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A. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

Στην ανατολική όχθη του Νέστου τοποθετεί ο Eugen Oberhummer  την Τόπειρο, για την 
οποία η συνήθης γνώµη είναι ότι βρίσκεται στην περιοχή του Παραδείσου. Σήµερα, σώζεται κοµµάτι 
τείχους, ρωµαϊκών ή βυζαντινών χρόνων, στον δρόµο Καβάλας – Ξάνθης, µεταξύ του Παραδείσου και 
της γέφυρας του Νέστου.  

Σύµφωνα µε τον John Romson στο A. Dictionary of Greek and Roman Geography, London 
1873, (ed. W. Smith,) σ. 1216, η Τόπειρος είναι «πόλη στη Ν∆ Θράκη, λίγο ΒΑ από τις εκβολές του 
Νέστου και σε µικρή απόσταση δυτικά των Αβδήρων». 

Το πιο σηµαντικό χωρίο για την θέση της Τοπείρου το έχουµε από τον Προκόπιο, Περί 
Κτισµάτων 4, 11, 14-17, «Έστι δέ τις εν Ροδόπη πόλις αρχαία, Τόπερος ούνοµα η ποταµού µέν ρείθρα 
περιβάλλεται εκ τού επί πλείστον, λόφον δ’ αυτή επανεστηκότα όρθιον είχεν. Αφ’ ού δή ου πολλώ 
έµπροσθεν Σκλαβηνοίς βαρβάροις εάλω. Αλλά βασιλεύς Ιουστινιανός µέγα τω περιβόλω ύψος 
εντέθεικεν  ώστε υπεραίρει τοσούτω τον λόφον, όσον δή καταδεέστερον τα πρότερα ήν».  Σύµφωνα µε 
τον Προκόπιο, την Τόπειρο περιβάλλει στην µεγαλύτερη περίµετρό της η κοίτη του ποταµού Νέστου 
και από πάνω της έχει ένα λόφο από τον οποίο και κατελήφθη από τους Σλάβους επιδροµείς το 549 
µ.Χ.  Επίσης από την περιγραφή της άλωσης της πόλης, σύµφωνα πάλι µε τον Προκόπιο, από το 
βιβλίο του Υπέρ των πολέµων 7, 38, 9-18, πληροφορούµαστε ότι η Τόπειρος ήταν µία τειχισµένη 
πόλη. 

Σύµφωνα µε µεταγενέστερους συγγραφείς, η Τόπειρος συναντάται ως Ρούσιον, όπως µας 
αναφέρει η ιστορία του Ιεροκλέους Συνέκδηµος, 634, 9: «επαρχία Ροδόπης. Τόπιρος, νυν Ρούσιον». Η 
αρχαία αυτή πόλη επέζησε µε το όνοµα Πόροι ως  τα χρόνια των Κοµνηνών το λιγότερο. 

Στα 1195 – 1200 η περιοχή του νοµού υφίσταται τις αγριότητες του Βλαχο-Βούλγαρου 
Ιβαγκού ή Αλεξίου, ο οποίος κυριεύει πόλεις και χωριά, όπως µας πληροφορεί ο ιστορικός Νικήτας 
Χωνιάτης. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Φράγκων, στα 1204, ο Βαλδουϊνος 
Α΄ κατέλαβε τις περισσότερες πόλεις της Θράκης.  

Το 1224 η περιοχή απελευθερώνεται από τους Φράγκους, χάρη στο δεσπότη της Ηπείρου 
Θεοδ. Κοµνηνό. Από τα 1230-1244 η περιοχή υφίσταται όλα τα αποτελέσµατα µιας δουλείας  
Βουλγαρικής. Απελευθερώνεται τελικά από το βασιλιά του κράτους της Νίκαιας Ιω. Βατάτζη. 

Στα 1308 και στα 1344 η περιοχή µεταβάλλεται σε ληστρικό Βουλγαρικό κράτος. Στα 1361 
υποδουλώθηκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Μετά το 1821 απελευθερώνεται. Στα 1912 
διαρκούντος του Α΄ Βαλκανικού Πολέµου εµφανίζονται οι Βούλγαροι. Στις 12 Σεπτέµβρη του 1913 
απελευθερώνεται η κοιλάδα του Νέστου. Στα 1915 Βουλγαρικά στρατεύµατα καταλαµβάνουν την 
περιοχή και τοποθετούν φρουρές σε κοµβικά σηµεία, όπως αυτό του σιδηροδροµικού σταθµού των 
Τοξοτών. Στις  16 Οκτώβρη του 1919, απελευθερώνεται η περιοχή. 

Στα 1922 πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και Ανατολική Θράκη εγκαθίστανται στο ∆ήµο. Στις 28 
Οκτώβρη του 1940 πόλεµος µε την Ιταλία. Στα 1941 εγκαθίστανται οι Βούλγαροι, όπου είχαµε την 
χειρότερη Βουλγαρική κατοχή στην περιοχή. Στα 1944 οι Βούλγαροι εγκαταλείπουν την περιοχή 
οριστικά.  

 
I. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
Στην περιοχή συναντάται ευρύτατο φάσµα οικοσυστηµάτων, που ξεκινά στα νότια από τις 

αµµοθίνες των παράκτιων περιοχών (∆ασοχωρίου, Ερασµίου, Μαγγάνων) συνεχίζεται µε τα δασικά 
οικοσυστήµατα, όπως το δάσος του Κοτζά Ορµάν, τα χερσαία οικοσυστήµατα, όπως λιβάδια και 
πεδιάδες στο εσωτερικό του ∆ήµου, ο ποταµός Νέστος που χαρακτηρίζεται από τα παραποτάµια δάση 
του, βραχώδεις γκρεµούς, ορεινά δάση και θαµνότοπους και τελειώνει µε τα ορεινά οικοσυστήµατα 
των εγκαταλειµένων χωριών Σεµέλης, Τούζλας (Πετρωτού), Αγέλης και Ιµέρων. Στο ορεινό τµήµα του 
∆ήµου υπάρχουν χαραδρώσεις και µικρά ρέµατα που ενώνονται στο Νέστο. Ψηλότερη κορυφή είναι 
τα Ίµερα µε ύψος 1286 µέτρα. 
 
 

II. ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
 

Η  βλάστηση στο ∆ήµο απαρτίζεται κυρίως από λίγα ορεινά δάση µε πεύκα, αγριόκεδρα, 
αγριοκοροµηλιές, σφενδάµια, θάµνους και πουρνάρια, παραποτάµια δάση µε υδροχαρή βλάστηση, 
λιβάδια  και ερεικώνες. Πλούσια σε ποικιλίες παρόχθια βλάστηση από λεύκες, µελιό, φτελιά, δρυ, 
σκλήθρο και άλλα είδη υπάρχει στο δάσος του Κοτζά Ορµάν, ως ελάχιστα υπολείµµατα του άλλοτε 



Περιβαλλοντική Οµάδα Γυµνασίου Τοξοτών Ξάνθης 
Σχολ.έτος 1999-2000 

 3

ξακουστού δάσους, που παλιότερα θύµιζε ζούγκλα των τροπικών χωρών, αλλά θυσιάστηκε για 
γεωργικές καλλιέργειες και λευκοκαλλιέργειες. 

Στο Νέστο κυριαρχεί η παρόχθια βλάστηση. Το πιο στενό τµήµα της κοιλάδας του ποταµού, 
που βρίσκεται µεταξύ Τοξοτών και Σταυρούπολης, έχει κηρυχθεί Αισθητικό ∆άσος. ∆ίπλα από το 
ποτάµι περνάει η σιδηροδροµική γραµµή διασχίζοντας 30 περίπου γαλαρίες. 

Ερεικώνες, λιβάδια και λίγα υπολείµµατα δρυοδασών χαρακτηρίζουν τα πεδινά του ∆ήµου.  
 
 

III. ΠΑΝΙ∆Α ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ∆Α 
 

Στη πεδινή περιοχή του ∆ήµου υπάρχουν: πέρδικες, ορτύκια, δρυοκολάπτες, αγριόπαπιες και 
αγριόκουρκοι. Στα γλυκά νερά του δέλτα του Νέστου συναντάµε πολλά είδη ποταµίσιων ψαριών. Στην 
περιοχή Στενά του Νέστου ενδηµεί ο κολχικός φασιανός. Στο δέλτα του Νέστου συναντάµε πουλιά 
που ζουν µόνιµα, άλλα που µεταναστεύουν και άλλα που διαχειµάζουν, όπως κορµοράνοι, 
ποταµοσφυρίχτρες και τσικνιάδες. Σήµερα επίσης απαντώνται σπάνια πουλιά, όπως οστρακοφάγοι και 
οι σακάδες µε το µεγάλο ράµφος. Ζουν λίγα ζευγάρια λύκων, τσακάλια και αγριογούρουνα. Το ∆έλτα 
του Νέστου έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους 10 σηµαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης. 

Στις ελώδεις περιοχές συναντάµε πολλά είδη αµφίβιων και ερπετών. Στο δέλτα του Νέστου 
έχουν εντοπισθεί 11 είδη, όπως σαλαµάνδρες, βάτραχοι φρύνοι, κ.α.  

Στις ορεινές περιοχές συναντάµε αετούς, χρυσαετούς, όρνια, γύπες, γεράκια και ασπροπάρηδες. 
Στα δάση ζουν ζώα όπως, νυφίτσες, σκίουροι, κουνάβια και αγριογούρουνα.  

Ένα από τα ωραιότερα υδροχαρή δάση αναπτυσσόταν στις όχθες του Νέστου από τους Τοξότες 
µέχρι τη θάλασσα, το δάσος του Κοτζά-Ορµάν. 

Υπήρχαν πολλά είδη δέντρων εκεί, όπως η µαύρη και η άσπρη λεύκη, η δρυς, η πεδινή πτελέα, 
σφένδαµος και σκλήθρο. Υπήρχε θαµνώδης, ποώδης και αναρριχόµενη βλάστηση. Το δάσος του 
Κοτζά-Ορµάν καταστράφηκε παλιά από τις λευκοκαλλιέργειες, ενώ σήµερα καταστρέφεται από την 
αλµύρα της θάλασσας, µε αποτέλεσµα η ∆ιεύθυνση Γεωργίας να αντικαταστήσει τις 
λευκοκαλλιέργειες µε αυτές της ακακίας. 
 
 
 

IV. ANΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
 

Οι κάτοικοι του ∆ήµου σήµερα είναι περίπου 13.500 και διακρίνονται µε βάση την προέλευσή 
τους, στους γηγενείς (µουσουλµάνους στο θρήσκευµα), στους πρόσφυγες, που εγκαταστάθηκαν εδώ 
µετά το 1920 από τη Μ. Ασία, Πόντο και Ανατολική Θράκη και στους Σαρακατσάνους, που 
εγκαταστάθηκαν εδώ µετά το 1950. 

Από το 1950 και µετά παρατηρείται µείωση του πληθυσµού, µε οικισµούς να ερηµώνουν 
τελείως, όπως αυτός των Ιµέρων, ακολουθούν της Πρασινάδας και  της Τούζλας (Πετρωτό) στα 1971.      
Στην ίδια δεκαετία ερηµώνουν και οι οικισµοί του Κρωµνικού και  Λιβερών. Στις αρχές του 1980 
ερηµώνει ο οικισµός της Αγέλης και της Σεµέλης. Ο λόγος είναι ότι ο πληθυσµός µεταναστεύει στην 
Γερµανία, ή µετακινείται στη πρωτεύουσα του νοµού, για ανεύρεση καλύτερης ζωής. 
  
 
B. ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

I. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
 
Σαν άγνωστοι οικισµοί εκλαµβάνονται οι εξής: Όξιλαρ, Τούζλα (Πετρωτό), Ίµερα, 

Κρωµνικό, Λιβερά, Σεµέλη, Αγέλη, Βανιάνο, Πρασινάδα, Κοσσός, ∆άφνη, Ποίµνη,  Γαλάνη και 
αυτών η αρχιτεκτονική δοµή θα παρουσιασθεί εδώ. 

Κύρια απασχόληση των κατοίκων των παραπάνω οικισµών, ήταν η καλλιέργεια του καπνού, 
όπως φαίνεται και από τον τρόπο που έχτιζαν τα σπίτια τους. Η αρχιτεκτονική δοµή των οικισµών 
αυτών, τόσο η εξωτερική, όσο και η εσωτερική, εξυπηρετούσε άριστα την ενασχόλησή τους µε τον 
καπνό. Υπήρχαν αρχοντόσπιτα µε τέλεια παραδοσιακή δοµή, τα οποία συνυπήρχαν µε τα αγροτόσπιτα. 

Υπήρχαν µεγάλες αυλές για να ξεραίνουν τα καπνά. Μετά τη σπορά, το φύτεµα και το µάζεµα 
των καπνών, τα µετέφεραν µε κάρα στο σατσάκι, ένα χώρο νοτιοανατολικά της κύριας κατοικίας. Τα 
σατσάκια ήταν ανοιχτά προς τη µεριά του ήλιου. Οι κάτοικοι χρειάζονταν ένα χώρο ανοιχτό κοντά στο 
σπίτι τους,  για να µη µουχλιάζουν τα ξεραµένα καπνά και  να µην επηρεαστούν από την υγρασία. 
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  Όλες οι αυλές διέθεταν κι από ένα κτιστό φούρνο, όπου έψηναν ψωµί, φαγητά, γλυκά και πίτες.  Οι 
αυλές ήταν χωρισµένες σε τρία µέρη, στον µπαξέ - λαχανόκηπο, στο σατσάκι , στον λουλουδόκηπο και 
στον οπωρώνα-περιβόλι. 

Στο εσωτερικό των σπιτιών υπήρχε ένας χώρος σχετικά άδειος, το χαγιάτι. Είναι ένας 
ηµιυπαίθριος χώρος στη νότια όψη του σπιτιού. Αριστερά ή δεξιά του χώρου υποδοχής-χαγιάτι, 
υπήρχε ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στον  πρώτο όροφο. Ο χώρος υποδοχής του πρώτου ορόφου 
λεγόταν µουσαφίρ-οντάς. Αριστερά του χώρου υποδοχής υπήρχε χώρος ειδικά διαµορφωµένος για τις 
γυναίκες, µια και απαγορευόταν αυστηρά να βγουν έξω ή να συµµετέχουν σε συζητήσεις µε άνδρες 
στο χώρο υποδοχής. 

Στον πρώτο όροφο βρίσκονταν συνήθως οι κρεβατοκάµαρες, τα µπάνια και η τουαλέτα. Στην 
κρεβατοκάµαρα υπήρχε ένα τεράστιο ξύλινο ντουλάπι – οι µουσάντρες – που χρησίµευε ως χώρος 
αποθήκευσης ρούχων, κουβερτών και παπλωµάτων. Τα µπάνια ήταν φτιαγµένα από ξύλο. Κάθε σπίτι 
διέθετε από ένα ή δύο τζάκια. 

Για την αντιµετώπιση των χαµηλών θερµοκρασιών, όλα τα σπίτια είχαν σωστά 
αρµολογηµένους, χοντρούς τοίχους στο ισόγειο και τον όροφο, µικρά ανοίγµατα στους καθηµερινούς 
χειµωνιάτικους χώρους µε δυσµενή προσανατολισµό. Οι διαχωρισµοί στους εσωτερικούς χώρους 
γινόταν µε µπαγδατές, δηλαδή στρογγυλά αποφλοιωµένα ξύλα, πάνω στα οποία καρφώνονται από τις 
δύο πλευρές καλάµια ή σανίδωµα και επιχρίονται µε ασβεστοκονίαµα. Τα περισσότερα σπίτια ήταν 
από πλίνθους, λάσπη, πέτρα, καλάµια, ασβέστη και άχυρα.   
 

II. ΟΞΙΛΑΡ 
 
Στις αρχές του 1800 υπήρχε µόνο ένας συνοικισµός µε 200 κατοίκους περίπου, µε την 

ονοµασία Όξιλαρ. Οι κάτοικοι ασχολούνταν µε την  κτηνοτροφία και κυρίως µε την καλλιέργεια του 
καπνού. Ο καπνός του Όξιλαρ φηµίζονταν  σε όλο τον κόσµο για το άρωµα και τη ποιότητά του 

Το 1923 πρόσφυγες από την Μ. Ασία και Ανατολική Θράκη εγκαθίστανται στο Όξιλαρ. Το 
Όξιλαρ αναγνωρίστηκε Κοινότητα αφού εν τω µεταξύ είχε µετονοµαστεί σε Τοξότες µε διάταγµα της 
20-7-1924 ΦΕΚ Α 194-1924. Η καινούρια ονοµασία Τοξότες προήλθε απο άµεσο µεταφραστικό 
δάνειο του παλαιότερου οικισµού. 

Από το 1924 µέχρι το 1930 υπήρξε µια εξαετία σκληρής και συνεχούς εργασίας των 
προσφύγων. Οι Τοξότες κατείχαν την τέταρτη θέση στην παραγωγή καπνού από το 1924 µέχρι το 
1926. Το χωριό άκµασε στη δεκαετία του 30. Χτίστηκε η Κοινότητα, χριστιανικό ∆ηµοτικό σχολείο, 
µουσουλµανικό ∆ηµοτικό, η Χωροφυλακή και η εκκλησία Κοίµησης της Θεοτοκου. Υπήρχε µεγάλος 
αλευρόµυλος, τρία κουρεία, καφενεία, κρεοπωλεία, τζαγκαράδικα και ξενοδοχείο, όπου κατέλυαν 
πολλοί ταξιδιώτες από όλη την Ελλάδα καθώς ο Σιδηροδροµικός Σταθµός των Τοξοτών ήταν 
σηµαντικό κοµβικό σηµείο. Στα 1935 υπήρχε η πρώτη παιδική µαντολινάτα στους Τοξότες που 
οργάνωσε ο κος Γρηγ. Λεοντιάδης. 

Υπήρχε θεατρικό συγκρότηµα ο Ευαγγελισµός. Ο γιατρός ∆ηµ. Βελένζτας προσέφερε τις 
υπηρεσίες του στους χωριανούς. 

Η περίοδος 1941 µέχρι 1944 υπήρξε η χειρότερη µια και τότε οι Τοξοτιανοί γνώρισαν τη 
χειρότερη βουλγαρική κατοχή. Μετά την απελευθέρωση οι Τοξοτιανοί ξανάρχισαν να καλλιεργούν τον 
καπνό, αλλά οι τιµές που εδίδοντο από το ελεύθερο εµπόριο ή την κρατική παρέµβαση ήταν κάτω του 
κόστους. Από τη δεκαετία του ΄60 και µετά έγιναν έργα ζωτικής σηµασίας για το χωριό: εγκαινιάζεται 
νέο ∆ηµοτικό, χτίζεται το Γυµνάσιο, το Πνευµατικό Κέντρο όπου στεγάστηκε η Κοινότητα  και ο 
Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος. Εγκαινιάζεται ο πρώτος Παιδικός Σταθµός και διαµορφώνεται 
η νέα πλατεία του χωριού στο κέντρο του Σταθµού. Παρά τα έργα όµως οι δείκτες παραγωγής πέφτουν 
σε ακόµη χαµηλότερα επίπεδα επειδή ήδη έχουν µειωθεί οι καλλιέργειες στο ελάχιστο, καθώς οι τιµές 
που έδιναν οι έµποροι για τα καπνά ήταν κάτω του κόστους. Οι Τοξοτιανοί αρχίζουν να εγκαταλείπουν 
το χωριό και φεύγουν για Γερµανία, ή ακολουθούν το ρεύµα της αστυφιλίας προς Ξάνθη, 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 
 

III. ΤΟΥΖΛΑ (ΠΕΤΡΩΤΟ) 
 
Η Τούζλα χτίστηκε για να δεχτεί τους πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, µετά το 1923. Έτσι, 

περίπου 70 πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Τούζλα – η επίσηµη απογραφή του 1940 αναφέρει 79 
κάτοικοι – σε σπίτια που τους δόθηκαν από το κράτος. Ασχολούνταν µε την γεωργία και ιδιαίτερα µε 
την καλλιέργεια του καπνού, που τότε πουλιόταν µία λίρα τη οκά. Τους δόθηκαν χωράφια κατά 
κεφαλή. Επίσης από ένα ζώο, αγελάδα ή µουλάρι, το οποίο το ξεπλήρωναν µε δόσεις. Ήταν δύσκολη η 
ζωή τους καθώς έπρεπε να δουλεύουν οληµερίς σε κάτι που τώρα µάθαιναν, τα καπνά. Επίσης έπρεπε 
να επουλώσουν τις πληγές που τους άφησε ο βίαιος ξεριζωµός τους από την πατρίδα – Μ. Ασία. Η 
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τοποθεσία της Τούζλας δεν τους διευκόλυνε στις µετακινήσεις τους καθώς ήταν αρκετά µακριά από 
ζωτικά σηµεία των Τοξοτών, όπως Σιδηροδροµικό σταθµό, αλευρόµυλο, σχολείο, κοινότητα και 
µαγαζιά. Η Τούζλα µετονοµάστηκε σε Πετρωτό σύµφωνα µε το βασιλικό διάταγµα της 30 –11-1949 
µε ΦΕΚ Α 345/1949. Οι πρόσφυγες ακόµη και σήµερα αναφέρονται στον οικισµό τους – σήµερα 
εγκαταλειµµένος – ως Τούζλα.  
 

IV. ΙΜΕΡΑ 
 
Η παλιά ονοµασία των Ιµέρων ήταν Σαλτικλή. Κατοικούνταν µόνο από Μουσουλµάνους,  

αλλά µε την ανταλλαγή των πληθυσµών το 1922, εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα Ίµερα της 
Τραπεζούντας, οι οποίοι και έδωσαν το νέο όνοµα στον οικισµό, σύµφωνα µε το διάταγµα της 21-3-
1928, µε ΦΕΚ Α 81/1928. 

Επισκεφτήκαµε το χωριό στις 15 Γενάρη του 2000. Απόσταση 10΄ , πολύ καλού δρόµου, απ΄ 
τους Τοξότες. Η θέα της διαδροµής φανταστική – βλέπεις τους µαιάνδρους του Νέστου και τη Θάσο. 

Ο µοναδικός κεντρικός δρόµος, σε οδηγεί σε µια τεράστια πηγή για τα ζώα. Σπίτια δεξιά κι 
αριστερά, πετρόκτιστα και εγκαταλειµµένα. Σπίτια καλοκατάσκευ-ασµένα, µαρτυρούν ότι εκεί, πριν 
από κάποια χρόνια, το χωριό ευηµερούσε. Σήµερα, µόνο µια οικογένεια ζει: η Νατάσσα µε τους γονείς 
της και τα ζώα. 

Πέτρινα δροµάκια σε οδηγούν στα εγκαταλειµµένα σπίτια. Ανοίγουµε τις ξύλινες πόρτες και 
το τρίξιµό τους αντηχεί στην ερηµιά. Περπατάµε και τα βήµατά µας ακούγονται στα γύρω βουνά. Σε 
λίγο θα επιστρέψουν και οι άνθρωποι που έµεναν κάποτε εδώ. Θα πλυθούν, θα κόψουν το ψωµί και θα 
κοιµηθούν. Αύριο µια καινούρια µέρα τους περιµένει. Όπως και τότε, πριν φύγουν απ΄ τον Πόντο, 
όπως και τώρα πριν φιλήσουν τη µάνα για τελευταία φορά, όπως και αύριο, πριν σταθούν για λίγο στα 
εικονίσµατα της λησµονιάς. 
 

V. ΣΕΜΕΛΗ 
 
Η Σεµέλη απέχει 15 χιλιόµετρα περίπου από την Ξάνθη. Σύµφωνα µε την επίσηµη απογραφή 

του 1928, 292 άνθρωποι την κατοικούσαν. Από τη δεκαετία του ΄50 και µετά αρχίζει σταδιακά η 
εγκατάλειψη του οικισµού, µε αποτέλεσµα σήµερα να κατοικείται από 2 οικογένειες και λιγοστούς 
βοσκούς. Το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο που υπήρχε, καταργήθηκε το Μάρτιο του 1981. 

Σήµερα υπάρχει στο κέντρο του χωριού πλατεία µε τζαµί και µιναρέ σε καλή κατάσταση. 
Επίσης τα σπίτια του οικισµού παρουσιάζουν ενδιαφέρον από άποψη παραδοσιακών  
χαρακτηριστικών. Το γύρω περιβάλλον του οικισµού είναι θαµνώδες. 
 

VI. ΑΓΕΛΗ 
 
Υπάρχει χωµατόδροµος 2 χιλιοµέτρων περίπου, που σε οδηγεί από τους Τοξότες στον 

οικισµό. Από την Ξάνθη απέχει 17 χιλιόµετρα. Ο οικισµός έχει νότιο-ανατολικό προσανατολισµό και 
όλα τα σπίτια είναι πέτρινα, διώροφα, αραιά κτισµένα. Το 1928 αριθµούσε 392 κατοίκους, ενώ από το 
1950 και µετά αρχίζει η ερήµωση του οικισµού, ώσπου η επίσηµη απογραφή του 1981 να καταγράψει 
0 κατοίκους. Το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο της Αγέλης έκλεισε από το σχολικό έτος 1966-67. 
 

VII. ΒΑΝΙΑΝΟ 
 
Χωµατόδροµος 10΄ απ΄ την εθνική οδό Ξάνθης – Καβάλας στη διασταύρωση Πετροχωρίου, 

σε οδηγεί στο χωριό. Ένα κράµα καινούριου και παλιού. Λιγοστοί άνθρωποι στο δρόµο, στις αυλές, 
στα µπαλκόνια. Πέτρινοι τοίχοι και µεγάλες κλειστές σιδερένιες πόρτες. ∆ορυφορικές κεραίες παντού. 
Το τζαµί µικρό µε µεγάφωνα. Λίγα σπίτια εγκαταλειµµένα. Τα πιο πολλά κατοικήσιµα. Ένα ξεχώριζε - 
µένει κάποιος Γιλµάζ Ογλού. ∆εν υπάρχει πλατεία Ένας κεντρικός δρόµος που οδηγεί στο τζαµί και 
γύρω του διακλαδώσεις. Το χωριό χτισµένο σα µέσα σε λακκούβα. Πριν φτάσεις στο χωριό στα δεξιά 
υπάρχει νεκροταφείο. 
 

VIII. ΠΡΑΣΙΝΑ∆Α 
 
∆έκα λεπτά χωµατόδροµος από την εθνική οδό Ξάνθης – Καβάλας λίγο πριν το Εργοστάσιο 

Ζάχαρης. Χωµατόδροµος για το χωριό και πριν το συναντήσεις περνάς στα δεξιά ένα τεράστιο πηγάδι 
µε πέτρινα τοιχώµατα, γεµάτο νερό, αεικίνητο, βαµµένο πράσινο απ΄ τα βατράχια και καφέ από το 
πέρασµα των χρόνων. 
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Καθώς διασχίζεις το µοναδικό δρόµο του χωριού αριστερά και δεξιά ερείπια σπιτιών. 
Χαλάσµατα µιας εκκλησίας. Αποµεινάρια ενός τζαµιού. Οι αυλές αδειανές γεµάτες λουλούδια. Οι 
γκρεµισµένες πόρτες, σου χαµογελούν και σε καλωσορίζουν. Τα δοκάρια των σπιτιών κρατούν τον 
άνεµο και το γαλάζιο τ΄ ουρανού. 

Περπατάµε στο άδειο χωριό και τα µαυροπούλια πετούν φοβισµένα στο άκουσµα των 
πατηµασιών µας. Βρίσκουµε µια µαρµάρινη κολώνα. Στην κορυφή της µια γούρνα. Την 
φωτογραφίζουµε. Παντού πηγάδια, σα να περιµένουν τους κατοίκους να ξεδιψάσουν να πάρουν µια 
ανάσα κι ανανεωµένοι ν΄ αρχίσουν τις δουλειές τους. Για να µην τους ενοχλήσουµε πάµε στο τέλος 
του δρόµου. 

Στο τέλος του χωριού υπάρχει ένα γαλάζιο εκκλησάκι «Παναγίας Θεοτόκου και Αγ. 
∆ηµητρίου» του 1963, όπως γράφει η πλάκα στην κορυφή του. Ανάβουµε κεριά, θυµίαµα κι αφήνουµε 
κυκλάµινα για να τα βρουν οι άνθρωποι καθώς θα φεύγουνε για τις δουλειές τους, για να τα µυρίσουν 
οι πέτρες, τα τρύπια πατώµατα, οι άδειες αυλές, τα σπασµένα παράθυρα, τα χορταριασµένα µονοπάτια 
κι ο ήλιος που περιµένει τους νεκρούς. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


