα εγκατασταθώσινεκ νέου ε\' ToVpKiq. ή αντι

σίοίχω:; εν Ε;.λάδι, άνευ της αδείας της τουρκικής Κυβερνήσεως ή αι'πστοΙ

χως τη; ελληνικής Κυβερνήσεως.

Άρθ.2

Δσ θα περιί.ηφθώσιν εις την ει' τψ πρώτψ άρθρφ προβλεπομένην ανταλ-

λαγήl':

α) ο/ Έλληνες KG.':"OlKOl της Κωι'σταντινουπόλεως

β) ΟΙ μουσουλμά'Vοι κάτοικοι της Δ. Θράκης

θέ;.ουσι θεωρηθfι ως Έi.;.ηνες κάτοικοι της Κωνστα\·τινουπόλr.ως, πά

1":'"[,; ο/ Έλληνες ΟΙ εγlω-:-εστημένοι ήδη προ της 30ής Οκτωβρίου 1918, εν tl1
7u.:ριφερείg. της Νομαρχία; Κωνσταντινουπόλεω.:;. ως αυτή καθορίζεται διά του

Ι'άμο!; του 1912. Θέλουσι θεωρηθfι ως μουσοιιί.μάνοι κάτοικο! της Δ. Θράκη"

πάι'τcς ΟΙ μουσουλμάνοι οι εγκατεστημένοι η τα περιοΧΌ ανατολικώς της

μεθορίου γραμμής της lωθορισθείσης τψ 1913 διά της Συνθήκης του Βουκου

ρεστίοι·.

Άρθ.3

Οι Έλληι'ες και ο/ μουσουλμάνοι οι εγκα:αλείψαι'τες ήδη από της 18ης

Οκτωβρίου 1912 τα εδάφη ων οι Έλληνες κω οι Τούρκοι κάτοικοι θέλουσιι'

αμοιβαίως αΙ'ταλλαηί, θα θεωρηθώσl περιλαμβανόμενοι ει' rU ανταλλαγό τt}

πρoβλi:πoμένy εν τψ 1 άρθρψ. Η έκφρασις «'μετανάστης» εν t'(l πaρoύσyΣυμβά

σει περιλαμβάνειπάντα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα μέλλοντα να μετα

ναστεύω.,.ι ή έχομτα μεταναστεύσειαπό της 18'1; Οκτωβρίου 1912.

Άρθ.4

Πάντες οι ικανοί άρρενες (HOMMES VALIDES). οι ανήκοντες [.1ς τοι'
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cί.ληνικόν πληθυσμόν, ων αι οικογένεια, εγκατέλειψαν ήδη το τουρκικόν έδα

φα;. οι κρατούμενοι vv\-' εν TOVPKfQ.. θα αποτελέσωσι το π.ρώτον τμήμα ες

Ελλήνω.', οΙτινες θα σταλώσrv εις την Ελλάδα συμφώνως τ" παΡOύσrι Συμβά

σει.

Άρθ.5

Υπό τη\! επιφύλαζΊ\' των διατάςεωι' των άρθρων 9 κω lO της παρούσης

Σι)μβάσεως, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και αι απαrτήσεις των ε\' Τουρκία

Ελλήνων ή τωl' εν Ελλάδι μουσουλμάνων ουδόλως θέλουσι θιγπ avvcnciq. τη:;

)'ενησομένη:; δυνάμει της π.αρούσης Συμβάσεως αιιταλλαγής.

Άρθ.6

Ο!)δέν κώλυμα θέλει παρcμpληθfι δι' οποιανδήποτε αιτίαν, ως προς την

αιιαχώρησιν προσώπωΊΙ ανηκόντων ας τους ανταλλακτέους πληθυσμοιJς. Εν

περfπτώσει τελεσιδίκοι; καταδΙκης εις επανορθωτικήν ΠΟίνήν και εΊ' περιπτώ~

σει μη οριστικής καταδίκης ή ΠΟ1Ί'fκής διώξεως κατά μCΤανάστOΙ), () τελευ

ταίος ούτος θέλει παραδoθtί υπό των Αρχών της διωκούσης χώρας, εις τας

Αρχάς της εις ην μεταβαίνει χώραν ίνα εκτίσΥ την ΠΟfνήΊ' του ή δικασθύ.

Άρθ.7

Οι μcτανάσται et;.OVaf)! απoβάJ.rι την [θαγένΕ:1αι! της εγκαταλειπομένης

παρ' αυη.ίΗ' χώρα; και αποκτήσα τη)' της χώρας προς ην KατευθύνOνΤαl, άμα

τη αφίξει των εις το έδαφος αυτής. Οι μετω'άσται, οι εγκαταλείψαντες ήδη τφ'

μα ή τηl,' ετέραΊ' τω Ι' δυο χωρώΊ' και μη αποκτήσαντες εισέτι τη.' νέαΊ' αυτώ\'

υπηΚQcJτηΤQΊ'. θέi.oυσιl' αποκτήσυ την υπηκοότητα ι' ταύτηι' κατά την χρaνολο

γίαν της υπογραφής της παροι)σης Συμβάσr:ως.

Άρθ.8

Οι μcτανάcται θα ώσΗ' l;}.εύOCΡOI να συναποκομίσωσll' ή να μr:ταφlρωσι

την πάσης φύσεως κινητή)' αυτ([)ν περιουσία)' χωρίς δια ΤΟΙ' λόγον τούτον να

τοις επιβληθσ τέλος τι εξαγωγικό ή εlσαγωγΙK6~' ούτε άλλος τις φόρος,

Ομο{ως τα τέλη πάσης κοινότητο; (πεΡfλαμβανομlνου και προσωπικού των

τεμενών (τζαμιών). εκκλησιών, μοναστηρίων (τεκκί). ιερατικών σχολών

(μενδρεσέ). σχολε{ων, νοσοκομε{ω)', εταιρειών, συνεταιρισμών και νομικών

προσώπω\' ή άλλων ιδρυμάτων οιασδήποτε φύσεως) ήτις θέλει εγκαταλεfψο το

έδαψος ενός των συμβαλλομlνων Κρατών, δυνάμει τηι; παρούσης Συμβάσεως.

θα [χωσl το δικα{ωμα να συναποκομ{σωσιν ελευθέρως ή να μεταφέρωσι την εις

την εαυτών κοινότητα ανήκουσα κινητήν αυτών ntPIovafav. Υπό των Αρχών

237



K()lνω\'II({;~ :'H\'lσtίoσες & Πολεοδομn:ι'} Ι ]r(J.Y,U(lnI,x")rIlnι

2..ωο..; \'1::ΙΙI\'ΙΗικυίl;,; Οlκισμιιίl-; ·11\; ΗΡ(lκης
Κ ηπιnψ(Ίς ~τι';([)ανoς

ΚωσσΔς ] ν\'η~

1
]

n
]

J

των δύο χωρών θέλει παρασχεθtι πάσα ευκολία μεταφοράς τα συστάσει της

Μικτή:; Επιτροπής, της 1lροβλεπομένης υπό του άρθρου Π. Οι μετανάσται

οίτινε:; δεν ήθελον δυνηθό να προσκομίσωσιν πάσαν ή μέρος της κινητής

αυτών περιουσίας δύνανται να αφήσωσι ταύτην cnf τόπου. Εν το περιπτώσει

ίαύΤΌ, αι τοπικα( αρχαί υποχρεούνται να καΟορίσωσι. παρισταμένουκαι του

ΜCτανάστoυ, τηι' αςfαν της παρ' αυτών εγκαταλειπομένηςκινητής περιουσίας.

Τα πρωτόκολλα, περιέχοντατον κατάλογΟΥκαι την αςίαν της υπό του μετανά

στου εγκαταί.ειπομένηςκινητής περιουσίας. θα συντάσσωνταιεις 4 αντίτυπα,

ως εςής· το ένα θα φυλάσσηται παρά των τοπικώι' Αρχών, το δεύτερο θα

;:αραδίόηται εις την εν τφ άρθρψ lJ προβλεπομένηνΑ!ικτήν Επιτροπήν. ίνα

χρησιμεύσrιως βάσις διά τηι' εν τψ άρθρψ 9 προβλεπομένην εκκαθάρισιν, το

τρίτο\' G\'rirur.:ov θα παραδίδηται εις την Κυβέρνησιν της εις ην μεταναστεύει

χώρας και το τέταρτοι' εις τον μετανάστην.

Άρθ.9

Η ακίνητος αγροτική ή αστική ΠΕριουσία, η αι!ήκουσα εις τους μετανά

στας, ας τας ειι τφ άρθρψ 9 αναφερομένας κοινότητας, ως και η παρά των

μεταναστών ή των κοινοτήτων εγκαταλειπομένη κινητή περιουσία, θέλουσιν

εΚKαθαρισ0iι συμφώνως Ίφος τας κατωτέρω διατάξεις υπό των μικτών επι

..ροπώ\· των προβλεπομένων εν άρθρψ /J. Αι περιουσίαι αι κείμεναι εις τα

εδάφη ία υπαγόμενα εις τφ' υποχρεωτικήν ανταί.λαγήν, ανήκοι)σαι δε εις εκ

}-~;'ησιασΤΙKά ή ευαγή καθιδρύματα κοινοτήτων εγκατεστημένων υς έδαφος μη

υπαγόμnοι' ει:; ανταί.;.αγήι', θΟουση' ομοίως εκκαθαριοθό ΙJπό τους αυτούς

όρους.

Άρθ. 10

Η εκκαθάρισις της κινητής και αΚ1'Ι!ήτου περιουσίας της GI'ηκούσης εις

rrρόσωr:α, εγκατα;.εiψαντα ήδη τα εδάφη των Υψηλώ)' Συμβαλλoμένω~' Με

ρώι', θεωρούμενα δε δυνάμει του άρθρου 3 της παρούσης Συμβάσεως ως υπαγό

μενα ει; .ην α~ταλλαγήν των πληθυσμών, θέλει συντελεσθiι συμφώνως προς το

άρθρο 9 λ:αι αΙ'εςαρτήτω; παντός μέτρου οιουδήποτε χαρακτήρος, όπερ, συμ

φώνως r.po; τους νόμους ή άλλα διοικητικά μέτρα πάσης φύσεως, Bcuπraot

''Τω'' ar.ci .ης 18ης Οκτωβρίου 1912 ει' Ελλάδι ή ει' Τoυρκf~ ή καθ' οιονδήποτε

άΙ.ί.ο)' ίρόπον, έσχεν ως αποτέλεσμα οιονδήποτε περιορισμό ν του δικαιώματος

της ιδιοκτησίας επί της περιουσίας ταύτης, οίον κατάσχεσις, αναγκαστική

π.ώλησι-; και άλλα. Όσον αfJJopQ. τα; απαλλοτριωθείσας περιουσίας, η Μικτή

ΕΤίιτροπή θέλει προβό εις νέαν εκτΙμησιν των από της 18ης Οκτωβρίου 1912
απαλλoτρ,ωθεισώ~' τούτων περιουσιών, αίτινες ανήκον ω; πρόσωπα vπoKεIμε-
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να εις την αvταλλαγήν των δύο χωρών και αίτινες Ktfvrαz εις τα υποκεfμενα εις

τηι' αnαλ;.αγήν εδάφη. Η Επιτροπή θα καθορίσΥ υπέρ των ιδιοκτητών ανττ

στάθμισμα προς επανόρθωσΗ' της ζημfας, φ' θέλει βεβαιώσΥ. Το ποσόν του

αντισταθμfσματος τούτου θέλει axBrJ εις niarwalV των ιδιοκτητώντούτων και

εις τηι' χρέωσιι' της Κυβερνήσεως,cnf του εδάφους της οποίας ευρίσκονται τα

απαί.;.οτριωθέντα ακίνητα. Εις ην ncpfnrwazv τα εν τοις άρθροις 8 και 9
αναφερόμενα πρόσωπα δεν ήθελον εισπράζ" το εισόδημα των περιουσιών της

καρr.ώσεω-;, των οποίων cfxo\' κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπον στερηθό. η

ανταπόδοσις της αξίας των εισοδημάτων θέλει τοις εξασφαλισθri επί τα βάσει

της μέσης προπολεμικής αποδόσεως, καθ' όv τρόπον θέλει ορίσα η Μικτή

Επιψοπή. Η ε\' τψ άρθρψ JI προβλεπόμενηΜικτή Επιτροπήκατά τηl' εκκαθά

ριση' των εν Ελλάδι περιουσιώντων Βακουφίωνκαι των εκείθη απορρεόντωΙ.'

δικαιωμάτωνκαι συμφερόντωνως και των αναλόγων ιδρυμάτων τω\' ανηκό

ντωl' εκ Έλληνας εν ToVPKfq. θέλει εμπνευσθfι εκ των καθιερωθεισώι' αρχ(1:ιν

εις τα; πρσηγουμένας Συνθήκα;, όπως εζασφai.ίσtJ πλήρως τα δικαιώματα και

συμφέροι'τα των ιδρυμάτων το!)των και TWI' ιδιωΤcJ)ν των Ξl.όνΤα/\' σχr.τ/κά

συμφέροντα.
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΒΡΕΘΗΚΕ

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (Ε.Ζ.)

Η Ε.Ζ. εισήχθηκε το 1936 από τη στρατιωτική δικτατορία εκείνης της περιόδου. Έκτοτε

υπήρξαν πολλές αλλαγές στη Νομοθεσία που αφορά στην Ε.Ζ. η οποία όμως πλέον δεν

ισχύει. Η Ε.Ζ. σήμαινε ότι μια αρκετά μεγάλη περιοχή, που ήταν ενσωματωμένη στην

οικονομία της χώρας, τέθηκε ξαφνικά κάτω από σημαντικούς περιορισμούς, οι

σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:

• Χρειαζόταν άδεια εισόδου από την Αστυνομία προκειμένου κάποιος να

εισέλθει στην Ε.Ζ.. Αυτή η άδεια ήταν ένα είδος «διαβατηρίου για εσωτερική

χρήσΨί μόνο, που επιδεικνυόταν στα σημεία ε'λέγχου (μπάρες), τα οποία

ελέγχονταν από το στρατό.

• Οι κάτοικοι της Ε.Ζ. είχαν μια ειδική ταυτότητα, που έπρεπε να ανανεώνεται

κάθε εξάμηνο.

• Κανένας δεν επιτρεπόταν να μεταναστεύσει μέσα στην Ε.Ζ. ή από ένα χωριό

της Ε.Ζ. σε άλλο, εκτός αν είχε άδεια από τη Νομαρχία της περιοχής, η οποία

την χορηγούσε, αφού πρώτα είχε συμβουλευτεί την Επιτροπή Στρατιωτικής

Ασφάλειας (ΕΣΑ).

• Κανένας μη κάτοικος της Ε.Ζ. δεν επιτρεπόταν να ασκήσει οποιοδήποτε

επάγγελμα μέσα σ' αυτήν, εκτός κι αν είχε προμηθευτεί ειδική άδεια από την

ΕΣΑ.

• Η ΕΣΑ μπορούσε να εκτοπίσει από την Ε.Ζ. μέχρι 5 χρόνια καθέναν που

θεωρούνταν ύποπτος για την υπονόμευση της ασφάλειας της περιοχής.

• Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν υποχρεωμένοι να συνεργάζονται στενά με

την ΕΣΑ. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί ακόμη και να αποκλείονταν.

• Κανένας δεν επιτρεπόταν να εισέρχεται και να εξέρχεται από την Ε.Ζ. ή να

μετακινείται από το ένα χωριό της Ε.Ζ. στο άλλο από τις 12 το βράδυ μέχρι τις

5 το πρωί.

• Οι φυσικοί πόροι (δάση, αμπέλια, αγροί, κλπ.) που βρίσκονταν μέσα στην Ε.Ζ.

και που ανήκαν στο δημόσιο ή περιήλθαν στην ια/ριότητά του. ήταν κάτω από

την αποκλειστική διαχείριση της ΕΣΑ. Για την διαχείρισή τους δεν ίσχυαν οι

σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά τη Διοίκηση Δημοσίων
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Κτημάτων, τον Δασικό Κώδικα και το Δημόσιο Λογιστικό. Επιτρεπόταν η

εκμίσθωσή τους χωρίς δημοπρασία.

ΣΗΜΑΝTlΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ

ΕΚΛΟΓΗΣΤΟΥ

Είναι γεγονός πως ο ρόλος που διαδραματίζει ο μουφτής στην καθημερινότητα τωιι

ελλήνων μουσουλμάνων στην Θράκη είναι πολύ σημαντικός. Από αυτά που

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4.2., έγινε φανερό ότι οι αρμοδιότητες που του έχουν δοθεί

και που είναι ακόμη μεγαλύτερες από τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων μουφτήδων

στην Τουρκία, που είναι μία καθαρά ισλαμική χώρα, προσδίδουν στο πρόσωπο του

βαρύνουσα σημασία. Ο λόγος του θεωρείται νόμος και είναι σεβαστός από όλους και

για αυτό τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονη διαμάχη μεταξύ των

σκληροπυρηνικών μουσουλμάνων, με «έξωθεν» καθοδήγηση, και των υπολοίπων.

Πιο συγκεκριμένα η όλη επιχειρηματολογία των σκληροπυρηνικών αφορούσε το

γεγονός του διορισμού των μουφτήδων, και συνεπώς της μη επιλογής του μέσω

εκλογών (ο Ν. 2345/20 προέβλεπε και την περίπτωση επιλογής των μουφτήδων μέσω

ΕΚλογών). Βέβαια κάτι τέτοιο είναι έωλο καθώς αποδεικνύεται ότι:

α) ο ισλαμικός νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα του διορισμού του μουφτή σε μη

μουσουλμανικές χώρες,

β) σε όλα τα μουσουλμανικά και χριστιανικά κράτη του κόσμου ο μουφτής διορίζεται,

γ) οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι της Θράκης, από το ]923 εώς και σήμερα δεν

αμφισβήτησαν το θρησκευτικό τους ηγέτη επειδή διορίζεται,

δ) ο ν 2345/20 που αφορά τον τρόπο εκλογής του μουφτή ψηφίστηκε πριν την

ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923, περίοδο κατά την οποία ζούσαν στην Ελλάδα

περίπου 700.000 μουσουλμάνοι,

ε) στην Ελλάδα δεν εκλέγονται ούτε οι δικαστές ούτε οι ανώτατοι λειτουργοί της

δημόσιας διοίκησης και έτσι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε εξαίρεση (Κοπάκης Μ., 2000,

Σγουρίδης Π., 2000).

Οι αμφισβητήσεις ξεκίνησαν το ]985, όταν ανέλαβε τοποτηρητής της μουφτείας ο

Μέτσο Τσεμαλί ο οποίος σε δήλωσή τότε είπε: «Εδώ και εξήντα χρόνια οι μουφτήδες
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ανέλαβαν υπηρεσία με διορισμό. Μέχρι την ημέρα του δικού μου διορισμού δεν

διαμαρτυρήθηκε κανείρ). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ο αρχικός διορισμός του

μουφη) και στη συνέχεια η αποδΟΧ1) των μουφηΊδων από το σύνολο της μειονότητας.

Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε το άρθρο του Χ. Τατίπογλου (πρώην

βουλευηΊς) στην Ακίν (φ826/23-12-1983), όπου καλούσε τους Ξανθιώτες «ομοεθνείς»

να συσπειρωθούν γύρω από τον μουφτή και χαρακη1ρισε όλους όσους γράφουν

επικριτικά κείμενα εναντίον των μουφτήδων ως προδότες της μειονότητας (Κοττάκης

Μ., 2000).

Ωστόσο κάποια χρόνια αργότερα οι ίδιοι άνθρωποι που επιδοκίμαζαν την όλη

διαδικασία διορισμού των μουφτήδων, έφτασαν στο σημείο να εκλέξουν ψευδομουφτή

χωρίς «νόμιμερ, διαδικασίες με αποτέλεσμα να εκτεθούν και συγκεκριμένα γιατί:

α) Όταν αμφισβητείται σοβαρά ο διορισμός του μουφτή από το κράτος, με το

επιχείρημα ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να επιλέγουν μουσουλμάνους και να

αναμειγνύονται στα θρησκεύτηκα ζητήματα της μειονότητας, δεν πρέπει να

υποστηρίζουν υποψηφίους για την θέση του μουφτή ανθρώπους με πολύ λιγότερα

προσόντα και ικανότητες.

β) Οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν για την θέση του ψευτομουφτή από τους

σκληροπυρηνικούς, έγιναν με ανάταση της χειρός. γεγονός που δεν συμβαίνει σήμερα

σε κανένα πολιτισμένο κράτος του κόσμου.

γ) Οι εκλογές που έγιναν στα τεμένη στις 17-8-1990 δεν 11ταν αντιπροσωπευτικές, διότι

η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν μπορούσε να οδηγήσει σε ένα αντικειμενικό

αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα στις εκλογές αυτές δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια, κάλπες

καθώς και επιτροπές. Επιπλέον η άτυπη ηγεσία τους ανακοίνωσε τα αποτελέσματα

φέρνοντας στην θέση του νικηη1 των Αγκά με 6.000 ψιΊφους, την στιγμή που οι

μουσουλμάνοι ψηφοφόροι είναι περισσότεροι από 25.000 (Κοττάκης Μ., 2000).

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι οι πραγματικές βλέψεις αυτών των μελών της

μειονότητας είναι όχι τόσο ο τρόπος εκλογής του μουφη1. αλλά ο έλεγχος του. Συνεπώς

πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι όποιες διεκδικήσεις 11 οποία αιτήματα τους πρέπει να

γίνονται με νόμιμο τρόπο. Η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργώντας σωστά καταδίκασε

αυτές τις αυθαιρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπόλογη για την καταδικαστική

απόφαση (1 Ο μήνες φυλάκιση. εξαγοράσιμη) εναντίον των ψευτομουφτήδων, για
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«αντιποίηση αρχής». Κατέστησε σαφές ότι παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον θα έχουν

την ίδια κατάληξη και σε κάθε περίπτωση είναι καταδικαστέες (Κοττάκης Μ., 2000).

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με μια σύντομη αναδρομή στους ορισμούς της κατοικίας, διαπιστώνουμε ότι η

κατοικία της Οργάνης βρίσκεται έξω από αυτούς ή τουλάχιστον στους περισσότερους

από αυτούς. Έτσι «κατοικία (house) είναι ένα κτίριο στο οποίο ζουν ανθρώπινα όντα,

και «Κατοικία (house) είναι ένα κτίριο, το οποίο αποτελεί συνηθισμένο τόπο διαμον11ς

μιας οικογένειας)), και «κατοικία (habitat) είναι ο τόπος στον οποίο ένα φυτό ή ζώο

φυσικά μεγαλώνει ή ζεn>, και «Κατοικία (habitat) είναι ένα περιβάλλον δομημένο από

τον άνθρωπο για δικούς του σκοπούς», και «Ως Κατοικία θεωρείται ένα λειτουργικό

σύστημα, που διευκολύνει την βιολογική, κοινωνική και ψυχολογική ένταξη και

ακεραιότητα του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον», και «Κατοικία είναι ο δομημένος

χώρος, ο οποίος προσφέρει προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες και συγχρόνως

είναι το υλικό κέλυφος για τις βιο-κοινωνικές δραστηριότητες που συνεπάγεται η

οικογενειακή ζωή. Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κυρίως στην κατοικία είναι

εργασία. εκπαίδευση, ψυχαγωγία, πολιτισμός, κοινωνΙJC11 επαφή". Επίσης «Κατοικία

σημαίνει κάτι περισσότερο από μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας και από ένα

συγκεκριμένο αριθμό τετραγωνικών μέτρων στη διάθεσή μας. Πρώτον, σημαίνει τη

συνάντηση με άλλους για ανταλλαγή αγαθών, ιδεών και συναισθημάτων, δηλαδή Τ11ν

εμπειρία ζωής ως πολλαπλότητα δυναΤΟΤ11των. Δεύτερον, σημαίνει την συμφωνία με

άλλους δηλαδή την αποδοχή ενός συνόλου κοινών αξιών. Τρίτον, σημαίνει να είμαστε

μΕ τον Εαυτό μας, δηλαδή έχοντας επιλέξει έναν μικρό κόσμο για μας. Τέλος, σημαίνει

την εξοικείωσή μας με τον φυσικό τόπω}.

Κύριο χαρακτηριστικό τους (εκτός από τον προτελευταίο) είναι η αποφυγή του

προσδιορισμού, πρώτον των λειτουργιών που επιτελούνται στην κατοικία και δεύτερον

του υποκειμένου, στο οποίο αναφέρονται (κοινωνικής ομάδας ή οικογένειας). Η

απουσία μνείας στον παραγωγικό ρόλο της κατοικίας από τους ορισμούς που

αναφέρθηκαν είναι και ευλογοφανής και εξηγήσιμη, διότι όλοι αυτοί οι ορισμοί

αναφέρονται σΤ11ν κατοικία μετά την απόσχιση από την οικογένεια του παραγωγικού

της ρόλου. η οποία αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές συνέπειες της

243



KOI\'I'Ι\'IKΙ;~ ~1)\'ICI"τιί)CI"::ς & ΠΟ!.f,;ο(iομιι...Ί'] Ι IΡ«"'~IHΤIlo.:6τηrα

LT~)lI':;: .νl::ι(ι\·ιιnl\ιιίις ΟIι...Ίσμοίl~ Ί η,; Θρ(lι.:ιι,;

Κ ψτουριΊς l:τι';φανος

ΚωCl"CI"::..; Ι(')(ί:ν\'1I~

βιομηχανικής επανάστασης (TΕVΤOKάλη Β.,1989), Σελ 76.

Βασικό λεξιλόγιο που αφορά τ/ν κατοικία τ/ς μουσουλμανικής μειονότητας

rτPOtKTOO'1 της ο"λιϊς,

KλειtJlα; εξώση'). σΟΧΥlο.ό

ύπόσΤfγO οτόν όροΦο ι; ίιπόΙΊ1υλη

αν(\ο<ιορσ, μεγάλα σρχοντόσπιτο' Οθωμανού ιιξιι.ψοτοιίχου.

γείοο. προεξοχή οτtγης. ΙΙ;OTιt oιιvoδoxή, unOn"yo.
ο<λεΗΗός εξώοτης.

ίιπερuψωjJtνη περιοχή δοπέδου. κοθ,Ιl1lκό

ό χώρας ΙΓΚ κυρΙως o<OlOIKIO'). τ6 διοιμότιο.

1oiXO<; ό"ό ξύλινα OΚfλHό yεμl(ιμ~νo όπό πΙιρες, lοίΊβλσ " λάσπη,

οτοίβο κAIVQOKEnOOIIόIWY.

- "οη"1

- κόγχη οτό πάχos του 10ίχου.

δωμ6Τ10 υl1αδoxfιι;. δ,O"ασμημtvσ

- δωμοηό:κι όv(ιμεσσ οί δύο KVPIO δωμ61>Q.

- ουμπονίς 110ρσθιIΡΌΦUλλO, 110YT(OUΡO.

"ελλ<iρι. αποθήκη τΡΟΦ;μοων.

ιΙπερυψωμίvo δωμότιο μt ουνεχόμενο πορόθυρσ.

πλαuσ,όσπrτo . Οθυιμσνou yo,oκτ(nιovσ i'i διο,οιητη

,ωριο oηΡΙ:Ιlρoφioς.ocουκοuλc)σπlτο

οιριββίηο η

,φεββίιη πστόρι οnou oνontUOaaVΤOI ni μειοξοσοιώλη"ες.

λσγllνοκ6μορο lαξωlή ΘUρόδα γιό τiς OTόμ~ς ιού νφαύ.

AI<JOCWIc) "ροσηλlQκό χογιόη, τζαμωτό σαλόνι.

μαξιλάρι ίπίKρσvo OTUλou, κεφαλοκόλονο

μιντίρl - 01αθφό ξύλινο καθlοτικό.

μαυυόντρα Εντο,χισμένο ouoλkro ντουλάπ, γιό τ6 οιρωσίδια και .ήν οίκοοκευή.

μουοαφίρ 6ιπός - δωμδτιο υποδοχης.

μουχτόρης - θρηΟΚΕυ'lκόι; σρχηγός μουοουλμανlκΙ;ς κοινότηιος.

μπογδατί - ,",ηχόο<ια με αοβό Υιό lήν (π(νΟΟοη ξύλιναυ OK(λεTOίi.

μΤΗl1ζοτ(ίιιος - Φfγγ;της. ΦωTlΟTl-ιή θυρiδσ στίΥης.

μπιζllΟΤΙΥI - Οο<εποο.ή όΥαρό.

ντόμ{ι! - Oαnθι\Kη.

νΗρίκιο υπooτυλt.iιμcιτo

ντο"μλlτσ(l φωΤιατlκή θιιρίδσ o(>QψΙ;ς

όντιΊς α/ιιμιΊτιο,

όντο"δl δωματιάκι. συνήθως στό ιi:ρμσ τι"ί χαγιυτιοιι.

πονωθρα τoξωl~ ~όνxη πόνω άπό 1Ι\ν εξώθιιρυ τοΟ orιl1I()(Ι.

πυρcιoτιό ιΊ βάση τοίί τζ(1ΚIΟΟ, όπο\) Ι(οίεl ι'ι <!>lιJτιό, 'Εστί(1.

πλοl(,φ,(ι - πλεγμενσ κλοδ,6 KOI ;ιιωμαιόλοοπη γιό 1ό γ(ι"σμο lαΟ ξύλινου (,I(~λ(10ίi_

ρ6χτl - μόφl,

σαριΊ, .
οιιρόγια

ο(ιισ(ιιι.

γίκους i'i
γ,ομκος

γ;σμπσ

θυρίδα

οιαλδς όνn'ις

καμιιροuδ,

κανότι

κιλλόρ(ι)

κιόσκι

κονόOlI

οαΧΥlσ;

σοφ(,ς

υπίτl

τσοτμός

τσ.l(μός .
το'ιιμόδες

x rι γl(!11

ο

Πηγή: Κίζης Γ., [990
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