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   ΑΠΔΒΗΩΔ Ο ΗΓΡΤΣΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΣΗΑ Ν.ΔΡΡΩΝ -ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΗΣΕΗΓΖ. 

                              --------------------------- 
 

    Σελ Κπξηαθή 14 Μαξηίνπ, έλα ρξόλν αθξηβώο κεηά ηελ εθδήισζε 

πξνο ηηκήλ ηνπ θαη βξάβεπζήο ηνπ (14/3/2009), απεβίσζε ν ηδξπηήο θαη 

επίηηκνο Πξόεδξνο ηεο ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΣΗΑ Ν.ΔΡΡΩΝ 

Υαξάιακπνο Μπηηδίδεο. 

      Ο γλσζηόο εξξαίνο επηρεηξεκαηίαο ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΗΣΕΗΓΖ 

γελλήζεθε ζηηο 9/10/1925 ζηελ Μνλνθθιεζηά εξξώλ. Οη γνλείο ηνπ 

Παγώλα θαη Φιώξνο Μπηηδίδεο ήξζαλ πξόζθπγεο από ηελ Πέηξα 

αξάληα Δθθιεζηώλ ηεο Αλαη. Θξάθεο. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ (γνλείο θαη 8 

αδέξθηα) δνθίκαζαλ ηηο θαθνπρίεο θαη ηελ πίθξα ηεο πξνζθπγηάο θαη 

αξγόηεξα ηελ θηώρεηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο θαηνρήο. Υσξίο ηδηαίηεξεο 

γξακκαηηθέο γλώζεηο (απνιπηήξην Γεκνηηθνύ) αιιά έμππλνο θαη κε 

εκπνξηθό κπαιό αθόκε από ηα ληάηα ηνπ, αξρίδεη ην εκπόξην ησλ 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ. 'Δηζη ηελ πεξίνδν 1956-1962 δεκηνπξγεί 

νξπδνθαιιηέγεηεο 10.000 ζηξεκκάησλ κε άληιεζε από ηα λεξά ηνπ 

ηξπκόλα. Σν 1960 ηδξύεη ζηηο έξξεο ηελ πξώηε επηρείξεζή ηνπ 

ΣΡΤΜΩΝ ΔΛΛΑ-ΑΦΟΗ ΜΠΗΣΕΗΓΖ κε ηδηόθηεην νξπδόκπιν , όπνπ 

ζηα κέζα ηνπ 60 αλαπηύρζεθε ηδηαίηεξα κε καδηθέο εμαγσγέο ειιεληθνύ 

ξπδηνύ. Σν 1970 ηδξύεη ην εξγνζηάζην ηνκάηαο ζην Μεηξνύζη ην νπνίν  

ην 1974-1975 επεθηείλεηαη θαη ζε επεμεξγαζία θξνύησλ θαη θεπεπηηθώλ, 

ζε θνλζέξβεο θαη θαηάςπμε. Πάλσ από 1200 άηνκα απαζρνινύληαλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πάλσ από 1500 αγξόηεο θαιιηεξγνύζαλ θαη παξέδηδαλ 

ηα πξντόληα ηνπο. Σελ δεθαεηία 1973-1983 ππήξμε ε πξώηε εμαγσγηθή 

εηαηξεία ζηελ ηνκάηα κε εμαγσγή ρηιηάδσλ ηόλσλ ηδηαίηεξα ζηηο 

Αξαβηθέο ρώξεο θαη ζε όιε ηελ Δπξώπε απνζπώληαο πνιιά βξαβεία από 

ηνλ ΔΒΔ, ΟΠΔ θαη ΠΔΚ. 
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     Σν ίδην δηάζηεκα από ην 1974 κέρξη ηα κέζα ηνπ 1980 εθιέγεηαη 

ζπλερώο ζην Δπηκειεηήξην εξξώλ Αληηπξόεδξνο. Γηα πνιιά ρξόληα 

επίζεο δηαηειεί πξόεδξνο ηνπ ΠΑΝΔΡΡΑΗΚΟΤ, ν νπνίνο επί εκεξώλ 

ηνπ είδε κεγάιεο επηηπρίεο ζηελ Α' Δζληθή. 

     Με ηελ ζθέςε θαη ηελ θαξδηά ζηξακκέλε ζηηο ξίδεο ηνπ θαη ζέινληαο 

λα εθθξαζηεί πνιηηηζηηθά, παξαθηλεί έλαλ αξηζκό ζξαθησηώλ ζηελ 

θαηαγσγή θαη ηδξύνπλ ηνλ ύιινγν κε ηελ επσλπκία “ύιινγνο 

Πξνζθύγσλ Θξαθώλ Ν.εξξώλ Ζ ΘΡΑΚΖ” πνπ αξγόηεξα 

κεηνλνκάζηεθε ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΣΗΑ Ν. ΔΡΡΩΝ, κε ζθνπό λα 

δηαηεξήζνπλ γλήζηα ηα ζηνηρεία ηεο κεγάιεο παξάδνζεο πνπ έθεξαλ. 

Ξεζεθώλεη ζξαθηώηεο απ' όιν ηνλ Ννκό νη νπνίνη κε κεγάιν 

ελζνπζηαζκό ζπκπαξαζηέθνληαη ζηνλ ύιινγν θαη καδί κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζπγθεληξώλεη ηζηνξηθό πιηθό, θσηνγξαθίεο, θνξεζηέο 

θαη δηάθνξα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξάδνζε ηεο Θξάθεο. 

Νένη θαη λέεο καζαίλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα ηεο 

εληαίαο Θξάθεο. Καηαμησκέλνη θαζεγεηέο θάλνπλ νκηιίεο γηα λα 

γλσξίζνπλ όινη ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζή ηεο. Μεγάια νλόκαηα 

κνπζηθώλ θαη ηξαγνπδηζηώλ όπσο Υξόλεο Αεδνλίδεο, Καξπνθύιιεο 

Γντηζίδεο, Λακπξηάλα θαη Θενπνύια Γντηζίδνπ θάλνπλ εβδνκαδηαίεο 

ζπλαπιίεο ζε όια ηα ρσξηά ηνπ Ννκνύ πνπ ππάξρεη ζξαθηώηηθν ζηνηρείν. 

     Δπί 10 ρξόληα εθιέγεηαη πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ, δίλνληαο ζπλερώο 

ηελ ςπρή ηνπ γηα ηελ ηδέα ηεο Θξάθεο αιιά θαη βνεζώληαο νηθνλνκηθά. 

Πξνζθέξεη αθόκε θαη κέρξη ζήκεξα  δσξεάλ ην νίθεκα πνπ ζηεγάδεηαη ν 

ύιινγνο. Μεηά ηελ απνρώξεζή ηνπ ζαλ ελεξγό κέινο ηνπ Γ., ιόγσ 

ππνρξεώζεσλ, ζπλερίδεη λα βνεζά θαη λα επηβιέπεη ηα πεπξαγκέλα ηνπ 

πιιόγνπ. Με απόθαζε ηνπ Γ. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεηαη 

επίηηκνο πξόεδξνο καδί κε ηνλ αείκλεζην Παλαγηώηε Παπαπαλαγηώηνπ. 
 

     Ζ ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΣΗΑ Ν.ΔΡΡΩΝ  π ε λ ζ ε ί  γηαηί έραζε ηνλ 

ηδξπηή ηεο. Γηαηί έραζε ην ζηήξηγκά ηεο. Δίλαη όκσο ηπρεξή γηαηί 

έβαιε κε ηα έξγα ηνπ γεξά ζεκέιηα έηζη ώζηε  νη θόπνη ηόζσλ εηώλ λα 

ζπλερηζηνύλ κε επηηπρία από ηελ ηξίηε γεληά πξνζθύγσλ, πνπ ζα 

θξνληίζεη γηα ηελ ζσζηή δηάδνζε ηεο πινύζηαο ζξαθηώηηθεο 

παξάδνζεο ζηηο επεξρόκελεο γεληέο. 

          ΘΔΡΜΑ ΤΛΛΤΠΖΣΖΡΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ 

 

Σν Γ. θαη ηα κέιε ηεο ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΣΗΑ Ν. ΔΡΡΩΝ ελώλνπλ 

ηηο πξνζεπρέο ηνπο γηα ηελ αλάπαπζε ηεο ςπρήο ηνπ κεηαμύ ησλ 

δηθαίσλ. 

ΓΗΑ ΣΟ Γ. ΣΖ ΘΡΑΚΗΚΖ ΔΣΗΑ Ν.ΔΡΡΩΝ                       

Δπζηαζνπνύινπ Αλζνύια/Πξόεδξνο 


