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                                                                          «Είμαι άνθρωπος και τίποτα από τα ανθρώπινα δε μου είναι ξένο». 

                                                                                                                                                    Τερέντιος 

 

                                                           Πρόλογος 

 Έχει περάσει ένας ολόκληρος αιώνας, από τότε που ο κύριος, ονόματι Ζάχος Α. Ζάχος, “ανακάλυψε” 

έναν επίγειο παράδεισο, τον οποίο αποφάσισε να αξιοποιήσει και να αναδείξει προς κοινό όφελος. Και 

τα κατάφερε!  Έχουν παρέλθει  μόλις πέντε χρόνια, από τότε η γράφουσα είχε την τιμή να 

“συναντήσει” τον Κύριο αυτόν, μέσω μίας τυχαίας τηλεφωνικής συνάντησης και να γοητευτεί από την 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζωή και δράση του.  

       Εμπνευστής για την υλοποίηση του εν λόγω πονήματος υπήρξε ο “διαδικτυακός” μου φίλος 

(καθότι ποτέ δε συνάντησα),κ. Σκούταρης Μιλτιάδης, ο οποίος λόγω της εξ’ αγχιστείας συγγένειάς του 

με τον Ζάχο, της αγάπης του για την οικογένεια και του πάθους του για την ιστορία με οδήγησε στην 

πηγή των ιστορικών δεδομένων, τα οποία και θα παρουσιάσουμε. Πυρήνας αυτών ο εγγονός του 

Ζάχου, κ Αλεξόπουλος Δημοσθένης, αρχιτέκτονας, ο οποίος απλόχερα μας προσέφερε το υλικό προς 

μελέτη. Εξάλλου, δεν ήταν η πρώτη φορά. Ανάλογα έπραξε και με το αρχείο του Αριστοτέλη Ζάχου , 

αδελφού του Ζ. Ζάχου, το οποίο η κ. Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ δημοσίευσε στο βιβλίο της με τίτλο  

“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ JOSEF DURM.  Η αλληλογραφία ενός πρωτοπόρου αρχιτέκτονα με 

τον μέντορά του, 1905-1914’’. 

         Το “ευχαριστώ”, απέναντι στους ανθρώπους που προανέφερα, δεν είναι για μένα αρκετό. Νιώθω, 

ασφαλώς, ευγνώμων, για τα όσα μου προσέφεραν . Επιθυμώ, ωστόσο, το αποτέλεσμα να δικαιώσει και 

τους ίδιους, να φανώ αντάξια των προσδοκιών τους , να  παρουσιάσω  και να “συστήσω”  τον 

πρωταγωνιστή και το έργο του, όπως πραγματικά ήταν και όπως θα του άξιζε. Όπως, δηλαδή, τον 

γνώρισε ο Δήμος και ο Μίλτος ,οι οποίοι τον αγάπησαν, τον θαύμασαν και τον τιμούν διατηρώντας  

ό,τι θυμίζει το πέρασμα του…  
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Περίληψη 

Είναι ακατόρθωτο μέσα σε λίγες σελίδες να ξετυλίξουμε το φιλμ, που για χρόνια κατέγραφε τη ζωή 

του Ζάχου. Η εν λόγω εργασία θα εστιάσει σε ένα μόνο  από τα επιτεύγματά τού, στη δημιουργία μίας 

λουτρόπολης, εκεί όπου αιώνες τώρα ρέουν ασταμάτητα οι Ιαματικές Πηγές των Ελευθερών Καβάλας.     

Μέσα από το αρχείο διαγράφεται η διαδρομή που διήνυσε στο χώρο τούτο, καθώς και τα 

αποτελέσματα των ενεργειών του. Του κυρίως θέματος θα προηγηθούν εν συντομία βασικές αρχές που 

αφορούν στα αρχεία και την ανάλυση τους, μέθοδοι ανάλυση της ιστορίας και δη της τοπικής, καθώς 

και η μεθοδολογία, η κριτική προσέγγιση, τα ερευνητικά ερωτήματα, σύμφωνα με τα οποία 

οδηγηθήκαμε στην ανάλυση του αρχείου. Ακόμη, θα πραγματοποιήσουμε μία ιστορική αναδρομή στο 

χώρο και στο χρόνο, προκειμένου να προσδιορίσουμε τα γεωγραφικά και χρονικά όρια και  θα 

παρουσιάσουμε τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες είχαν επιπτώσεις στην ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

          Και στη συνέχεια, θα προσεγγίσουμε το κυρίως θέμα. Μέσω της «Βιογραφίας» θα γνωρίσουμε 

τον εμπνευστή και ιδρυτή της λουτρόπολης, Ζάχο Ζάχο, θα λάβουμε σπουδαίες πληροφορίες σχετικά 

με την ιδιαίτερη προσωπικότητα του. Εξάλλου, το δημιούργημα του αποτελεί καρπό του “είναι” του, 

των συναισθημάτων, του χαρακτήρα, της παιδείας και των αξιών, που τον διακρίνουν. Θα 

ακολουθήσει το Βιβλιάριον με τίτλο «Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών», το οποίο θα αποκαλύψει πολλές 

άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές του τόπου, αλλά και του ίδιου του ιδρυτή και θα καταλήξουμε με 

μία επιστολή του Ζάχου προς τον Υπουργό Τύπου και Τουρισμού σχετικά με τα Λουτρά.  

         Αναφέραμε προηγουμένως, ότι οι ιδέες και τα οράματα προέρχονται από τον εσωτερικό και 

μυστήριο συχνά κόσμο μας. Ο Ζάχος μέσα από τα χειρόγραφα αφηγήματά, ποιήματά και επιστολές 

του, αποκαλύπτει έναν πλούσιο, ευαίσθητο, μάχιμο, δίκαιο και έντιμο χαρακτήρα. Αρκεί να 

αναφέρουμε τους τίτλους, προκειμένου να επαληθεύσουμε τα χαρίσματα : «Η Μπέσσα», «Η Τιμή», 

«Ψεύδεσαι», «Η Χάρι του Βασιλιά». Το πρώτο μάλιστα είναι υπογεγραμμένο και αναγράφεται ο τόπος 

και  η χρονολογία: “Εν Λουτροίς Ελευθερών. Τη 12 Ιουλίου 1928. Ζ.Α.Ζάχος”. Δεν θα προβούμε σε 

περαιτέρω ανάλυση των εν λόγω αρχείων, αναφέρουμε απλώς μία ακόμα πτυχή της πολυδιάστατης 

αυτής προσωπικότητας. 

         Για τα σημεία εκείνα, όπου τα λόγια δεν είναι αρκετά ή και πιστευτά ακόμη, το φωτογραφικό 

υλικό, αν και σιωπηρά, θα καλύψει τα αμήχανα αυτά κενά και θα επιβεβαιώσει ταυτόχρονα τα σχόλια 

σε άρθρα και βιβλία της εποχής, την εμμονή και την αγάπη του Ζάχου για την υλοποίηση του 

οράματος, αλλά και τη δική μας για τη μελέτη του θέματος.  

Λέξεις κλειδιά:Ιστορικά αρχεία, ανάλυση πηγών, ιαματικά Λουτρά Ελευθερών, εκμετάλλευση πηγών. 
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Abstract 

It is impossible within a few pages to unroll the film, which for years recorded Zachos' life. The present 

work will focus on only one of his achievements, on the creation of a spa town, where the Healing 

Sources of the area called Eleftheres in Kavala have been constantly flowing for centuries now. 

Throughout the file, the courses that he took in this area, as well as the results of his actions, are 

depicted. Before presenting the main topics of this work we will briefly mention the basic principles of 

the files and their analysis, the methods of analyzing history, in particular of the local one, as well as 

the methodology, the critical approach, the research questions, according to which we have been led to 

the analysis of the file. We will also make a historical retrospective of space and time in order to 

determine the geographical and time limits and to present the economic and political conditions which 

had an impact on the smooth operation of the business. 

            And then we will approach the main subject. Through the "Biography" we will meet the 

instigator and founder of the spa, Zacho Zacho, and we will receive great information about his special 

personality. Besides, his creation is the fruit of his "being," of his emotions, of his character, of his 

education, and of all the values that distinguish him. What will follow is the booklet "Thermal Baths of 

Eleftheres", which will reveal many unknown and interesting aspects of the place and of the founder 

himself and we will end up with a letter from Zachos to the Minister of Press and Tourism on the 

Baths. 

We mentioned earlier that ideas and visions come from our inner and mysterious world. Zachos, 

through his manuscripts, his poems and his letters, reveals a rich, sensitive, active, fair and honest 

character. It is sufficient enough to mention the titles in order to verify the gifts: "Bessa", "The Price", 

"You Are Telling Lies", and "The King's Grace". The first one is signed and also the place and the 

chronology are reported: "In Eleftheres Baths. On July 12, 1928. ZAA Zachos ". We will not further 

analyze these records; we will only mention one more aspect of this multidimensional personality. 

For those points where the words are not enough or even believed, the photographic material, although 

tacitly, will cover these awkward gaps and at the same time will confirm the comments in articles and 

books of that time, the obsession and Zacho’s love for the realization of the vision, but also ours for the 

study of the subject. 

 

Keywords: Historical archives, historical source’s analysis,Elefthere’s thermal baths,bath’s occupancy. 
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 Εισαγωγικά 

1. Ιστορικά Αρχεία 

1.1 Οι πηγές  

« Η ιστορία φτιάχνεται με τις γραπτές πηγές, όταν, βέβαια, αυτές υπάρχουν.  Μπορεί όμως να γίνει, 

πρέπει να γίνεται με οτιδήποτε επιτρέπει στον ιστορικό η επινοητικότητά του να χρησιμοποιήσει. 

Επομένως, με λέξεις. Με σημεία. Με τοπία και κεραμίδια. Με τις μορφές των αγρών και με τα 

αγριόχορτα. Με τις εκλείψεις της σελήνης και με τις λαιμαριές των αλόγων. Με τις πραγματογνωμοσύνες 

των γεωλόγων πάνω στις πέτρες και με αναλύσεις μεταλλικών σπαθιών από χημικούς…»  

                                                                                                                                                L. Febvre 

           Η ιστορία γράφεται με βάση τις πηγές. Τι είναι όμως η πηγή; Όπως σημειώνει ο Henri-IrJnJe 

Marrou, πηγή χαρακτηρίζεται «οτιδήποτε μπορεί με κάποιον τρόπο να μας αποκαλύψει κάτι για το 

παρελθόν του ανθρώπου, κάτω από την ιδιαίτερη μορφή της περασμένης εμπειρίας του, που 

προσπαθούμε να μελετήσουμε στην εποχή μας». Πηγή ονομάζουμε κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στον 

ιστορικό και το παρελθόν, οτιδήποτε μπορεί με κάποιο τρόπο να μας ανακαλύψει κάτι για το παρελθόν 

ό,τι δηλαδή εξαρτάται από τον άνθρωπο, του χρησιμεύει, τον εκφράζει, σημαίνει την παρουσία του, τη 

δράση του, τα γούστα ή τους τρόπους ύπαρξης του. Η ύπαρξη πηγών αποτελεί προϋπόθεση της 

ιστορικής γνώσης. Τα ίχνη που άφησαν οι άνθρωποι μετατρέπονται από τον ιστορικό σε πηγές που 

μαρτυρούν για το ανθρώπινο παρελθόν, μετατρέπονται σε μαρτυρίες για τα ερωτήματα που θέτει ο 

ιστορικός. Κάθε τόπος εγγράφεται στο χρόνο και η ιστορία αφήνει τα ίχνη της στο χώρο, στο τοπίο, 

στα κτίσματα, στα αρχεία, στη συλλογική μνήμη κ.ά. Η ανάγκη της μνήμης είναι σύμφυτη με την 

ύπαρξη της οργανωμένης κοινωνίας, τη λειτουργία της καθώς  και τους κανόνες συμβίωσης των μελών 

της.  

   Η άμεση, βασική και αναμφισβήτητη πηγή στην οποία κάθε ερευνητής μπορεί να ανατρέξει 

είναι τα αρχεία. Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως 

μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο 

νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα 

αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα 

φυσικό πρόσωπο. Το αρχείο μπορεί να αποτελείται από επιστολές, φωτογραφίες, έγγραφα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, λευκώματα, οικονομικά έγγραφα, ημερολόγια, φακέλους διοίκησης, γραπτές αναφορές για 

μια επιχείρηση ή πρακτικά από τις συναντήσεις συμβουλίων ή και επιτροπών (Μπάγιας, Α.Φ. 1999).  
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Τα αρχεία αποτελούν φορείς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, μπορούν να διαδραματίσουν 

έναν κρίσιμο κοινωνικό ρόλο. Ορισμένα από αυτά διατηρούνται λόγω της διηνεκούς αξίας που έχουν 

για ένα άτομο, έναν οργανισμό και την κοινωνία, επειδή αποτελούν:  

 τη διαχρονική μνήμη και επιτρέπουν καλύτερης ποιότητας προγραμματισμό, λήψη αποφάσεων 

και δράση, παρέχοντας διαρκώς πρόσβαση στην εμπειρία του παρελθόντος, στην 

εξιδανικευμένη και γενικότερη γνώση και παράλληλα μία ιστορική προοπτική 

 έναν τρόπο πρόσβασης στην εμπειρία των άλλων 

 αποδεικτικά στοιχεία διαρκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

 επίσημα έγγραφα εξουσίας, νομιμότητας και καταλογισμού, τα οποία διευκολύνουν την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και συνοχή 

 πηγή της κατανόησης και του προσδιορισμού της ταυτότητας μας, των οργανισμών μας και της 

κοινωνίας μας 

 φορείς επικοινωνίας πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών αξιών. 

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα τεκμήρια μιας δραστηριότητας αποτελούν μέρος των αρχείων ενός ατόμου 

ή ενός οργανισμού και γενικότερα μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ( Ellis, J. επιμ. 2000) 

1.2  Οι αρχές της αρχειονομίας 

   Για τους λόγους που εξετάσαμε πιο πάνω, η σημασία και η αξία των αρχείων απορρέει από το 

κοινωνικό και οργανωτικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν και από τους 

δεσμούς που έχουν με άλλα αρχεία. Εάν χρησιμοποιηθούν ή ερμηνευθούν εκτός του περιβάλλοντός 

τους, τότε η σημασία του χάνεται ή υπονομεύεται. Κατά συνέπεια, έχοντας ως στόχο να προβλέψουν 

τη διαρκή χρησιμότητα των αρχείων, οι αρχειονόμοι τα διαχειρίζονται από τη στιγμή της δημιουργίας 

τους με τρόπο ώστε να διατηρείται η σημασία και η αξία τους και να εξασφαλίζεται η μακρόχρονο 

φυσική επιβίωσή τους. 

Εν κατακλείδι, η σημασία των αρχείων δεν έγκειται μόνο στο πληροφοριακό τους περιεχόμενο 

ή στο κείμενό τους. Πηγάζει εξίσου από τις πληροφορίες για το περιβάλλον τους, π.χ. ποιος τα 

δημιούργησε, στο πλαίσιο ποιας δραστηριότητας ή συναλλαγής, ποιος τα ενέκρινε, με ποιον τρόπο 

μεταβιβάστηκαν και πότε παρελήφθησαν. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην πληροφόρηση, που 

προσφέρεται καθαρά από τη μορφή ή τη δομή μιας επιστολής, μιας συμβολαιογραφικής πράξης, ενός 

τίτλου, ενός πτυχίου, μίας διαθήκης ή μιας αναλυτικής κατάστασης κίνησης ενός λογαριασμού και στη 

σημασία των δεσμών τους με άλλα αρχεία- π.χ. της σχέσης μιας επιστολής και της απάντησής της, της 
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αλληλουχίας των εγγράφων που απαρτίζουν μία δικογραφία…. Με την εφαρμογή των αρχών της 

προέλευσης και της αρχικής τάξης στην ταξινόμηση και την περιγραφή των αρχείων, οι αρχειονόμοι 

έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα, από τη μία πλευρά, στους χρήστες να ερμηνεύσουν τα 

αρχεία μέσα στο περιβάλλον τους και από την άλλη , στα αρχεία να «μιλήσουν» απευθείας από το 

παρελθόν στους χρήστες: Το επάγγελμα του αρχειονόμου …είναι λειτούργημα. Πιστεύω του, η 

ιερότητα των αποδείξεων. Καθήκον του, η διαφύλαξη κάθε ίχνους απόδειξης, που σχετίζεται με 

έγγραφα που έχουν τεθεί σε δική του μέριμνα. Στόχος του, να προσφέρει, χωρίς προκατάληψη ή 

ενδοιασμό, τα μέσα της γνώσης σε όλους, όσοι επιθυμούν να μάθουν ( Ellis, J. επιμ. 2000) 

Στην Ελλάδα το 1914  ιδρύθηκε η υπηρεσία  Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) προκειμένου 

να διασώσει, να ταξινομήσει και  τις τελευταίες δεκαετίες με τη συνδρομή της τεχνολογίας να 

ψηφιοποιήσει το σύνολο των μαρτυριών και των εγγράφων, αδιακρίτως χρονολογίας, σχήματος και 

ύλης, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Κράτους, δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών ή 

νομικών ή φυσικών προσώπων ή ομάδων φυσικών προσώπων.  

2. Η ιστορία 

2.1 Η ιστορία στον 20ο αιώνα  

O Hobsbawm, υποδεικνύει το τέλος του “μακρού” δέκατου 19ου αιώνα, στο 1914, με το 

ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και συγχρόνως την απαρχή του “σύντομου” 20ου αιώνα. Από 

τον ίδιο ιστορικό, ο 20ος αιώνας έχει χαρακτηρισθεί μία «εποχή Καταστροφής». «Σε αντίθεση με τον 

“εκτενή δέκατο ένατο αιώνα”, που φάνηκε να είναι και πράγματι ήταν μια περίοδος σχεδόν αδιάκοπης 

υλικής, πνευματικής και ηθικής προόδου, με άλλα λόγια βελτίωσης των συνθηκών της πολιτισμένης 

ζωής, από το 1914 και μετά υπήρξε μια ολοφάνερη οπισθοδρόμηση από τους κανόνες και τα σταθμά που 

τότε εθεωρούντο φυσιολογικά στις ανεπτυγμένες χώρες και στο περιβάλλον των μεσαίων τάξεων, 

σταθεροί κανόνες και σταθμά που τότε πίστευαν ακράδαντα ότι εξαπλώνονταν στις πιο καθυστερημένες 

περιοχές και στα λιγότερο φωτισμένα στρώματα του πληθυσμού» (Hobsbawm.2004). 

Ο μεσοπόλεμος ήταν μία εποχή κρίσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Αμέσως 

μετά τον πόλεμο, όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες γνώρισαν μία αύξηση της ανεργίας και δυσκολία 

στην προσαρμογή της πολεμικής βιομηχανικής παραγωγής , ιδιαίτερα μετά το Κραχ  του 1929. 

Το χρηματιστηριακό κραχ του 1929, στις Η.Π.Α., γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο και 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας, συμπαρασύροντας σε κατάρρευση την βιομηχανική παραγωγή, 

την εσωτερική κατανάλωση κάθε χώρας και το διεθνές εμπόριο. Έπληξε όλες τις μεγάλες 
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καπιταλιστικές οικονομίες της Ευρώπης. Ήταν μία εξέλιξη πρωτοφανής για τα βιομηχανικά 

καπιταλιστικά κράτη. 

Το 1929 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού Annales d'histoire économique et sociale, 

το οποίο εκδίδεται αδιάλειπτα έως σήμερα. Η ίδρυσή του εγκαινίασε μία νέα περίοδο για την γαλλική 

ιστοριογραφία, καθώς το περιοδικό θα ανανέωνε τους προσανατολισμούς, τις επιδιώξεις, τις αρχές, τις 

μεθόδους και την νοοτροπία της Η ίδρυση τους ήταν το καταληκτικό σημείο μίας μακράς πορείας 

εξέλιξης και μεταμόρφωσης της γαλλικής και ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας και των ανθρωπιστικών και 

κοινωνικών επιστημών. Μετά τον μακρύ 19ο αιώνα της κυριαρχίας του “θετικισμού”, του 

ιστορικισμού και του ρανκεανού παραδείγματος, η κυκλοφορία του πρώτου τεύχους των Annales θα 

αποδεικνυόταν χρονολογία κλειδί για την οριοθέτηση μίας νέας περιόδου στην ιστορική επιστήμη. Η 

επιρροή των Annales τα κατέστησε το αντικείμενο μελέτης της ιστορίας των ιδεών και της ιστορίας 

της ιστοριογραφίας, με αποτέλεσμα την σημαντική σε έκταση και πολυεπίπεδη έρευνα για τις διάφορες 

περιόδους του περιοδικού και των περί αυτό ιστορικών (Herubel, J. P. V. 1993). 

Η ανάδυση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας συνδεόταν και καθοριζόταν από την 

διαδικασία της εκβιομηχάνισης και τα νέα κοινωνικά φαινόμενα, που την συνόδευαν, δηλαδή την 

ταξική πάλη εντός των πόλεων, την ανεργία, την αστική φτώχεια. Ακόμα, καθοριζόταν από την 

διαδικασία εκδημοκρατισμού των δυτικών κοινωνιών, με την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

πολιτική ζωή, κοινωνικών ομάδων και τάξεων, πρότερα αποκλεισμένων ή ανύπαρκτων. Είναι μία 

διαδικασία την οποία μπορούμε να αποκαλέσουμε «εκσυγχρονισμό της ιστοριογραφίας (modernization 

of historiography)», η οποία συμβάδιζε με τον οικονομικό και κοινωνικό μοντερνισμό των Δυτικών 

κοινωνιών (Macintyre,S., Maiguashca,J., Pok. A.Hesketh I. 2011).  

Κατ' αρχάς, το κραχ του 1929 μπορεί να μην ήταν η αιτία της εκκίνησης του περιοδικού, όπως 

υποστηρίζει ο Jacques Le Goff, 95 αλλά σίγουρα ήταν βασική αιτία της επιτυχίας του. Η κρίση 

ανέδειξε ή ενδυνάμωσε μία σειρά προϋπαρχόντων προβληματισμών στο κοινωνικό και οικονομικό 

πεδίο. Στα περιεχόμενα των Annales αποτυπώνεται το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά και οικονομικά 

ζητήματα, δικαιώνοντας τον τίτλο του περιοδικού (Le Goff,J.2006. σ. 214)  

Θέτουν, πρώτον, ως στόχο την διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία, την κατάργηση 

«των τειχών αυτών, που είναι τόσο ψηλά, ώστε συχνά να εμποδίζουν το βλέμμα» (Annales, 1929).  

Δεύτερον, στοχεύουν στην συνεργασία των επιστημών, των οποίων αντικείμενο είναι το παρόν, καθότι 

έχει σημασία «η σωστή πληροφόρηση για γεγονότα που αύριο θα αποτελούν ιστορία», και 

διακηρύσσεται η γεφύρωση του κενού και της έλλειψης επικοινωνίας ανάμεσα στους μελετητές της 

σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας και στους ιστορικούς. 
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Η ιστορική καταγραφή αποσκοπεί στην κατανόηση του παρελθόντος. Για τον Lucien Febvre  η 

κατανόηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην απλή και άμεση γνώση, αλλά εμπεριέχει την προσπάθεια 

του παρατηρητή να εξηγήσει τις σχέσεις των φαινομένων. Ο Lucien Febvre  και ο Marc Bloch 

μετατόπισαν το ενδιαφέρον από τις διοικητικές και θεσμικές πλευρές προς τους στενούς δεσμούς 

ανάμεσα στις οικονομικές και πολιτικές δομές και στα μοντέλα σκέψης και συμπεριφοράς σε μία 

συγκεκριμένη γεωγραφική, πολιτισμική περιοχή (Bloch, M. 1954).  

Ο Fernand  Braudel (1949) με το έργο του η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος κατά την 

εποχή του Φιλίππου Β΄ θα σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ιστορία των νοοτροπιών σε 

κατευθύνσεις, όπου δίνεται έμφαση στις ποσοτικές πλευρές των δομών, οι οποίες θεωρούνται σχετικά 

ανεξάρτητες από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο Braudel θα διακρίνει τρεις διαφορετικούς 

ιστορικούς χρόνους: έναν σχεδόν στατικό «γεωλογικό», τη «μακρά διάρκεια», που αφορά στους 

κοινωνικούς θεσμούς  και το «σύντομο χρόνο», που είναι ο χρόνος των συμβάντων. Αρνείται 

οποιαδήποτε σχέση μεταξύ συμβάντων και μεγάλων απρόσωπων δομών (γεωγραφία, βιολογία, 

κοινωνία, οικονομία). Η πολιτική, γράφει, έχει το δικό της ιστορικό χρόνο, που είναι αυτός της  

«σύντομη διάρκειας». Αποφασιστική σημασία για την ιστορία έχουν οι εξελίξεις στη «μακρά 

διάρκεια»… Το γεγονός (evenement), θα γράψει, «θα ήθελα να το απομονώσω, να το εγκλωβίσω στη 

βραχεία διάρκεια: το γεγονός είναι εκρηκτικό, είναι, θα λέγαμε, συνταρακτική είδηση». Με το ξαφνικό 

του φούντωμα γεμίζει τη συνείδηση των συγχρόνων του, αλλά διαρκεί ελάχιστα (Braudel, F. 1987, σελ. 

20).  Ο βραχύς χρόνος «είναι η πιο ιδιόρρυθμη, η πιο απατηλή διάρκεια». Η επιστήμη της ιστορίας τα 

εκατό τελευταία χρόνια, διαπιστώνει, «σχεδόν πάντοτε πολιτική, με επίκεντρο το δράμα των “μεγάλων 

γεγονότων”, δούλεψε μέσα και πάνω στον βραχύ χρόνο» (Ό.π.,σελ.21). Το παράδειγμα του γεωγραφικού 

περιορισμού:  «Ο άνθρωπος είναι δέσμιος, εδώ και αιώνες, του κλίματος, της χλωρίδας, της πανίδας, 

κάποιων καλλιεργειών, μιας ισορροπίας που οικοδομήθηκε σιγά-σιγά, και που δεν μπορεί να 

απομακρυνθεί από αυτήν χωρίς να διακινδυνεύσει να τα ανατρέψει όλα» (Ό.π.,σελ.26). Ο ιστορικός 

ενδιαφέρεται και για τη συγκεκριμένη καθημερινή πραγματικότητα των ανώνυμων ανθρώπων. Τη 

δεκαετία του 1960 ο Braudel θα ωθήσει το έκτο τμήμα της Ecole Pratique σε εκτεταμένες έρευνες 

γύρω από τις υλικές και βιολογικές βάσεις της καθημερινής ζωής των μαζών: μελετάται η διατροφή, η 

υγεία, η ενδυμασία, οι μόδες, η παραγωγή και οι ταξικές διακρίσεις. Ιδιαίτερη σημασία προσδίδουμε 

στην έννοια της κουλτούρας (kultur), γιατί προσδιορίζει τις πεποιθήσεις των μελών ενός κοινωνικού 

συνόλου και σε συνάρτηση με τον πολιτισμό (civilization), ο οποίος περιλαμβάνει τα τεχνήματα και τις 

γνώσεις για την κατασκευή τους, διαμορφώνει την πολιτισμική ετερότητα του ατόμου και της ομάδας.  
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 Στο αρχείο, που θα μελετήσουμε, θα ‘’συναντήσουμε’’ και τους τρεις ιστορικούς χρόνους του 

Fernand  Braudel: το «στατικό- γεωλογικό», τη  «μακρά διάρκεια» και το «σύντομο».  Θα 

προσδιορίσουμε  τον τόπο, όπου εκτυλίσσονται τα γεγονότα, τους κοινωνικούς θεσμούς της εποχής 

εκείνης , καθώς και το χρόνο, όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα, ευχάριστα και δυσάρεστα, τα οποία 

πυροδοτήθηκαν  από τον εμπνευστή, ιδρυτή και διαχειριστή της λουτρόπολης. 

Η κοινωνική, οικονομική, πολιτική ιστορία της εποχής αποτέλεσε τον πυρήνα της έναρξης, της 

συνέχισης, αλλά και του τέλους της διαδρομής.  

Η ιστορία των οικισμών αναδεικνύει την ιστορία των της εποχής, της καθημερινής ζωής 

διαμορφώνοντας το πεδίο έρευνας της τοπικής ιστορίας.   Οι επιλογές  των υλικών και της αισθητικής 

σημαίνουν την πραγματικότητα της εποχής και η περιγραφή των σπιτιών , των κτηρίων και της 

καθημερινής χρήσης του ιδιωτικού και δημοσίου χώρου μας μεταφέρουν στη βιωμένη ιστορία 

(Βαμβακίδου, Ι. 2009).  

Η ιστορία αποκαλύπτει γεγονότα, που βρίσκονται θαμμένα μέσα στα ντοκουμέντα. Ο Ricoeur 

αναφέρει, πως όσο μυθοπλαστικό κι αν είναι ένα ιστορικό κείμενο, δεν παύει να είναι αναπαράσταση 

της πραγματικότητας (Ricoeur,P.1990). Η Ιστορία αποτελεί και  «λογοτεχνικό τεχνούργημα, γιατί 

ακολουθεί τους κανόνες και το συμβολικό σύστημα της λογοτεχνίας, αλλά είναι και αναπαράσταση 

της πραγματικότητας, εφόσον τα γεγονότα που αφηγείται είναι πραγματικά»  (Κόκκινος, Γ. 1998). Με τα 

Αnnales, «τα στεγανά του δυτικού πολιτισμού έσπασαν», γιατί συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα των 

ιστορικών και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, που παρέμεναν στην αφάνεια: οι βιολογικές πλευρές, η 

φαντασία και η μυθοπλασία έπαψαν να εξαιρούνται. Έτσι, η δομιστική ανθρωπολογία, η ψυχανάλυση, 

η τέχνη, η λογοτεχνία, η γλωσσολογία και οι κλασικές κοινωνικές επιστήμες, συνενώθηκαν με την 

ιστορική επιστήμη  (Le Goff,J .Nora,P. επιμ.1981-1998. -Braudel ,F. 1987– Iggers,G. 1991).  

Δεν υπάρχει αφήγημα, που να περιγράφει την ιστορία έξω από την κατάσταση του αφηγητή 

(Κόκκινος,Γ.2003). Για το λόγο αυτό ο «πρωταγωνιστής» της ιστορίας, μας  ΄΄συστήνεται΄΄, μέσω της 

σύντομης Βιογραφίας και των επιστολών του. Ακόμη, η έννοια του χώρου, η γεωγραφική προσέγγιση 

της ιστορίας, η χαρτογράφηση και η παραγωγή ιστορικών τοπίων αποτελεί το αναγκαίο πρώτο στάδιο 

για την κατανόηση της ιστορικότητας στο χρόνο. Έτσι, προκειμένου ο αναγνώστης – δέκτης να 

ενταχθεί στο χώρο και στο χρόνο , παρατίθενται ιστορικά και γεωγραφικά συμφραζόμενα, ακόμη και  

μέσω του  ‘’Βιβλιαρίου’’. 
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2.2 Η Τοπική Ιστορία 

   Η μελέτη της Τοπικής Ιστορίας, της μικροϊστορίας, συγκροτήθηκε ως ιστοριογραφική τάση 

στην Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας του 1970, κι έφτασε στην μεγαλύτερη ανάπτυξή του στα μέσα 

της δεκαετίας του 1980, για να γίνει ευρύτερα γνωστή στη χώρα μας, μέσω της ερευνητικής 

παραγωγής ενός εκ των πρωταγωνιστών της, του Κάρλο Γκίντζμπουργκ, περί τις αρχές της δεκαετίας 

του 1990. Εστιάζει στη γνώση και στον τρόπο βίωσης της ιδιαίτερης πατρίδας. Στηρίζεται στον ψυχικό 

και πνευματικό σύνδεσμο του ατόμου με τη γενέθλια γη, τη φύση και τη ζωή σε αυτήν. Στην 

παράδοση, τον τρόπο ζωής και τις αξίες της τοπικής κοινωνίας. Ο ψυχικός σύνδεσμος με την ιδιαίτερη 

πατρίδα, τα υγιή και ευγενή αισθήματα προς αυτήν αποτελούν τη βάση της αγωγής, από την οποία 

ξεκινά η συνολική γνώση και η κατανόηση του ευρύτερου κόσμου.  

Η Ιστορία δεν είναι μια ευθύγραμμα εξελισσόμενη πορεία, αλλά μια διαρκής επίδραση από 

αλληλοδιαδοχικούς και αλληλεπιδρώντες παράγοντες, που διαφοροποιούνται συνεχώς ως προς το 

στόχο αλλά και ως προς το είδος τους. Η Ιστορία τελικά προσλαμβάνει το νόημά της πάντοτε μέσα 

από το εκάστοτε παρόν. Παρόλο που ο όρος «Τοπική Ιστορία» φαίνεται απλός και κατανοητός, όταν 

ζητηθεί να προσδιοριστούν τα όρια του «τόπου», τότε εμφανίζεται ένα σημαντικό δίλημμα, το οποίο 

σχετίζεται με το αν με την έννοια «τόπος» νοείται η ιδιαίτερη πατρίδα καθενός, δηλαδή ο 

συγκεκριμένος τόπος ζωής και δράσης του ατόμου ή η αναφορά αφορά μια ευρύτερη περιοχή. Η 

οργάνωση της ζωής του ανθρώπου εξαρτάται από τις φυσικές συνθήκες του περιβάλλοντος του 

(Φύκαρης, Ι. 2003).  

Το φυσικό περιβάλλον αλληλεπιδρά με τις ανθρώπινες κοινωνίες και ο άνθρωπος επεμβαίνει 

στο φυσικό περιβάλλον μετατρέποντας το σε πολιτισμικό. Κάθε τόπος εγγράφεται στο χρόνο και η 

ιστορία αφήνει τα ίχνη της στο χώρο, στο τοπίο, στα κτίσματα, στα αρχεία, στη συλλογική μνήμη. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι αποδείξεις που απορρέουν από το τεχνητό περιβάλλον ή τα 

αντικείμενα αρχειακής αξίας, μπορούν με τη σειρά τους, να βοηθήσουν στην ερμηνεία των 

αποδεικτικών στοιχείων. Οι ερευνητές εργάζονται πάνω σε κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές 

δομές, προκειμένου να διευθετήσουν και να ερμηνεύσουν το παρελθόν. Έτσι, με την έρευνα και 

ανάλυση του εν λόγω ιστορικού αρχείου, επιδιώκουμε να συσχετίσουμε και να συνδέσουμε το πεδίο 

(fieldwork) με το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο (framework), να εξηγήσουμε 

δηλαδή τις σχέσεις των φαινομένων. 

Η ιστορία ορίζεται, συνεπώς, με διαφορετικό τρόπο σε κάθε εποχή και κοινωνία, αφού  

‘’κρύβει’’ και αυτή μέσα της μια άλλη  ιστορία. Ασχολείται  και με τις υπόλοιπες ανθρώπινες ομάδες, 

τη δράση τους, την καθημερινότητα τους, τις κανονικότητες που διέπουν την οικονομική και την 
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κοινωνική ζωή, τις νοοτροπίες και τις πολιτισμικές σταθερές. Κατά τον 20ο  αιώνα λοιπόν είχαμε μια 

εκρηκτική διαστολή του πεδίου των ιστορικών μελετών. Δόθηκε προτεραιότητα στη μελέτη του χώρου 

και των κοινωνικών και οικονομικών δομών Αρχίζουν να μελετούν τις βιωματικές όψεις της 

καθημερινότητας, απομακρύνονται από τη μελέτη των απρόσωπων μαζών και επικεντρώνονται στα 

άτομα, που λειτουργούν ως πρίσματα για την αναγωγή του ιδιαίτερου και του ατομικού στο γενικό και 

το συλλογικό. Σταδιακά επικρατεί μια πολυκεντρική και πολυεστιακή ιστορία (Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενότητα  Τοπική Ιστορία. 2008). 

Μεταπολεμικά δόθηκε έμφαση  στη μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών δομών, της 

καθημερινής ζωής, των νοοτροπιών  και των συνεχειών που παρουσιάζουν, με αποτέλεσμα αυτό να  

γίνει  αντικείμενο κριτικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες , επειδή αγνοήθηκαν τα κοινωνικά 

υποκείμενα και η δράση τους, υποτιμήθηκε ο ρόλος της πολιτικής και των κυρίαρχων ομάδων καθώς 

και η έκταση των αλλαγών.  

Η λέξη «τόπος» πρέπει να εννοηθεί και με την κοινωνική του σημασία. Ο χώρος έχει και 

υποκειμενικές διαστάσεις, δεν είναι, για παράδειγμα, ίδιος για έναν ταξιδιώτη καλλιεργημένο και για 

έναν αγρότη που δεν έχει μετακινηθεί ποτέ. 

Η τοπική ιστορία μπορεί να διερευνήσει την ιστορία του τοπίου, την οικονομική, την τεχνική, 

τη δημογραφική, την κοινωνική, την πολιτική ή την πολιτισμική ζωή ενός τόπου σε όλες τους τις 

εκφάνσεις. 

Κάθε τόπος εγγράφεται στο χρόνο και η ιστορία αφήνει τα ίχνη της στο χώρο, στο τοπίο, στα 

κτίσματα, στα αρχεία, στη συλλογική μνήμη… 

 

3. Ιστορικά συμφραζόμενα 

 Θα πραγματοποιήσουμε μία σύντομη αναδρομή στο χρόνο, εστιάζοντας κυρίως στη νεότερη ιστορία 

της πόλης, ήτοι την περίοδο που ξεκινά και αναπτύσσει τη δράση του ο Ζ. Ζάχος, ιδρυτής και 

διευθυντής των Λουτρών Ελευθερών, προκειμένου να γνωρίσουμε και τις κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες, που ευνόησαν ή εμπόδισαν την υλοποίηση του μεγαλόπνοου σχεδίου του. 

3.1  Η Καβάλα 

   Νεάπολης, Χριστούπολις, Καβάλα. Η ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής ξεκινά 

από την προϊστορική εποχή. Τον αρχικό της πυρήνα αποτέλεσε η συνοικία της Παναγίας, που 

κατοικήθηκε, σχεδόν αδιάκοπα, από τον 7ο π.Χ. αιώνα. Στις αρχές του 16ου αιώνα τα όρια της πόλης 

επεκτείνονται και με το πέρας των αιώνων αρχίζει να αποκτά  τη σημερινή της όψη.  
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   Η στρατηγική και οικονομική της σημασία οφείλεται κυρίως στο φυσικό λιμάνι , που 

αποτελούσε σταθμό για τους θαλάσσιους δρόμους της περιοχής, στην Εγνατία οδό, που συνέδεε την 

Ανατολή με τη Δύση, και στη φυσική οχύρωση της χερσονήσου, όπου εκτεινόταν η παλιά πόλη. Στα 

χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η πόλη ισοπεδώθηκε, αλλά κατάφερε να αναγεννηθεί από τις 

στάχτες της και να γίνει ξανά σημαντικό εμπορικό λιμάνι, αποκτώντας τη σημερινή, σύγχρονη όψη 

της. 

    Νεάπολη, ήταν το αρχαιότερο όνομα της πόλης, που δημιουργήθηκε στον οχυρό βράχο της 

χερσονήσου της Παναγίας, όπου και περιορίστηκαν οι κάτοικοί της για 2.500 χρόνια! 

  Η ίδρυση της Νεάπολης ως αποικίας της Θάσου έγινε γύρω στα μέσα του 7ου αι. π.Χ.  Χάρις 

στην προνομιακή  της θέση της αποδόθηκε, κατά τον 19ο αιώνα, ο  χαρακτηρισμός «Θερμοπύλες της 

Μακεδονίας». Την περιοχή διέσχιζε αρχαίος δρόμος, που ένωνε Ανατολή και Δύση, Ευρώπη και Ασία 

,τον οποίο ακολούθησαν Πέρσες και Μακεδόνες και όπου αργότερα χαράχτηκε η Εγνατία οδός. Από 

τη Νεάπολη ξεκινούσε ο δρόμος που οδηγούσε στους Φιλίππους και στο Παγγαίο με τα κοιτάσματα 

χρυσού και εδώ κατέληγαν οι θαλάσσιοι δρόμοι από τη Ν. Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και την Μ. 

Ασία.  

   Η Νεάπολη ήταν η πρώτη πόλη, επί ευρωπαϊκού εδάφους, όπου αποβιβάστηκε ο Απόστολος 

Παύλος, το 49 μ.Χ. ,για να κατευθυνθεί στους Φιλίππους. Μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, κατά τους 

λεγόμενους Σκοτεινούς αιώνες, η πόλη μετονομάστηκε σε Χριστούπολη.  

   Το νεότερο όνομα της πόλης, Καβάλα (προγενέστερα: Νεάπολις-Χριστούπολις),εμφανίζεται 

κατά την πρώιμη περίοδο της τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με τουρκικά χρονικά του 14ου -15ου αιώνα η 

Καβάλα (Qavala) ήταν μία από τις θέσεις που κυρίευσαν οι Οθωμανοί κατά την προέλασή τους στην 

Μακεδονία, τη δεκαετία του 1380. Στην ακρόπολη της χερσονήσου βρισκόταν  έως το 1880 το 

διοικητικό κέντρο της περιοχής. Μετά το 1850, με τη ραγδαία  ανάπτυξη  του εμπορίου καπνού, η 

Καβάλα επεκτάθηκε εκτός των τειχών της χερσονήσου, όπου υψώνονται μεγαλοπρεπείς οικίες από  

εύπορους Έλληνες και ξένους εμπόρους (Μπακαλάκης, Γ. 1936- Χιόνης,Κ. 1968- Καραγιαννακίδης,Ν. 

Λυκουρίνος, Κ. 1998). 
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3.2 Επισκόπιση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της πόλης   

Η Καβάλα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού κατά τους 

τελευταίους χρόνους της τουρκοκρατίας. Τον Οκτώβριο του 1912 Ελλάδα, Σερβία και Βουλγαρία 

συμμαχούν και κηρύσσουν πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με στόχο την εκδίωξη 

των κατακτητών από τα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο του Α΄ Βαλκανικού πολέμου (1912-1913) η πόλη 

καταλαμβάνεται από το «σύμμαχο» βουλγαρικό στρατό, ο οποίος φέρεται απάνθρωπα στους 

κατοίκους της πόλης. Η πολεμική επιχείρηση των συνασπισμένων βαλκανικών στρατών αποβαίνει 

νικηφόρα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία εγκαταλείπει τις κτήσεις (Χιόνης,Κ.2000). 

   Η Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου υπογράφεται στις 17 Μαΐου 1913, αλλά σύντομα ξεκινά ο 

Β΄ Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ των συμμάχων. Η Βουλγαρία χάνει τον πόλεμο  και η Συνθήκη του 

Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου /10 Αυγούστου 1913 αποδίδει στην Ελλάδα  τη  Θεσσαλονίκη, τη 

Χαλκιδική, το λιμάνι της Καβάλας με ολόκληρη σχεδόν την ενδοχώρα και τη νότια Ήπειρο με τα 

Ιωάννινα (Svoronos,N.1986). Ένα μήνα νωρίτερα , στις 26 Ιουνίου 1913, ο ελληνικός στόλος 

απελευθερώνει την πόλη και η 7η Μεραρχία του ελληνικού στρατού εκδιώκει τους Βουλγάρους. Η 

Καβάλα μένει ελεύθερη έως  τον Αύγουστο του 1916, οπότε εισβάλλουν και την ανακαταλαμβάνουν 

οι Βούλγαροι. Η πόλη ελευθερώνεται το Σεπτέμβριο  του 1918 ύστερα από δύο χρόνια σκληρής και 

καταστροφικής κατοχής. Σημειώνουμε, ότι ο Βενιζέλος, που τελικά έβαλε την Ελλάδα στον πόλεμο 

στο πλευρό της Αντάντ (Αγγλογάλλοι) στα 1917,  είχε προτείνει τον Ιανουάριο του 1915, πριν τον 

Εθνικό Διχασμό του 1916 και το σχηματισμό δύο κυβερνήσεων, μίας γερμανόφιλης «ουδέτερης» στην 

Αθήνα και μίας φιλικά προσκείμενης στην Αντάντ στη Θεσσαλονική , στον βασιλιά Κωνσταντίνο την 

παραχώρηση της Καβάλας στη Βουλγαρία , έναντι ανταλλαγμάτων στα μικρασιατικά παράλια και τη 

δημιουργία προϋποθέσεων για μία «Μεγάλη Ελλάδα».  

  Όταν ξεκίνησε να παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος, που βασίστηκε στη «Μεγάλη 

Ιδέα» της ενσωμάτωσης των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών,  που βρίσκονταν εκτός των ορίων του 

νεοελληνικού κράτους, ήτοι  το 1919, όταν άρχισε η μικρασιατική εκστρατεία, η Καβάλα αριθμούσε 

περίπου 23.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καβάλλας (το διπλό λάμδα στην αναγραφή του ονόματος της 

πόλης επρόκειτο να διατηρηθεί μέχρι το 1946) είχε ιδρυθεί με Βασιλικό Διάταγμα το Νοέμβριο του 

1918 και υπαγόταν , όπως όλος ο νομός, στο Νομό Δράμας ως «Υποδιοίκησις Καβάλλας. Στα τέλη του 

καλοκαιριού του 1922, πριν από την  τραγική κατάληξη της πολεμικής προσπάθειας που 

διαδραματιζόταν στα εδάφη της Μικράς Ασίας, η Καβάλα ήταν μία πόλη με κυρίαρχη την παρουσία 

του χριστιανικού στοιχείου ,αλλά και αξιόλογο αριθμό Εβραίων και Αρμενίων. Στις 23 Ιουλίου  
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1923,υπογράφεται στην Ελβετία η πρώτη στην παγκόσμια ιστορία συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών, 

η Συνθήκη της Λωζάνης. Οι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην πόλη προέρχονταν από διάφορους 

τόπους. Ήταν Μικρασιάτες, Πόντιοι, από την Ανατολική Θράκη, από μέρη της Μακεδονίας και τη 

Δυτική Θράκη, ενώ μικρό ποσοστό προήλθε από τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Ρωσία.  

   Οι διενέξεις βενιζελικών και λαϊκών και η πολιτική αστάθεια που ακολούθησε ευνόησε το 

κομμουνιστικό κόμμα που εξέλεξε στην Καβάλα το 1934 τον πρώτο στην Ελλάδα κομμουνιστή 

δήμαρχο, τον Δημήτρη Παρτσαλίδη. Το1935 η πόλη βομβαρδίζεται ως έδρα των βενιζελικών. Ένα 

χρόνο αργότερα επιβάλλεται η δικτατορία Ι. Μεταξά (Αύγουστος 1936). Ακολουθεί η 

γερμανοβουλγαρική κατοχή κατά τα έτη 1941-1944. Η τρίτη βουλγαρική κατοχή , επιβλήθηκε στην 

Καβάλα μετά την ήττα από τους Γερμανούς και την απόδοση της περιοχής της Ανατολικής 

Μακεδονίας στην σύμμαχό τους Βουλγαρία. Οι κάτοικοι οδηγούνται σε νέα οδυνηρή περιπέτεια, αφού 

οι κατακτητές εφάρμοσαν την πολιτική του βίαιου εκβουλγαρισμού, χρησιμοποιώντας την πείνα, το 

διωγμό και την απαγόρευση κάθε δραστηριότητας που θύμιζε την ελληνικότητα της πόλης. Με μεγάλη 

καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, στις αρχές του 1944, αναπτύχθηκε στην περιοχή ένα 

κίνημα αντίστασης. Τελικά, στις 13 Σεπτεμβρίου 1944 δυνάμεις του 26ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ 

απελευθέρωσαν την Καβάλα. 

Ωστόσο, οι διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις των Ελλήνων σχετικά με την μεταπολεμική 

εξέλιξη της χώρας και η εμπλοκή των ξένων οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο του 1946-1949. 

Εκατοντάδες αριστεροί και αντίθετοι με τη Μοναρχία πολίτες εξορίστηκαν και διώχθηκαν και η ζωή 

της πόλης δηλητηριάστηκε και πάλι από το ζοφερό κλίμα της εμφύλιας σύρραξης (Χιόνης, Κ.2000). 

 

3.3 Τα Λουτρά Ελευθερών Καβάλας 

Από τους ιστορικούς της αρχαιότητας, για την περιοχή γύρω από τα Λουτρά, δίνεται 

λεπτομερής  περιγραφή των πόλεων, των φυλών που εγκαταστάθηκαν, των πολέμων που 

πραγματοποιήθηκαν και των εμπορικών σχέσεων που είχαν διάφορες πόλεις με την περιοχή αυτή. 

Ωστόσο, δεν αναφέρονται καθόλου στις θερμές πηγές. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει ότι τα θερμά 

λουτρά ή δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί ή, απλά, δεν είχαν δημιουργηθεί γεωλογικά κατά την εποχή 

εκείνη. Πιθανόν να δημιουργήθηκαν ύστερα από κάποιο δυνατό σεισμό (Λαμπρινός, Σ. 2004). 

Σύμφωνα με την περιγραφή του  Γάλλου αρχαιολόγου P. Collart, ο οποίος κατά τη δεκαετία 

του 1930 είχε ερευνήσει συστηματικά την περιοχή αυτή με τακτικές επισκέψεις : ‘’….προχωρώντας 

κατά μήκος ενός ποταμού, όπου βρίθουν υπέροχα πλατάνια, συναντάει κανείς τον θερμικό σταθμό, ο 
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οποίος είναι πολυσύχναστος το καλοκαίρι, αυτόν των Λουτρών Ελευθερών, ο οποίος δεν πρέπει να 

συγχέεται με το χωριό των Ελευθερών , το οποίο βρίσκεται 25 χλμ. από εκεί.  

Στην τοποθεσία αυτή είναι χτισμένα, στο βάθος μιας περίκλειστης κοιλάδας, κάποια 

ξενοδοχεία και πισίνες, εκ των οποίων δυο είναι σκεπασμένες με θόλους και είναι αρχαίες. Οι πηγές 

είναι πάρα πολλές και έχουν θερμοκρασία από 41,5 °C  μέχρι 43 °C’’  (Collart, P. 1937, 87 σημ.3). 

Ο ίδιος συνεχίζοντας αναφέρει ότι μέσα στην κοιλάδα εντόπισε ερειπωμένες κατασκευές, οι 

οποίες, όμως, ‘’δεν είναι τόσο χαρακτηριστικές’’. Καθώς, ως γνωστόν, οι Ρωμαίοι δεν αγνοούσαν τη 

θεραπευτική δύναμη των πηγών, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι στα Λουτρά υπήρχε ρωμαϊκός 

οικισμός, του οποίου η ίδρυση είχε σκοπό την εκμετάλλευση των πηγών ( P.Collart  ο.π.87). 

   Άλλη πηγή , που επιβεβαιώνει την ύπαρξη Ρωμαϊκού οικισμού, προέρχεται από τα Βυζαντινά 

έγγραφα του Αγίου Όρους, τα οποία χρονολογούνται από τον 11ο  έως τον 14ο  αιώνα. Σε ένα από τα 

έγγραφα αυτά, για την οριοθέτηση μιας περιοχής, αναφέρεται ότι:  ΄΄… στα δυτικά, η περιοχή 

οριοθετείται από το μικρό ποταμό των Θερμών. Αυτός ο μικρός ποταμός, ο οποίος μνημονεύεται σε 

πολλά έγγραφα , μπορεί να ταυτιστεί με τον ποταμό Μαρμαρά, επί του οποίου βρίσκονται σε 

απόσταση 1,5 χλμ. από τις εκβολές του, τα ερείπια των Ρωμαϊκών Θερμών…΄΄  (Archives De L’ Athos 

XIV, 1985).  

  Κατά τα Βυζαντινά χρόνια τα Λουτρά, στα οποία γινόταν χρήση ζεστού νερού, ονομαζόταν  

΄΄Θέρμα΄΄, ΄΄Θερμά΄΄ ή ΄΄Θερμία’’. Θέρμα ονομαζόταν και τα Λουτρά Ελευθερών.  Σήμερα, το 

καλλίτερα διατηρημένο μνημείο που σώζεται στην περιοχή, όπου αναβλύζουν οι Ιαματικές  Πηγές, 

είναι ένα λιθόκτιστο τετράπλευρο λουτρό με χαμηλό πέτρινο θόλο, το οποίο μαρτυρά ότι ο χώρος 

αυτός αποτελούσε ιαματικό καταφύγιο για πολλούς αιώνες πριν. Ακόμη, στο εσωτερικό του κτιρίου, 

το οποίο βρίσκεται σε ασβεστολιθικό πέτρωμα, σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση μια τετράπλευρη 

δεξαμενή-λουτήρας, απ’ όπου το νερό έρεε από μία χαμηλή κρήνη.  Σε μικρή απόσταση από τις  πηγές 

σώζεται δίπλα στο ποτάμι ένα αρκετά μεγάλο τείχος Ρωμαϊκής ίσως, ή Βυζαντινής εποχής, για το 

οποίο έως σήμερα είναι απροσδιόριστη η χρήση του. Σήμερα χρησιμεύει ως μονοπάτι το πάνω τμήμα 

του.  Στην άκρη του προαναφερθέντος τείχους, σώζεται η πηγή  ΄΄Παναγία΄΄ , που λέγονται έτσι από το 

όνομα της Υπεραγίας Παρθένου. Είχε μάλιστα βρεθεί  και μία μικρή εικόνα της Παναγίας, από όπου 

και η πηγή πήρε το όνομα της ,την οποία είχαν τοποθετήσει στην είσοδο και δίπλα από αυτή έκαιγε 

μέρα-νύχτα ένα καντήλι , γι΄ αυτό και την θεωρούσαν θαυματουργή. Το κτίριο της πηγής  ΄΄Παναγία’’ 

είναι αρχαίο με παλιά δεξαμενή, το οποίο όπως φαίνεται από την αρχιτεκτονική του είχε 

ανακατασκευαστεί η στέγη του και λειτουργούσε έως τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Την εποχή 

αυτή, υπήρχαν περισσότερα από δυο αρχαία θολοειδή λιθόκτιστα κτίσματα τα οποία χρησίμευαν ως 

λουτρά. Από άλλο περιηγητή της εποχής, γνωρίζουμε ότι, στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, γύρω στο 
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1905, στην επιφάνεια όπου αναβλύζουν θερμές πηγές, εκτός από τους λουτήρες, υπήρχαν και οικήματα 

προς κατοικία των επισκεπτών. Τότε, δηλαδή, άρχισαν να χτίζονται τα νέα κτίρια, τα οποία ένωναν το 

αρχαίο παρελθόν με το απώτερο μέλλον των ιαματικών αυτών πηγών (Λαμπρινός, Σ. 2004). 

Η σύγχρονη συστηματική εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών ξεκινά στις αρχές του 20ου 

αιώνα, όταν ο επιχειρηματίας καπνέμπορος, ονόματι Ζάχος  Α. Ζάχος,  το έτος  1906 «ενοικίασε» από 

την Οθωμανική Κυβέρνηση τις Ιαματικές Πηγές Ελευθερών για 23 χρόνια, μέχρι, δηλαδή, και το έτος 

1928. Επένδυσε υπέρογκα ποσά, κατορθώνοντας να δημιουργήσει μία υπέροχη λουτρόπολη, αλλά και 

έναν  τόπο αναψυχής, χτίζοντας ξενοδοχεία, εστιατόριο, παντοπωλείο, αρτοποιείο, νέους λουτήρες και 

ευπρεπίζοντας τον χώρο με πνεύμα καλλιτεχνικό.  

   Στον ετήσιο οδηγό εμπορίου και διοίκησης του έτους 1912, (έναν οδηγό, τον οποίο εξέδιδε 

κάθε χρόνο, για πολλές δεκαετίες, αρχικά η οθωμανική κυβέρνηση και εν συνεχεία και οι κυβερνήσεις 

της τουρκικής Δημοκρατίας, κυρίως στην γαλλική γλώσσα), υπήρχε η ακόλουθη διαφήμιση της 

επιχείρησης εκμετάλλευσης των Λουτρών Ελευθερών, από τον ιδρυτή τους, Ζ.Α. Ζάχο (Λυμπεράκης,Θ. 

2017).  

ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ. Ιδρυτής και Διευθυντής Ζ.Α.ΖΑΧΟΣ 

Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Το έδαφος περιέχει σπουδαίο, φυσικό πλούτο, (κοιτάσματα μετάλλων, λατομεία ασβεστολίθου, 

θερμές πηγές κλπ.) Όλος ο κόσμος γνωρίζει, πόσο σημαντικά ήταν στην μακεδονική αρχαιότητα τα 

κοιτάσματα μετάλλων του όρους Παγγαίου και ιδιαίτερα τα ορυχεία του βασιλιά Φιλίππου. 

Δεν απέχει πολύ από την Θεσσαλονίκη το όρος με τις αγέρωχες κορυφές, που είναι μαγευτικό 

και πλούσιο σε μέταλλα, σαν άλλοτε.  

Ολότελα καλυμμένο από παρθένα δάση, το όρος Παγγαίο, από το οποίο ξεκινούν ποτάμια με 

πράσινες όχθες, χωρίζεται από την ακτή της θάλασσας από τη χαμηλή και μακρά οροσειρά του 

Συμβόλου όρους, η οποία ξεκινά από τον Στρυμονικό κόλπο, για να τελειώσει πολύ κοντά στην 

Καβάλλα.  

Μια όμορφη κοιλάδα, ολότελα σκεπασμένη από φυτείες καπνού, που την διασχίζει ένα φιδωτό 

ποταμάκι κι είναι γεμάτη με πολυάριθμα χωριά, εκτείνεται από το χωριό Πράβι μέχρι τον κόλπο του 

Ορφανού. Πολύ κοντά στην αριστερή όχθη αυτού του μικρού ποταμιού, που διασχίζει την κοιλάδα, 

βρίσκονται οι θερμές πηγές των Ελευθερών, που ονομάζονται Λουτρά Ελευθερών, από το όνομα της 

αρχαίας πόλεως της Ελευθερουπόλεως, της οποίας ο εγκαταλειμμένος στις μέρες μας, αλλά ασφαλής 

και χαριτωμένος κόλπος, δεν απέχει πολύ από την τοποθεσία των Λουτρών. 

           Το περιβάλλον των Θερμών Πηγών των Ελευθερών, λοιπόν, είναι υπέροχο, καθώς αυτές 

βρίσκονται όχι μακριά από την θάλασσα και κοντά σ’ ένα ποταμάκι, που έχει όχθες  χαριτωμένες. Και 
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η ωραία αυτή φύση, ασκεί την ίδια ευεργετική επίδραση πάνω στον κουρασμένο και καταπονημένο 

οργανισμό του ανθρώπου, με την αποτελεσματικότητα (δραστικότητα) των θερμών υδάτων, τα οποία 

εδώ είναι άφθονα. 

 

ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

α) Θερμές πηγές «Αμφίπολις» ή «Γενίκιοϊ» (=Νεοχώρι), κοντά στη θάλασσα. 

β) Πηγή «Απολλωνία», πολύ κοντά στην πηγή «Αμφίπολις». 

γ) Πηγές «Μέγας Αλέξανδρος». 

δ) Πηγή «Αρχαία». 

ε) «Πηγή του ποταμού». Το νερό αναβλύζει μέσα από το ποτάμι, πράγμα που κάνει αδύνατη την 

εκμετάλλευσή του. 

στ) «Νερά της Παναγίας» , της οποίας η εικόνα βρίσκεται στο εσωτερικό των Λουτρών. 

           
εικόνα 1                                                                                                     εικόνα 2 
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4. Μεθοδολογία 

4.1  Ανάλυση Ιστορικής πηγής 

 Η γλώσσα της εποχής  

 Μορφή  αφήγησης 

 Ιστορικά συμφραζόμενα 

 Ερευνητικό υλικό και τεκμηρίωση 

4.2  Ερευνητικά ερωτήματα  

 Τα θέματα που αναζητούμε στο υλικό μας,  φαίνεται ότι εμπλέκονται με τους 

προβληματισμούς, που προκύπτουν στο πέρασμα από την παραδοσιακή προς την μοντέρνα και 

μεταμοντέρνα ιστορία όσον αφορά στο (Κόκκινος, 2003):  

 Παρελθόν ενός ανθρώπου-μικροιστορία 

 Στον ιστορικό χρόνο/οι που εμπλέκεται/ονται 

 Στην περιοδολόγηση μέσα στην αφήγηση  

 Στο είδος εξήγησης; (αιτιακή εξήγηση;)  

 Στις πηγές και τα γεγονότα που χρησιμοποιεί και αφηγείται ο αφηγητής  

 Στην αντικειμενικότητα 

 Στην ιστορική αλήθεια  

 

4.3 Ιστοριογραφικές οπτικές     

         Σύμφωνα με τη θεωρία του Μαυροσκούφη  (Μαυροσκούφης,Δ. 2005) η Παραδοσιακή, 

Μοντέρνα και Μεταμοντέρνα ιστορία διακρίνονται με βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία 

θα αναφέρουμε αντίστοιχα για την εκάστοτε κατηγορία.                                                                                                                                                                                                             

Στην πρώτη κατηγορία (παραδοσιακή) το παρελθόν αποτυπώνεται βάσει της πραγματικότητας, στη 

δεύτερη (μοντέρνα) πραγματοποιείται αναπαράσταση-διάλογος παρόντος- παρελθόντος, ενώ στην 

τρίτη (μεταμοντέρνα) οριστική απώλεια του παρελθόντος και σκέψη πάνω σε αυτό. 

Ο ιστορικός χρόνος είναι ένας και γραμμικός, εν συνεχεία γίνονται πολλοί και διασταυρούμενοι, ενώ 

στη μεταμοντέρνα ιστορία είναι ο χρόνος της αφήγησης. 
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Η περιοδολόγηση έχει  τομές συμβατικές. Στη μοντέρνα ιστορία οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές 

ανάλογα με την οπτική και τα ενδιαφέροντα, ενώ στη μεταμοντέρνα με βάση τις επιλογές  της 

γλώσσας και της αφήγησης αποδίδεται και η σημασία. 

Η αιτιακή εξήγηση στην παραδοσιακή ιστορία είναι δυνατή, χωρίς γενικεύσεις, με βάση τα τεκμήρια 

και λογική επεξεργασία. Στη μοντέρνα παρατηρείται πολυπαραγοντισμός και πολυπλοκότητα αιτίων, 

συνδυασμός θεωρίας και πηγών, ενώ στη τρίτη κατηγορία διατυπώνονται σκέψεις πάνω στην ιστορική 

εξέλιξη και αναλύεται η αφηγηματική δομή. 

Οι πηγές αποτελούν τεκμήρια για τα γεγονότα. Στη μοντέρνα προσέγγιση, ωστόσο, τα ίχνη του 

παρελθόντος ερμηνεύονται-νοηματοδοτούνται βάσει των ιδεών, των οπτικών και των ερωτημάτων των 

ιστορικών και μετατρέπονται σε τεκμήρια μέσω κριτικής-ερμηνευτικής διαδικασίας. Στη 

μεταμοντέρνα, οι πηγές αποτελούν ερμηνείες, ίχνη της σκέψης πάνω στο παρελθόν, «γλωσσικά 

ενεργήματα». 

Η αντικειμενικότητα θεωρείται δυνατή  στην παραδοσιακή ανάλυση, ενώ στη μοντέρνα είναι σχετική 

και εντάσσεται στα ιστορικά συμφραζόμενα. Στη τρίτη κατηγορία  υπάρχει απόλυτος υποκειμενισμός. 

Τέλος, η ιστορική αλήθεια στην παραδοσιακή ιστορία είναι μία και εφικτή. Δε συμβαίνει, όμως, το ίδιο 

με τη μοντέρνα ανάλυση, όπου είναι σχετική, υπάρχουν πολλές  «αλήθειες», ούτε και με τη 

μεταμοντέρνα, όπου είναι αδύνατη, καθώς είναι τόσες οι ιστορικές «αλήθειες» όσες και οι αφηγήσεις. 

    

 

4.4  Κριτική προσέγγιση ιστορικών πηγών  

      Ιστορική κριτική γραπτών πηγών 

  Οι μεταθετικιστικές θεωρήσεις της Ιστορίας μετέβαλαν αισθητά τις έννοιες της κριτικής 

προσέγγισης και της ανάλυσης των πηγών. Έτσι, μολονότι δεν κατάφεραν να εκτοπίσουν τις 

παραδοσιακές οπτικές, δημιούργησαν μια νέα κατάσταση που οδηγεί σε νέες δυνατότητες. Οι 

σύγχρονοι κανόνες ανάλυσης των πηγών ενσωματώνουν τα πορίσματα που προκύπτουν από τη 

συστηματική εξέταση του κοινωνικοπολιτισμικού και του γλωσσικού-επικοινωνιακού πλαισίου μέσα 

στο οποίο δημιουργήθηκε η πηγή και έζησε ο δημιουργός της, αξιοποιούν με ευρηματικούς τρόπους 

τις θεωρίες για την αφήγηση και την πρόσληψή της, καθώς και τις διαδικασίες σχηματισμού των 

νοητικών αναπαραστάσεων (Βαμβακίδου, Ι. 2010).   
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Ειδικότερα επιχειρούμε να εφαρμόσουμε την εξωτερική κριτική (ιστορικοφιλολογική 

τεκμηρίωση) και στη συνέχεια την εσωτερική κριτική (ερμηνευτική). 

Η τεχνική ανάλυσης/ανάγνωσης που επιχειρούμε προέρχεται από την ιστορική κριτική 

γραπτών πηγών και την εξωτερική κριτική (ιστορικοφιλολογική τεκμηρίωση) ακολουθώντας τα εξής 

βήματα:  

 κριτική αποκατάσταση της πηγής, έκδοσή της (ανίχνευση και διόρθωση λαθών),  

 έλεγχο γνησιότητας,  

 έλεγχο αυθεντικότητας (εξέταση για τυχόν παρεμβολές με παραπομπή στην άμεση και την 

έμμεση παράδοση του κειμένου),  

 τεκμηρίωση προέλευσης (χρόνος – τόπος δημιουργίας και ανακάλυψης, συγγραφέας – 

ταύτιση),  

 κατηγορία και είδος πηγής,  

 ένταξη της πηγής στο ιστορικό της πλαίσιο.  

 

Η εσωτερική κριτική (ερμηνευτική) αφορά: 

 στην κατανόηση της πηγής (γλώσσα και ύφος, λεξιλογική ανάλυση, γλωσσική ορθότητα και 

σαφήνεια, ειδική ορολογία, εκφραστικές συμβάσεις, κυριολεξία και μεταφορά, έμφαση, 

επαναλήψεις, δομή και διάρθρωση κ.λπ.),  

 αξιοπιστία του συντάκτη – ακρίβεια αναφερόμενων συμβάντων – ειλικρίνεια (θέση και ρόλος 

συντάκτη, σχέση με γεγονότα και πρόσωπα, προθέσεις, κενά και παραλείψεις, πλάνες, τυχόν 

απόπειρα σκόπιμης παραπλάνησης, προέλευση πληροφοριών κ.λπ.),  

 ιδεολογική ανάλυση περιεχομένων (ιδέες, αξίες, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις κ.λπ.),  

 στον προσδιορισμό ιδιαίτερων φαινομένων και χαρακτηριστικών,  

 στη σύγκριση και διασταύρωση με άλλες πηγές (Μαυροσκούφης,Δ.  2005). 

   Η αξιολόγηση των ιστορικών πηγών συνίσταται στην ικανότητα υποβολής κατάλληλων 

ερωτημάτων, με την ενεργοποίηση της ιστορικής φαντασίας, ακόμη κι αν δεν είναι πάντοτε δυνατό να 

προκύψουν απαντήσεις. Έτσι αναρωτιόμαστε:  

α) για τα κίνητρα και τους στόχους του συγγραφέα, το δημιουργό της πηγής. Ποια η θέση του στην 

κοινωνία; Τι θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με την πηγή; Ποιο είναι το διακύβευμα για το συγγραφέα; 

Γιατί την έγραψε; Ποια είναι η βασική θέση -αν υπάρχει- του συγγραφέα;  
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β) Ποια είναι τα επιχειρήματα; Πώς χειρίζεται ο συγγραφέας το θέμα του; Ποια στρατηγική ακολουθεί, 

για να πετύχει το σκοπό του; Πώς την εφαρμόζει; Ποιος είναι ο πρωταρχικός αποδέκτης της πηγής; Πώς 

επηρεάζεται ο συγγραφέας από το γεγονός αυτό; Σε ποια σημεία της πηγής φαίνεται αυτό; Ποια 

επιχειρήματα ή σκέψεις του συγγραφέα διατυπώνονται με ασάφεια ή υπαινιγμούς; Ποιοι λόγοι 

πιθανολογείται ότι τον ωθούν σ’ αυτό; Είναι ο συγγραφέας πειστικός και ειλικρινής; Ποια είναι η 

ρητορική της πηγής; Σε ποια σημεία της διαπιστώνεται;  

γ) για τις προϋποθέσεις: Διαφέρουν οι ιδέες και οι αξίες που ανιχνεύονται στην πηγή από αυτές της 

εποχής μας; Ποιες απόψεις ή προκαταλήψεις φέρουμε ως σημερινοί αποδέκτες της πηγής; Π.χ. έχουμε 

αντιρρήσεις για κάποια σημεία της πηγής, τα οποία όμως θα ήταν αποδεκτά για τους σύγχρονους με 

αυτήν; Οι πιθανές διαφορές ή ομοιότητες των ιδεών και των αξιών μεταξύ του συγγραφέα και των 

σημερινών αναγνωστών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι δεύτεροι προσλαμβάνουν την πηγή;  

δ) για την επιστημολογία: Υποστηρίζει η πηγή τεκμήρια που περιέχονται σε δευτερογενείς πηγές; Ποιες 

πληροφορίες αποκαλύπτει η πηγή, χωρίς αυτό να είναι μέσα στις προθέσεις του συγγραφέα; Πώς 

αξιολογούνται οι ερμηνείες του συγγραφέα της πηγής; Πόσο χρήσιμη είναι η πηγή για την ιστορική μελέτη 

και έρευνα;  

ε) για τη συσχέτιση της πηγής με άλλες, τη βιβλιογραφία στην περίπτωσή μας, τα ιστορικά γεγονότα 

της εποχής και τα έγγραφα από το οικογενειακό αρχείο του αυτοβιογραφούμενου, που αποτελούν 

συμπληρωματικές μαρτυρίες. Ποια κοινά στοιχεία (π.χ. αξιολογικά πρότυπα) έχει η υπό εξέταση πηγή 

συγκρινόμενη με άλλες της εποχής της του ίδιου ή άλλων συγγραφέων; Παρουσιάζει αποκλίσεις και 

ποιες; Ποια ή ποιες φαίνονται περισσότερο πειστικές και αληθινές; 

H μεθοδολογία της διανοητικής ιστορίας είναι αλήθεια ότι προσφέρεται κυρίως για την 

ανάγνωση μεγάλων και σύνθετων κειµένων, όπως είναι π.χ. τα ιστοριογραφικά έργα. Αυτό, όμως, δεν 

καθιστά απαγορευτική την εφαρμογή της και σε άλλου τύπου κείµενα, εφόσον η αλληλόδραση των 

κειµενικών στοιχείων ισχύει ακόµη και για τα ντοκουμέντα. Έτσι, λοιπόν, βασικά στοιχεία για τη 

προσέγγιση µιας ιστορικής πηγής µπορεί να είναι: 

 α) ο τρόπος αναπαράστασης των γεγονότων στα οποία αναφέρεται ο συντάκτης της πηγής: 

τεκµηριωτική προσέγγιση µε τη χρήση µαρτυριών και την επιστράτευση επιχειρημάτων ή ερμηνευτική 

σε διάλογο µε τα γεγονότα,  

β) η αλληλόδραση µμεταξύ των τεκµηριωτικών (= σχέση πηγής µε την εμπειρική πραγματικότητα και 

αξιοποίηση έγκυρων πληροφοριών) και των ποιητικών στοιχείων της πηγής (= συμπλήρωση ή 

τροποποίηση της εμπειρικής πραγματικότητας µε την προσθαφαίρεση στοιχείων, την ερμηνεία κ.λπ.),  

γ) o προσδιορισμός των αλληλοεπιδρώντων πλαισίων αναφοράς:  
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 σχέσεις ανάμεσα στις προθέσεις του συγγραφέα και στην πηγή, παρά τις δυσκολίες που 

αναφύονται λόγω των διαφορετικών ιστορικών πλαισίων και των καταστάσεων επικοινωνίας,  

 σχέση ανάμεσα στο συγγραφέα και την πηγή (ψυχοβιογραφική προσέγγιση),  

 σχέση του κοινωνικού πλαισίου δημιουργίας µε την πηγή (κοινωνικοί θεσμοί, εξουσία, 

κοινωνικές τάξεις, ιδεολογίες, πρακτικές λόγου κ.λπ.),  

 σχέση κουλτούρας και πηγής (λειτουργίες κειµένων σε διαφορετικά πλαίσια, είδη κειµένων και 

επίπεδα κουλτούρας),  

 σχέση πηγής µε σώμα άλλων κειµένων του ίδιου ή άλλου συγγραφέα (π.χ. σειρά αρχειακών 

πηγών),  

 σχέση πηγής µε είδος λόγου και διαμόρφωση του λόγου της πηγής (γλωσσικές δομές και 

συμβάσεις, αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών)  (Μαυροσκούφης, Δ. 2005). 

 

4.5 Σημειωτική προσέγγιση 

Σημαντικότερη, ίσως, στην ανάγνωση των πηγών είναι η συμβολή της σημειωτικής. Σύμφωνα 

µε τη σημειωτική προσέγγιση κάθε κείμενο αποτελεί µία συλλογή σημείων, τα οποία δημιουργούντα 

και ερμηνεύονται µε βάση συμβάσεις, που συνδέονται µε ένα ειδικό στυλ (genre) και συγκεκριμένο 

µμέσο επικοινωνίας. 

Η σημειωτική ανάλυση της πηγής ακολουθεί, σε γενικές γραμμές, τα εξής στάδια:: 

 αναγνώριση της πηγής: κατηγορία και είδος πηγής  

 στόχοι της ανάλυσης 

 διάκριση εξωτερικών ενδείξεων (σηµειοφόρος): η πηγή μοναδικό ή πολλαπλό κείμενο, τυχόν 

επιδράσεις στην ερμηνεία της  

 είδος συστήματος: βασικά σημαίνοντα και σημασία τους 

 τροπικότητα της πηγής (modality): οντολογική κατάσταση, αυθεντικότητα και αξιοπιστία του 

µμηνύματος 

 συνταγματική ανάλυση: μελέτη της δομής της πηγής και της σχέσης μεταξύ των µερών της 

 υποδειγματική ανάλυση: μελέτη διάφορων υποδειγμάτων σημαινόντων και σημασία της χρήσης 

του ενός αντί άλλων 

 καταδήλωση – συµπαραδήλωση: σχέση μεταξύ σημαίνοντος - σημαινομένου 
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 επικοινωνιακοί κώδικες: επικοινωνιακές συμβάσεις ή, µάλλον, «διαδικαστικά συστήματα 

συμβάσεων», που λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και επηρεάζουν τη διαμόρφωση 

του νοήματος, ερμηνευτικά τεχνάσματα 

 σημειωτικοί κώδικες (κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση) 

 διακειμενικότητα: υπαγωγή σε στυλ, σχέση µε άλλα κείµενα (προηγούμενη εμπειρία) - τύποι 

κειμένου 

 κοινωνική σημειωτική: εξέταση του γενικότερου κοινωνικού – ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο δημιουργήθηκε η πηγή, διακρίβωση σχέσεων (Μαυροσκούφης, Δ.  2005). 

 5. Ερευνητικό υλικό  

   Το υλικό που συλλέξαμε, προκειμένου να εκπονήσουμε την εν λόγω εργασία, αποτελείται κατά 

κύριο λόγο από πρωτογενείς πηγές: έγγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις, επιστολές, ένα πολυσέλιδο 

αφιέρωμα- τουριστικό οδηγό και έντυπο υλικό , καθώς και δευτερογενείς :φωτογραφίες, δημοσιευμένα 

άρθρα και έντυπο υλικό.  

 

  Δομή υλικού- Πρωτογενείς πηγές 

 

                                             Γράφημα 1ο  

 

Στόχος μας η διατήρηση, ταξινόμηση, μελέτη και προβολή ντοκουμέντων μίας εποχής περασμένης, μα 

όχι λησμονημένης, ενός τόπου παρηκμασμένου και μίας προσωπικότητας τόσο χαρισματικής, που 

5% 4% 4%
9%
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προσέφερε ψυχή και σώμα, προκειμένου να υλοποιήσει αυτό που οραματίστηκε, προς όφελος, όχι 

μόνο του ιδίου, αλλά μίας ολόκληρης κοινωνίας. 

Η Σύντομος Βιογραφία, το βιβλίο- αφιέρωμα με τίτλο «Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών» και η 

Επιστολή προς τον Υπουργό Τύπου και Τουρισμού (Αρχείο Αλεξόπουλου, Δ), αποτελούν γνήσιες, 

αυθεντικές και πρωτογενείς-άμεσες πηγές, αφού προέρχονται από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

την οποία και μελετούμε. Χαρακτηρίζονται, επίσης, ως  εκούσιες , καθώς περιέχουν πληροφορίες και 

στοιχεία σύμφωνα με τις προθέσεις του συντάκτη-δημιουργού τους, που αποβλέπουν στην επικοινωνία 

με τους συγχρόνους ή κάποτε και με τους μεταγενέστερους.  

Είναι πηγές επίσημες, μα αδημοσίευτες, καθώς ανήκουν σε ιδιωτική συλλογή. Ο κάτοχος τους 

με ιδιαίτερη χαρά μας τις προσέφερε, προκειμένου να ανασυρθούν  από την αφάνεια, να αξιοποιηθούν 

και ει δυνατόν να συντελέσουν στην άμεση και αποτελεσματικότερη αναστήλωσή των μνημείων και 

του τόπου.  

Είναι πηγές αθησαύριστες, μη καταγεγραμμένες, οι οποίες ελάνθαναν για την ιστορική έρευνα, 

προτού αυτή τις φέρει στο φως. Έτσι, με τη συνδρομή τους  θα μπορέσουμε να φωτίσουμε σκοτεινές 

πτυχές ενός πεδίου, που έναν αιώνα πριν αγαπήθηκε, αξιοποιήθηκε και προσέφερε τα μέγιστα στους 

επισκέπτες του. 

Θα μπορούσαμε άραγε να αποτυπώσουμε τις στιγμές της ζωής μας σε έναν πίνακα ζωγραφικής  

με όλα τα υπάρχοντα χρώματα, θαμπά και φωτεινά, με έντονα ή μη περιγράμματα, με πινελιές που να 

αποκαλύπτουν ρεαλιστική ή αφαιρετική, απροσδιόριστη  προσέγγιση  και να ταξιδέψουμε μέσα του ως 

επισκέπτες, προκειμένου να ανακαλύψουμε τις άγνωστες, «θαμμένες», μέσα στις εικόνες πτυχές της ; 

Μέσω της βιογραφίας, αποκαλύπτεται  η πολυδιάστατη προσωπικότητά του Ζ. Ζάχου, και 

διαγράφεται η διαδρομή που ο ίδιος χάραξε.  

Ωστόσο, το υλικό αυτό δε θα αναλυθεί ενδελεχώς, παρά θα το χρησιμοποιήσουμε  προκειμένου 

να προσδιορίσουμε το ιστορικό πλαίσιο και ασφαλώς να αναζητήσουμε το «είναι» του πρωταγωνιστή 

μας, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και προπαντός το όραμα, το οποίο και θα παρουσιάσουμε μέσα από ένα 

τεχνούργημα, ιστορικό, επιστημονικό, εικαστικό και λογοτεχνικό, αποτελούμενο από εικόνες και λόγο, 

καθώς και την αγωνιώδη προσπάθειά του να διασώσει το δημιούργημά αυτό. Είναι αυτά τα «εργαλεία» 

που μας άφησε και  μας ενέπνευσε να ανακαλύψουμε το όραμά του. 
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6. Δομική Ανάλυση – Τεκμηρίωση υλικού 6.1  “Σύντομος Βιογραφία Ζ.Α.Ζάχου” 

                                        

                                                                            Ζ.Α.Ζάχος   (εικόνα 3)     

                                                                                                                                          

 Η «Σύντομος βιογραφία» του Ζ.Α.Ζάχου (1869-1939) είναι γραμμένη στη καθαρεύουσα, με 

καλλιγραφία και πιθανόν με τη χρήση πένας. Αποτελείται από 5 σελίδες και 19 παραγράφους, η 

αρίθμηση των οποίων είναι λατινική. Ο λόγος μαρτυρεί ένα συντάκτη μορφωμένο και άριστο γνώστη 

της ελληνικής γλώσσας. Χρησιμοποιείται το γενικό πρόσωπο, πρόκειται επομένως για ετεροδιηγητική 

βιογραφία. 

Εντάσσεται στην κατηγορία της παραδοσιακής βιογραφίας, καθώς  ακολουθεί συμβάσεις, όπως 

για παράδειγμα η αυστηρή και τακτική χρονολογική σειρά (ευθύγραμμη αφήγηση), η αναφορά του 

ιστορικού πλαισίου και η τεκμηρίωση των γεγονότων με ονόματα. Το ύφος είναι τυπικό και επίσημο. 
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Πρόκειται, όμως, πράγματι για βιογραφία ή μήπως είναι μία αυτοβιογραφική προσέγγιση ; Το 

κείμενο χρονολογείται το έτος 1937, ένα σχεδόν χρόνο πριν από το θάνατό του και είναι ανυπόγραφο.  

Αν και σύντομο είναι πολύ λεπτομερές και  το χαρτί στο οποίο έχει γραφεί είναι τυπωμένη η  επωνυμία 

της εταιρείας του: Z.A.ZACHOS, TABAK EN GROS,GEGR.1898,IMPORT-EXPORT, ATHEN 8, 

PROMITHEUS 26.  

                                  

                                          

         Μάλιστα, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουμε αν πέρα από αφηγητής είναι και συντάκτης, 

διασταυρώσαμε τη βιογραφία με άλλα χειρόγραφα υπογεγραμμένα από τον ίδιο και καταλήξαμε στο 

ότι ο γραφικός χαρακτήρας, αλλά και ο λόγος ομοιάζουν σχεδόν απόλυτα.   

 (σ.σ. με πλάγια γραφή δηλώνεται το κείμενο, το οποίο αναλύουμε). 

Η βιογραφία ξεκινά με έναν ασυνήθη τρόπο, δηλαδή με τον (αυτό) έπαινο. Αναφέρει ότι πρόκειται για                                        

έναν άνθρωπο χαρισματικό, ωστόσο θα περιοριστεί στο να εκθέσει μόνο λίγα από αυτά τα χαρίσματα, 

τα οποία εν συνεχεία θα παραθέσουμε. 

 Αν λάβωμεν υπ’ όψει τα προσόντα άτινα παρουσιάζει η ανάπτυξις και τα χαρίσματα ενός  εκάστου  

   διανοουμένου θα είχαμεν να γράψωμεν πολλά διά το πρόσωπον και την δράσιν του κ. Ζάχου, εν τούτοις 

   θα περιορισθώμεν μόνον εις το να εκθέσομεν ολίγα τινά. 

Ακολουθεί αυστηρή χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την καταγωγή και την οικογένεια του και 

συνεχίζει  αναφερόμενος στη μετάβασή του από την αποφοίτηση από το Γυμνάσιο και τη φοίτηση του 

στην εμπορική σχολή της Θεσσαλονίκης. Δεν κάνει καμία αναφορά σε γεγονότα,  που αφορούν στα 

παιδικά του χρόνια. Αντίθετα, εστιάζει κυρίως στη σκιαγράφηση της επαγγελματικής του πορείας και 

ανόδου 

Ο κ. Ζάχος του Αθανασίου και της Τριζόνας κατάγεται εκ της ενάνδρου Σιατίστης της Μακεδονίας. 

Μικρός ακόμη μετώκησε μετά των γονέων του εις Μοναστήριον όπου και διήλθε τον μαθητικόν του βίον. 

Αποφοιτήσας του Γυμνασίου τω 1888 εστάλη εις την εμπορικήν σχολήν της Θες/νίκης οπόθεν μετά διετή 

σπουδήν αποφοιτήσας προσελήφθη παρά του θείου του Δημητρίου Ζάχου, γνωστού τότε ως Γενικού                                                            

αντιπροσώπου του μεγαλυτέρου Εμπορικού της Θες/νίκης (οικογ.των Αδελφών Αλλατίνι) εις την 
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περιφέρειαν Κοσυφοπεδίου κ Βιλισσού όστις πολλούς συμπολίτας του και ομογενείς υπεστήριζε και 

ετοποθέτει ως αντιπροσώπους του οίκου και τας διαφόρους της δικαιοδοσία του πόλεις. 

Τον 19ο αιώνα οι Έλληνες έμποροι και πλοιοκτήτες ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα στο 

γεωγραφικό χώρο της απέραντης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κυριάρχησαν στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές. Έγιναν, ιδιαίτερα οι παράλιες πόλεις, 

διαμετακομιστικά κέντρα και συνδέθηκαν με μία σειρά εμπορικά λιμάνια, τη Μασσαλία, την 

Τεργέστη, το Αμβούργο, τη Βενετία, την Οδησσό, την Πετρούπολη, από τα οποία διακινούσαν 

εμπορεύματα σε όλον τον κόσμο, εγκαθιστώντας εμπορικούς οίκους σε μεγάλα κέντρα. Έτσι, 

κατέστησαν αξιόλογοι οικονομικοί παράγοντες. Ιδιαίτερα μάλιστα στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 

αρχές του 20ου αιώνα, το μεγάλο εμπόριο και η βιομηχανία βρισκόταν στα χέρια Σεφαραδιτών 

Εβραίων (ισπανικής καταγωγής), όπως ήταν η οικογένεια Αλλατίνη.  

  Στην Καβάλα το μονοπωλιακό κεφάλαιο του καπνού , με τη διείσδυσή του από το 1873 και 

έπειτα παραμέρισε σιγά- σιγά το ντόπιο καπνεμπόριο, καθιστώντας το μεσιτικό και δημιούργησε σε 

λίγα χρόνια τεράστιες καπνεμπορικές επιχειρήσεις, με ιδιόκτητα κτίρια κι εγκαταστάσεις, με 

αντιπροσωπίες των οίκων τους στη Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ελευθερούπολη (Ιωαννίδης,Ι.1998).  

Καιρούς εις Καβάλλαν ήτις ήτο πάντοτε η κυρίως αγορά και επεξεργασία των καπνών και ηγόραζε τα 

  κατάλληλα διά την πελατείαν του Καπνά. 

Εν τω μεταξύ αποκτήσας εις  Καβάλλαν χάρις εις το ακέραιον τίμιον του χαρακτήρος του αρκετάς 

πιστώσεις και συμπαθείας δεν ήργησε ν’ ανοίξη και εκεί υποκατάστημα και διά των γνωριμιών του να 

γνωρίση μίαν από τας σημαντικοτέρας οικογενείας και να συμπαθήση την κόρην του πρώτου τότε Εξπέρ 

(πραγματογνώμονος) της μεγαλυτέρας Εταιρείας Commercial Comp. of Salonica Ld Στεφάνου 

Βούλιογλου Αναστασίαν ην και συνεζεύχθη τω 1901. 
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  Καβάλα,  «Η Μέκκα του Καπνού» 

 

 

 

    Η Καβάλα                                                        (Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Καπνού Δήμου Καβάλας)  εικόνα 4                  

 

  Η πόλη , χάρις στη γεωγραφική της θέση, επικοινωνεί με την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη 

και την Αίγυπτο. Τα μεγάλα, ποντοπόρα πλοία φορτώνουν δεκάδες τόνους καπνού, για να τα 

μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου, στον Εύξεινο Πόντο, στα ρωσικά και ρουμανικά λιμάνια, στη 

Μεσόγειο, στα Αραβικά κράτη, στη νότιο Γαλλία, στην Αγγλία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, 

στις Ην. Πολιτείες και στον Καναδά, στην Άπω Ανατολή, την Ιαπωνία.  

  Φορείς της γνωριμίας, με το ευρύτατο αυτό καπνιστικό κοινό, είναι οι καπνέμποροι, άνθρωποι 

με πνεύμα δημιουργικό, που κατόρθωσαν να διαδώσουν τα Μακεδονικά καπνά, να τα επιβάλουν ως τα 

εκλεκτότερα και ποιοτικά άριστα στον κόσμο. Αυτοδύναμα, με μοναδικό όπλο τη θέληση και τη 

πρωτοβουλία τους για την εξεύρεση τρόπων διείσδυσης σε ξένες αγορές, πέτυχαν τον 

πολλαπλασιασμό  των εξαγωγών και βαθμιαία αύξηση των κερδών και των κεφαλαίων τους. Συν τω 
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χρόνω, προέβησαν στην εγκατάσταση αντιπροσωπειών, εμπορικών πρακτορείων και εργοστασίων 

σιγαρέτων κατακτώντας τα κυριότερα κέντρα του εξωτερικού και δη το γερμανικό κοινό σε Δρέσδη, 

Αμβούργο, Βερολίνο. 

Η κατάκτηση της ξένης αγοράς, εν τούτοις, είχε ως αποτέλεσμα την εισβολή στην πόλη 

μεγάλων ξένων εμπορικών οίκων, για το χρυσοφόρο προϊόν. Η ανεκτίμητη αξία του άρχισε να γίνεται 

γνωστή από τα μέσα του 19ου αιώνα, διευρύνθηκε πολύ από το 1900 και από το 1913 και εξής, 

παράλληλα με την απελευθέρωση της περιοχής, «απελευθερώνεται» και το εξαγωγικό καπνεμπόριο 

λαμβάνοντας διεθνή χαρακτήρα.1 

 Η ανάπτυξη και εξάπλωση της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας καπνού σημείωσε τις 

κάτωθι χαρακτηριστικές περιόδους, όπως τις κατέγραψε ο διευθυντής της ΣΕΚΕ κ. Βασίλης Ιλαντζής 

στην εισήγησή του στο 10ο διεθνές Συνέδριο Καπνοπαραγωγών UNITABτο 1966 με θέμα: “Καπνική 

οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. 

Περίοδος 1η : Aρχίζει το έτος 1913 με την προσάρτηση των εδαφών της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης στο Ελληνικό Κράτος, τα οποία μέχρι τότε αποτελούσαν επαρχίες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η καλλιέργεια γίνεται συστηματικότερη, η εμπορία ανδρώνεται, η 

εξαγωγή αυξάνει. Είναι η περίοδος που το ελληνικό καπνεμπόριο με έμβλημα την ποιότητα των 

καπνών, θεμελίωσε την εκτίμησή του στη διεθνή αγορά. Είναι, όμως, και η περίοδος κατά την οποία 

αυξάνει το ενδιαφέρον της Αμερικής για τα ευγενή καπνά, κυριαρχούν οι αμερικανικές 

καπνοβιομηχανίες και η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρυσή εποχή του προϊόντος. 

   Περίοδος 2η: Εγκατάσταση του ανταλλαγέντος πληθυσμού το 1922-23, που προσέφυγε στην 

Ελλάδα. 1.500.000  Έλληνες από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο, μεγάλο μέρος 

                                                           
1 «Αυτή η πολιτεία, θα τον ενημερώσει αργότερα ο καπνέμπορος Ευγένιος Ιορδάνου, με τον τρόπο που γίνεται το εμπόριο 

των καπνών, πρώτα δένει με τον έξω κόσμο κι ύστερα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα δεις να κυκλοφορούν στους δρόμους 

της, 

όλο το χρόνο, έμποροι από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αίγυπτο. Να κάνουν βίζιτες στα δουλεμένα καπνά και να 

κλείνουν κοντράτα για να τα σηκώσουν το χειμώνα. Πρόξενοι και υποπρόξενοι ξένων κρατών, που ασχολούνται 

παράλληλα με το εμπόριο του καπνού, πρωτοστατούν στη διαμόρφωση τιμών, ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας ανάλογα την 

τιμή της λίρας. Από το Σεπτέμβριο αρχίζει το φόρτωμα για τα λιμάνια του Λονδίνου, της Κωνσταντινούπολης, της 

Οδησσού, της Αλεξάνδρειας, της Γένοβας, της Μασσαλίας. Κάθε τέτοια εποχή, σ' αυτή τη θάλασσα, δε θα δεις καράβι 

Ελληνικό. Έρχονται ξένα σκαριά, βουβά και θεόρατα, χιλιάδων τόνων, κλείνουν τον κόλπο και μέσα σε μια ασταμάτητη 

και δαιμονική κίνηση αρχίζουν να φορτώνουν. Οι δρόμοι και η προκυμαία αντηχούν και δέρνονται από το πάνε κι έλα της 

συναλλαγής. Δεκάδες κάρα και αυτοκίνητα φορτωμένα ως επάνω με τα στιβαγμένα δέματα, κατεβαίνουν γοργά από τις 

αποθήκες να προφτάσουν τα βαπόρια που όλο βιάζονται να σαλπάρουν. Και όταν φύγει η δουλεμένη σοδειά του καπνού, 

ό,τι απομείνει στέλνεται στον Πειραιά, στην Καλαμάτα, στον Βόλο, στα εκεί καπνεργοστάσια για να γίνει τσιγάρο ή να 

περιμένει την τύχη του τον άλλο χρόνο. Παράλληλα με τη σοδειά που φεύγει. έρχονται από τα καπνοχώραφα και μπαίνουν 

στις αποθήκες τα καινούρια ξεραμένα φύλλα. Άλλος μεγάλος κύκλος !!!!! 

Μελίσσια οι καπνομεσίτες εξορμούν στα ορεινά χωριά, ανοίγουν τιμές, αγοράζουν, ζυγίζουν και φορτώνουν στα φορτηγά» 

(Αξιώτης,Δ.,2002). 
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του οποίου εγκαθίσταται στην Αν. Μακεδονία και Δυτική Θράκη και επιδίδεται κυρίως στην , 

ακμάζουσα τότε, καλλιέργεια του καπνού. Έτσι αντιμετωπίστηκε και το δημογραφικό πρόβλημα. 

  Περίοδος 3η: Το κραχ των Ηνωμένων Πολιτειών το 1929 έχει σα συνέπεια την εκδήλωση 

οξύτατης καπνικής κρίσης. Σημειώνεται κάμψη της καπνοπαραγωγής, εξαθλίωση και απόγνωση των 

καπνοπαραγωγών και των πληθυσμών των καπνικών περιφερειών. 

   Περίοδος 4η: Αρχίζει με την παρέλευση της οικονομικής κρίσης και κυρίως με την εμφάνιση 

της Γερμανίας σαν μεγάλου αγοραστή των ευγενών ελληνικών καπνών , κατά το έτος 1932 και μετά. 

Έτσι, ανέτειλε μια λαμπρή εποχή για τα καπνά και τους πληθυσμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης. 

Περίοδος 5η: Αρχίζει από τον Απρίλιο του 1941,όταν οι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, πλην μικρού τμήματος του Νομού Έβρου, τέθηκαν υπό βουλγαρική κατοχή. Μαρτυρική 

υπήρξε η περίοδος αυτή για τους ελληνικούς πληθυσμούς. Ιδιαίτερα δε για τους καπνοπαραγωγούς των 

οποίων το  προϊόν εδημεύετο από τους κατακτητές. Με την εισβολή, η καπνική οικονομία 

εξαρθρώθηκε, 22.000.000 κιλά καπνών αρπάχθηκαν από τους Γερμανούς. 

   Περίοδος 6η: Αρχίζει με την απελευθέρωση της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, περί τα τέλη του 

1944 , ουσιαστικά όμως με την έναρξη της ανασυγκρότησης, κατά το1949. Η περίοδος αυτή 

χαρακτηρίζεται από τη σκληρή και πλήρη θυσιών προσπάθεια που κατέβαλαν οι καπνοπαραγωγοί, με 

την περιορισμένη  αρωγή του κράτους , για την ανασυγκρότηση του καταστραφέντος, κατά την 

περίοδο της κατοχής, παραγωγικού εξοπλισμού και δυναμικού και αφετέρου τη σταθεροποίηση της 

καπνοπαραγωγής σε αρκετά υψηλά επίπεδα, παρά τις χαμηλές τιμές και τις άλλες καπνικές 

διακυμάνσεις.  (Ιωαννίδης,Ι.1998). 

  

Παραλαβών όθεν την σύζυγόν του απεκαταστάθη εις Δρέσδην όπου απέκτησεν συντόμως την 

συμπάθειαν των μεγαλυτέρων εργοστασίων όχι μόνον της Γερμανίας αλλά και των εργοστ. των λοιπών 

Ευρωπ. κρατών Ελβετίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Δανίας, Σουηδίας, Φινλανδίας τους οποίους κατά 

καιρούς επεσκέπτετο. 

Ούτως εχόντων είχε το ευτύχημα να δεχθή κατά Φεβρ. του 1906, εις τας εν Δρέσδη αποθήκας του την 

Α.Μ. του Βασιλιά της Σαξωνίας Φρειδερίκον Αύγουστον II 2 (εικόνα 5 )και τους διαφόρους υλικούς 

                                                           
2 Σχετικό άρθρο, που δημοσίευσε η εφημερίδα «Εμπρός» στο φύλο της την 22α Φεβρουαρίου 1906. 

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΩΝ ΕΝ ΔΡΕΣΔΗ 

ΔΡΕΣΔΗ, 19 Φεβρουαρίου 1906 
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δόσας τα δεούσας εξηγήσεις και αναπτύξα αυτοίς διά μακρών παν το σχετικόν περί φυτείας, 

επεξεργασίας και εξαγωγής των τε Μακεδονικών και Ελληνικών Καπνών και εν γένει της 

εκμεταλλεύσεως αυτών εις τας Ευρωπαϊκάς αγοράς. 

 

      Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΩΝ ΕΝ ΔΡΕΣΔΗ, 22α Φεβρουαρίου 1906. 

                                                                                                                                                                                                           Εικόνα 5                  

Την δεκαετία του 1860 αρχίζει να εμφανίζεται η παρασκευή του πρώτου τσιγάρου στο 

γερμανικό βασίλειο. Ωστόσο, η κατανάλωση του τσιγάρου στη Γερμανία  λαμβάνει χώρα κατά τη 

μετάβαση στον 20ο αιώνα. Τα τσιγάρα παρασκευάζονταν από φύλλα καπνού που είτε εισάγονταν  από 

Αμερικανικές (κυρίως)  και Γερμανικές αποικίες, είτε καλλιεργούνταν στη Γερμανία. Ωστόσο, τα 

μείγματα καπνού, που χρησιμοποιούνταν για τα τσιγάρα περιείχαν μεγάλο ποσοστό Ανατολικού τύπου 

                                                                                                                                                                                                       
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς της Σαξωνίας Φρειδερίκος Αύγουστος ένεκεν της μελετωμένης προσθήκης νέου φόρου επί του καπνού 

και σιγαρέτων εξέφρ5ασε την επιθυμίαν του και έδειξε τελευταίως μέγα ενδιαφέρον αφού εις την πρωτεύουσαν του 

υπάρχουνε πλείστα εργοστάσια και το κέντρο του εμπορίου και το κέντρο του εμπορίου των καπνών  να λάβη γενικωτέρας 

γνώσεις περί του εμπορεύματος τούτου. Η διεύθυνσις  του τελωνείου επρότεινε φαίνεται το διαμέρισμα του ενταύθα 

Έλληνος κ. Ζ. Ζάχου και χθες μετά μεσημβρίαν μετέβη προς επίσκεψιν του. 
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καπνού. Τα ανατολικά καπνά σχεδόν αποκλειστικά καλλιεργούνταν στη σημερινή Τουρκία και Βόρειο 

Ελλάδα, Βουλγαρία, αναπτύσσοντας το καπνικό προϊόν κατά τη διάρκεια και μετά τον 1ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο.      

Σαν αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης των ανατολικών καπνών , παρατηρούμε μετά το 

1880 μία αξιοσημείωτη αύξηση της παρουσίας  Ελλήνων- Οθωμανών εμπόρων καπνού στη Γερμανία 

και ιδιαίτερα στη Δρέσδη.  Δε διαθέτουμε κάποιο  ποσοτικό στοιχείο σχετικά με το πόσο καπνό 

μεμονωμένοι έμποροι ή ομάδα εμπόρων, εισήγε κατά την περίοδο αυτή. Ωστόσο, κύριες και 

δευτερεύουσες πηγές συμφωνούν ότι “Ανατολικοί’’, όπως αποκαλούνταν οι Οθωμανοί έμποροι, 

κυριαρχούν  στις εμπορικές  συναλλαγές καπνού στη Δρέσδη. (Carmona Zabala, J. 2015) 

Επειδή όμως τα Καπνά έχουσιν ωρισμένας εποχάς και είνε ------ ως εκ τούτου ελεύθερος και 

άλλως πώς να δράση ωθούμενος από το επιχειρηματικόν πνεύμα το οποίον κέκτηται κατόρθωσεν δια 

των ενεργειών του να  επιτύχη εν καιρώ Τουρκοκρατίας, δι’ Αυτοκρατορικού Προνομίου την 

εκμετάλλευσιν των παρά την Καβάλλαν αρχαίων Ιαματικών Πηγών Ελευθερών διά μίαν 23 ετίαν. 

            Διά τα εν λόγω λουτρά και διά την ανάπτυξιν αυτών δικαίως εξετιμήθη η δράσις του κ. Ζάχου 

διότι ως τυγχάνει τοις πάσι γνωστόν όχι μόνον έκτισε Ξενοδοχεία και άλλα εξωραϊστικά έργα και 

ανακαίνισε τας δεξαμενάς των εν λόγω Λουτρών αλλ’ έδωκε τας αυτών ώθησιν ως τα Λουτρά ταύτα 

έκτοτε εγένοντο εις απάσαν την Μακεδονίαν και εις τας διαφόρους πόλεις πέριξ της Καβάλλας γνωστά 

διά την ιαματικήν των δύναμιν. μετέφερεν εν Δρέσδη ποσότητα ύδατος και εγένετο ακριβεστάτη ανάλυσις 

αυτών….Επίσης συνέθεσε τας ιδιότητας των Λουτρών αυτών από Ιστορικής, Κλιματολογικής, φυσικής κ 

θεραπευτικής ιδιότητος Βιβλιάριον περιέχον τ’ ανωτέρω και τας γνωμάτευσις διαφόρων Επιστημόνων 

με σχετικάς Σημειώσεις υποστάς αρκετάς θυσίας διά την μετάδοσιν αυτών. 

Δυστυχώς ο Βαλκ. πόλεμος επέφερε αυτώ μεγάλας  καταστροφάς εις την επιχείρησιν ταύτην τας 

οποίας εκάλυψε διά των κερδών του Καπνεμπορίου εις το εξωτερικόν και έσπευσε μετά την λήξιν του 

πολέμου να επιδιορθώση και διά νέων θυσιών και με άλλα έργα να ευπρεπίση την περιοχή των Λουτρών  

πλήν ο δεύτερος και λίαν καταστρεπτικός δι’ όλην την εκεί περιφέρειαν Ευρ. πόλεμος επέφερεν αυτώ 

ανεπανορθώτους ζημίας τας οποίας μόνον η Κυβέρνησις θα ηδύνατο διά μεγάλων θυσιών να επαναφέρει 

εις την προτέραν των αίγλην. 

Και εξηκολούθησεν την εκμετάλλευσιν αυτών ο κ. Ζάχος μέχρι της λήξεως του Συμβολαίου του 

1927-1928, εν τούτοις η επιχείρησις μόλις εκάλυπτε τα έξοδα της. 

Επειδή όμως μετά τον Ευρ. πόλεμον ήλαξαν οι όροι και αι συνθήκαι του Καπνεμπορίου εις τας 

ξένας αγοράς διότι άλλα μεν κράτη μετεβλήθησαν εις Μονοπώλια άλλα δε ήλαξαν τους τελωνειακούς 

θεσμούς και επειδή το συνάλλαγμα ήτο ασταθές τόσον εις Γερμανίαν ως και εις πολλάς αγοράς υπέστη 
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όπως και πολλοί άλλοι έμποροι κλωνισμόν όστις τον ηνάγκασε να ρίξη την δράσιν του εις νεωτέραν 

επιχείρησιν και διά τον λόγον αυτόν παραλαβών την οικογένειαν του τω  1926-27 κατήλθε και 

απεκαταστάθη εις Θες/νίκην όπου εδημιούργησε το εργοστάσιον Αλουμινίου, Χαλκού και λοιπών 

μετάλλων οικειακών σκευών ύπο την επωνυμίαν Κόσμος. Λόγω όμως της παγκοσμίου κρίσεως ήτις 

επήλθεν εις το εμπόριον και διά να μη χρεωθεί εις τας Τράπεζας οπότε θα έχανε το παν έκλεισε το 

εργοστάσιον περιοριζόμενος εις πράξεις τινάς επί Καπνών και δι’ίδιον του Λ/σμόν (λογαριασμό) και διά 

Λ/σμόν τρίτου. Εν τούτοις και υπό τας σημερινάς συνθήκας των Καπνών θα ήτο ανωφελής η δράσις του 

και η ως εκ τούτου τω 1936 τη επιμόνω προτροπή των τέκνων του απεφάσισε ν’αποσυρθή του εμπορίου 

εις ηλικίαν 68 περίπου ετών και περιμαζώσας τα λείψανα της περιουσίας του ηγόρασεν διόροφον 

κατοικίαν εις Αθήνας επί της οδού Προμηθέως 26 βασιζόμενος εις την υποστήριξιν των τέκνων του-------

και εις το εισόδημα το οποίον του αποφέρει η εν Δρέσδη επίτης οδού geshart Hanptmann St 8 έπαυλίς 

του (πάροδος της Λεωφόρου Wiens St.) πρόθυμος πάντοτε να φανεί χρήσιμος και να δράση μόλις 

παρουσιασθεί ευνοϊκή τις περίστασις.  
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         6.2  “Βιβλιάριον :  «Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών» (παρά την Καβάλλαν)” 
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                                                            Εξώφυλλο του “Βιβλιαρίου”             (Αρχείο Αλεξόπουλου,Δ,.) Εικόνα 6 

 

6.2.1 Το τοπίο 

       Το τοπίο και η ιστορία του δεν υπάρχουν μόνο στις αντικειμενικές τους διαστάσεις. Ένα τοπίο 

μπορεί να είναι πραγματικό ή φαντασιακό, μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Παρόμοια ανθρωπογενή ή 

φυσικά τοπία διαφοροποιούνται μεταξύ τους εξαιτίας μιας ιδιαίτερης φόρτισης, πραγματικής, 

συγκινησιακής, αληθινής ή ψεύτικης που αποκτά η φήμη τους. Κατ' επέκταση η έρευνα της ιστορίας 

ενός τοπίου είναι ταυτόχρονα και έρευνα της πρόσληψης του από τους κατά καιρούς χρήστες του ή 

περιηγητές του....δεν μπορεί να εννοηθεί παρατηρητής ο οποίος λειτουργεί, προσλαμβάνει και στη 

συνέχεια εκφράζει, στερημένος, ανεξάρτητος από οποιοδήποτε κεφάλαιο, από οποιοδήποτε παρελθόν. 

Η διαδικασία της πρόσληψης δεν είναι νοητή παρά μόνο στα πλαίσια κάποιου πολιτισμικού πεδίου, 

που ωθεί τον παρατηρητή στο να κοιτάξει και να προσλάβει τον περιβάλλοντα χώρο του. Ακόμα 

ειδικότερα, οι κώδικες που ρυθμίζουν τη διαδικασία της πρόσληψης προσφέρουν ή επιβάλλουν στο 

υποκείμενο/παρατηρητή τους πόλους έλξης του ενδιαφέροντος του (Λεοντσίνης, Γ. & Ρεπούση, Μ. 

2001). 

      Σύμφωνα με τον Χασάναγα, ο οποίος στην  “Κοινωνιολογία Τοπίου”  πραγματοποιεί μία 

διανοητική περιπλάνηση στα τοπία του κόσμου, τρείς είναι οι έννοιες που διακρίνονται: “ O χώρος 

(space), ο τόπος (place) και το τοπίο (landscape). Ο χώρος περιλαμβάνει τον τόπο ή μετατρέπεται σε 

τόπο μετά από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες, ενώ επενδύεται ακόμη και με αξίες. Ο 

χώρος και ο τόπος είναι οι φυσικοί φορείς του τοπίου. Ο τόπος είναι μια κοινωνικά δομημένη έννοια 

ενώ το τοπίο μια εξατομικευμένη υποκειμενική αντίληψη” (Χασάναγας, Ν.2010).  Η περιήγηση, που 

πραγματοποιείται  μέσω της αφήγησης, αποτελεί μία ελεγεία στο άχρονο αυτό τοπίο, το οποίο 

αποκαλύπτει την υπόγεια, μυστική δύναμη της ιστορίας, που το διαπέρασε και εξακολουθεί να το 

στιγματίζει. Κι αυτό, γιατί όλα τα ανθρώπινα ίχνη που εντοπίζονται στο χώρο, μαρτυρούν με έναν 

τρόπο μοναδικό το ιστορικό γίγνεσθαι.  Το τοπίο αυτό, υπέστη αλλαγές, λόγω της ανθρώπινης 

παρέμβασης , αναδιαμορφώθηκε, απέκτησε ανθρωπογενή όψη, δημιουργήθηκε ένας νέος κοινωνικός 

ιστός , που έδωσε  προτεραιότητα  στην πρωτογενή, τη φυσική μορφή του, επιτυγχάνοντας την 

εναρμόνιση  αρμονίας του περιβάλλοντος χώρου, του αρχιτεκτονικού τοπίου και της κοινωνικής 

συνοχής. 
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 6.2.2. Η αφηγηματολογία 

Αφηγηματολογία ( όρος Todorov, Τ. 1969)  αποκαλείται η λογοτεχνική σημειωτική, η οποία 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του γαλλικού δομισμού κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Ορίζεται ως ο λόγος 

για την αφήγηση, ως η ανάλυση των δομικών συστατικών μιας αφήγησης. Την επεξεργάστηκαν, 

κυρίως, οι G. Genette, T. Todorov, D. Kohn, M. Bal. Πρωτοπόρος υπήρξε ο C. Levi-Strauss, ο οποίος 

επισήμανε σταθερές καθολικές δομές όπου μπορεί να αναχθεί κάθε μύθος ή μυθολογική εκδοχή. Η 

θεωρία της αφήγησης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την περιγραφή ενός αφηγηματικού κειμένου 

και έμμεσα οδηγεί στην ερμηνεία. Η αφηγηματολογία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 

εγκυρότερες ερμηνευτικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων (Επιμ. Παπαλεοντίου, Μ. 2014). 

 

  Η αφήγηση αποτελεί πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται, προφορικά ή γραπτά, 

μια σειρά πραγματικών ή πλασματικών γεγονότων. Υπάρχει ο πομπός(αφηγητής), το μήνυμα 

(αφηγηματικό περιεχόμενο )και ο δέκτης (αναγνώστης της αφήγησης). 

 

   Κάθε είδος αποβλέπει σε ορισμένο σκοπό (πληροφοριακό, διδακτικό, ψυχαγωγικό κτλ.) και 

γράφεται σε ανάλογο ύφος (επίσημο, οικείο, λογοτεχνικό, επιστημονικό κτλ.). 

 

  Στην περίπτωση μας έχουμε την κατηγορία αφήγησης  πραγματικών γεγονότων 

(ιστοριογραφία, επιστολή, ημερολόγιο, απομνημονεύματα, αυτοβιογραφία), όπου ο συγγραφέας  είναι 

πραγματικό πρόσωπο με αληθινή ζωή, υπάρχει, δηλαδή, έξω από το κείμενο. 
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6.2.3 Περιεχόμενο «Βιβλιάριου» 

 

      Το βιβλίο ή «Βιβλιάριον», με τίτλο «Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών» (παρά την Καβάλλαν) , που 

εκδόθηκε «Εκ του καλλιτεχνικού τυπογραφείου Γ. Δ. Διβολή» το έτος 1910 στη Θεσσαλονίκη, έχει 

σκόπιμα συγγραφεί με δεδομένο περιεχόμενο ,αποσκοπεί στην πληροφόρηση, στη διαιώνιση της 

γνώσης-διδαχή, στην έκφραση ιδεών, απόψεων  και συναισθημάτων, στη ψυχαγωγία και στην παροχή 

πληροφοριών, μέσω της αφήγησης, σχετικά με τον τόπο, τα χαρακτηριστικά του, την αξιοποίηση του 

φυσικού θησαυρού, τα γεγονότα και τα εμπλεκόμενα σε αυτά πρόσωπα. 

To «Βιβλιάριον» -αφιέρωμα στα Λουτρά Ελευθερών αποτελείται συνολικά από 86 σελίδες. 

Είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες, γραμμένες η καθεμιά σε διαφορετική γλώσσα. Στην ελληνική 

(καθαρεύουσα),69 σελίδες, στη γαλλική, 9 σελίδες  και στην οθωμανική γραφή, 8 σελίδες. Η παρουσία 

των γλωσσών αυτών δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα γαλλικά πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο θεωρούντο διεθνής γλώσσα, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η διπλωματία, το εμπόριο, η ναυτιλία και 

οι μεταφορές και η Μακεδονία υπαγόταν ακόμη στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Παράλληλα, 

αποκαλύπτουν την πολυπολιτισμική ταυτότητα του ιδρυτή Ζ. Ζάχου, ενός ανθρώπου καλλιεργημένου 

και κοσμοπολίτη, του οποίου το όραμα ξεπερνούσε τα σύνορα. 

 

       Στο 2ο Γράφημα αναλύεται ο αριθμός των σελίδων ανάλογα με τη χρήση της  ελληνικής, γαλλικής  

και οθωμανικής γλώσσας, καθώς και ο αριθμός των φωτογραφιών, χαρτών και εικονιδίων. 

 

                       

                                                                                                                   Γράφημα 2ο  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
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Το εξώφυλλο στην μπροστινή όψη είναι γραμμένο στην ελληνική, ενώ στην πίσω όψη στην 

οθωμανική, όπου ξεκινά και η αφήγηση στην εν λόγω γλώσσα. Καθώς  διαπιστώνουμε από τον αριθμό 

των σελίδων, στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση, ενώ στις επόμενες δυο η 

παράθεση των στοιχείων είναι συνοπτική, μα συνάμα περιεκτική.  

Προκειμένου να προβούμε στη δομική ανάλυση του υλικού, βάσει της  μεθοδολογίας που 

αναφέραμε και θα εφαρμόσουμε, οφείλαμε να «μεταγράψουμε» το υλικό μας, για  να το 

απλοποιήσουμε και να καταστεί πιο κατανοητό. .                                                         

           Τον όρο μεταγραφή χρησιμοποιούν οι γλωσσολόγοι όταν μία γλώσσα γράφεται με διαφορετικό 

από το δικό της αλφάβητο. Στην περίπτωσή μας, εφόσον αδυνατούμε να το εκφράσουμε αλλιώς, 

χρησιμοποιούμε τον όρο για τη διαδικασία μεταφοράς του κειμένου από την καθαρεύουσα της εποχής 

στη νέα ελληνική γλώσσα,  ως «εσωτερική μεταγραφή» (Σωτηροπούλου, Έ., Βαμβακίδου, Ι., & Τσιούμης, Κ., 

2013) 

(σ.σ. με πλάγια γραφή στη νέα ελληνική γλώσσα παραθέτουμε, εν συντομία, στη νέα ελληνική γλώσσα 

το κείμενο). 

Το «Βιβλιάριον» με τίτλο  «Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών» (παρά την Καβάλλαν)   χωρίζεται σε 

10 κεφάλαια, τα οποία αριθμούνται αλφαβητικά. Αποτελείται από 69 σελίδες, μεταξύ των οποίων 

παρατίθεται και οπτικό υλικό, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει πλήρη εικόνα της περιήγησης 

και να καταστεί, ίσως, πιο θελκτικός ο προορισμός. 

Από το Α΄ έως και το Ε΄Κεφάλαιο (1η Ενότητα), είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, από 

συντάκτη-πομπό άγνωστο, ο λόγος του οποίου είναι πολύ καθαρός, εκφραστικός και μαρτυρά ένα 

πρόσωπο καλλιεργημένο, άριστο γνώστη της γλώσσας, αλλά και των γεγονότων που περιγράφει.      

 Δίνεται η αίσθηση ότι έχει  πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα, καθώς τα στοιχεία  που 

παρουσιάζονται είναι αναλυτικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια και παρατίθενται χωρισμένα σε 

θεματικές ενότητες. Ο αφηγητής θεωρείται παντογνώστης, «πανταχού παρών και πουθενά ορατός», 

σύμφωνα με τον Φλωμπέρ (1852), αφού γνωρίζει τα πάντα, εποπτεύει τα πάντα, αλλά δε μετέχει στη 

δράση, δεν ανήκει δηλαδή στα πρόσωπα της ιστορίας. Στον παντογνώστη αφηγητή αντιστοιχεί η 

αφήγηση χωρίς εστίαση (μηδενική), δεδομένου ότι αυτός δεν παρακολουθεί την αφήγηση από μια 

συγκεκριμένη οπτική γωνία. Είναι, επίσης, εξωδιηγητικός αφηγητής , καθώς τοποθετείται έξω από την 

ιστορία που διηγείται και στην περίπτωση αυτή συνήθως αγνοούμε την ταυτότητά του.   

Στην πρώτη ενότητα  ο αφηγητής δεν αποκαλύπτεται.  Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η 

συγγραφή ολόκληρου του κειμένου-αφιερώματος αποτελεί  πρωτοβουλία του ιδίου του Ιδρυτή και 

Διευθυντή των Λουτρών Ελευθερών, Ζ. Ζάχου, προκειμένου να αναδείξει τον τόπο, τις φυσικές 
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ομορφιές, αλλά και τις ιαματικές ιδιότητες των υδάτων, να το τεκμηριώσει όλα αυτό ιστορικά, αλλά 

και επιστημονικά,  ούτως ώστε να προωθήσει το δημιούργημά του, τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις  

και να προσελκύσει θαυμαστές και επισκέπτες. Προκειμένου να το καταστήσει πιο προσιτό, δεν 

περιορίζεται σε μία παρουσίαση απρόσωπη, επίσημη, , επιστημονικά τεκμηριωμένη, μα εμπλουτίζει το 

βιβλιάριο-οδηγό με μία βιωματική προσέγγιση στη 2η Ενότητα. 

Με την παράθεση σειράς άρθρων του Δ. Χατζόπουλου, καθηγητή φυσικομαθηματικού, που 

δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα  «Νέα Αλήθεια» με τίτλο «Εντυπώσεις ταξειδίου» και το ψευδώνυμο 

Θαλής, η αφήγηση αποκτά άλλη μορφή, ο αναγνώστης  «διεισδύει» στον χώρο, γίνεται μέρος της 

περιήγησης, αποκτά εικόνες, τις οποίες πολύ παραστατικά και γραφικά αποτυπώνει ο Χατζόπουλος  

βιώνοντας έτσι  νοερά το ταξίδι. 

 Η δημοσίευση του εν λόγω Βιβλιαρίου αποσκοπεί προφανώς στη διαφήμιση και προώθηση 

του τουριστικού προορισμού και καταλύματος, που συνδυάζει ξεκούραση, θεραπεία αλλά και 

εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα μέρη υψηλού ενδιαφέροντος.  

 

6.2.4. 1η Ενότητα Βιβλίου 

Το βιβλίο ξεκινά με μία σύντομη αναφορά στις πολύτιμες ιδιότητες του νερού από την αρχαιότητα 

κιόλας  και στον εξέχοντα ρόλο, που αυτό διαδραμάτισε σε όλες τις θρησκείες και σε όλες τις περιόδους ως θείο 

δώρο. Έτσι, επιτυγχάνεται η απήχησή του σε όλους τους λαούς, ανεξαρτήτως θρησκευτικής και πολιτισμικής 

ταυτότητας και εθνικότητας. 

 

Εισαγωγή 

Το γνωμικό του Ιπποκράτη: “Δεῖ  δέ και τῶν  ἐνθυμέεσθαι τάς δυνάμεις… πλεῖστον γαρ μέρος 

ξυμβάλλειν   εἰς  την  ὑγιείην”, ακολουθεί μία σύντομη αναδρομή στις πολύτιμες ιδιότητες του νερού, που 

από την αρχαιότητα κιόλας όλες οι θρησκείες το καθιέρωσαν για τις ιερές πλύσεις, όπως το βάπτισμα για 

τους Χριστιανούς, καθώς και οι σωματικές πλύσεις και τα λουτρά που επιβάλλονται από το Κοράνι. Στα 

Ρωμαϊκά κατόπιν χρόνια τα λουτρά απέκτησαν ιδιαίτερη αξία, όπου ως πολυτελή κτήρια εκτός από 

χώρους ατομικής υγιεινής, λειτουργούσαν συγχρόνως και ως κέντρα ψυχαγωγίας και κοινωνικών 

συναναστροφών και σε όλες τις κατακτηθείσες χώρες σώζονται ακόμη Ρωμαϊκοί λουτρώνες. Πέραν, 

όμως, του ύδατος, υπάρχουν και κάποιες ξεχωριστές   φυσικές, μεταλλικές πηγές, οι οποίες ενέχουν 

μέγιστη ιαματική ενέργεια,  και είναι γνωστές ως θερμές ιαματικές πηγές, καθώς αναβλύζουν θερμό 

ύδωρ, προερχόμενο από μεγάλο βάθος της γης και επομένως εμποτισμένο με διαλύσεις πολλών 
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μεταλλικών αλάτων, όπως ασβέστιο, νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο καθώς και με διάφορα αέρια, όπως 

υδρόθειο, ανθρακικό οξύ, αλλά και ραδιενεργά μέταλλα. 

Όλα αυτά τα συστατικά, που περιέχονται, συντελούν στην ευεξία και στη θεραπεία διαφόρων 

νοσημάτων που αφορούν στο νευρικό σύστημα, σε δερματοπάθειες, σε στομαχικές και νευρικές 

διαταραχές κ.α. 

Προκειμένου, λοιπόν, να αξιοποιηθεί το θείο δώρο που προσέφερε η φύση, είναι ανάγκη να 

ευπρεπιστεί και να αναδειχθεί τούτος ο χαρισματικός και προικισμένος τόπος, τα ιαματικά λουτρά 

Ελευθερών Καβάλας .Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει επιτυχώς ο εμπνευστής, δημιουργός και 

διαχειριστής τους Ζάχος Α. Ζάχος.  

 

Κεφάλαιο Α’ 

Τοποθεσία των Λουτρών Ελευθερών 

Εν συνεχεία, ο συγγραφέας προσδιορίσει την τοποθεσία των Λουτρών ξεκινώντας από την 

ευρύτερη περιοχή και καταλήγοντας στον συγκεκριμένο τόπο και την ετυμολογία του ονόματός 

Ελευθεραί. Στη δεξιά όχθη του ποταμού Στρυμόνα, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα αναβλύζουν οι 

θερμές πηγές Ελευθερών (Λίτζε, Λεφτεραί), που έλαβαν το όνομα τους από το εγκαταλελειμμένο πλέον 

λιμάνι της Ελευθερούπολης. Μία τοποθεσία μοναδική, μέσα σε δασώδες φαράγγι, την οποία διασχίζει 

ποτάμι, με άφθονη ποσότητα ιαματικών υδάτων, ιδανική θερμοκρασία και ιαματική δύναμη 

πανθομολογουμένη. 

  Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή, αναφέρεται στον φυσικό πλούτο της Μακεδονίας, σε 

πρόσωπα ιστορικά, φυλές και λαούς που διέσχισαν  και κατοίκησαν τον τόπο τούτο και τον 

αξιοποίησαν: 

  “Η Μακεδονία εγκλείει μέγα φυσικό πλούτο, ο οποίος παρουσιάζεται με ποίκιλλες παραλλαγές, 

είτε ως μεταλλικά κοιτάσματα ορυκτών χρωμίου, χαλκού, σιδήρου και άλλων μετάλλων, είτε ως λατομεία 

μαρμάρων,γρανιτικών και πορφυριτικών πετρωμάτων, είτε ως προϊόντα δασικής ξυλουργείας, αλιείας 

και θήρας, είτε τέλος ως μεταλλικές πηγές”, στα μεταλλοφόρα στρώματα του Παγγαίου όρους, τα χρυσεία 

μέταλλα του Ηροδότου, τη σκαπτή ύλη του Θουκυδίδη και τα μεταλλεία του Φιλίππου, καθώς και στις 

αποικίες, που κατά καιρούς δημιουργήθηκαν, από βάρβαρα θρακικά φύλα, Θασίους, Αθηναίους μέχρι 

Ρωμαίους και Βυζαντινούς.  

Οι πολλές και ονομαστές πόλεις Αμφίπολις, Γαληψός, Απολλωνία, Δάτο, Κρηνίδες και κατόπιν 

Φίλιπποι, Ελευθερούπολις και άλλες στην παραλία του Παγγαίου από τις εκβολές του Στρυμόνα μέχρι και 

το Νέστο, μαρτυρούν την ακμαία ανάπτυξη του τόπου. Και σήμερα, όμως, ακόμη το μεταλλοφόρο 
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Παγγαίο εκτείνεται ευθυτενές έναντι του όρους Άθω, κατάφυτο, διαρρεόμενο από ποταμούς  πόλη της 

Καβάλας. 

Οι αναφορές αυτές αποτελούν μάρτυρες ενός επίγειου θησαυρού, ο οποίος μέσα από τους 

αιώνες αναδείχθηκε, αξιοποιήθηκε και εξακολουθεί ακόμη να προσφέρει  να προσφέρει τα αγαθά του. 

 

Κεφάλαιο Β’ 

Περιγραφή των πηγών 

Στο βιβλίο  που χρονολογείται το έτος 1910, δύο μόλις χρόνια αφότου άρχισε να οργανώνεται  το 

συγκρότημα , γίνεται πλήρης περιγραφή των πηγών και δημοσιεύονται  οι χημικές αναλύσεις των ετών 1909-

1910, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά παραγγελία του κ. Ζάχου. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα και 

επίσημα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να παραχωρήθηκαν από τον ίδιο τον ιδρυτή:  

Οι πηγές χωρίζονται σε δύο συμπλέγματα, καθένα εκ των οποίων αποτελείται από τρεις 

.Παρακάτω, παραθέτουμε τα ονόματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

α. Αναβρύζουσαι πηγαί ή «Αμφίπολις», η θερμοκρασία της οποίας είναι 42,5 °C και ποσότητα 700 λίτρα 

ανά λεπτό, ενώ η γεύση του νερού είναι λίγο ξινή και έχει οσμή υδροθείου. Το κτήριο διαθέτει  λουτήρες 

και αποδυτήρια. (εικόνα 25) 

β. Λουτρά  «Απολλωνία», με ποσότητα ύδατος 110 λίτρα ανά λεπτό και θερμοκρασία 41,5 °C, η οποία 

διέρχεται από κρήνη σε φυσική δεξαμενή . Το κτήριο είναι θολοειδές (εικόνα 26)  

 γ. Λουτρά  «Μέγας Αλέξανδρος». Στεγάζονται σε κτήριο με ευρύχωρη δεξαμενή, ιδιαίτερους λουτήρες, 

αποδυτήρια, θερμόμετρα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και μεγάλο ρολόι τοποθετημένο στην είσοδο. 

Η θερμοκρασία τους αγγίζει τους 41,5 °C. (εικόνα 27) 

δ. Πηγή παλαιά «Φίλιπποι», η οποία έχει άφθονη ποσότητα ύδατος περί τα 1000 λίτρα ανά λεπτό, το 

οποίο χύνεται μέσω μικρού καταρράκτη 4 μέτρων ύψους στον ποταμό. Σώζεται αρχαίο τείχος δεξαμενής 

ρωμαϊκής ή βυζαντινής εποχής.  

ε. Πηγή του ποταμού «Γαληψός», της οποίας το νερό αναβλύζει σχεδόν εντός του ποταμού, γι’ αυτό και 

μένει αχρησιμοποίητο. 

στ. Λουτρά «Παναγίας», τα οποία θεωρούνται θαυματουργά. Εκεί συνήθως οι επισκέπτες λαμβάνουν το 

πρώτο και το τελευταίο τους λουτρό. 
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Τα ονόματα που έχουν δοθεί στις πηγές: Αμφίπολις, Γαληψός, Απολλωνία, παραπέμπουν σε 

ονόματα αρχαίων πόλεων. Δύο από τις έξι πηγές ονομάστηκαν Φίλιππος και Μέγας Αλέξανδρος, ενώ 

το τελευταίο λουτρό ονομάστηκε Παναγία, για το λόγο ότι θεωρούταν θαυματουργό.     

Κεφάλαιο Γ’  Χημική Ανάλυση:  

 Ο εμπνευστής και διαχειριστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει χημική και βακτηριολογική 

ανάλυση των μεταλλικών υδάτων, απέστειλε το 1909 και 1910 στο Βασιλικό Σαξονικό Εργαστήριο 

στη Δρέσδη δείγμα των υδάτων των Λουτρών . Συγκεκριμένα, διακεκριμένοι επιστήμονες στην 

Αθήνα, τέσσερις  ιατροί και έναν χημικός, βάσει των αναλύσεων, απεφάνθησαν για τις ασθένειες που 

δύνανται να θεραπευτούν και πράγματι οι γνωμοδοτήσεις τους είναι εντυπωσιακές. Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό και μέσω αυτών αναδεικνύεται η θεραπευτική τους ιδιότητα.  

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την επιθυμία του κ. Ζάχου, να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό 

κέντρο, το οποίο να αποτελέσει χώρο υποδοχής όχι μονάχα των περιοίκων, αλλά και ανθρώπων που 

αναζητούν φυσικές ιαματικές μεθόδους, ακόμη και εκτός των ελληνικών συνόρων. Εξάλλου, 

αναφερόμαστε σε έναν κοσμοπολίτη, που χάρις στην επαγγελματική του δραστηριότητα, το 

καπνεμπόριο, ταξίδεψε σε αρκετά μέρη του κόσμου και απέκτησε διεθνή φήμη. 

 

Κεφάλαιο Δ’ 

Χαρακτηρισμός των Λουτρών και ιαματική ενέργεια 

Από τις αναλύσεις, τα ύδατα των Λουτρών Ελευθερών χαρακτηρίζονται αλκαλικά, όπως του 

Λουτρακίου και λίαν όξυνα και σιδηρούχα, όπως αυτά του Τσάγεζι (Στόμιο Λαρίσης). Είναι μάλιστα 

πλουσιότερα από τα αναφερθέντα, όσον αφορά στην ποσότητα των διαφόρων αλάτων.  

Οι ασθενείς δύνανται εκτός του λουτρού να κάνουν και εσωτερική χρήση, διότι τα εν λόγω ύδατα 

συντελούν στην πέψη, λόγω του ανθρακικού οξέος και σιδήρου, καθώς επίσης ωφελούν και τα 

αναπνευστικά όργανα λόγω του υδρόθειου. 

Βάση των αναλύσεων διακεκριμένοι επιστήμονες στην Αθήνα προχώρησαν στον χαρακτηρισμό 

των Λουτρών Ελευθερών. Παρακάτω παρατίθενται οι γνωμοδοτήσεις τους. 

 Ο Ν. Καλλικούνης, Καθηγητής της θεραπευτικής και Διευθυντής της Αστυκλινικής του   

Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρει ότι τα νερά είναι αξιοσύστατα και ως λουτρά αλλά και για εσωτερική 

χρήση για τις περισσότερες στομαχικές και νεφρικές παθήσεις , καθώς και για την Ερπετοαρθριτική 

δυσκρασία εν γένει. 
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Ο Κ.Ι.Τσιμινάκης, Διευθυντής της Νευρολογικής κλινικής «Ο Γαληνός». Υφηγητής της 

Νευροπαθολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, αποφαίνεται ότι οι εν λόγω πηγές υπερτερούν στο είδος 

τους λόγω των συστατικών τους όλων των υπολοίπων  γνωστών ιαματικών αλιπηγών της Ανατολής.  

Συνιστά τη χρήση τους σε αρθριτικές παθήσεις, ψαμμιάσεις, λιθιάσεις νεφρών, κύστης, στις 

ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, ρευματισμούς και νευραλγίες. Επιπλέον, θεωρεί ότι είναι άριστα για τις παθήσεις 

του στομάχου και του εντερικού σωλήνα, τη δυσπεψία και την αναιμία. 

Ο Δ.Μιχαλόπουλος, Υφηγητής της Μαιευτικής και Γυναικολόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

αναγνωρίζει την καταλληλότητα των υδάτων για παθήσεις των σπλάχνων , της κάτω κοιλίας, ομοίως της 

μήτρας και των χρόνιων μητρο-ενδομητρίτιδων. 

Ο Δ.Ε.Τσακαλώτος, Υφηγητής της χημείας και Επιμελητής του χημείου του Εθνικού 

Πανεπιστημίου, αναφέρεται στην υπεροχή τους έναντι των πηγών Λουτρακίου και Τσάγεζι, λόγω της 

αυξημένης ποσότητας που παρουσιάζουν σε ιαματικά συστατικά: λίθιο, βρώμιο, ιώδιο. 

 Τέλος, ο ιατρός Γ.Λόγης αναφέρεται στην καταλληλότητα των υδάτων για τη θεραπεία 

αρθριτικών παθήσεων, ρευματισμών, νευραλγιών, όπως επίσης και κατά της ψαμμιάσεως και λιθιάσεις 

νεφρών , κυστών. Κατά των νόσων του στομάχου και των εντέρων, της μήτρας κ.α. Τα συνιστά λόγω τον 

συστατικών και των εξαιρετικά ευεργετικών αποτελεσμάτων, τα οποία επανειλημμένως και επί σειρά 

ετών παρατηρήθηκαν από τη χρήση και δοκιμή αυτών. 

Οι παραπάνω εμπεριστατωμένες  γνωματεύσεις αποτελούν για τους ενδιαφερόμενους μια σίγουρη 

εγγύηση και ένα ισχυρό κίνητρο να επισκεφθούν τη λουτρόπολη και να απολαύσουν το «τερπνόν μετά του 

ωφελίμου», καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να θεραπεύσουν την όποια ασθένεια, αλλά και να ψυχαγωγηθούν 

μέσα σε ένα φυσικό, ευχάριστο και προπαντός υγιές περιβάλλον.  

Κεφάλαιο Ε’ 

Η διαμονή στα λουτρά 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πέντε ξενοδοχεία, η διαμονή στα οποία, χάρις στις 

άοκνες φροντίδες και μεγάλες δαπάνες του κ. Ζάχου καθίσταται άνετη και ευχάριστη και κυρίως προσιτή 

σε όλα τα βαλάντια.  

Γύρω από την κεντρική πλατεία, διακοσμημένη με φυτά και δένδρα βρίσκονται τα εξής ξενοδοχεία: 

1. Μεγάλο Ξενοδοχείο η «Αμφίπολις», διώροφο με 30 δωμάτια. (εικόνα 22,23) 

2. Ξενοδοχείο το «Παγγαίον», κάτω από το οποίο βρίσκεται καφέ-εστιατόριο. (εικόνα 24) 

3. Ξενοδοχείο «Καβάλλας» και Ξενοδοχείο «Δράμας». (εικόνα 21) 
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4. Λαϊκό Ξενοδοχείο το «Άγιον Όρος». 

Είναι, πράγματι, εντυπωσιακός ο αριθμός των κτηρίων υποδοχής και φιλοξενίας των 

επισκεπτών , σε μία μάλιστα περιοχή, όπου βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από ενεργούς οικισμούς 

και μαρτυρά ότι ο ιαματικός και όχι μόνον τουρισμός βρισκόταν σε μεγάλη ακμή κατά την περίοδο της 

εύρυθμης λειτουργίας του. Βέβαια, εφόσον όφειλε να καλύψει βασικές ανάγκες, κατασκευάστηκαν και 

επιπλέον εγκαταστάσεις καθώς «το πολυτελές συγκρότημα διαθέτει ακόμη εδωδιμοπωλείο, 

παντοπωλείο, αρτοπωλείο, κρεοπωλείο, περιστερώνα, μέχρι και ποίμνιο, προκειμένου να απολαμβάνουν 

αγνό γάλα, τυρί, γιαούρτι και λοιπά γαλακτώδη. Η διαμονή για τους θαμώνες των Λουτρών γίνεται ακόμη 

πιο ευχάριστη, λόγω των χορών με ζωντανή μουσική που διοργανώνονται στη πλατεία και στα 

ξενοδοχεία. Ακόμη, μαγευτικοί περίπατοι και εκδρομές με άμαξα πραγματοποιούνται κατά μήκος του 

ποταμού μέχρι και τη θάλασσα. 

 Η διαμονή, λοιπόν, προκειμένου να είναι ευχάριστη, δε θα μπορούσε παρά να συνδυαστεί με 

σωστή και υγιεινή διατροφή, η οποία παρεχόταν στους πελάτες με ιδανικό και άμεσο τρόπο, καθώς και 

με μουσικές εκδηλώσεις και εκδρομές, που διοργανώνονταν για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.  

Το σχεδιασμό των κτηρίων άλλα και του περιβάλλοντος εν γένει, φιλοτέχνησε ο Αριστοτέλης Α. 

Ζάχος3, σπουδαίος  αρχιτέκτων του 20ου αιώνα, αδελφός του Ζ. Ζάχου. 

Σπούδασε αρχιτεκτονική στα τρία σημαντικότερα Πολυτεχνεία της νότιας Γερμανίας, τα 

Πολυτεχνεία του Μονάχου, της Στουτγκάρδης και της Καρλσρούης. Οι γνώσεις μας για την κρίσιμη 

περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στην αποχώρηση του Αριστοτέλη Ζάχου από την Καρλσρούη, το 

                                                           
3 Ο Αριστοτέλης Ζάχος ( Καστοριά 1871 - Αθήνα 1939 ) υπήρξε μία ηγετική μορφή της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 

20ου αιώνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική, εργαζόμενος ταυτόχρονα, τη δεκαετία του 1890, μία περίοδο μεγάλων αλλαγών για 

την τέχνη του, στα τρία σημαντικότερα Πολυτεχνεία της νότιας Γερμανίας, τα Πολυτεχνεία του Μονάχου, της 

Στουτγκάρδης και της Καρλσρούης. Το 1901 ο Durm, εκτιμώντας τη συνθετική ιδιοφυία και τη σχεδιαστική ικανότητα του 

μακεδόνα μαθητή του, θα τον προσλάβει ως πρώτο βοηθό στη μελέτη σημαντικών δημοσίων κτιρίων της Βάδης, όπως ήταν 

η περίφημη Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης και το Γυμνάσιο του Freiburg. Το 1913 ο Αριστοτέλης Ζάχος ασχολήθηκε με 

την κατάρτιση του πολεοδομικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης. Το σημαντικότερο γεγονός αυτής της δεκαετίας 1913-1923 

ήταν η ανάθεση των εργασιών συντήρησης και στερέωσης των σωζομένων τμημάτων της καμένης βασιλικής του Αγίου 

Δημητρίου, το 1918. Για το έργο του αυτό η Ακαδημία θα τον τιμήσει το 1931 με το αριστείο των γραμμάτων και τεχνών.  

Σημαντικά του έργα είναι το σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Από τα δημόσια αρχιτεκτονήματα του Ζάχου ξεχωρίζουν η 

ενδιαφέρουσα μελέτη των δημοτικών λουτρών της Κοζάνης και το έργο του των αρχών της δεκαετίας του 1930 στην 

Ήπειρο, δηλαδή το αρχιτεκτονικά σχεδιασμένο σχολικό συγκρότημα Ιωαννίνων, το επιβλητικό Ιεροδιδασκαλείο της 

Βελλάς, το Μητροπολιτικό Μέγαρο και το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όμοιας τεχνοτροπίας και βεβαίως οι τρείς 

ναοί του Βόλου, ο Αγ. Κωνσταντίνος, ο Αγ. Νικόλαος, και η Μεταμόρφωση. (Φεσσά-Εμμανουήλ, Ε.2005, Φεσσά-

Εμμανουήλ,Ε.2013)   
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1905, και το αρχιτεκτονικό του ξεκίνημα στην Ελλάδα, το 1913, είναι αρκετά ασαφείς. Ξέρουμε ότι 

γύριζε για χρόνια στην Ελλάδα με το φίλο του ζωγράφο Φερεκύδη, τη φωτογραφική του μηχανή, τα 

μολύβια, τις πένες και το χρωστήρα του. Τα αποτελέσματα της περιπλάνησης του Ζάχου υπήρξαν 

πολυσήμαντα και γόνιμα. Ήταν ο πρώτος ο οποίος αμφισβήτησε την ελληνικότητα του 

νεοκλασικισμού και κήρυξε τη στροφή στην ανώνυμη παράδοση (Φεσσά-Εμμανουήλ,Ε. 2013).   

 Πρωτοπόρος κήρυκας της "επιστροφής στις ρίζες", άοκνος μελετητής της λαϊκής παράδοσης 

και συλλέκτης έργων της, αντιακαδημαϊκός σχεδιαστής και δεινός φωτογράφος, αναδείχτηκε σε 

ηγετική μορφή της ελληνικής αρχιτεκτονικής από τις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι 

τον θάνατό του στα 1939. 

Στις αρχές του 20ου αι. ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες του 

Μεσοπολέμου, ο Αριστοτέλης Ζάχος, αναλαμβάνει το σχεδιασμό των πηγών. Σε 

αυτόν αποδίδονται τρία κτίρια: το ξενοδοχείο «Αμφίπολις», το ισόγειο κτίριο του 

εστιατορίου και το ξενοδοχείο «Παγγαίο». Σ’ αυτά αναγνωρίζονται οι βασικές αρχές 

του έργου του: ο σεβασμός στο φυσικό τοπίο, η χρήση απλών υλικών και μέσων, η 

αποφυγή εντυπωσιασμών, αλλά και η επαναπροσέγγιση της αυτόχθονης 

αρχιτεκτονικής παράδοσης μέσω της σύζευξης του αστικού με το λαϊκό. 

            Το σύνολο, λοιπόν, των εγκαταστάσεων των Λουτρών Ελευθερών διακρίνεται 

για την αρχιτεκτονική του και ιστορική του αξία, καθώς διαθέτει κτίρια από όλο τον 

20ο αιώνα, δίνοντας μια πολυπλοκότητα τόσο στη δομή όσο και στη μορφολογία του 

οικισμού. 

              Τα κτίρια με τον περιβάλλοντα χώρο τους αποτελούν ένα μικρό οικισμό. Η 

μορφή και τα υλικά εναλλάσσονται, όπως σ’ έναν οικισμό και αποτελούν μικρογραφία της περιοχής, 

είναι δε σημαντικά για την μελέτη της εξέλιξης των λουτροπόλεων στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα 

(http://www.architects-kavalas.gr/loutra-eleytheron.html). 

 

6.2.5. 2η Ενότητα Βιβλίου 

Αυτή η μορφή αφήγησης παρατηρείται μέχρι και το Ε΄ Κεφάλαιο, οπότε τη σκυτάλη 

παραλαμβάνει ο κ. Δ. Χατζόπουλος, καθηγητής φυσικομαθηματικός  στο Ελληνικό Γυμνάσιο 

Θεσσαλονίκης και στην Ελληνογαλλική Εμπορική Σχολή Κων/νίδου. Ο ίδιος, αφού περιηγήθηκε μέσω 

του Άθω μέχρι την πόλη της Καβάλας και τα Λουτρά Ελευθερών, καθώς και στα πέριξ του Παγγαίου 

Όρους, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη δημοσίευσε στην έγκριτη εφημερίδα «Νέα Αλήθεια» 

υπογράφοντας με το ψευδώνυμο «Θαλής» σειρά άρθρων με τίτλο «Εντυπώσεις ταξειδίου». Στα πέντε 

http://www.architects-kavalas.gr/loutra-eleytheron.html
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κεφάλαια που ακολουθούν, παρατίθενται ιστορικά συμφραζόμενα, ενδελεχείς και λεπτομερείς 

αφηγήσεις, σε πρώτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο, με λόγο ποιητικό, λυρικό, καθώς εξωτερικεύεται 

ο εσωτερικός κόσμος του λογοτέχνη-αφηγητή, σκέψεις, συναισθήματα, βιώματα κι απόψεις, με τη 

χρήση πλούσιων και εντυπωσιακών εκφραστικών μέσων. Έτσι, προκαλείται στην ψυχή του αναγνώστη 

έντονο πάθος και ενθουσιασμός με εικόνες και αισθήσεις μίας πραγματικότητας, που μολονότι δεν έχει 

ζήσει, βιώνει νοερά.  

Στα Κεφάλαια, λοιπόν, από το ΣΤ’ έως και το Ι’ ο αφηγητής με βάση τη συμμετοχή του στην 

ιστορία είναι ομοδιηγητικός- δραματοποιημένος, συμμετέχει, δηλαδή ως πρωταγωνιστής με εσωτερική 

εστίαση. Ο πομπός ,λοιπόν, είναι ένα πραγματικό πρόσωπο, ενώ ο δέκτης ένας πιθανός φαντασιακός 

αναγνώστης, στον οποίο δίνεται η δυνατότητα με την συγκεκριμένη τεχνική αφήγησης σε προσωπικό 

,συχνά υποκειμενικό, εκφραστικό ύφος, να συμμετέχει στην ανάγνωση. Ακολουθείται γραμμική – 

ομαλή χρονική σειρά, καθώς τα γεγονότα παρουσιάζονται διαδοχικά από την αρχή μέχρι το τέλος της 

ιστορίας.   

Ο καθηγητής Χατζόπουλος  στις «Εντυπώσεις» του κάνει μια γλαφυρή περιγραφή της 

διαδρομής από την Καβάλα στα Λουτρά Ελευθερών , αναλύει τις θερμές πηγές, τις αεριοθέρμες και το 

κλίμα των λουτρών και καταλήγει στην εκδρομή που πραγματοποίησε έφιππος με συνταξιδιώτη τον 

Ζ.Ζάχο στην πεδιάδα των Φιλίππων, την Campi Philippi των ρωμαϊκών λεγεώνων.  

 

(σ.σ. παρακάτω σε πλάγια γραφή θα παρουσιάσουμε εν συντομία την περιήγηση του «Θαλή» σε πρώτο 

πληθυντικό πρόσωπο) 

Κεφάλαιο ΣΤ’ 

Εντυπώσεις ταξιδιού - Από την Καβάλα στα Λουτρά Ελευθερών  

Δεν είναι μονάχα ο τόπος αυτός, που σύμφωνα με τις ως τώρα περιγραφές θυμίζει έναν επίγειο 

παράδεισο, είναι και η διαδρομή, που ο επισκέπτης θα διανύσει για να μπορέσει να απολαύσει το 

μαγευτικό προορισμό, καθώς και οι περιηγήσεις σε χώρους αρχαιολογικού και όχι μόνον 

ενδιαφέροντος.  

 «Ο ήλιος ανυψούτο ήδη εις τον ορίζοντα και αι θεριναί αυτού ακτίνες προσπίπτουσαι επί των 

γυμνών πετρωμάτων της τε πόλεως και των πέριξ της Καβάλλας αφόρητον προανήγγειλον την θερμότητα, 

ότε το μικρόν και διά την συγκοινωνίαν μόνον των Λουτρών Ελευθερών προορισμένον Οθωμανικόν 

ατμόπλοιον της Σερκέτι-Χαϊριέ απήρε του λιμένος Καβάλλας διευθυνθέν προς την κατάφυτον και επιμήκη 

ακτήν, εις ήν καταλήγει το χαμηλόν και εκτενές Σύμβολον Όρος.» 
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Πλέουμε στη θάλασσα κάτω από το Παγγαίο, στον Πιερικό, κατά τον Θουκυδίδη, κόλπο, τον 

οποίον κάποτε ο μέγας ιστορικός περιέπλευσε με επτά πολεμικά πλοία σπεύδοντας από τη Θάσο να 

βοηθήσει την πολιορκούμενη από τον Βρασίδα, Αμφίπολη. 

Στην ωραία αυτή και ερημική παραλία του Πιερικού κόλπου άκμασαν στην αρχαιότητα πόλεις και 

εμπορικά λιμάνια, εκ των οποίων εξάγονταν τα χρυσά μέταλλα του Παγγαίου και η προς ναυπήγηση 

πλούσια ξυλεία. Και βρισκόμαστε στο σπουδαίο και ευρύχωρο, μα εγκαταλελειμμένο, φυσικό λιμάνι 

Λευτεραί, της βυζαντινής Ελευθερούπολης.  

Έπειτα από δίωρο ταξίδι από το λιμάνι της Καβάλας το ατμόπλοιο αγκυροβολεί και μπροστά μας 

διανοίγεται στενή κοιλάδα, η οποία διαρρέεται από ποταμό. Πάραυτα, με το σφύριγμα του ατμοπλοίου 

κατέρχεται πλήθος λουομένων και παραθεριζόντων, οι οποίοι αναμένουν φίλους και οικείους από 

Καβάλα, Δράμα, Θάσο και Θεσσαλονίκη, ταχυδρομείο, εφημερίδες κ.α. Μέσα στο πλήθος διακρίνεται ο 

συμπαθής, ιδρυτής των Λουτρών Ελευθερών κ. Ζάχος, που τους πάντες υποδέχεται, γνωρίζει και 

ευχαριστεί.. Άνδρας διαχυτικός, εύστροφος, δραστήριος, προικισμένος με επιχειρηματικό νου και θέληση 

μοναδική. 

Ο «Θαλής» ξεκινά την αφήγησή του περιγράφοντας την ιστορική θαλάσσια διαδρομή, που 

διήνυσε με προορισμό τα Λουτρά. Σκοπός του ταξιδιού αυτού να περιηγηθεί και να ανακαλύψει και 

την ευρύτερη περιοχή, με οδηγό τον καταλληλότερο ίσως άνθρωπο, τον εμπνευστή και ιδρυτή της 

λουτρόπολης, για τον οποίο τα σχόλια είναι μόνο επαινετικά και η αφήγηση φυσικά γίνεται ακόμη πιο 

πειστική και αληθινή. Εξάλλου, πρόκειται για έναν άνθρωπο, που δούλεψε σκληρά, επένδυσε χρήματα, 

πολύ χρόνο, αλλά και τη φήμη του, αφού ήταν πολίτης του κόσμου και έμπορος, που 

δραστηριοποιούταν στο διεθνή χώρο. Όφειλε, λοιπόν, προτού προβεί στην εκτέλεση του οράματός του, 

να βεβαιωθεί για την αξία της επένδυσης του και να γνωρίσει τον τόπο με τον κάλλιστο δυνατό τρόπο. 

Όπερ και εγένετο. 

 

Κεφάλαιο Ζ’- Η’ 

Οι θερμές πηγές και αεριοθέρμες Ελευθερών- Το κλίμα των λουτρών Ελευθερών 

Στο κεφάλαιο αυτό ο αφηγητής παρέχει  πληροφορίες σχετικά με τις θερμές πηγές,  οι οποίες 

έχουν παρατεθεί και στο Κεφάλαιο Β’. Ωστόσο, μας παρουσιάζει και τις αεριοθέρμες, τις οποίες 

αναφέρουμε παρακάτω, καθώς και το κλίμα.  

Οι πηγές των Λουτρών βρίσκονται σε μικρή κοιλάδα, ανάμεσα σε ένα στενό και επίμηκες φαράγγι 

και περιβάλλονται εκατέρωθεν από βουνά. Η απόστασή  τους από τη θάλασσα είναι μόλις 15 λεπτά. Η 

επιφάνεια που κατέχουν είναι περίπου 8000 μέτρα.( ).     
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Ακριβώς πάνω από τις πηγές Γαληψού και Παναγίας υπάρχουν δύο ρωγμές, αεριοθέρμες, εκ των 

οποίων αναφυσάται θερμό αέριο, ανθρακικό οξύ θερμοκρασίας 28 βαθμών Κελσίου. Και οι δύο , η μεν 

ονομασθείσα αεριοθέρμη Γαληψού η δε αεριοθέρμη Παναγίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμά 

αεριόλουτρα, τα οποία συνιστώνται σε πολλά υδροθεραπευτήρια της Ευρώπης. 

Είναι πράγματι απερίγραπτη η τερπνή και γλυκιά ζωή την οποία απολαμβάνει κάποιος στη 

δροσερή και δασώδη περιοχή των Λουτρών, καθώς οι  κατάφυτες λοφοσειρές σκιάζουν την κοιλάδα το 

καλοκαίρι. 

 

Κεφάλαιο Θ’ 

Εκδρομή στα πέριξ των Λουτρών Ελευθερών της αρχαιότητας 

Πέρα από τις σύντομες πεζοδρομίες πραγματοποιούνται και μεγαλύτερες εκδρομές στο 

στρυμονικό κόλπο και την κοιλάδα του Παγγαίου, όπου υπάρχουν αξιοθαύμαστα ιστορικά μέρη. Στα 

παράλια του κόλπου αυτού άκμασαν οι αξιόλογες αποικίες των Αθηναίων και Θασίων, η Αμφίπολις, η 

Γαληψός, η Απολλωνία, ο Φαγγρής, η Οισύμη, οι οποίες είχαν καταστεί αφορμή πολλών εκστρατειών και 

πολέμων. 

Η θέα των γραφικών τοπίων, η πλάνη του βλέμματος από το Παγγαίο στο Στρυμόνα, από τα 

Στάγειρα στον Άθω, μας προκαλούν να φανταστούμε, ποια όψη θα παρουσίαζε άραγε η περιοχή αυτή την 

εποχή του Ηροδότου, του Θουκυδίδη, του Φιλίππου. Πόσα στρατόπεδα και λεγεώνες πέρασαν από τα 

οροπέδια αυτά, όπου σήμερα σιγή νεκρική βασιλεύει!  

 

Κεφάλαιο Ι’ 

Εκδρομή στους Φιλίππους 

Την εκδρομή στην πεδιάδα των Φιλίππων, την Campi Philippi των ρωμαϊκών λεγεώνων, μπορεί 

κάποιος να πραγματοποιήσει από τα Λουτρά είτε έφιππος μέσω της κοιλάδας του Πραβίου, είτε από την 

Καβάλα μέσω δημόσιας οδού Καβάλας-Δράμας. Η μετάβαση μέσω του Παγγαίου είναι απολαυστικότατη, 

αλλά πολύωρη και λίγο κοπιαστική.  

Κάτω από την ακρόπολη των Φιλίππων, στα ερείπια της πόλης σωροί λίθων, συντρίμμια 

επιγραφών, πλακών. Κιονόκρανα, βρίσκονται σκορπισμένα. Το βλέμμα μας ήδη προσελκύει μεγάλο 

κτήριο, του οποίου σώζονται όρθια στημένοι δυο μεγάλοι στύλοι, κτισμένοι από μαρμάρινους λίθου. Οι 

δύο στύλοι συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μεγάλη πύλη. Το βαρύ και επιβλητικό τούτο κτήριο 

είναι ρωμαϊκής εποχής, διότι φέρει λατινική επιγραφή και θεωρείται ως ναός του Κλαυδίου και ως μέγα 

δημόσιο Βαλανείο (χώρος λουτρών). 
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Γύρω αφθονία λίθων, θεμελίων και συντριμμάτων, μέσω των οποίων οι χωρικοί του απέναντι 

χωριού Ράχτσα καλλιέργησαν το προσφιλές σε αυτούς φυτό, τον καπνό.  Πάνω από το δρόμο σώζονται, 

επίσης, τα λείψανα αρχαίου θεάτρου με τις μαρμάρινες κερκίδες του προς την πλευρά του λόφου και 

έχοντας θέα ανοιχτή και στραμμένη προς το Παγγαίο. 

Πίσω από τις τελευταίες κερκίδες υπάρχουν πολλές ανάγλυφες παραστάσεις λαξευμένες στο  

φυσικό μάρμαρο. Στα δυτικά του θεάτρου σε απότομους βράχους υπάρχουν λατινικές επιγραφές και 

ανατολικά αυτών υψώνεται το μεγάλο τείχος, που ξεκινά από το θέατρο και φθάνει μέχρι την ακρόπολη. 

Πιο πέρα στην ανοικτή πεδιάδα διέρχεται ο ποταμός Ζυγάκτης ή «μικρός Ιορδάνης», όπου ο 

Απόστολος Παύλος δίδαξε πλήθος πιστών και βάπτισε την πρώτη χριστιανή στην Ευρώπη, ονόματι 

Λυδία.  

Η θέαση των σιωπηλών και συντετριμμένων σωρών των ερειπίων προκαλεί απερίγραπτη 

συγκίνηση για την παραμελημένη νεκρόπολη, η οποία έλαμψε μέσω των αιώνων από τους πρώτους 

Θράκες μέχρι τους Μακεδόνες και τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς ακόμη. 

 

« Ακμή και παρακμή, φίλε μου, λέγει ο αγαπητός συνεκδρομεύς κ. Ζάχος, αλλά δι’ημάς τους 

Μακεδόνας η Ακρόπολις των Φιλίππων πρέπει να είναι τόπος προσκυνήματος ως η Ακρόπολις των 

Αθηνών».  

Απήλθον λοιπόν των Λουτρών Ελευθερών πλήρης εντυπώσεων και γοητείας διά την γλυκείαν 

εικοσαήμερον εις αυτά διαμονήν, ένθα απαράμιλλα τοπία, μαγευτικόν κλίμα, θαυμάσια λουτρά 

συμβάλλουσιν εις ευχάριστον και απολαυστική ζωήν. 

Παρόμοια λουτρά πλούσια σε φυσικά κάλλη δεν έχει η χώρα μας, διότι τα λοιπά στερούνται των 

γενναιόδωρων κλιματολογικών συνθηκών, που συντελούν στην ευεξία των θαμώνων.  

«Διό είνε άξιος συγχαρητηρίων δημοσία ο κ. Ζάχος διά την απόφασίν του να εκμεταλλευθή 

τοιούτον φυσικόν πλούτον της πατρίδος μας και η επιχείρησίς του τιμά αληθώς την ομογένειάν 

μας».   

  Ο Χατζόπουλος κατόρθωσε, πράγματι, να βιώσει ένα ταξίδι  μαγικό και χάρις στις λεπτομερείς 

περιγραφές του είχαμε κι εμείς ως αφηγητές την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε έναν τόπο, που τόσο 

ευνόησε η φύση και με τη συνδρομή της ανθρώπινης παρουσία αποκαλύφθηκε, αναγνωρίστηκε και 

αξιοποιήθηκε.  

  Ολόκληρο το Βιβλιάριον αποτελεί την ενσάρκωση του εν λόγω φυσικού τοπίου και δεν υστερεί 

σε τίποτα, ίσως και να  υπερέχει, ενός σημερινού τουριστικού οδηγού αφιερωμένου σε κάποιο τόπο. 
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Το βιβλίο αυτό αν και έχει ως κεντρικό πυρήνα τα Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών, δεν περιορίζεται στα 

στενά όρια της λουτρόπολης, προβάλλοντας τον ιαματικό τουρισμό, αλλά ΄΄περιφέρεται΄΄ στην 

ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας έτσι:  

 θαλάσσιους τόπους αναψυχής, όπως η Καβάλα και η Θάσος ,η  ακτή των Ελευθερών, η 

παραλία του Ορφανού και της Κάριαννης, 

 το όρος Παγγαίο, τα μεταλλεία του ,το όρος Σύμβολο και το Στρυμονικό  κόλπο,  

 τόπους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η Αμφίπολη, η 

ακρόπολη και ο αρχαιολογικός θησαυρός  των Φίλιππων , η πεδιάδα των Φιλίππων, οι 

Κρηνίδες, το Δάτο και η  Ελευθερούπολη  και τέλος, 

 έναν θρησκευτικό προορισμό, την πεδιάδα, όπου διέρχεται ρεύμα  του ποταμού 

Ζηγάκτη ή  «μικρού Ιορδάνη», εκεί όπου ο Απόστολος Παύλος δίδαξε πλήθος πιστών 

και βάπτισε την πρώτη χριστιανή στην Ευρώπη, ονόματι Λυδία. Στους Φιλίππους, ο Απ. 

Παύλος διέμεινε για πολύ καιρό διδάσκοντας και βαπτίζοντας, αλλά κατηγορήθηκε ως 

στασιαστής και φυλακίστηκε. Η φυλακή του κατόπιν μετετράπη σε εκκλησία, που 

σώζεται μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για βυζαντινό ναΐσκο με τοιχογραφίες, που 

μπορεί να έχει χάσει πλέον τη μαγεία των προηγούμενων ετών, όμως διατηρεί τα 

φυσικά του χαρίσματα.  

 

6.2.6 Εικονίδια του “Βιβλιαρίου” και συμβολισμοί. 

 

      Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι πράγματι τόσο πλήρες, που κατορθώνει μέσα από τις σελίδες του 

να μαγέψει τον αναγνώστη. Ο συγγραφέας, ωστόσο, δεν αρκείται μονάχα στη λεκτική περιγραφή, 

αλλά παραθέτει φωτογραφίες και εικονίδια, κάνοντας έτσι την ανάγνωση πιο ξεκούραστη και 

διασκεδαστική και επιτρέποντας , παράλληλα, στην εικόνα να “μιλήσει” από μόνη της, ώστε ο δέκτης 

να ταξιδέψει μέσω της φαντασίας και να περιηγηθεί σε τούτο τον τόπο που, αν και παραδεισένιος και 

μαγικός, είναι υπαρκτός.  

      Τα εικονίδια που διακοσμούν τα εξώφυλλα και τις σελίδες του βιβλίου, χάρις στην όψη και το 

συμβολισμό τους θα μπορούσαν κάλλιστα να αντικαταστήσουν, “χωρίς λόγια”, τους τίτλους του 

εκάστοτε κεφαλαίου, ακόμα και του ίδιου του βιβλίου. Θα μπορούσαν, ίσως, να αποτελούν και 

σκίτσα-ζωγραφιές μικρών παιδιών, που μετά από την ακρόαση του εν λόγω “παραμυθιού”, καλούνται 
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να επιστρατεύσουν την παιδική τους φαντασία και να αναπαραστήσουν στο χαρτί την εικόνα που 

σχημάτισαν, σύμφωνα με την αφήγηση. 

     Στην πρώτη εικόνα στο εξώφυλλο (τίτλος: Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών), μέσα από τα νερά του 

ποταμού, που διασχίζει τα Λουτρά,  τη στιγμή που ο ήλιος ανατέλλει,  προβάλλει ένας κύκνος, 

αγέρωχος, περήφανος, σύμβολο της χάρης και της ομορφιάς, της ισορροπίας, της ηρεμίας, της πίστης, 

της ανανέωσης και της αλλαγής. Όλες οι χάρες, δηλαδή, που δύναται και επιθυμεί να προσφέρει ο 

τόπος αυτός. Ο ήλιος, καθώς και τα δέντρα και τα φυτά που καθρεφτίζονται στο νερό, συμβολίζουν τη 

ζωή, τη δύναμη, τη γέννηση, το θαύμα της φύσης. 

                                                     εικόνα 7 

      Το Α’ Κεφάλαιο με τίτλο : Τοποθεσία των Λουτρών Ελευθερών, όπου αποκαλύπτεται ο φυσικός 

πλούτος της Μακεδονίας και δη της περιοχής αυτής, που αποκαλείται μοναδική, λόγω της 

πανθομαλογουμένης ιαματικής δύναμης των υδάτων της, κλείνει με την εικόνα μίας κοπέλας, με 

μορφή γαλήνια, που αναδύεται μέσα από τις πηγές. Βάση της μυθολογίας, θα μπορούσαμε να την 

παρομοιάσουμε με μία από τις νύμφες, τις Νηρηίδες, οι οποίες εκφράζουν τη δύναμη, την αγαθότητα , 

τη γαλήνη και τη λαμπρότητα του κυανού χρώματος. Μάλιστα, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως όταν 

η αύρα δημιουργεί ελαφρύ κυματισμό οι Νηρηίδες από το ανάκτορο του πατέρα τους , αναδυόταν στην 

επιφάνεια των κυμάτων τραγουδώντας και χορεύοντας με πλήρη αρμονία. Στο κεφάλι, φέρει  στεφάνι 

από ελιά, σύμβολο της ελπίδας, της αιωνιότητας, της δύναμης και του εξαγνισμού.  

 

                                                εικόνα 8 
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      Στο επόμενο εικονίδιο αναπαρίσταται μία τετράτροχη άμαξα του 19ου αιώνα , την οποία σέρνουν 

άλογα. Ο αμαξάς, που στέκει αγέρωχος στη θέση του, χτυπά με το καμουτσίκι τα  υποζύγια, 

προτρέποντάς τα να τρέξουν. Πίσω του ακριβώς κάθονται οι επιβάτες, τους οποίους μεταφέρει στον 

προορισμό τους. Ακολουθεί η εικόνα ενός πολυτελούς αυτοκινήτου των αρχών του 20ου αιώνα. Τέλος, 

ένα ατμόπλοιο, γεμάτο με κόσμο στο κατάστρωμα, διασχίζοντας τα οργισμένα κύματα.     

     Πρόκειται, προφανώς, για τα μεταφορικά μέσα, με τα οποία ο καθηγητής Χατζόπουλος, καθώς και 

ο Ζάχος Ζάχος, περιηγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή καταγράφοντας τις εντυπώσεις του ταξιδιού 

τους. 

     εικόνα 9            εικόνα 10            

 

“Τα δε θαλάσσια κύματα πολλάκις ορμητικά, όταν ιδία περί την δύσιν του ηλίου εξογκούνται υπό 

ισχυρού Εμβάτη, πλήττουσι μετά βοής τους βράχους παρέχοντα εικόνα θαλασσταραχής αγρίας εις τους 

κατερχομένους να περιπατήσωσιν εκεί «παρά θιν’ αλός πολυφλοίσβιο”. 

 

                                               εικόνα 11          

   “O βίος και η διαμονή εις τα Λουτρά Ελευθερών χάρις εις τα αόκνους φροντίδας και τας μεγάλας 

δαπάνας του κ.Ζάχου καθίσταται άνετος και τερπνότατος… Προς τούτοις ο κύριος Ζάχος έχει τα 

απαραίτητα εδωδιματοπωλεία, παντοπωλείον, αρτοπωλείον, κρεοπωλείον, όρνιθας, περιστερεώνα, ως 

και ποίμνιον ίδιον, εκ του οποίου απολαμβάνεται αγνόν γάλα,  νωπός τύρος, εκλεκτόν ξυνόγαλον 

(γιαούρτι)  και λοιπά γαλακτώδη γλυκίσματα”.    



56 
 

H παρουσία του ποιμνίου μαρτυρά την πλούσια και υγιεινή διατροφή και την ευημερία, την οποία 

εξασφάλιζε στους επισκέπτες του.                                                            

                                                         εικόνα 12       

     “ Ενταύθα εις την παρθένον φύσιν έχουσι στήσει τα φωλέας των αι αηδόνες και οι κόσσυφοι  , των 

οποίων η μελωδία συνοδεύει πάντοτε τον ρόχθον του ποταμού και το νυχτερινόν σήριγμα των φύλλων 

των δένδρων…”. 

 Η παρουσία των θεσπέσιων αυτών πουλιών συμβολίζει τη χαρά, τον έρωτα και την ευτυχία, 

συναισθήματα, που απλόχερα προσφέρει στον άνθρωπο η φύση.  

 

                       

                                                            εικόνα 13       

                                                             

      Το εικονίδιο που συναντούμε στο πρώτο φύλλο, του μεταφρασμένου στην γαλλική γλώσσα 

κειμένου είναι ένα πέταλο, σύμβολο ευτυχίας, καλοτυχίας και προστασίας. Είναι, μάλιστα, στολισμένο 

με μία κορδέλα και λουλούδια, σύμβολα της αγνότητας, της αγάπης, της στοργής, της τελειότητας.  

                                                                    εικόνα 14      
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       Όλα αυτά τα σύμβολα, που αποκαλύπτονται μέσα από τα εικονίδια αποτελούν τα συναισθήματα 

που νιώθει κάποιος γνωρίζοντας έστω και νοερά τον τόπο τούτο, αλλά και τα όσα ενέπνευσαν τον 

ιδρυτή του οικισμού, προκειμένου να αξιοποιήσει και να αναδείξει αυτόν τον φυσικό παράδεισο. 

 

6.3  “Αίτησις περί αποδόσεως 10ετούς εκμεταλλεύσεως των πηγών Ελευθερών”. 

  Ο επίλογος του Χατζόπουλου στις «Εντυπώσεις» περικλείει όλη την εικόνα των Λουτρών, 

στην οποία διακρίνεται η εξέχουσα προσωπικότητα του Ζάχου, που οραματίστηκε ένα φυσικό, επίγειο 

παράδεισο, τον ανακάλυψε και τον αξιοποίησε, για να τον χαρίσει, εν συνεχεία, στους συνανθρώπους 

του. Και καθώς φαίνεται, από τις περιγραφές που προηγήθηκαν, αλλά και από τις εικόνες τα κατάφερε.  

   Όλες, όμως, αυτές οι πληροφορίες αφορούν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας των Λουτρών, τον 

οποίο χώρο ο Ζάχος, ως επιχειρηματίας, ενοικίασε από την Οθωμανική Κυβέρνηση το έτος 1906, 

προκειμένου να τον οικοδομήσει και να τον εκμεταλλευτεί για 23 χρόνια, έως και το 1928.Τη σύμβαση 

αυτήν αναγνώρισε, με την απελευθέρωση της Μακεδονίας , το Ελληνικό Δημόσιο. 

   Ωστόσο, τα γεγονότα που μεσολάβησαν, όχι μονό εμπόδισαν τη λειτουργία του οικισμού για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν τεράστιες υλικές 

καταστροφές, με όποιο κόστος είχε αυτό για τον ιδιοκτήτη. Έτσι, στις 12 Νοεμβρίου 1938 ο Ζ. Ζάχος 

συντάσσει μία Αίτηση προς τον Υπουργό Τύπου και Τουρισμού κ. Θ. Νικολούδη επί κυβερνήσεως  Ι. 

Μεταξά,  «περί αποδόσεως 10 ετούς εκμεταλλεύσεως των Πηγών Ελευθερών». Στην αίτηση αυτή ο 

Ζάχος αυτοσυστήνεται, αναφέρει τα ευεργετήματα του, τον αγώνα που κατέβαλε, προκειμένου να 

οργανώσει όλο αυτό το συγκρότημα και να ωφεληθεί όχι μονάχα ο ίδιος, αλλά όλη η «ομογένεια», την 

πολιτική και οικονομική κατάσταση, το προφίλ των επισκεπτών.  Προπαντός, προβάλλει την ανάγκη 

και την επιθυμία του να αναλάβει εκ νέου την εκμετάλλευση τους διότι « είμαι ο μόνος κατάλληλος 

τολμώ μετά πεποιθήσεως να είπω ότι θα επιτύχω διότι όχι μόνον την πείραν των ιαματικών πηγών 

Ελευθερών έχω λόγω της προγενεστέρας αυτών υπ΄εμού εκμεταλλεύσεως, και την συμπάθειαν των πέριξ 

μερών, αλλά και διότι απάσας τάς εν τη Βαλκανική ως και τας πλείστας των εν Ευρώπη ομιλουμένων 

γλώσσας κατέχω και πολλάς ξένας λουτροπόλεις κατά την επί 25ετίαν εν τω εξωτερικώ διαμονήν μου 

κατά το πλείστον επεσκέφθην και εμελέτησα.». 

Όλα αυτά προβάλλονται στην εφτασέλιδη αίτηση-επιστολή προς τον Υπουργό κ. Νικολούδη, 

την οποία υπογράφει ο Ζ.Ζάχος, είναι γραμμένη σε γραφομηχανή, στην καθαρεύουσα, σε πολυτονικό 

σύστημα. Εν συνεχεία, σε πλάγια γραφή και σε μονοτονικό, παραθέτουμε αποσπάσματα από την εν 

λόγω αίτηση, η οποία έχει γραφεί σε πρώτο ενικό πρόσωπο. 
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Ο Διευθυντής, προκειμένου να δικαιολογήσει το αίτημα του, ξεκινά με την περιγραφή της 

επιχείρησης του και συνεχίζει σκιαγραφώντας την πολιτική κατάσταση του τόπου και τις επιπτώσεις 

που αυτή είχε στην εύρυθμη λειτουργία της. 

  Δια της …..υπογραφείσης συμβάσεως ανέλαβον την υποχρέωσιν όπως ανοικοδομήσω εις την 

τοποθεσίαν των πηγών, ευρισκομένων τότε εις αθλιεστάτην κατάστασιν. Δύο κτίρια με σύνολον 45 μόνον 

δωματίων ….Ατυχώς όμως ενώ εγώ υπερεξεπλήρουν τους όρους της συμβάσεως κατασκευάσας πλέον 

των συμπεφωνημένων δύο κτιρίων εκ 15 δωματίων και έτερα λιθόκτιστα κτίρια με 52 εισέτι δωμάτια και 

κτίρια διά παντοπωλείον, αρτοποιείον, και κρεοπωλείον, ως και οδούς από των λουτρών μέχρι της 

θαλάσσης και από των λουτρών προς τα πέριξ αξιοθέατα τοπεία, ως και διάφορα άλλα εξωραϊστικά έργα 

και τελείαν ανακαίνισιν των παλαιών δεξαμενών με την προυπόθεσιν ότι αργότερα θα καρπωθώ και θα 

καλύψω, ως ήτο λογικόν, τα υπέρογκα ποσά άτιν αεις χρυσόν τότε εδαπάνησα, τα επισυμβάντα 

γεγονότα…εις υπερόγκους δαπάνας επισκευών κτιρίων, αγοράς νέων επίπλων κ.λ.π. με υποχρέωσαν. Τα 

γεγονότα ταύτα είναι ο Βαλκανοτουρκικός πόλεμος, ο Ελληνοβουλγαρικός τοιούτος, ο Πανευρωπαϊκός 

και η επακολουθήσασα τούτον μεσεγγύησις  των ιαματικών πηγών ελευθερών υπό του Δημοσίου μέχρι 

και του έτους 1923. Κατά τα έτη 1912-1913 η περιοχή του Πραβίου  ήτο εις την εμπόλεμον ζώνην τα δε 

εχθρικά στρατεύματα….προέβησαν εις μυρίας καταστροφάς φθάσαντα μέχρι σημείου κατεδαφίσεως υπό 

των Βουλγάρων διαφόρων κτιρίων ευρισκομένων εις την πλατείαν των λουτρών ως και το εις την 

παραλίαν ευρισκόμενον Καφενείον και Ξενοδοχείον,  ΄΄Απολλωνία΄΄ ίνα μη χρησιμεύση ως σκοπιά εις τα 

εκείθεν διερχόμενα Ελληνικά πλοία. Τα ανωτέρω κτίρια…. επί τη βάσει σχεδίων εκπονηθέντων παρά του 

Αδελφού μου αρχ. κ. Αρ. Ζάχου. 

 Αι επισκευαί των γενομένων ζημιών μόλις το έτος 1914 κατωρθώθη να αποπερατωθώση και να 

αρχίσει η λειτουργία των λουτρών , και η εξυπηρέτησις των προσερχόμενων διά των ούτω 

επισκευασθέντων κτιρίων και των ανεγερθέντων νέων τοιούτων ήτοι του Ξενοδοχείου ΄΄Νέα 

Ελλάς΄΄…της αιθούσης ΄΄Ωραία θέα΄΄και άλλων… 

Δεν είχεν όμως κατορθωθή η ανάνηψίς μου ότε ενέσκηψαν ως θύελλα τα Γερμανοβουλγαρικά 

στρατεύματα (1916) καταστρέψαντα πλέον τελείως τα εν τοις λουτροίς έργα …ως και τα διάφορα κτίρια 

άτινα εχρησίμοποίησαν ως προχώματα οι Βούλγαροι μέχρι της ανακωχής (1918), στερήσαντά με ούτω 

της εκμεταλλεύσεως των πηγών… 

Αλλ’  ως εάν μη ήρκουν αι εκ των εχθρικών στρατευμάτων επενεχθείσαι καταστροφαί νέον 

πλήγμα μοί κατεφέρθη υπ’ αυτού του Ελληνικού Δημοσίου. 

Καίτοι ήμην Έλλην  υπήκοος από της αθρόας πολιτογραφήσεως του 1913 εγγεγραμμένος εις τα 

μητρώα αρρένων του Δήμου Καβάλας, εκ κακοβούλων εισηγήσεων αγνώστων εθεωρήθην ως Γερμανός 
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τοιούτος ως ευρισκόμενος και αποκλεισθείς εν Γερμανία και μη παρευρεθείς τότε εν Καβάλα και ούτω το 

Ελληνικόν Δημόσιον…ανέλαβε την εκμετάλλευσιν των πηγών διαρκέσασαν μέχρι και του 1923 ότε μοι 

παρεδόθηκαν κατόπιν δικαστικών ενεργειών εις αθλιεστάτην κατάστασιν ….εφόσον από του Οκτωβρίου 

1922 μέχρις Ιουνίου 1923 εγκατεστάθησαν εις τα Λουτρά 100 περίπου προσφυγικαί οικογένειαι ..Και 

πάλιν τότε με πανθολογουμένην υπομονήν, ανέλαβον και αύθις την επισκευήν των κτιρίων και την εκ 

νέου κατασκευήν εξωραϊστικών έργων εν τη λουτροπόλει. 

…Καταφανές εκ των ανωτέρω τυγχάνει ότι εγώ ότε μεν εξ’ανωτέρας βίας (1912-1918) ότε δε 

υπαιτιότητι αυτού τούτου του Ελληνικού Δημοσίου (1919-1922) εστερήθην της εκμεταλλεύσεως των 

ιαματικών πηγών επί δέκα περίπου έτη. 

     Τα γεγονότα που αναφέρει ο Ζάχος είναι αδιαμφισβήτητα και μάλιστα συνέβησαν διαδοχικά, 

δίχως να του δοθεί η δυνατότητα να  ανακάμψει. Ήταν η μεταβατική περίοδος πριν από την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας έως και τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, οπότε η περιοχή μύριζε μπαρούτι. 

Βούλγαροι και Γερμανοί, Τούρκοι μα και Έλληνες. Αυτό που περισσότερο, καθώς φαίνεται, τον 

πονούσε ήταν η αντιμετώπιση που είχε από το ίδιο το ελληνικό κράτος, που τον θεώρησε ΄΄προδότη΄΄ 

και  πέτυχε έτσι την εκμετάλλευση  του χώρου, τον οποίο δε σεβάστηκε. Αλλά και πάλι, παρά τα 

συνεχή πλήγματα ο Ζάχος βρήκε την υπομονή και τη δύναμη, να επανακτήσει μέσω δικαστικών 

ενεργειών  τον οικισμό, να τον ανακατασκευάσει, να τον εξωραΐνει  και να επαναλειτουργήσει τον 

χώρο αυτό, που τόσο στενά είχε δεθεί μαζί του και ένιωθε δικό του. Μάλιστα, δεν του αρκούσε απλώς 

να λειτουργεί, αλλά ήθελε να είναι όμορφος, ιδιαίτερος και αξιοπρεπής και να διαθέτει τα καλύτερα 

δυνατά αγαθά στους επισκέπτες του.  

Είναι πράγματι τόσο πειστικά και ειλικρινή τα επιχειρήματα, οι ιδέες και οι αξίες και 

αποκαλύπτουν την αγωνία του συντάκτη για την απόφαση, που πρόκειται να ληφθεί από τους 

ιθύνοντες.  

Ατυχώς όμως αι εκάστοτε Κυβερνήσεις εις ας δι’ αιτήσεών μου ανέφερα τα ανωτέρω, ουδέ καν 

απαντήσεως με  ηξίωσαν… Επειδή συμφώνως προς τας κειμένας των νόμων διατάξεις δικαιούμαι να 

ζητήσω παρά του Ελληνικού Δημοσίου και δικαστικώς ανάθεσιν εις εμέ της εκμεταλλεύσεως των πηγών 

επί τόσων χρόνων όσων εστερήθην της εκμεταλλεύσεως τούτων ή άλλως την καταβολήν αποζημιώσεως 

ίσης προς τα 10/23 των όσων διά την ανέγερσιν και τα επανειλημμένας επισκευάς …(γενομένων επί 

σχεδίων του εκλεκτού Αρχιτέκτονος αδελφού μου κ. Αριστ. Ζάχου), την κατασκευήν οδών, εδαπάνησα 

υπέρογκα ποσά διά την εξεύρεσιν των οποίων εξηντλήθην οικονομικώς… 

Επειδή φρονώ ότι εις την σημερινήν εποχήν καθ’ ήν την Ελλάδα Κυβερνά ο Ιωάννης Μεταξάς 

και οι εκλεκτοί συνεργάται του και καθ’ ην επικρατεί εις την Ελλάδα δικαιοσύνη, ουδέποτε πρέπει Έλλην 
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πολίτης να στρέφεται δικαστικώς εναντίον της κοινής Πατρίδος πρίν ή εξαντλήση  άπαντα τα παρεχόμενα 

εις αυτόν μέσα και εκθέση λεπτομερώς εις τους ιθύνοντας την  υπόθεσίν του, προς απονομήν αυτώ του 

δικαίου. 

Λίαν ευλαβώς εξαιτούμαι όπως εξετάζοντες υμείς Σεβαστέ Κύριε Υπουργέ, την ως άνω 

εκτεθείσαν υπόθεσιν μου απονείμητε την υπ’εμού αναμενομένην μετά ευλόγου αγωνίας δικαιοσύνην, 

εγκαθιστώντες με επί μίαν 10ετίαν εις την εκμετάλλευσιν των λουτρών ήν διά τους ανωτέρω λόγους 

εστερήθην.  

Στο σημείο αυτό με μεγάλη θλίψη αναφέρεται στην αδιαφορία και την αντιμετώπιση που είχε 

από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.  Επιδιώκει, με τη χρήση του επίσημου λόγου, «ευγενών» επιθέτων και 

υπερτονίζοντας κάποια ονόματα και έννοιες με κεφαλαίους χαρακτήρες (Κυβερνήσεις, Κυβερνά, κοινής 

Πατρίδος, εκλεκτοί συνεργάται , Σεβαστέ Κύριε Υπουργέ ) να προβάλλει την εκτίμηση και το σεβασμό 

που τρέφει απέναντι στο πρόσωπο του Κυβερνήτη, Ιωάννη Μεταξά και των  ΄΄εκλεκτών΄΄συνεργατών 

του, καθώς φρονεί ότι ΄΄εις την σημερινήν εποχήν επικρατεί εις την Ελλάδα δικαιοσύνη΄΄.  Να αποδείξει 

τη σύνεση και τη φιλοπατρία του μιλώντας για ΄΄κοινή Πατρίδα΄΄ και για τη πρόθεση του να 

εξαντλήσει όλα τα μέσα, προτού προβεί εναντίον της δικαιοσύνης και του κράτους.  

 Τα λόγια του κρύβουν θλίψη και απογοήτευση, αλλά και την ελπίδα ότι την έσχατη αυτή 

στιγμή, με τη λήψη της επιθυμητής απόφασης, το έργο του μπορεί να αναβιώσει και μέσω αυτού και ο 

ίδιος.  

Και για το λόγο αυτό συνεχίζει : Δεν παραλείπω  δε να αναφέρω και εστέ βέβαιος ότι εκτός των 

απαραιτήτων επισκευών των κτιρίων και των λουτρώνων…προτίθεμαι να κατασκευάσω και τα εξής νέα 

τοιαύτα απαραίτητα κατά την εμήν γνώμην διά την εν γένει ανάπτυξιν…και την ώθησιν προ πάντων της 

Τουριστικής προς αυτήν και τα πέριξ κινήσεως. 

1 ) Κτίριον παραθαλάσσιον …ως καφενείον και τριών ή τεσσάρων δωματίων, διά τους από θαλάσσης 

ερχομένους. 

2) Κτίριον κατάλληλον δια καφενείον και Εστιατόριον…  

3) Επίστρωσιν του μεσαίου λουτήρος ΄΄Απολλωνία΄΄, διά πλακών καλλιτεχνικού σχεδίου… 

Εκτός όμως πασών των ανωτέρω εργασιών τας οποίας είμαι πρόθυμος να εκτελέσω με όλον το 

καλλιτεχνικόν τάλαντον με το οποίον είναι πεπροικισμένη η οικογένεια των Ζαχέων….,είμαι και ο μόνος 

δυνάμενος να δώσω την πρέπουσαν ώθησιν διά την δημιουργίαν τουριστικού ρεύματος τόσον προς την 

λουτρόπολιν και προς τα πέριξ των Φιλίππων και της Θάσου αρχαιότητας, όσον και πρός τα τεράστια 

τεχνικά έργα τα κατασκευασθέντα εις τας εκβολάς του Στρυμώνος εις ας εστήθη και ο αρχαίος Λέων. 
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  Τα ανωτέρω είμαι ο μόνος κατάλληλος τολμώ μετά πεποιθήσεως να είπω ότι θα επιτύχω διότι όχι 

μόνον την πείραν των ιαματικών πηγών Ελευθερών έχω λόγω της προγενεστέρας αυτών υπ’ εμού 

εκμεταλλεύσεως, και την συμπαθείαν των πέριξ μερών, αλλά και διότι απάσας τας εν τη Βαλκανική ως 

και τας πλείστας των εν Ευρώπη ομιλουμένων γλωσσών κατέχω και πολλάς ξένας λουτροπόλεις κατά την 

επί 25ετίαν εν τω εξωτερικώ διαμονήν μου κατά το πλείστον επεσκέφθην και εμελέτησα. 

 Προκειμένου, λοιπόν, να αποκτήσει τη στήριξη της κυβέρνησης, που τόσο τίμησε με τα λόγια 

του ο Ζ.Ζάχος, υπόσχεται, εφόσον του δοθεί η άδεια να επαναλειτουργήσει την επιχείρηση, εκτός από 

την επισκευή των υπαρχόντων κτιρίων, να κατασκευάσει νέα, τα οποία ο ίδιος κρίνει απαραίτητα και 

να εκτελέσει διάφορα εξωραϊστικά έργα, προκειμένου να αυξηθεί η τουριστική κίνηση σε ολόκληρη 

την περιοχή, ξεπερνώντας τα στενά όρια του οικισμού και δημιουργώντας νέους τρόπους πρόσβασης 

σε μέρη ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.  

 Έτσι, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το πάθος του για προσφορά και δημιουργία, τη ψυχική 

του δύναμη, αλλά και διάθεση του να κάνει εκ νέου μία επένδυση, εφόσον είναι απόλυτα σίγουρος, ότι 

αυτήν τη φορά θα αποδώσει τα μέγιστα και τα κάλλιστα. Ισχυρίζεται , ότι είναι ο καταλληλότερος να 

το επιτύχει, καθώς είναι έμπειρος στο χώρο αυτό, είναι συμπαθής και προπαντός γιατί γνωρίζει πολλές 

ξένες γλώσσες και κατά την 25ετή διαμονή του στο εξωτερικό επισκέφθηκε και μελέτησε πολλές 

λουτροπόλεις. Οι παραπάνω πληροφορίες διαγράφουν με πολύ γλαφυρό τρόπο το προφίλ του. 

Πρόκειται για έναν κύριο κοσμοπολίτη, πολυταξιδεμένο, καλλιεργημένο και  σοβαρό επιχειρηματία, 

που ενώ μελέτησε σε βάθος τις προοπτικές και τα οφέλη που θα απέδιδε η λουτρόπολη, όχι μόνο στον 

ίδιο, αλλά και στους συνανθρώπους του, δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να προβλέψει τους αστάθμητους 

παράγοντες. 

 Στα εν λόγω χαρακτηριστικά του κ. Ζάχου θα πρέπει να προσθέσουμε και τη φιλανθρωπία του  

΄΄περί ης ομιλούν τα επίσημα έγγραφα Σωματείων και Κοινοτήτων 4 και η πληθύς των επιστολών ας 

ελάμβανον εκ των λουομένων των υπ’ εμού ευεργετουμένων και ικαναί αποδείξεις ας έχω εκ των 

δωρεάν εις τα λουτρά  προς θεραπείαν ερχομένων…΄΄ 

                                                           
4 ΄΄Αι αμοιβαί διά την διαγωγήν και την πρόοδον ασφαλώς θα υπήρχον ως μέσον παρακινήσεως διά την βελτίωσιν της 
επιδόσεως μαθητών. Μνημονεύομεν την δωρεάν του Ζ.Α.Ζάχου, που προσέφερε 400 εισιτήρια του διευθυνομένου υπ΄ 
αυτού κινηματογράφου, όπως διανεμηθούν ως αμοιβή εις επιμελείς μαθητάς και μαθητρίας. Υπό της Εφορείας ενεκρίθη 
«ίνα εκ των εισιτηρίων τούτων ανά 200 δοθώσι τω Διευθυντή και τη Διευθυντρία μετά της εντολής, όπως εις το τέλος του 
μηνός κατά την διανομήν των ελέγχων διανείμωσιν αυτά εις τους μαθητάς και μαθητρίας των διαφόρων τάξεων εκ των 
εχόντων συν τη αρίστη διαγωγή και του καλλιτέρους βαθμούς»{Συνεδρία 30ης Οκτωβρίου 1909(Κώδιξ, σ.107)}. 
Προκοπίου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου(1979). σελ.56 
 
 
 
 
 



62 
 

   Πράγματι, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη άκμαζε την εποχή εκείνη η καλλιέργεια και 

επεξεργασία του καπνού. Ο κ. Ζάχος όντας καπνέμπορος γνώριζε τις ανάγκες των καπνοκαλλιεργητών 

και των καπνεργατών, γνώριζε ότι η εργασία τους ήταν  πολύ σκληρή, τα προβλήματα υγείας πολλά, 

σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις και θανατηφόρα (π.χ. φυματίωση) και πως τα λουτρά ήταν ευεργετικά 

για την υγεία τους. Μάλιστα, ο οικισμός δε φτιάχτηκε μονάχα για τους ευνοημένους, καθώς φρόντισε 

η προσέλευση και η διαμονή να είναι προσιτή σε όλα τα βαλάντια. Επιπλέον, λόγω των ειδικών 

συνθηκών εργασίας που επικρατούσαν στις καπνοπαραγωγικές περιφέρειες, η κίνηση δε διαρκούσε 

από τον Μάη έως και τον Οκτώβρη, όπως συνέβαινε σε άλλες ιαματικές πηγές, αλλά  περιοριζόταν 

από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα του Αυγούστου, οπότε και ξεκινούσε η περισυλλογή των 

καπνοφύλλων. 

    Παρόλο, λοιπόν, που  το διάστημα εκμετάλλευσης των Λουτρών ήταν ελάχιστο και προφανώς 

το κέρδος μηδαμινό, ο ίδιος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να περισώσει το έργο  και τις θυσίες 

του και να αναβιώσει το όραμα του γιατί, όπως αναφέρει και στην επιστολή του, σύμφωνα με το 

δίδαγμα του σοφού Ισοκράτη προς τους μαθητές του : 

 ΄΄Εκ των κοινών επιμελειών απαλλάττου μη πλουσιώτερος αλλ’ ενδοξότερος. Πολλών γάρ 

χρημάτων κρείττων ο παρά του πλήθους έπαινος.’’…..  

Αναμένω την δικαίαν υφ’ υμών απόφασιν και Διατελώ Ευπειθέστατα…Ζ.Α.Ζάχος 

  Έτσι, ολοκληρώνεται η αίτηση του Ζ.Ζάχου προς τον Υπουργό, το περιεχόμενο της οποίας 

είναι πλήρες, αναλυτικό, διατυπωμένο με σαφήνεια και πειστικό με τα δέοντα επιχειρήματα. Στο 

έγγραφο, που κρατούμε στα χέρια μας, στην επάνω αριστερή πλευρά της πρώτης σελίδας αναγράφεται 

η λέξη «Αντίγραφον», με το γραφικό χαρακτήρα του Ζάχου. Δε γνωρίζουμε αν και πότε εστάλη το 

πρωτότυπο έγγραφο το οποίο συνετάχθη τη 12η Νοεμβρίου 1938 . Ούτε, επίσης, πώς και αν αντέδρασε 

η κυβέρνηση Μεταξά στο αίτημά του. Ασφαλώς, ο ίδιος  αδημονούσε για τη δικαίωση, η οποία 

δυστυχώς δεν επήλθε ποτέ, καθώς ενάμιση μήνα μετά τη σύνταξη της επιστολής, στις 2 Ιανουαρίου 

1939,ο  Ζάχος απεβίωσε σε ηλικία 70  ετών. 
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                                         Παρατηρήσεις- Συμπεράσματα 

                          

          Τα λόγια του Ζάχου, καθώς και τα όσα ανέφερε στο “Βιβλιάριον” : «Ακμή και παρακμή, φίλε 

μου, λέγει ο αγαπητός συνεκδρομεύς κ. Ζάχος, αλλά δι’ ημάς τους Μακεδόνας η Ακρόπολις των 

Φιλίππων πρέπει να είναι τόπος προσκυνήματος ως η Ακρόπολις των Αθηνών.»,  μαρτυρούν τα 

έντονα συναισθήματα φιλοπατρίας που τρέφει, ως Μακεδόνας, με καταγωγή από τη Σιάτιστα. Την 

αγάπη που νιώθει για έναν τόπο, που αν και δεν ήταν η γενέτειρα του, έζησε, εργάστηκε, έδωσε ψυχή 

και σώμα, αγωνίστηκε, πολεμήθηκε  και διώχθηκε, ακόμη και από τους ίδιους τους συμπατριώτες του. 

Κατόρθωσε το καλό να το μετατρέψει σε κάλλιστο, μα δυστυχώς αυτοί που τον διαδέχτηκαν στη 

διαχείριση προκάλεσαν το ακριβώς αντίθετο, το χείριστο αποτέλεσμα. Νιώθει απογοητευμένος και  

πληγωμένος  για την κατάντια που υπέστη ο τόπος και για το λόγο αυτό καταβάλλει επίπονες 

προσπάθειες, να τον επαναφέρει στην αρχική του ένδοξη μορφή και να τον αναδείξει και πάλι.  

         Και παρόλο που όλα αυτά συνέβησαν έναν αιώνα πριν, η αγωνία αυτού του ανθρώπου-πατριώτη 

φαντάζει οικεία ακόμη και σήμερα. Οι ιδέες και οι αξίες, που προβάλλονται, είναι όμοιες με αυτές, που 

έχει και ο σημερινός αναγνώστης. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος, άλλες τελικά είναι οι «αξίες», που 

υπερτερούν. Η αδιαφορία και η αμέλεια των πολιτών και τους κράτους, η διαφθορά, η ανομία και η 

ιδιοτέλεια. Η θλίψη και η αγωνία είναι τα συναισθήματα, που πρωταγωνιστούν,  για τούτον τον 

παραμελημένο, κατεστραμμένο και εγκαταλελειμμένο τόπο, τη διαταραχή της φυσικής ισορροπίας και 

το οικολογικό κόστος. Η ανάγκη για φροντίδα και μέριμνα εκ μέρους του Κράτους, καθώς και η 

ιδιωτική πρωτοβουλία είναι επιτακτική και επιθυμητή. Η αξιοποίησή του από ανθρώπους έμπειρους, 

που έχουν πραγματική γνώση της κατάστασης και είναι σε θέση να αναστήσουν ένα τοπίο «νεκρό», 

για να αναγεννηθεί μέσα από τα χαλάσματα ένας επίγειος παράδεισος, ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το 

σώμα μας, όσα, δηλαδή, συνθέτουν  την ανθρώπινη ύπαρξη και έχουν τη δύναμη να την απογειώσουν.  

         Η εικόνα που αντικρίζει κάποιος σήμερα, καθώς διέρχεται τον οικισμό, είναι θλιβερή. Τίποτα δε 

θυμίζει το μεγαλείο του παρελθόντος. Ωστόσο, τα στοιχεία της φύσης προβάλουν αγέρωχα, 

αναδεικνύοντας τα ποικίλα φυσικά τους γνωρίσματα και θυμίζοντας μας τη δύναμη τους να 

επιβιώνουν στο πέρας του χρόνου, για να προσφέρουν στη μητέρα φύση τις αρετές τους. Το διάφανο 

νερό που κυλά στο ποτάμι και στους μικρούς καταρράκτες στις βάθρες, παγωμένο και καυτό 

αντίστοιχα, τα δένδρα απροσδιορίστου ηλικίας στολισμένα με άνθη και φύλλα, να συναγωνίζονται 

μεταξύ τους σε φυσική ομορφιά, οι ζωντανοί οργανισμοί, ψάρια, πουλιά και υδρόβια, που κατοικούν 

στον υδάτινο τόπο, εξασφαλίζοντας τροφή, προστασία και κάλυψη. Η παρουσία όλων αυτών, 

εναρμονισμένη με τον χώρο δημιουργεί εικόνες ονειρικές, αφάνταστες και συγχορδίες μαγικές.  
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         Ας μην αρνηθούμε το κάλεσμα σε τούτον το σαγηνευτικό τόπο, αρκεί φυσικά να τον 

σεβαστούμε, γιατί αν και ονειρεμένος είναι αληθινός.  
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                                                     7. Φωτογραφικό αρχείο 
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                                        Ζάχος Α. Ζάχος     (Αρχείο Αλεξόπουλου,Δ) εικόνα 15 
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      Ο Ζ.Α.Ζάχος ποζάρει στο Ατελιέ  «Μartin Herzfeld» στη Δρέσδη. Η φωτογράφιση 

πραγματοποιείται σε εσωτερικό χώρο, σε πόζα πλάγια και στατική. Η λήψη είναι σκηνοθετημένη και 

επαγγελματική. Ο εικονιζόμενος δίχως άμεσο, διηγηματικό, αλλά κυριαρχικό βλέμμα, δίνει την 

αίσθηση ανθρώπου οραματιστή, διορατικού, δραστήριου και φιλόδοξου. Η στάση του σώματος με τα 

χέρια στις τσέπες, που ονομάζεται και «στάση επίτευξης», δηλώνει  άνθρωπο έτοιμο να αγωνιστεί και 

να τα θέσει όλα υπό τον έλεγχό του. Η ενδυματολογική του επιλογή δηλώνει κομψότητα, εντυπωσιακό 

στυλ και ταυτόχρονα αποκαλύπτει την υψηλή κοινωνική του θέση. Τέλος, το μουστάκι με τη 

συγκεκριμένη μορφή αποτελεί σύμβολο λεβεντιάς, ανδρισμού και υπεροχής.  

Η φωτογραφία χρονολογείται μεταξύ 1901-1910, καθώς εντοπίζεται και στο Βιβλίο «Ιαματικά Λουτρά 

Ελευθερών»(1910).           

     Ανάλογη είναι και η εικόνα, που ακολουθεί (εικόνα 16). Η λήψη έγινε στο  «Atelier Μartin 

Herzfeld» στη Δρέσδη. Ο Ζ. Ζάχος ποζάρει με φόντο ένα τοπίο φυσικό, με δέντρα κατά μήκος του 

δρόμου στο βάθος του οποίου διακρίνεται ένα σπίτι. Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται εν κινήσει. Το 

βλέμα του είναι άμεσο,σοβαρό και επιβλητικό. Διακρίνεται για την ενδυματολογική κομψότητα και το 

στυλ του, τα οποία ενισχύει με την χρήση ημίψηλου καπέλου και περίτεχνου μπαστουνιού, 

δημιουργώντας μία εικόνα αριστοκρατική, ευγενή και  με φινέτσα.      
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                                                                   Ζάχος Α. Ζάχος        (Αρχείο Αλεξόπουλου, Δ) εικόνα 16 
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                                                                         Οικογένεια Ζάχου Α. Ζάχου                       (Αρχείο Σκούταρη, Μ.) εικόνα 17   

Αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία στην Δρέσδη 1923/24  με τη γυναίκα του Αναστασία (πρώτη 

από δεξιά)  και με τα παιδιά του Μενέλαο, Κίμωνα, Κλέωνα και Ελένη. Όρθια από αριστερά η  

Δήμητρα  Βούλιογλου, αδελφή της συζύγου του. Πρόκειται για σκηνοθετημένη λήψη. Οι 

εικονιζόμενοι ,καλοντυμένοι και περιποιημένοι, κοιτούν ταυτόχρονα το φωτογραφικό φακό. Το 

βλέμμα τους είναι άμεσο και εξωδιηγηματικό προς το δέκτη. Τα πρόσωπα δεν χαμογελούν, απλώς 

μειδιάζουν. 
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Τα ονόματα που επέλεξε το ζεύγος για τα τέκνα του, αποκαλύπτουν τη φιλοπατρία του, καθώς είναι 

όλα παρμένα από την ελληνική ιστορία και μυθολογία. Αυτό αποδεικνύεται και από την επόμενη 

φωτογραφία, όπου απεικονίζεται η οικία της οικογένειας στη Δρέσδη, νεοκλασικού στυλ, στην οποία 

δόθηκε το όνομα Ακρόπολις (Villa Acropolis,Δρέσδη 1924).  

 

 

 
 

                                                         Villa Acropolis,Δρέσδη 1924              (Αρχείο Αλεξόπουλου, Δ.) εικόνα 18 
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              Εικόνες που περιέχονται στο βιβλίο με τίτλο: «Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών» 
                                                                                                                                     (Αρχείο Αλεξόπουλου, Δ.) 

 
 

                  
             

 
                                            Χάρτης Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας                      εικόνα 19 
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                                Πανοραμική άποψη της λουτρόπολης Ελευθερών Καβάλας.          εικόνα 20 

 
 

 (σ.σ. 1.Στις εικόνες που ακολουθούν τα ονόματα των Ξενοδοχείων, Καβάλα, Δράμα, Αμφίπολις,  

             και Παγγαίον, αναγράφονται και στα οθωμανικά, 

 

          2.Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής τάξης είναι εμφανής, 

καθώς σε όλες τις φωτογραφίες απεικονίζονται άνδρες, γυναίκες και παιδιά, χαμογελαστοί, με 

ευχάριστη και χαλαρή διάθεση, που απολαμβάνουν τις στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης). 
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                                Ξενοδοχείον  «Η Καβάλα» - Ξενοδοχείον  «Η Δράμα»                  εικόνα 21 

 
                                        
           
                 

              
 

                                                        Ξενοδοχείον «Η Αμφίπολις»                                    εικόνα 22 
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                                                       Ξενοδοχείον «Η Αμφίπολις»                                                 εικόνα 23 

 
 

                                                                

                 

 

                                                  

                          
 

                                                          Ξενοδοχείον «Το Παγγαίον»                                         εικόνα 24 
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                                                    Αναβρύουσαι Πηγαί «Η Αμφίπολις»                                     εικόνα 25 
 

              
                                                              
                                                                 Λουτρά «Η Απολλωνία»                                                εικόνα 26  
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                             Λουτρά « Ο Μέγας Αλέξανδρος». Ιδιαίτεροι Λουτήρες Αποδητήρια.     εικόνα 27  

  
 
 
 

      
           Φυλάκειον                                                                                                                                              εικόνα 28 
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    Επιστολικό δελτάριο. Λουτρά Ελευθερών                                             (Αρχείο Σκούταρη,Μ.) εικόνα 29 

 

 
 

      Γενική άποψις- Λουτρά Ελευθερών                                                       (Αρχείο Σκούταρη,Μ.) εικόνα 30 
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Τα Λουτρά Ελευθερών σήμερα… 

 

(σ.σ. οι εικόνες που επιλέξαμε αφορούν καθαρά σε στοιχεία της φύσης, όχι σε ανθρώπινα, που είναι 

πράγματι απογοητευτικά.) 

 

 

 (Αρχείο φωτογράφου Αλτικουλάκη, Μ.) 

     

 

         
                                                                                                                                                                                                        εικόνα 31                                                                                                     
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                                                                                                                                                                                                        εικόνα 32 

 
                                                                                       εικόνα 33                                                                                                  εικόνα 34                                                                                                                                                                                         
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                                                                                                                                                                                                         εικόνα  35 
 

            
                                                                                        εικόνα 36                                                                                         εικόνα  37 
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                                                                                                                                                                                                         εικόνα  38 

 
                                                                                                                                                                                                         εικόνα  39 
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                                                                                                                                                                                                         εικόνα  40                                                                                                                                                                                          
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                                                                                            εικόνα  41                                                                                         εικόνα  42 
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                                                                                                                                                                                                         εικόνα  43 

 
                                                                                                                                                                                                         εικόνα  44 
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                                                                                                                                                                                                          Εικόνα 45 

 
                                                                                                                                                                                                          Εικόνα 46 
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                                                                                                                                                                                                          Εικόνα 47 
 

 
                                                                                                                                                                                                          Εικόνα 48 
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 Αρχείο Σπύρογλου, Χ.                                                                       
 

 
                                                                                                                                                                                                          Εικόνα 49 
 

                                                                                                                                                                                                          Εικόνα 50 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032122636921886&set=a.414334335367389.1073741826.100003724774837&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032122636921886&set=a.414334335367389.1073741826.100003724774837&type=3&theater
http://www.architects-kavalas.gr/loutra-eleytheron.html
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/ekpaid_yliko/logot_mesi/logotexnia_afigimatologia.pdf
https://hr.apografi.gov.gr/app/do?17
http://siatistanews.gr/ime2010/text/01.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1031887656945384&set=a.414334335367389.1073741826.100003724774837&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1031887656945384&set=a.414334335367389.1073741826.100003724774837&type=3&theater
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