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ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡ'ΙΤΟ ΕΤΟΣ

Δ Υ Ο  Λ Ο Γ Ι Α

’Αρχίζουμε τον δέκατο τρίτο τόμο μέ μιά συνοχή ψυχής, 
μένα δέος, μένα δισταγμό : ΤΑράγε θά μπορέσουμε αρχίζοντας, νά 
φτάσουμε στο τέλος τής έκτυπώσεως τοΰ τόμου; Ή  εκτύπωση 
θέλει πολλά εκατομμύρια καί μέ τή ζητιανιά δέ γίνεται τίποτε. Τό 
Ύ π . Παιδείας, πού τό διευθύνει εκπρόσωπος τής Θράκης — άλλά 
Πελοποννήσιος άνηρ — δεν μάς έδωσε στον καιρό τής ύπουρ- 
γείας του ούτε μιά δραχμή μολο πού τοΰ υπενθυμίσαμε τό χρέος 
του προς τό Άρχεΐον Θράκης. Είναι ό κ. Παπαδήμος τοΰ Λαϊκού 
κόμματος, πού έβοήθησε βέβαια πολλούς γιά έργα ασήμαντα και 
άνώφε?\,α. Ή  Θράκη έχει τή στραβή τύχη νά μήν παρουσιάζει 
ένα δικό της εκπρόσωπο, από τά σπλάγχνα της έναν άνθρωπο 
υπουργό, πού νά εκτιμά και νά αισθάνεται μιά δουλειά σάν τό 
’Α ρχείο  Θ ράκης  και νά πονεϊ τήν πατρίδα του. Ή  Ε θνική  Τρά
πεζα αγόρασε εφτά αντίτυπα τού ΙΑ ' τ. καί μάς δώκε ό φειδωλό- 
τατος κ. Πεσματζόγλου δρ. 210 χτλ., ό κ. Βερροτόπουλος τής ’Αγρο
τικής τό ίδιο, μάς δώκε κάπου 180 χιλ. άγοράζοντας 6 άντίτυπα 
γιά τήν ’Αγροτική. Τής Ελλάδος ή Τράπεζα μάς δώκε σε δύο δό
σεις 500 χιλ.°Ολη αυτή ή κακομοιριά μάς στοίχισε πολλούς κόπους 
και έξευτελισμούς γιά τό τίποτε.
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Με τέτοια μέσα προσπαθώντας κατωρθώσαμε μόλις σέ 14 
μήνες νά παρουσιάσουμε τον ΙΒ ' τ, μέ τριών είδών χαρτί και μέ 
πολλά χρέη/Αρχίζουμε λοιπόν μέ τόν δίκαιο δισταγμό τον δέκατο 
τρίτο τόμο κ ι’ ό Θεός τής Θράκης άς βοηθήσει τό έργο μας.Ή  θ έ
λησή μας 5έ θά καμφθή καί οί ελπίδες μας δέ θά λείψουν καί στην 
άρνηση θάντιτάξουμε την επιμονή. ”Αν παυσει τό ’Α ρχε ίο  Θ ρά
κ η ς  δεν ξαναρχίζει. "Οπως έπαυσαν καί τά Θ ρακ ικά , πού φοβού
μαι πώς πλέον δεν θά ξαναρχίσουν, γιατί παρωπλίσθηκε ή δύναμη 
καί έδοκιμάσθη ή αντοχή τοϋ Ανθρώπου πού τά διηύθυνε — τοΰ 
κ. Μιλτ. Σταμούλη. Γιαύτό μέ τά δόντια κρατώντας τό νήμα τής 
ζωής τοΰ περιοδικού θ ’ αγωνιστούμε μέχρι τέλους καί βλέπουμε.

Άθήνπι, Όκιώβριος 1947

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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ΤΑ ΥΣΤΑΤΑ Τ Η Σ  Φ 'ΛΙΠΠΟ ΥΠΟ ΛΕΩ Σ ΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑΤΙΑΣ —  ΑΛΩΣΙΣ 
Τ Η Σ  ΦΙΛΙΓΤΠΟΥΤΤΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΚΑΙ Τ Ρ ΙΗ Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Α Ρ ’ ΑΥΤΗι 

Μ ΑΧΗ —  Π ΕΡΙΓΡΑΦ Η  Τ Η Σ  ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Τ Η Σ  ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΕΙΧΕ 
ΚΑΤΑ Τ Η Ν  Ε Κ Ρ Η Ξ ΙΝ  ΤΟΥ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

§ I) 'Η εν Ερζεγοβίνη τοΰ 1875 επανάστασις, ήτις εξεδήλωσε to 
λανθάνον μεταξύ των Χριστιανών καί Μωαμεθανών εν τη αύτοκρατορίςι μί
σος, έσχε τον αντίκτυπον της καί έν τη βορειοδυτική Θράκη παρά τοΐς Βουλ- 
γάροις. Κατά τον μήνα ’Απρίλιον τοΰ 1876 εξερράγη επί τοΰ Μέσου ορούς, 
επί τής Ροδόπης καί ένιαχοΰ τοΰ Αίμου, ή τοΰ ’Απριλίου λεγομένη έπανά- 
στασις υπό την αρχηγίαν τοΰ Βενκόφσκη καί τοΰ Κάπλισκωφ. Τό άωρον 
τοΰτο κίνημα κατεπνίγη ως τάχιστα υπό των Τούρκων ένεκα τοΰ άπαρασκευά- 
στου των επαναστατών, οϊτινες έν τφ άξιεπαίνφ των υπέρ τής ελευθερίας έν- 
θουσιασμφ έφαντάσθησαν δτι θά κατέβαλον την κραταιάν ’Οθωμανικήν αύ 
τοκρατορίαν διά ξυλίνων έκ κερασεών κατασκευασθέντων τηλεβόλων καί διά 
πρωτογενών ό'πλων. Εί καί δέ ό Βουλγαρικός λαός ήτο αμέτοχος τοΰ κινή
ματος ’), ό Τουρκικός τής χώρας όχλος, οστις προσεκλήθη υπό τάς σημαίας

§ 1) 1) *0 Βουλγαρικός λαός άποβαλών υπό τον άπεχθή Τουρκικόν ζυγόν τό 
αίσθημα τής ελευθερίας ε ϊιε  έξ Ιδιοσυγκρασία; είτε ένεκα τοπικών συνθηκών ού- 
θέποτε έλαβε τά όπλα, ώ : έ.τραξε πολλάκις 6 ‘Ελληνικός λαός, πρός άπελευθέρω- 
σίν του καθ’ δλην την μακραίωνα δουλείαν του, Τήν ελευθερίαν του όφείλει εις 
τούς Ρώσους, ο ϊιινες ποταμούς αιμάτων έχυσαν υπέρ τής ανεξαρτησίας του. Τά 
γραφόμενα από τίνος (μετά τόν διεθνή πόλεμον) δα  ή απελευθέρωσές του είναι 
έργον τών χειρών του πολλάκις έξαναστάντος κατά τής τυραννίας (χαϊντούτηδες, 
επαναστατικά κινήματα τοΰ Μάρτσεβιτς, τοΰ X" Δημήτρι, τοΰ Καρατζά, τοΰ Μπό- 
τεφ, τοΰ ’Απριλίου, ή εποποιία τής Σίπκας κτλ,) είναι ρητορικοί καί δημοσιογρα
φικοί στόμφοι πρός τόνωσιν τοΰ έθνικοΰ αισθήματος διά τής δημιουργίας εθνικών 
έν τφ παρελθόντι ηρώων. Οί χαϊντούιηδες, ών τούς άΟλους άπηθανάτισεν ή λαϊκή 
μοΰσα διά τών δημωδών φσμάτων οΰδέν άλλο ήσαν ή κοινοί Ιγκληματίαι (φονεϊς, 
κλέπται, άπαγωγεϊς), οϊτινες καταδιωκόμενοι κατέφευγον εΐς τά ορη καί έτρέποντο 
έξ ανάγκης επί τόν ληστρικόν βίον λησιεύοντες καί φονεύοντες αδιακρίτως Μωα
μεθανούς καί Χριστιανούς. Συμπλεκόμενοι πρός τά Τουρκικά στρατιωτικά αποσπά
σματα ήγωνίζοντο υπέρ τοΰ σαρκίου των καί ούχί ύπέρ εΰγενεστέρου τινός σκο
πού, ώ* οί Έλληνες άρματωλοί καί κλέφται, οϊτινες ήσαν οί προασπισταί τοΰ δυ
ναστευόμενου Ελληνικού λαοΰ καί άπετέλεσαν τόν πυρήνα τών κατά ξηράν στρα
τιωτικών δυνάμεων κατά τήν μεγάλην τοΰ έθνους Ιπανάστασιν. Τό κίνημα τοΰ 
’Απριλίου (ή λεγομένη επανάστασις τοΰ Απριλίου), παρασκευάσθη ύπό-τών παν- 
σλαυϊσιών ανευ συμμετοχής τοΰ Βουλγαρικού λαού σκοπόν έχον τήν πρόκλησιν σφα-
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ύπό της κυβερνήσεως κατά των επαναστατών, εξεοεθισΟεις κατά των Βουλ
γάρων εν γένει διά τό κίνημα επέπεσε λυσσασμένος κατά των κωμών εν αΐς 
έδρασαν οι έπαναστάται, μη δυνηθείσης της ’Οθωμανική; κυβερνήσεως νά 
επιβάλη επ’ αυτόν το κϋρός της. ΓΚκ τουτου επί τών περί την Φιλιπποΐίπο*

γών άοπλου πληθυσμού υπό των έξηγριωμένων Τούρκων πρός έπέμβασιν τής Ευ
ρώπης καί δή τής Ρωσίας, δπερ καί έγένετο. Ή  εις τήν Σίπκαν δέ άμυνα χιλιά- 
δος Βουλγάρων έθελοντών άχολουθούντων τόν Ρωσικόν στρατόν «αί άποτελούντων 
ίδιους λόχους, μέχρι τής άφίξεως Ρωσικών επικουριών δεν έκρινε τήν έκβασιν τοΰ 
Ρωσοτουρκικοϋ πολέμου τοΰ 1877—1S78, δι’ δν έκινητοποιήθη σόμπας ό αΰτοκρα- 
τορικός στρατός. Τά δέ κινήματα τών προειρημένων οπλαρχηγών, ών οί δόο τε
λευταίοι διωργάνωσαν τά επαναστατικά των σώματα έν Βλαχίφ καί διεπέρασαν 
ιόν Δούναβιν, ού μόνον εύρον άδιάφορον καί άπα-θή τόν Βουλγαρικόν λαόν, άλλα 
καί έχθρικώς διακείμενον πρός αυτά. 'Ιδού τί γράφει πρό τοΰ κινήματος τοΰ Μπό- 
τεφ ό Βούλγαρος καθηγητής Δ. Στρασιμήρωφ Ιν τή έξαιρέτφ μονογραφίφ του : 
Χρήστος Μπότεφ, ώς ποιητής καί δημοσιογράφος (Σοφία, έτ. 1878 σελ. 46) : «Ό 
ποιητής, άφοΰ επί ες έιη είργάσθη έν Ρονμανίςι πρός άφύπνισιν τών ομοεθνών 
του, διήλθε τόν Δούναβιν κατά Μά'ίον τοΰ 1876 μετά σώματος έθ-ελοντών έκ 200 
άνδρών κατευθυνόμενος πρός τόν Αίμον, οπω; κινήση είς έπανάστασιν τούς Βουλ
γάρους' δυστυχώς ονδεμιας νποστηρ ίξεως ειυχε.  Τή 18η Μαίου έν τή θέσει Μί- 
λενκάμικ κατανοήσας τήν αυταπάτην του, διότι διεκήρυσσεν δα  τό έθνος ήτο έτοι
μον ν’ άποκτήση τήν ελευθερίαν του διά τών δπλων, έχυσε πικρά δάκρυα εΐπών 
τά ακόλουθα, άτινα μεταδίδει ό εταίρος του Ζαχαρίας Στογιάνωφ : «“Ο,τι ώνει- 
ρευόμην και ειργάσ&ην κα-9-' ολον μου  τον β ίον ηρκεσαν δύο ήμέρα ι νά δ ιαψεύ - 
σωσι δ ιαπ ιστοΰσα ι τήν μεγάλην μου πλάνην' ή ιστορ ία  ουδέποτε -9-ά μας συγχώ 
ρηση , Καλύτερον ϋ-ά ήτο νά ε π ιπ ι ο ν  εις τον Δούναβιν καί νά έπν ιγόμην, όπως μή  
ιδω τό α ϊσχος , πώς ό Βουλγαρικός λαός μετεβλήϋ·η είς κ τήνη» ,

Τή 20η Μαΐου μετά συμπλοκήν πρός τόν Τουρκικόν στρατόν περί τήν Βρά- 
τ«αν πίπτει άγωνιζόμενος, τό δέ σώμά του διασκορπίζεται τών μέν φονευθέντων, 
τών δέ αίχμαλωτισθέντων. Ή  ηθική κατάπτωσις τοΰ Βουλγαρικού λαοΰ καί ή θ η 
ριωδία καταφαίνεται καί έκ τοΰ ακολούθου επεισοδίου, δπερ άφηγείται ό αυτός, 
επαναλαμβάνει δέ 6 βιογράφος τοΰ ποιητοϋ. Πρόκειται περί μαθητου τίνος 18—20 
ετών τοΰ έν Βελιγραδίφ γυμνασίου, δστις έξ ιδεολογίας κατετάχθη είς τό σώμα τοΰ 
Μπότεφ καί ήκολούθησεν αύτόν, δπως χύση τό αΐμά του ύπέρ τής έλευθερίας τοΰ 
έθνους του. ’Αναγράφει αύτολεξει τούς λόγους τοΰ Ζαχαρία : «Ούτος ό μαθητής 
επαναστάτης ήχμαλωτίσθη ύπό τών Κιρκασιών, οϊτινες δι’ άγνωστον λόγον δεν τόν 
έσφυξαν ως τούς συντρόφους του, άλλα τόν ώδήγησαν είς τήν Βράτσαν. "Οτε εφθα- 
σαν είς τήν κώμην Πάβελτσα, διευθύνεται πρός αυτούς γέρων τις έκ τής κώμης 
καί Ιστάμενος ενώπιον των τούς ψέγει, διότι έφείσθησαν τής ζωής ενός έχθροϋ τοΰ 
σουλτάνου, Βλάχου επαναστάτου. ΕΙτα άπό τών λόγων προέβη είς έργον καί πα- 
ρακάλεσε τούς Κιρκασίους νά παραδώσωσιν είς αύιόν τόν επαναστάτην1 τούτου γε- 
νομένου ελαβε τήν κεφαλήν τοΰ δεδεμένου έφήβου καί τήν άπέκοψεν Ιν τφ κεν
τρί!) τής κώμης πρό τοΰ εργαστηρίου του παρόντος πλήθους χωρικών, οϊτινες έγέ- 
λων διά τόν γέροντα, ούτινος ή μάχαιρα δέν έκοπτε καλά. Ό μαθητής επαναστά
της ύπέστη τόν χείριστον καί όδυνηρότατον θάνατον έκ πάντων τών συντρόφων 
Του* διότι άναμφιβόλως μεγαλυτέραν ήθικήν καί φυσικήν τιμωρίαν δέν ΰπέστησαν 
οί εταίροι μάρτυρες έπαναστάται τοΰ έφήβου, δστιςέχων δεδεμένας τάς χεΐρας καί
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λιν όρέων ολόκληροι κώμαι και κωμοπόλεις Ιλεηλατήθησαν καί έπυρπολήθη- 
σαν καί αί φλόγες αυτών ώς στήλαι πυρός διεφώτιζον ιόν ορίζοντα κατά τάς 
σκοτεινός νύκτας δρώμεναι μετά φρίκης εκ Φιλιππουπόλεως. Χιλιάδες Βουλ
γάρων, ών at πλεΐσται Ανυπεράσπιστα γυναικόπαιδα, κατεσφάγησαν, πλεί- 
στοι δ’ Απήχθησαν ως ένοχοι εις τάς φύλακας. Τά δέ στρατολογηθέντα άτα
κτα των Μωαμεθανών στρατεύματα, οι βασιβοζονκοι, επιστρέψαντα εις την 
Φιλιππούπολιν μετά τό εργον των επώλουν άνά τάς οδούς τά πλούσια εκ των 
πύρποληθεισών κωμών λάφυρά των, εν φ χρόνφ τά περισωθέντα εκ τής σφα
γής θύματα πεινώντα, γυμνητευοντα καί νοσοϋντα ενεκλείοντο αδιακρίτως 
γένους καί ηλικίας εΐς τούς τίγρονς καί ανήλιους αχρήστους λουτρώνας καί 
ετερα δημόσια τής πόλεως κτίρια προς στέγασιν δήθεν καί περίθαλψιν, δπου 
καθ' έκάστην διά τό ανθυγιεινόν καί τάς κακουχίας άπέθνησκον άθρόα.

Αΰται αί απάνθρωποι βιαιοπραγίαι τότε μόνον επαυσαντο καί πάλιν 
προσκαίρως, δτε ή Ευρώπη συγκινηθεισα εκ των δεινοπαθημάτων τών Χρι
στιανών, τη πρωτοβουλία του φιλάνθρωπου καί μεγάλου πολιτευτοΰ ’Άγγλου 
Γλάδστωνος, δστις έγραψε τό περιώνυμόν του βιβλίον «Bulgarian horrors» 
κατέστησεν υπεύθυνον την Όθωμαν.κήν κυβέρνησιν διά την εν τφ κράτει 
της ασφάλειαν τών Χριστιανών. Κηρυξάσης όμως τής Ρωσίας Αδείςι τών Ευ
ρωπαϊκών Μ. δυνάμεων τφ επομένφ ετει 12 Απριλίου 1877 τον πόλεμον κατά 
τής Τουρκίας, νέαι αύθις ήρξαντο καταδιώξεις καί βιαιοπραγίαι τών Τούρ
κων κατά τών Βουλγάρων καί αί εΐρκταί τής Φιλιππουπόλεως επληρώθησαν 
εξ υποτιθεμένων συνωμοτών κατά του καθεστώτος, ών καθ’ εκάστην περί 
τούς 30 επί τινας ήμέρας καταδικαζομένων υπό τοϋ στρατοδικείου Απηγχο- 
νιζοντο πολλοί δημοσίςι εν ταϊς δδοΐς καί ταΤς πλατείαις τής πόλεως. Ευτυ
χείς ήσαν δσοι καταζητούμενοι προέλαβον τον κίνδυνον δυνηθέντες νά κρυ- 
φθώσιν εις Ελληνικός οικίας ή νά εξαγοράσωσι τήν σωτηρίαν των αντί πολ
λών χρημάτων. Πολλούς τότε έκ τών επισήμων συμπολιτών των Βουλγάρων 
έσωσαν από τής αγχόνης οί “Ελληνες προύχοντες Μιχαήλ Ά θ . Γκιουμουσ- 
γκερδάνης, Δημ. Άργυριάδης, δ ιατρός Άναστ. Βλάδος3), δ “Ελλην μητρο * 2

τούς πόδας ύπό τών Κιρκασιών έσφάγη νπά  χέροντος βονλ^άρον διά μαχα ιρ ιού  π α 
ρουσ ία  πάντων των χωρικών υπό  τά ομματα  των εχ&ρών τον. Τοϋιο καί τά πα
ρόμοια δέον ν* Αναγραφώσιν είς την Βουλγαρικήν Ιστορίαν, προσθέτει Απαρηγό
ρητος 6 Ιστορικός. Αισχυνομεϋ'α ν' άπαρι&μήσωμεν πάντα  τά ρ νπαρά  εγκλήματα, 
τά διαπραχβ'έντα ν π δ  των χωρικών εναντίον τών επαναστατών. (Αύτόθι, σ. 43-41). 
Λαός τοσοΰτον ήθικώς έκπεσών δέν ήτο δυνατόν νά λάβη δπλα πρός ανάκτησιν 
τής ελευθερίας του' άπητεΐτα πρότερον γενική διά του σχολείου πνευματική καί 
εθνική αότοϋ Αφύπνισις, δπερ δέν ήτο εργον μιας γενιάς. Τοϋτο συνετελέσθη μετά 
τήν ΰ.τό τών Ρώσων άπελευθέρωσίν του επί τής Ανεξαρτησίας του.

2) Ίβάν Ά νιώ νω φ  έκ Τσιρπάν, μετασχών τής επαναστάσεως τοΰ ’Απριλίου 
συλληφθείζ καί καθειρχθείς έν Φιλιππουπόλει υπό τών Αρχών, εϊτα δέ πολλΑκις 
εκλεγείς .βουλευτής Φιλιππουπόλεως, καί πρόεδρος τής βουλής διατελέσας γράφει
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πολίτης Νεόφυτος καί ό Ιταλός σιιέμποοος Τακέλλα, δ ιατών προσωπικών 
των ικεσιών καί της επί τούς Τούρκους βέηδες καί πασάδες ισχύος των.Άλλα 
το κατά των Βουλγάροϊν τών Μωαμεθανών μίσος έκορυφώθη μετά την πρώ 
την αποτυχίαν τών Ρώσων, ύπερβάντων μετ’ ασθενών δυνάμεων τόν Αίμον, 
διότι αμέσως επηκολουθησαν εις ταυτην αΐ πυρπολήσεις της Στάρα Ζαγόρας 
καί τοϋ Καλοφερίου καί αί σφαγαί τοϋ Καρλόβου, αϊτινες ύπερέβησαν κατ’ 
εντασιν καί εκτασιν τάς του παρελθόντος έτους,'Η Φιλιππουπολις έπληρώθη 
έκ νέου Βουλγάρων φυγάδων καί αιχμαλώτων αγροτών, οΐ δέ Χριστιανοί αυ
τής κάτοικοι διήλθον μήνας όλους αγωνίας και τρόμου μεστούς, φοβούμενοι 
μη πάθωσι τά αυτά υπό τών απειθάρχητων Τουρκικών στρατευμάτων, άτινα 
διήρχοντο εκάστοτε διά τής πόλεως άπειλητικά μεταβαίνοντα εις τό πεδίον 
τοΰ πολέμου καί υπό τών ώπλισμένων ώς αστακών συμπολιτών των Μωαμε
θανών, οϊτινες καθ’ εκάστην ήκόνιζον τάς μαχαίρας καί τά ξίφη των δημο- 
σίςι, ετοιμαζόμενοι προς γενικήν τών Χριστιανών σφαγήν. Μη δυνάμενοι δέ 
οι Χριστιανοί τής πόλεως ένεκα τοΰ εν ώ διετέλουν αποκλεισμού των νάλά- 
βωσιν ασφαλείς ειδήσεις έκ τοΰ εξωτερικού περί τής πορείας τού διεξαγόμε
νου πολέμου, μυρία κακά διά τής φαντασίας των έπλαττον περί αύτοϋ 3).

περί τοΰ ΐαιροΰ τούτου, είς δν οφείλει τήν σωτηρίαν τοΰ τάδε. «Διέμεινα έν τούτφ 
τφ δωματίφ (παθών έκ τύφου) δύο όλους μήνας. KuO-’ εκάστην ό ιατρός Βλάδος, 
μέ έπεσκέπτετο καί μοί έδιδε φάρμακα xui οδηγίας, άνέρρωσα δέ χάριτι. τούτου 
τοΰ έξόχως φιλάνθρωπου ίατροΰ. Ένταϋθα δέον ν’ άναμνήσω καί μαρτυρήσω τού 
του τοΰ άνδρός τάς ύ,τηρεσίας, αϊεινες πρέπει νά προκαλέσωσι τήν ευγνωμοσύνην 
χιλιάδων εγκαθείρκτων. Είς τήν φ ιλ α νθ ρω π ία ν  τούτου δφείλουσι τήν από τών 
δεσμών απελεοθέρωαίν  των χιλ ιάδων εγχαθε ίρκτων, χάριν ών ούτος εξήσκησε τήν 
ίσχνράν επ ί  τάς δ ιο ικ η τ ικ ά ;  άρχάς επ ιδράο ίν  του. Πολλά ανήλικα παιδία καί γυ 
ναίκες διεσώθησαν διά τής ύποστηρίξεως αύτοϋ, άπαχθεϊσαι έκ τών πυρποληθει- 
σών καί διαρπαγεισών κωμών Περουσιίτσης, Βατάκ, Βρατσικόβου καί Κλεισούρας. 
(Ivan Antonow), Izpomenite mi ot Toursko vreme. Έκ των άναμνήσεών μου 
άπό τών Τουρκικών χρόνων, μέρος B j v , έτ. 1928, σελ. δ ΐ Plovdiv). Ηδε τήν βιο
γραφίαν Βλάδου κεφ. XXXVI.

' 3) “Ιδέ καί J ire cek—Argyrow  'Οδοιπορικόν κ τ.λ. σελ. 148.—*0 Ιστοριογρά
φος τής Πλόβδηφ Σίσκωφ ούδαμώς όκνών νά ψευδολογή καί άποτροπαίως νά συ
κοφάντη τόν 'Ελληνισμόν λέγει οτι οι “Έλληνες έπέχαιρον έπί τυΐς συμφοραΐς τοΰ 
Βουλγαρικού λαοΰ καί εύρον ευκαιρίαν νά μεταχειρισθώσι παν μέσον, όπως άπο- 
δείξωσι σύμπαντα τόν Βουλγαρικόν λαόν ώ ; τό χείριστον καί έπικινδυνότατον 
χριστιανικόν στοιχεΐον έν τη Τουρκική επικρατείς, ή τις έπρεπε τότε ν’ απαλλαγή 
τούτου. "Οθεν πράκτορες τοΰ Φαναριού καί πανελληνισταί περιερχόμενοι ώς άπει- 
λοΰντες φανερά τόν Βουλγαρικόν λαόν ήνάγκαξον αυτόν διά γραπτών δηλώσεων, 
προς τήν κυβέρνησιν, τούς προξένους τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων καί τό Πατριαρ- 
χεΐον ν' άποκηρύξη τό σχίσμα καί νά όμολογήση εαυτόν Γραικόν άναγνωρίζων ώς 
-θ-ρησκευιικόν αρχηγόν τόν οικουμενικόν Πατριάρχην. θέτω  δέ πάς Βουλγαρικός 
συνοικισμός ή οίκογένεια ποιοΰσα άπηλ ίάσσενο  τών καταδιώξεων τών Τουρκικών  
αρχών και τών κατά τόν πόλεμον  στρατ ιωτικών αγγαρειών, {Chichcof), αυτόθι σελ, 
160). Άλλα προς θεοΰ τί ήδόνατο ό 'Ελληνισμός νά ώφεληθή έκ τούτου, δτε τά
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§ 2) Μετά την πτώσιν της Πλευνης ο! Ρώσσοι διηθημένοι εις τρεις 
μοίρας ΰπερέβησαν τον Αίμον εν δριμυτάτφ χειμώνι καί «ατήλθον εις την 
Θράκην διευθυνομενοι εκ Σόφιας προς τό Παζαρτζίκιον καί τότε ή της Φι* 
λιππουπόλεως πεδιάς, ητις από αιώνων δεν έγένετο πεδίον πολέμου, άντήχη-

Ρωσικά όπλα προέβαινον νικηφόρα πρός τον Αίμον καί έπεκειτο ή άπελευθέρωσις 
το"; Βουλγαρικού λαοϋ ; Τό Πατριαρχεΐον έκ χριστιανικής αγάπης κινούμενον με- 
τεχειρίσθη τοΰτο τό μέσον πρός σωτηρίαν τοΰ όμοδόξου Βουλγαρικού λαοϋ από 
των σφαγών και των κακώσεων των Τούρκων, οϊτινες τούς σχισματικούς χριστια
νούς έθετόρουν τότε έπανασιάτας, συνωμότας καί όργανα τής Ρωσίας, ήτις έκή- 
ρυξεν ύπέρ αυτών τον πόλεμον. "Η νομίζει ό ιστοριογράφος οτι τό Πατριαρχεΐον 
Ό-ά ήδύνατο νά φρονιίση περί τής σωτηρίας καί άνακουφίσεως των πασχόντων 
Βουλγάρων άλλως πως χωρίς νά κίνηση τσς ύποψίας τής κυριάρχου Πύλης ότι 
είναι συνένοχον αυτών καί οργανον τής Ρωσίας, ής ώς όμοδόξου αείποτε ηΰχετο 
ένδομύχως τήν νίκην εν πα ν ιΐ πολέμφ κατά των Τούρκων ;

' Αλλαχού δέ ό ιστοριογράφος λέγει οτι οΐ "Ελληνες Φιλιππουπολΐται κατέδι- 
δον τούς Βουλγάρους εις τας Τουρκικός άρχάς, α ϊτινες συνελάμβανον καί ερριπτον 
αυτούς ώς ενόχους είς τά δεσμωτήρια, καί πρός άπόδειξιν τούτου μνημονεύει τόν 
δίς φυλακισθέντα καί άπολυθέντα Κωστάκιν Πέεφ (Πέογλου), τόν άγαπητόν τοΐς 
"Ελλησι διά τόν μείλιχον καί αγαθών χαρακτήρά του, τόν έκ μητρός γνήσιας Έλ· 
ληνίδος, πατρός δέ έλληνίζοντος Βουλγάρου (ως δηλοϋται έκ τής αΰτογράφου ύπο- 
γραφής του ώς πρωτομαΐστορος τοΰ ρουφετίου των γουναράδων έν τή πρός τό Πα· 
τριαρχεΐον άναφορφ τών 'Ελλήνων Φιλιππουπολιτών υπέρ τοΰ διαβληθέντος πρός 
τήν ύψηλήν Πύλην, υπό τών Βουλγάρων προύχόντων μητροπολίτου Χρυοάνθου, 
καί έκτοπισθέντος διά τοΰτο τφ 3857), καί γαμβρόν τοΰ μεγαλεμπόρου "Ελληνος 
ΚλεάνΟους. Ούιω δέ οί 'Έλληνες, οϊτινες μετέβαλον τής οΙκίας των εις άσυλα καί 
κρησφύγετα τών καταζητούμενων Βουλγάρων ώς ύίόπτων ή ενόχων ύπό τών άρ- 
χών έπί ΐδ ίφ κινδύνφ, οϊτινες μετεχειρίσθησαν πάν μέσον πρός σωτηρίαν τών 
συμπολιτών των άπό τής άγχόνης καί τών δεσμών, ο ϊανες συνέπασχον καί συνεκιν- 
δύνευον εκλαμβανόμενοι ύπό τών καχυπόπτων Τούρκων ώς συνένοχοι διά τό πρός 
τούς καταδιωκομένους μέγα ενδιαφέρον καί τήν πρός αύτούς συγγένειαν, παριστών- 
ται ώς καναδόται. "Απαγε κ. Σίσκωφ. Τήν Ελληνικήν ψυχήν διακρίνει λήθη τών 
κακών κάί άνεξικακία. Ό θεν τότε τά φιλετικά πάθη έσβέσθησαν, τά παθήματα 
καί οί προπηλακισμοί έλησμονήθησαν καί μόνον ή χριστιανική αγάπη παρά τοΐς 
"Ελλησι πρός τούς πάσχοντας ομοθρήσκους των Βουλγάρους έξέλαμψεν. "Αλλως τε 
τ5 δηλητη ριώδες φυτόν τής καταδόσεως καί τών πολιτικών δολοφονιών ουδέποτε 
έβλάστησε πυρά τφ Έλληνικφ λαφ. Αλλαχού δέον νά ζητηθη τοΰτο καί εύκόλως 
είναι δυνατόν νά εύρεθή. "Εδει ό Ιστοριογράφος νά μελετήση βαθύτερον καί λεπτό- 
μερέστερον τήν ιστορίαν τοϋ έθνους του, τήν τε άρχαίαν καί τήν έπί τουρκοκρα
τίας προσεχών τόν νουν ού μόνον είς τός λαμπηδόνας, άλλα καί εΐς τάς σκιάς. 'Π 
Ιστορία δεν είνα ι διθύραμβος, άλλ’ αμερόληπτος κριτική γεγονότων καί χαρακτή
ρων έκθεσις σκοπούσα τήν διδασκαλίαν τών έπιγιγνομένων.

Οί "Ελληνες δεν ή το δυνατόν νά συμμαχήσωσι μετά τών αλλοθρήσκων Τούρ
κων, οϋς έμίσουν διά τά δεινοπαθήματά των καί ών τόν τυραννικόν ζυγόν άπέσ- 
τεργον. Λέν ήτο δυνατόν νά πράξωσιν ο,τι έπραξαν δυστυχώς Βούλγαροι κατά τήν 
Κρητικήν έπανάσταην τοϋ Ζ8ΰ6, καθ ’ ήν δηλαδή ό Νάϊδεν Γέρωφ κατήγγειλεν ώ5 
Ρώσος υποπρόξενος διά τοΰ διερμηνέως του τούς Στενιμαχίτας καί τούς Φιλιπ-



10 t  K. Μυρτίλου Άποστολίδου

σεν αΰθις εκ πολεμικών κλαγγών και Ιαχών καί εδοξάσθη διά λαμπρας τοΰ 
σταυροΰ κατά τής ημισελήνου νίκης. Τμήμα τών ύποχωροΰντων από τοΰ 
Αίμου Τουρκικών στρατευμάτων υπό τον Φουάτ πασσά παρέμεινεν ως οπι
σθοφυλακή περί τό Παζαρτζίκιον, τό δέ κύριον στρατιωτικόν σώμα ΰπδ τον 
αρχιστράτηγον Σουλεϊμάν πασσάν εΰρίσκετο περί την Φιλιπποΰπολιν, όπως 
υποχώρηση εις την δχυρωμένην Άδριανοΰπολιν, οπού έμελλε νά συγκρο 
τήση την τελευταίαν μάχην. Τή 3)15 Τανουαρίου 1878 οΐ Ρώσοι υπό τον 
στρατηγόν Δόνδεβιλ εφθασαν εις την Φιλιπποΰπολιν καί κατέλαβον τό πέ 
ραν τοΰ ποταμού προάστειον, ον δεν ήδΰναντο νά διαβώσιν άνατιναχθείσης 
υπό τών Τούρκων διά πυρίτιδος τής γέφυρας, ενφ ακόμη ό Σουλεϊμάν εύρί- 
σκετο εν τή πόλει. Μία πυροβολαρχία στηθεΐσα επί τοΰ λόφου Μουσαίου 
έβαλλε συνεχώς κατά τών πλησιαζόντων εις τον ποταμόν Ρώσων, δ δέ Τουρ 
κικός στρατός συμποσοΰμενος εις εξήκοντα περίπου χιλιάδας άνδρών, πάρε 
τάσσετο κλιμακηδόν παρά ταΐς ύπωρείαις τής Ροδόπης προς τον Στενΐμαχον 
άναμένων την υπό τοΰ Φουάτ εκ Παζαρτζικίου υποχωρούσαν οπισθοφυλα
κήν. Ή  ταχεία όμως τών Ρώσων επέλασις εκώλυσε την συνένωσιν τών δυο 
στρατιών, δ δέ Σουλεϊμάν μαθών δτι οΐ Ρώσοι διέβησαν τον "Εβρον άνω 
τής Φιλιππουπόλεως καί δτι προώθησαν τον Φουάτ προς την Ροδόπην, εγ- 
κατέλιπε την εσπέραν την Φιλιπποΰπολιν καί μετέβη εις τον Στενίμαχον, 
άποχωρησάσης ά'μα καί τής επί τοΰ λόφου πυροβολαρχίας εις τον σιδηρο
δρομικόν τής πόλεως σταθμόν, δπου ήσαν εστρατοπεδευμένα ικανά πεζικά 
τάγματα.

Ό τής Φιλιππουπόλεως Τουρκικός πληθυσμός έγκατέλιπεν ήδη προ 
ήμερών σΰμπας την πόλιν φυγών διά τοΰ σιδηροδρόμου εργαζομένου ήμέ- 
ρας καί νυκτός προς την Ιίωνσταντινοΰπολιν, οΐ δέ χριστιανοί κατά τάς 
έσχάτας τής Τουρκικής κυριαρχίας ημέρας διήλθον εν μεγίστιρ τρόμφ καί κιν-

πουπολίτας "Ελληνας ώς συνωμοτοΰντας κατά ιώ ν  Τούρκων, άτε πέμποντας είς 
την Κρήτην έθελοντάς καί χρήματα, αντιπρόσωποι τών Βουλγαρομακεδόνων προ* 
σήλθον εϊς τάς Τουρκικάς άρχάς ΰπισχνούμενοι είκοσι χιλιάδας εθελοντών Βουλ
γάρων έν ενδεχομένφ πολέμφ τής Τουρκίας κατά τής Ελλάδος, αί έν Ιίωνσταντι- 
νουπόλει έκδιδόμεναι Βουλγαρικά! διήγειρον τάς υποψίας τής *Υψ. Πύλης κατά 
τών 'Ελλήνων διά πλαστών ανταποκρίσεων εκ τών επαρχιών δήθεν πεμπομένων, 
έν αΐς Ισυκοφαντοϋντο οί "Ελληνες ώς έπαναστάται, οί επίσημοι αύτών έν Κων
σταντινούπολη αντιπρόσωποι δι* αναφοράς πρός τήν ύψηλήν Πύλην διέβαλλον 
άναφανδόν τόν κλήρον καί τό Ελληνικόν έθνος άναμίμνήσκοντες άμα τήν πρός την 
ύψηλήν Πύλην απιστίαν τοΰ πρωταγωνιστοΰ μάρτνρος Πατριάρχου Γρηγορίου δ ι’ 
αναφορών πεμπομένων εξ άπασών τών Βουλγαρικών έπαρχιών ού μόνον τήν άφο- 
σίωσίν καί τήν πίστιν πρός τόν θρόνον τών Σουλτάνων έξέφραζον, αλλά καί τόν 
κλήρον καί τούς "Ελληνας διέβαλλον, ώς χαρακτηριστικούς εράνους έξ άπασών τών 
Βουλγαρικών έπαρχιών συνήγον υπέρ τών έν Κρήτη πυθόντων καί τραυματισθέν- 
των Όθωμανών 1 ("Ιδε, Θ. ΆοΗληπιά&ου' τά διά τών Βουλγάρων έν τή ανατολή 
τέκτάινόμενα, έτ. 1872, σελ. 55 κέξής).
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δύνφ. Κεκλεισμένοι από εβδομάδων εντός τών οικιών, πλειστοι δέ και εις 
τάς εκκλησίας ώς εις άσυλον καταφυγόντες άνέμενον εκάστοτε την καταστρο
φήν τής πόλεως και τήν υπό των Τούρκων σφαγήν αύτών έπΐ τη προσεγγί
σει των Ρώσων, έχοντες προηγούμενον τό πάθημα τής Στάρα-Ζαγόρας. Κατά 
τήν παραμονήν τού νέου έτους τή έπεμβάσει των έν τή πό?ιει προξένων τής 
Γαλλίας,Έλλάδος, Αυστρίας και Ιταλίας, πρωτοστατόΰντος του Γάλλουπρο
ξένου κ. Boyset παρά τφ πολιτικφ τής πόλεως διοικητή φιλία φρονούντι 
τοΐς Χριστιανοΐς, Ιλήφθησαν μέτρα τινά προς φύλαξιν τής πόλεως. Διότι ό 
διοικητής προσεκάλεσε τον "Ελληνα μητροπολίτην Νεόφυτον καί ήνοιξεν αύτφ 
τάς στρατιωτικός ύλικοϋ πολέμου άποθήκας, διατάξας όπως έξοπλίση τούς 
δυναμένους νά φέρωσιν όπλα έκ τοΰ Ελληνικού του ποιμνίου προς περι- 
φρούρησιν τής πόλεως από των άπομεινάντων εν αυτή αλήτικων καί κακο
ποιών Τουρκικών στοιχείων καί από των διερχομένων ετι Κιρκασίων. Τότε 
έξωπλίσθησαν 500 άλκιμοι "Ελληνες υπό τήν διοίκησιν τοΰ ιερομόναχου πα- 
τρός ’Ανθίμου, εφημερίου έν τή μητροπολιτική εκκλησίφ τής αγίας Μαρίνης, 
οΐτινες διαιρεθέντες εις ισχυρός περιπολίας περιεφέροντο ημέρας καί νυκτός 
άνά τάς ερήμους ανθρώπων τής πόλεως οδούς καί άνά τήν αγοράν έκδιώ- 
κοντές τούς παραμείναντας κακοποιούς Τούρκους.Έξωπλίσθησαν δ’ ωσαύτως 
καί ικανοί των Παυλικιάνων, οΐτινες περιεπόλουν ανά τήν συνοικίαν των καί 
τά ανατολικά τής πόλεως κράσπεδα. Μεθ1 δλα ταύτα όμως δ κίνδυνος τής Φι- 
λίππουπόλεως δεν άπεσοβήθη" διότι δ Σουλεϊμάν πασάς είχε κατά νουν τήν 
τελευταίαν στιγμήν νά κατακαύση τήν πόλιν διά βομβαρδισμού αυτής άπό 
τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού μετά τήν τελείαν εκκένωσιν αύτής υπό των 
Τούρκων καί των διοικητικών αρχών, όπως στέρηση τούς έπερχομένου'ς Ρώ
σους καταλλήλου καταυλισμού εν τφ δριμυτάτφ τάς ημέρας έκείνας γενομένφ 
χειμώνι. Μάτην οί "Ελληνες προύχοντες της πόλεως, οΐτινες έκ περιτροπής 
επί ημέρας έφιλοξένησαν αυτόν πλουσιοπαρόχως, έξελιπάρουν τήν εύσπλαγ- 
χνίαν αυτού. Μελανόχρους καί στυγνός τήν μορφήν, βαρύτιμον μηλωτήν πε* 
ριβεβλημένος, περιήρχετο ακολουθούμενος υπό τού σαλπιγκτού του έφιππος 
τήν πόλιν, δν οΐ βλέποντες κρυφίως έκ τών οικιών παρέβαλλον προς τον 
άπαίσιον καί ά'μείλικτον Χάρον, προεξετάξοντα τον αγρόν τού μέλλοντος θε
ρισμού του. Τά δέ παρά τφ σιδηροδρομικφ τής πόλεως σταθμφ τε'ταγμένα 
τηλεβόλα ,ήσαν έστραμμένα προς τήν πόλιν καί οΐ πυροβοληταί άνέμενον ενα- 
γωνίως τήν διαταγήν τοΰ αρχιστρατήγου, δπως μεταβάλωσιν εις τέφραν τήν 
ώραίαν καί γραφικήν πόλιν. Ή  στυγηρά δ’ αυτού άπόφασις ήγγέλθη καί 
τοϊς προξένοις τών ξένων δυνάμεων; δπως άποχωρήσουν εν καιρφ τής πό
λεως. Ευτυχώς δμως ή τύχη έβοήθησε κάλλιον τής άρνήσεως τών προξένων 
τού νά καταλίπωσι τήν πόλιν καί τούς υπηκόους των.

§ 3) 'Ο ίλαρχος τών Κοζάκων γενναίος Bourago διετάχθη μετά τής 
ΐλης του εξ εκατόν ιππέων άποτελουμένης νά διέλθη τον "Εβρον κατά τήν
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νύκτα τής τρίτης προς την Τετάρτην “Ιανουάριου (παλαιάς ήμερομ.) καί ει- 
σελθών είς τήν πόλιν νά κατασκόπευση τάς εν (λίπη δυνάμεις τοΰ έχθροϋ. 
Την ένδεκάτην της νυκτός εισέρχεται είς την πόλιν και δυσκόλως προχωρεί 
διά των δρομΐσκων καί των στενωπών των παρά τφ ποταμφ Τουρκικών συ
νοικιών, δτε ευτυχώς άπαντά περιπολίαν ώπλισμέντον Ελλήνων, οϊτινεςόδη- 
γοΰσιν αύτόν μετά της ’ίλης του προς τον 'Έλληνα υποπρόξενον κ. Ματάλαν. 
Παρά τούτου πληροφορείται ότι οΐ Τούρκοι τελείως Ιξεκένωσαν την πόλιν 
καί άπεχώρουν προς την Ροδόπην, ισχυρά 5“ όμως μοίρα αυτών παρέμενεν 
εν τφ σιδηροδρομική) της πόλεως σταθμφ προς φυλαξιν τοΰ λειτουργοϋντος 
ακόμη εΐρμοΰ : «quand'il racontre une patrouille de nation aux Grecs 
armes, explorants les maisons a f in d ’arreter les Tscherkeses, qui pour 
raient s’y cacher pour les incendier. Conduit aussitot chez M. Matalas, 
vice consul de Greee, celui ci lui confirme que la ville vient d'etre 
abandonuee κτλ.» l)· *0 Bourago αγγέλλει ταΟτα είς τον αρχιστράτηγον 
Gourko, δστις διά τών στενών της Σίπκας κατελθών τοΰ Α'ίμου μετά τοΰ κυ 
ρίου σώματος τοΰ στρατού του έστάθμευσε πέραν τοΰ ποταμού. Μετ’ ολίγον 
δέ συγκεντρώνει άπάσας τάς Έλληνικάς της πόλεως περιπολίας, άς τοποθε 
τεΐ εν τφ νοτίφ της πόλεως άκρφ προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, δπου 
νϋν ή προ τοΰ κήπου τοΰ τσάρου Συμεών πλατεία καί διατάσσει νά πυροβο 
λώσιν είς τον αέρα κραυγάζοντε: άμα ίσχυρώς και συνεχώς ούρα. Αυτός δέ 
μετά τών ιππέων του προχωρεί προς τον σταθμόν καί διατάξας τούς άνδρας 
του νά κατέλθωσι τών ίππων προ τη: μόνης έν τη όδφ κατά to μέσον κεί
μενης τότε οικίας τοΰ σιτεμπόρου Τακέλλα τοποθετεί αυτούς κατά τμήματα 
κυκλφ του στάθμου εντός τών έν tote άγροΐς κειμένων χανδάκων προς διο 
χέτευσιν τών διά τούς όριζώνας ύδάτων και διατάσσει συνεχές πΰρ. Οΐ έν τφ 
σταθμφ Τοΰρκοι προσβαλλόμενοι εκ πολλών μερών καί άκουοντες άμα πολ
λούς πυροβολισμούς καί πολλών ανθρώπων κραυγάς ένόμισαν μη δυνάμενοι 
νά διακρίνωσί τι έκ τοΰ σκότους τη; νυκτός on προσεβληθησαν υπό πολυα
ρίθμου Ρωσσικοΰ στρατού καί μετ5 ολίγον εύρέθησαν έν μειονεκτική θέσει, 
απέναντι τών ολιγάριθμων Ρώσων' διότι άναφλεγείσης τής εν τφ σταθμφ 
πλήρους σκευών καί επίπλων τών φευγόντων Τούρκων αποθήκης περιηυγά- 
ζοντο ΰπό τής λάμψεως τής μεγάλης πυρκαϊάς καί διακρινόμενοι καΟ·’ δλας 
των τά; κινήσεις έδέχοντο τάς εύστοχους βολάς τών Ρώσων, οϊτινες έν τφ 
σκοτει ήσαν αφανείς. "Οθεν ήναγκάσ&ησαν περί την αυγήν πανικόβλητοι νά 
τραπώσιν εις φυγήν προς την Ροδόπην κάταλιπόντες πολλούς νεκρούς καί 
δύο τηλεβόλα' δυστυχώς όμως καί οΐ πλεΐστοι τών άνδρών τοΰ Bourago κα- 
ταδιώξαντες τούς φεύγοντας έν ιή πεδιάδι καί άπομονωθέντες έφονεύθησαν * 2).

§ 3 Ί ) Dick l e  Lonlay, ά travers la  Boulgarie, souvenirs de guerre 1877 
— 1878 par un volontaire, Paris, 1836, σελ, 240,

2) *0 γενναίος Bourago άπέ&οινεν έν Πετρουπόλει τφ 1883 ε/ων τον βαθ-
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Την έπομένην μέχρι μεσημβρίας ζευχθείσης νέας γεφύράς επί τοΰ πο
ταμοί) διά λέμβων περί τά 300 μέτρα κατωτέρω της υπό των Τούρκων κα· 
ταστραφείσης ήρξατο δ (ερχόμενος τον "Εβρον ο Ρωσικός στρατός μετά των 
τηλεβόλων και των πυρομαχιχών του υπό τον κόμητα Σουβαλώφ, τοΰ Αρχι
στράτηγου Τούρκου διαβάντοςτην πρωίαν ήδη τον ποταμόν επί σχεδία:. Τότε 
άπαντες οΐ χριστιανοί της πόλεως εξήλΟον προς προϋπάντησιν τοΰ αδελφιού 
στρατού, 8ν μετά χαράς και δακρύων έχαιρέτιζον σωθέντες Από του έπαπει* 
λησαντος αυτούς κινδύνου και άπαλλαγέντες τοΰ επαχθούς τυραννικοΰ των 
Τούρκων ζυγού *0 εισερχόμενος εις την πόλιν Ρωσσικός στρατός άνευ σταθ
μού διηυθύνετο προς την Ροδόπην, ής χάς ύπωρείας από της κώμης Αερ* 
μέν - δερέ (Φερδινάνδοβον) μέχρι τοΰ Καραγότς και Κουκλένης κατέλαβε κλι- 
μακηδόν ό έκ Παζαρτζικίου ύποχωρών έν τάξει στρατός τοΰ Φουάτ - πασά, 
τοΰ αρχιστρατήγου Σουλεϊμάν - πασά μετά τοΰ κυρίου σώματος ευρισκομένου 
παρά τφ Στενιμάχιη. Τό επιτελεΤαν τοΰ Ρωσικού στρατού εστάθμευσεν εις 
την επί τοΰ λόφου,των Σχοινοβατών μεγάλην οικίαν χοΰ "Ελληνος εμπόρου 
Κλεάνθους, ό δέ αρχιστράτηγος Γοΰρκος, οστις τη επομένη (5 Ίανουαρ.), 
εϊσηλΟε μεγαλοπρεπώς εις την πόλιν καιέλυσεν εις τό Ρωσικόν Προξενεΐον, 
έφ* 3 οΰ ύψώΟη ή Ρωσική σημαία. Αί μετά την υπό των Ρώσων κατάληψιν της 
Φιλιππουπόλεως έπακολουθησασα τριήμερος κατά την 4ην, 5ην καί 6ην Ία- 
νουαρίου παρά ταΐς χώμαις Βελαστίτση,, Μαρκόβφ, Καραγάτς καί Κουκϊ έ̂νη 
μάχη μετά πουλάς διακυμάνσεις ενεκα των άδιαλείπτως καταφθανουσών \έων 
ενισχύσεων εις τούς Ρώσους κατέληξεν είς αΐσχράν των Τούρκων ήτταν άπο 
λέσαντος τοΰ Φουάτ τρεις χιλ. ά'νδρας εις νεκρούς καί άλλους τοσούτους εις 
τραυματίας καί αιχμαλώτους καί 88 τηλεβόλα. Τά δέ λείψανα τοΰ στρατού 
αΰτοΰ και ο τοΰ Σουλεϊμάν καταλιπων τό πυροβολικόν του διεσώθησαν διά 
των διαφόρων τής Ροδόπης διόδων εις την Μακεδονίαν καί τάς. άκτάς τοΰ 
Αιγαίου πελάγους. Οι κρότοι των τηλεβόλων έν τή κρισίμφ ταύτη διά τήν 
τύχην τής Φιλιππουπόλεως μάχη ήκούονιο εις τήν πόλιν καί οι Φιλιππουπο· 
λΐται μετά παλμών καρδίας παρηκολούθουν από τών υψηλών λόφων τάς δια
κυμάνσεις τής μάχης, ής ό λευκός καπνός έξηπλοΰτο άνά τήν μεταξύ τής πό
λεως και τής Ροδόπης πεδιάδα Β).

μόν τοΰ συνταγματάρχου.. 01 £ΰγνωμονοΰντες Φιλιππουπολΐται ούδαμώς Ιπαΰσαντο 
μνημοΛ'εΰοντες αύτόν χαΐ μέχρι τοΰ θανάτου του κατ’ έτος τηλεγραφικώς έξέφρα* 
ζον αΰτφ τάς εόχάς των διά τήν σωτηρίαν τής πόλεως από τής άφευκτου κατα
στροφής ένεκα τής τάχιστης καί γενναίας ενεργείας αΰτοΰ. {Jirecek—Argyrow, αΰ· 
τόθι, σελ. 150, σημ.).

3) *Ίδε και Dick de Lonlay , αυτόθι, σελ. 443. J i te cek  A rgy row , ’Οδοιπορι
κόν κτλ. σελ. 150.—Ί η π ο χ ρ .  Μαργαρίτου, Ιστορία τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου, 
Κων]πόλις, έτος 1879, ή τριήμερος μάχη σελ. 694—702 καί στρατηγού Hessapts- 
chiezv , Deistvieto na rouskite voiski pri osvobozdenieto na grad Plovdiv, (ή 
ενέργεια τών Ρωσικών στρατευμάτων κατά τήν άπελευθέρωσιν της Φιλιππουπό*
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§ 4) Ή  Φιλιππούπολις κατά την έκρηξιν τοΰ Ρωσοτουρκικού πολέ 
μου τφ 1877 ήρίθμει περί τά: τεσσαράκοντα χιλιάδας κατοίκων, ών υπέρ 
τούς γεμίσεις ήσαν Μωαμεθανοί, οί δέ λοιποί "Ελληνες, Βούλγαροι, βουλγα
ρόφωνοι Παυλικιάνοι, ’Αρμένιοι, Εβραίοι, ’Αθίγγανοι καί τινες Ευρω
παίοι* κατφκεϊτο δέ κατά έθνη κεχωρισμένα, τ. ε. έκαστον έθνος είχε τάς συ
νοικίας του, «ιτινες έφερον και τά εθνικά αυτών ονόματα. Έ πί της άκρο* 
πόλεως ήσαν αΐ Έλληνικαί συνοικίαι των αριστοκρατικών, άριθμοΰσαι καί 
τινας οικίας πλουσίων έποίκων Βουλγάρων συνδεομένων συγγενικώς hi επ ι
γαμιών μετά των Ελλήνων ‘). μετά των τριών εκκλησιών, τής τής Παναγίας 
Βουλγαρικής ήδη μετά τοΰ παρακειμένου αυτής παρεκκλησίου τού αγίου Νι
κολάου, τής τοΰ αγίου Δη μητριού ελληνικής καί τής τού αγίου Κωνσταντί
νου, ωσαύτως ελληνικής 2), Έ πΐ τής άκροπόλεως καί εκτός επί τής άνατολι
κής κλιτύος αυτής ήσαν τά μέγαρα, των πλουσίων Ελλήνων καί Βουλγάρων 
καί τών περιωνύμων βεγλικτοήδων. Έ ν δέ τ<ρ μέσφ τής ανατολικής αύτής 
πλευράς υπήρχε’ καί μοναστήριον Δερβισών (Μεβλή - χανές) μετά τεμένους 
(τζαμιού) καί μιναρέ.

Προς άνατολάς τής άκροπόλεως εκτεινόμενη από τών υπωρειών προς 
την πεδιάδα ήτο ή χριστιανική τής αγίας Κυριακής-συνοικία κατοικουμένη 
υπό Ελλήνων καί Βουλγάρων καί νοτιοανατολικά): ταύτης ή τής αγίας Πα
ρασκευής καί ή νέα (Γενί μαχαλέ), κατοικουμένη υπό Ελλήνων καί ολίγων 
Βουλγάρων μετά τών δύο ομωνύμων εκκλησιών τ. έ. τής αγίας Κυριακής 
καί τής τής αγίας Παρασκευής, ούσης σταυροπηγιακής “). Τή δευτέρρ συνεί- 
χετο ή τών Παυλικιανών συνοικία, τά Παυλικιάνικα, ή υπό τών οδοιπόρων 
εκληφθεΐσα καί μνημονευόμενη άρχαιότερον ως προάστειον τής πόλεως, διή- 
κουσα προς άνατολάς καί νότον έν τή πεδιάδι μέχρι τής προς τον Στενίμα- 
χον άγούσης άμαξιτού μετά τής μεγάλης τών καθολικών εκκλησίας τού αγίου 
Λουδοβίκου. Μεταξύ δέ τής άκροπόλεως καί τού λύτρου τού ωρολογίου εκτει
νόμενη καί νοτιοανατολικούς έν τή πεδιάδι καί συνεχόμενη τή .τών Παυλι- 
κιανών ήτο ή Ελληνική συνοικία τής μητροπόλεως μετά τού μητροπολιτικού 
ναού τής αγίας Μαρίνης καί τού παλαιού κτιρίου τής μητροπόλεως καί τής 
παρακειμένης αύιφ ύπό τούς βράχου; τού λόφου τών Σχοινοβατών εκκλη
σίας τών Ταξιαρχών *), περικυκλουμένη ύπό τής Τουρκικής συνοικίας, κατε* 
χούσής τάς άνατολικάς, βορείους καί δυτικάς κλιτϋς τού λόφου τού ωρολο
γίου, καταληγούσης δέ προς νότον εϊς τήν προ τοΰ κήπου σήμερον πλατείαν 
τού τσάρου Συμεών, ήτις μεθ’ ολου τού προς τά άριστερά νυν τετραγώνου * 2 3 4

λεως). έφημ. τοΰ δήμοι* Φιλι]πόλεωΓ, έτος 1929, Ίαν. 17, άρ. 28—30, σελ, 6—19. 
§ 4) 1 ) "Ιδε ανωτέρω αύτόθι. «εφ. XX 44 «αί 2.
2) . *Ίδε άνωιέρω αύχόθι κεφ. XIX § 3 ε', ς-', ζ'.
3) Αύτόθι χεφ. XIX § 3 δ' καί α '.
4) Αυτόθι κεφ. XIX § 3 β' καί γ'.



κατείχετο υπό γηλόφων (τοΰμπες) 5 6). Δεξιά δέ ιών γηλόφων, δπου νυν ό κή
πος, ήτο μέγα τουρκικόν νεκροταφεΐον, εκατέρωθεν δέ τής προς τον σίδηρο- 
μικόν σταθμόν άγουσης αμαξιτού έξετείνοντο αγροί καί λειμώνες καί κατά 
τό μέσον τής όδοΰ δεξιόθεν εκειτο περιβαλλόμενη υπό μεγάλου κήπου ή μόνη 
οΙκία του 3Ιταλοΰ σιτεμπόρου Τακέλλα, σφζομένη καί σήμερον.

• Προς δυσμάς τής άκροπόλεως ΐ'πό· τά τείχη αυτής, ών τά θεμέλια 
σφζονται, ώς προερρήθη, ήτο ή πυκνώς συνφκισμένη συνοικία τών 3Αρμε- 
νίοιν, τά ’Αρμένικα, εν ή κατφκουν και "Ελληνες, μετ' εκκλησίας τοΰ άγιου 
Γεωργίου επί τής δυτικής κλιτυος του Μουσαίου, πρφην Ελληνικής παρα- 
χωρηθείσης τοΐς Άρμενίοις υπό τών Ελλήνων, άτε βεβηλωθείσης διά φό
νου γενομένου εν αυτή (β). Αΐ Τουρκικαί συνοικίαι έξετείνοντο εν τή πεδιάδι 
βορείως καί δυτικώς τής άκροπόλεως μέχρι τοΰ "Εβρου, επί τής δεξιάς δ'χθης 
οΰτινος ήσαν φκοδομημένα τά μεγάλα τών πλουσίων γεωκτημόνων μπέηδων 
καί πασσάδων χαρέιιια. Αΰται άρχόμεναι άπ* άνατολών τής πόλεως περιέ- 
βαλλον ώσπερ κλοιός τάς χριστιανικός συνοικίας καί την άγοράν, διήκουσαι 
τό μέν μέχρι τής ‘Εβραϊκής συνοικίας, τά Εβραίικα, κείμενης προς δυσμάς 
τοΰ λόφου Ωρολογίου καί οΰ μακράν τοΰ ποταμοΰ παρά τφ Τουρκικφ Νε-

Τά ύστατα  τής Φιλιππουπόλεως έτη επί τουρκοκρατίες ιδ

5) *Η πληθύς αυτή των γηλόφων «ατά παράδοσιν έσχηματίσθη έκ τών έκεϊ 
απορριμμάτων τής κατασκευαζομένης έν τή πόλει επί αιώνας πυρίτιδος, οπερ φαί
νεται μοι άπίθανον. Ίσω ς ήτο συστάς άρχαίων θρακιχών χωμάτων έξω τοΰ /νό; 
τίου περιβόλου τής πόλεως, οϊα ύπήρχε καί έν τφ άνατολικφ μέρει έξω τής πό· 
λεως. 2 ήμερον δ χώρος εκείνος έκτισθη ΐσοπεδοθέντων τών γηλόφων άνευ συστη
ματικών άνασκαφών.

6) ‘Υπό τοΰ Gerlacb η έκκλησία συγκαταριθμιΐται μεταξύ τών Ελληνικών 
τής πόλεως (ϊδε ανωτέρω αυτόθι, κεφ. XV § 2).

Ό Α1. Peew (Moraveaow—Peev, σελ. 130, σημ. 109) παρερμηνειών χω- 
ρίον μεσαιωνικού τίνος χρονικού δημοσιευθέντος έν τοΐς P irz i  (Monumenta 
Germanica scriptorum, τόμ. XXVI, σελ. 64) κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ G. Tsanow, 
νομίζει οιι ό παρακολουθήσας είς τήν δευτέραν σταυροφορίαν καί άποθανών περί 
την Φιλιππούπολιν έκ λοιμώδους νόσου Λατίνος επίσκοπος Alvisus Artebatensis 
έτάφη εν ταύτη τή έκκλησίςι. Τό χωρίον έχ ε ι: "corpus autem extra urbem 
in ecclesia Santi Georgi ante altare venerandum habuit sepulcrum». Προφα
νώς πρόκειται περί άλλης εκκλησίας τοΰ αύτοΰ*άγίου· διότι ή προκειμένη δέν ήτο 
extra urbem (έξω τής πόλεως), άλλ* extra arcem in urbe (έξω τής άκροπόλεως 
έν τή πόλει). Οί σταυροφόροι, οϊτινες κατεσκήνωσαν περί τήν καλώς ώχυρωμένην 
πόλιν, είς ήν ή είσοδος άπηγορεύετο αύτοΐς πλήν τοΰ άρχηγοΰ αυτών Κονράθου 
φιλοξενούμενου υπό τοΰ μητροπολίτου Ιταλικού (ιδε κεφ. XI, § 5) έθαψαν τόν 
έπίσκοπόν των «ηδεύσαντες μεγαλοπρεπώς εκτός τής πόλεως. Πιθανώς έν τή έκ1 
κλησίςι τής μονής τοΰ αγίου Γεωργίου, οπερ συνρδέι καί πρός παλαιάν τών *Ελ. 
ληνών Φιλιππουπολιτών παράδοσιν, δα  πρό τοΰ ίεροΰ βήματος τής έκκλησίας τής 
μονής ήτο τεθαμμένος Λατίνος τις επίσκοπος «ατ* έπιτάφιον έπιγραφήν.—Ίδέ 
Μυρν. *Αποσζολ ίδον . Ή  επί τής Ροδόπης τοΰ άγ. Γεωργίου μονή,* Θρακικά» τόμ· 
V, έτος 1934, σελ. 236—245. · -
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κροταφιάφ’ *Οβτά·» μεζάρ  (πάντως άρχαίφ τής πόλεω; νεκροταφείφ), ένθα 
σήμερον τό δημαρχείου της πόλεως και το κηπάριον αυτοΰ, μετά συναγωγής 
(χάβρα), το δέ μέχρι των βορείων και δυτικών κλιτΰων του αυτοΰ λόφου, 
δ; κατεϊχεν ή περίφημος “Αραβική συνοικία (?Αράπ μαχαλέ), απροσπέλαστο; 
τοΐς χριστιανοί; ένεκα τής θηριωδίας των κατοικούντων αυτήν Μωαμεθα
νών. Ωσαύτως οί Τούρκοι κατεϊχον τάς βορείους και δυτικά; χλιτείς τής 
Κρηνιδος προς το προάστειον Μαράσιον και το ανατολικόν προ; τήν πεδιάδα 
τμήμα τής πόλεως μέχρι των παρά τφ Έβρφ και των έν τη πεδιάδι λαχα
νόκηπων και του εκτενούς Τουρκικοί νεκροταφείου, περιωρισμένου νΰν επί 
ελάχιστου χώρου, πρφην αρχαίου τής πόλεως. Έ ν πάσαι; ταις Τουρκι· 
καις συνοικίαις ΰπήρχον τεμένη (τζαμία) μετά μιναρέδων, υπέρ τα τεσσαρά
κοντα, περιβαλλόμενα συνήθως υπό μικρών'δενδροσκεπών νεκροταφείων, ών 
τά άξιολογώτερα τό έννεάθολον του Τζουμαγιά ή Ουλοϋ ή Έσκί τζαμί, μο 
λυβδοσκεπές έ'Εω τής παρά τή Εΰμολπιάδι πύλη; τής άκροπόλεως, ΐδρυθέν 
κατά τήν παράδοσιν επί τοΰ χώρου τής Ελληνικής εκκλησίας τής αγίας ΙΤα 
ρασκευής, καταστραφείσης κατά την υπό των Τούρκων πολιορκίαν τής πό
λεως καί τό παρά τφ Έ βρφ δίθολον μολυβδοσκεπές ώραίον Τμαρέτ ή τοΰ 
Scheha - Bedin πασά τ), ΐδρυθέν ωσαύτως επί τοΰ χώρου τής Ελληνικής 7

7) *Η Ιστορία τής ίδρύσεως τούτου τοΰ τξσμίου μετά τοΰ παρ’ αύτφ λειτονρ- 
γήσαντος έπΐ πέντε δλους αΙώνας χάριν των ενδεών συσσιτίου (ΐμαρέτ) είναι λίαν 
περίεργος καί αξιοσημείωτος. Κατά τήν Τουρκικήν παράδοσιν διαπιστουμένην καί 
έξ επισήμων εγγράφων έκτίσθη υπό του βεξίρου Λάλα—Σαχΐν πυσα καΐ έπροικί- 
σθη £>πό τοΰ σουλτάνου Βαγιαξΐτ διά τήν εξής αιτίαν. Διάδοχος τοΰ πρώτου δ lot - 

κητοΰ του καί έκπορθητοΰ τής πόλεως Λάλα—Σαχΐν πασά διωρίσθη δ υιός αύτοΰ 
Σέχα-Βεδιν πασάς, δστις ήκολούθησε τόν πατέρα του εις πάσας τάς νικηφόρους 
στρατείας αΰτοϋ. Ούτος νεωτεριστής ών κοί έπιθυμών νά καταστήση τήν πρωτεύ
ουσαν τής επαρχίας ένεκα τής αύτάρκους βοσεώς τη; κέντρον εμπορίας καΐ συγκοι
νωνίας έπελάβετο δραστηρίως τής άνακαινίσεως χής έρημιοθείσης πόλεως. Έ κ τ ι-  
σεν εν αύτή διαφόρους ξενώνας (χάνια), έν οίς τό Κουρσούμ—Χάν, τό Γαβάζ— 
Χάν, τό βεζεστένιον καί διάφορα δημοσίας ανάγκης κτίρια (λουτρώνας* άποθήκας 
και τζαμία), ήνοιξε περί τήν πόλιν οδούς και ήρξαχο θετών τά θεμέλια χής επί 
τοΰ Έβρου πολυτόξου λίθινης γέφυρας. Ένεκα δέ τής καλής διοικήσεώς του προ- 
σείλκυσε τήν αγάπην καΐ τήν προς αυτόν άφοσίωσιν των κατοίκων τής επαρχίας  
του. Ή  δλη πολιτεία του όμως παρεξηγήθη υπό τινων ισχυρών Τούρκων, μή δυ- 
ναμένων νά διεισδύσωσιν εϊς τό νεωτεριστικόν τοΰ διοικητοΰ πνεϋμα. Έκ τούτου 
διαβάλλοντες κατήγγειλαν αυτόν πρός τδν Σονλτάνον, ώς σκοποΰντα δήθεν νά κη· 
ρύξη εαυτόν άνεξάρτητον καΐ ν1 άποτελέση ίδιον κράτος. Ό σουλτάνος άνεκοίνω- 
σεν έμπιστευτιχώς τάς καταγγελίας είς τόν άφωσιωμένον εις αυτόν πατέρα τοΰ 
Σέχα Βεδίν Λάλα Σαχΐν πασά, δστις έλαβε τήν άδειαν νά Ιξελέγξη αύτός τό πράγμα, 
Ά πήλθε λοιπόν αμέσως έξ Άδριανουπόλεως μετά σωματοφυλάκων εις τήν Φιλιπ· 
πούπολιν , δπον έγένετο δεκτός υπό τοΰ υίοΰ του μετά μεγά?^ης χαράς. Μετά τό έν 
τφ μεγάρφ του πολυτελές δεΐπνον 6 υιός ήοξατο νά περιγραφή είς τόν πατέρα  του 
διάφορα έργα, άτινα συνετέλεσεν έν τή πόλει καΐ τά μέλλοντα σχέδιά του περί
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Ικχλησίας της αγίας Μαρίνης, έχον πλουσίαν Τουρκικών χειρογράφων βι
βλιοθήκην, χαταστραφεΐσαν κατά την είσοδον των Ρώσων εις την πόλιν. 
'Ωσαύτως τότε ελεηλαιήθη και διηρπάγη καί ό πλούσιος πάντων των τεμε
νών από αιώνων εσωτερικός διάκοσμος και ευτρεπισμός. Ή  δε των μουσουλ
μάνων ’Αθιγγάνων, θεωρούμενων υπό των πιστών ώς παριών, συνοικία, τα 
Κατσιβέλικα, ήτο προς άνατολάς έξω τής πόλεως όμοροΰσα τη Τουρκική, 
τοΐς εν τή πεδιάδι λαχανόκηπο ις (μπουστάνια) και τή νέφ συνοικιι?,.

Τα δε προάστεια τής πόλεως ήσαν τρία : α) τό Πέραν (Καρσι * άκύ) 
επί τής άριστεράς τοϋ "Εβρου ό'χθης, συνδεόμενον τή πόλει δια τής μεγάλης 
καί πολύτόξου επί τοΰ ποταμού γέφυρας, κατοικοΰμενον υπό Βουλγάρων· 
γεωργών καί εργατών καί ενίων Τούρκων μετ’ εκκλησίας Βουλγαρικής τής 
τοΰ αγίου Ίωάννου τής Ρήλας καί τινων τεμενών' β) τό Μαράσιον (αγορά),: 
επί τής δεξιάς όχθης καί όπισθεν δηλ. δυτικώς τής Κρηνιδος, συνεχόμενον 
τή 'Εβραϊκή καί τή προς την Κρηνιδα Τουρκική συνοιχίςι, κατοικοΰμενον 
υπό Βουλγάρων καί 'Ελλήνων, κηπουρών καί γεωργών τών πλείστων, μετά 
δυο εκκλησιών, τής τοΰ αγίου Γεωργίου Βουλγαρικής καί τής τοΰ αγίου Χα-

τής άναπτύξεως καί εύημερίας αυτής. "Οτε δέ περιέγραψε καί τήν λιθόκτιστον 
γέφυραν, ή ; τής άνεγέρσεως ήρξατο, ό πατήρ ύποπτεύσας ο cl τοΰτο στρέφεται 
κατά τής κυριαρχίας τοΰ Σουλτάνοι*, χωρίς νά έξελέγξη τό εργον, ένευσεν είς 
τούς παρακαΌ-ημένους σωματοφύλακας του, οΐτινες αυτοστιγμεί εφόνευσαν τον 
υιόν του. Τήν έπομένην γγωσθέντος τοΰ φόνου τοϋ καλοΰ διοικητοΰ οί χάτοι* 
κοι έξηγέρθησαν εκδηλοΰντες τήν άγανάκιησίν των, ό δέ πατήρ άποκόψας τήν. 
κεφαλήν τοΰ υίοΰ του άπήλθε μετ’ αυτής πρές τόν Σουλτάνον, άφ’ ού διέταξε 
νά ταφή τό σώμα παρά τή γεφύρφ. Ό  Σουλτάνος, πληροφορηθείς τά καθ’ έ'καστα 
παρά τοϋ πατρός, οστις παρουσίασεν αΰτφ τήν κεφαλήν τοΰ υίοΰ του, δείγμα τρα
νής άφοσιώσεως προς τόν θρόνον του, άπεδοκΐμασε δυσθύμως τήν εσπευσμένην 
τιμωρίαν χαΐ άπέστειλεν είς Φι,λιππούπολιν επιτροπείαν πρός έξέλεγξιν τής διαγω
γής τοΰ φονευ&έντος πασά ύπό τοϋ πατρός του. Ή  επιτροπεία επανελθοΰσα εις 
τήν πρωτεύουσαν διεκήρυξε προ τοΰ σουλτάνου τήν -αθωότητα καί τήν είς τόν 
θρόνον άφοσίωοιν τοΰ αδίκως καί άνεξελέγκτως φονευθέντος πασά, ούτίνος πάντα 
τά έργα άπέβλεπον είς τό μεγαλεΐον καί τήν λάμπρυνσιν τοΰ σουλτανικοϋ κρά
τους. Τότε δ τε πατήρ καί ό σουλτάνος εκλαυσαν πικρώς τόν αδίκως καί άώρως 
άποθανόντα Σέχα Βεδίν παοά καί πρός έξιλέωσιν τοΰ αμαρτήματος των ό μέν πα
τήρ έχτισε τό ώραΐον δίθολον τζαμίον Σόχ Βεδίν πασά, ό δέ σουλτάνος συνέστησε 
διά φιρμανίου τό παρ’ αΰτφ ίμαρέτ (συσσίτιον), όπως παρέχη καθ’ έκάστην είς 
τούς ενδεείς τής πόλεως καί πάντα ξένον άνά ένα άρτον καί θερμήν τροφήν, επι- 
βαλών τήν συντήρησιν τοΰ συσσιτίου είς 40 περί τόν "Εβρον κώμας, α ΐτινες κατ’ 
έτος ύπεχρεοϋντο νά κομίζωσιν είς αύτό ώρισμένην ποσότητα άλεύρων, σφαγίων! 
οσπρίων, οπωρών, κλπ, καί νά κατοβάλλωσι καί ετήσιον χρηματικόν τι ποσόν. Τό 
συσσίτιον έλειτούργει άδιαλείπτως' μέχρι τής θπό τών Ρώσων καταλήψεως τής πό
λεως (1878), σεβασθέντων πάντων τών σουλτάνων τό φιρμάνιον του Βαγιαζήτ. 
"Ενεκα δέ τοϋ συσσιτίου καί τό τζαμίον ωνομάσθη τό τοΰ Ίμαρέτ, περιπεσόντως 
είς λήθην τοΰ ονόματος εκείνου πρός μνήμην οθ ίδρύθη. νΙδε καί έφημ. τοΰ δή. 
μου, έτος 1932, 14Ίανουαρ. άρ, 96—98, σελ. 1 κέξ.
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ραλάμπους Ελληνικής* και γ) δ Ροδόκηπος (Γκιοι'λ- μπαχτσέ), προς νότον 
τοΰ λόφου τοϋ ωρολογίου και βορείως τοΰ του Κράλη Μάρκου, κατοικουμε- 
νον υπό ’ Ελλήνων και Βουλγάρων, μετ’ εκκλησίας τοΰ αγίου Διονυσίου, 
Ιδιοκτήτου τοΰ Ζακυνθίου Γεωργίου Τσουκαλά. Τό όνομα τουχου τοΰ προα- 
στείου ετέθη κατ’ ευφημισμόν, τοΰ Γκιόλ* μπαχτσέ (έλόκηπος) μεταβληθέν- 
τος είς Γκιουλ ■ μπαχτσέ (ροδόκηπος), διότι ή πρώτη αΰτοΰ προσωνυμία 
ήτο έλόκηπος από των κήπων παρά τφ ελει, όπου έσχηματίζετο άλλοτε από 
των όμβριων ΰδάτων των κατερχομένων από τής Κρηνιδος και τοΰ λόφου του 
ωρολογίου εϊ; την μεταξύ αυτών μικράν κοιλάδα, ήτις νΰν άπασα πυκνώς 
συνφκίσθη.

§ 5) Δυτικώς και κάτωθεν σχεδόν τής άκροπόλεως εκειτο ή μεγάλη 
και πολυθόρυβος τής πόλεως κεντρική αγορά (τζαρσί), ή; έν τφ κέντρφ ήτο 
το περιώνυμον μολυβδοσκεπές έξάθολον μέγα /?££εστέι·ίον{λιθόκτιστός άγορά)> 
τό και υπό οδοιπόρων μνημονευόμενον, νΰν δέ κατεδαφισθέν, εντός τοΰ 
όποιου ήσαν έγκαθιδρυμένα τά ΰφασματοπωλεΐα (καφταντζήδικα) ’Ελλήνων. 
Έ ν τουτφ συνεζητοΰντο κοινολογουμενα υπό των χριστιανών τά τε κοινω 
νικά και πολιτικά τής ήμέρας ζητήματα. Οι βεζεσιενλήδες έφημίζοντο διά 
τάς ευφυολογίας και ανεκδοτολογίας των συνεννοούμενοι προς άλλήλους 
άλληγορικώς παρόντων "Οθωμανών πελατών. Περί τό μέγα βεζεστένιον ήσαν 
τά εργαστήρια και πρατήρια άμα διαφόρων συντεχνιών ‘) (ρουφετίων ή έσ- 
ναφίων), ήτοι τά έμβαδοποιεΐα (καβάφικα και γεμενετζήδικα) Τούρκων, και 
χριστιανών, τά εφιπποποιεΧ«(σαρ«τζήδικα Τούρκων) τά άμπαδοπωλεΐα (άμπα- 
τζήδικα) Βουλγάρων και Ελλήνων, τά χαλκεία (καζανχζήδικα), τά σιδηρουρ 
γεια (δεμερτζήδικα), τά κλειθροποιεια (τσιλιγκιρτζήδικα), τά μαχαιροποιεια 
(μπουτσακτζήδικα), τά οπλοποιεία (τουφεκτζήδικα), τά γαναηήρια χάλκινων 
σκευών (καλαϊτζήδικα) και τά οινομαγειρεία (μηχαντζήδικα) πάντα Ελλήνων 
και Βουλγάρων. Συνεχόμενα τουτοις προς άνατολάς ήσαν τά μεγάλα παντο
πωλεία (μπακάλικα), τά ιχθυοπωλεία (μπαλουκ · παζάρ) Ελλήνων και Βουλ
γάρων καί τά κρεοπωλεία (χασάπικα) Παυλικιάνων καί Μιοαμεθανών, προς 
νότον δέ τά εργαστήρια ξυλοπεδίλων (λαλυντζήδικα) Μωαμεθανών, τά λαχα- 
νοπωλεΐα (ζαρζαβατζήδικα) Βουλγάρων καί Ελλήνων, τά οπωροπωλεία (γε 
μενετζήδικα) καί τά γλυκυσματοπωλεΐα (μουχαλεβιτζήδικα) Μωαμεθανών.

Δυτικώς τοΰ μεγάλου βεζεστενίου ήτο τό μέγα τετράπλευρον Κονρ- 
οο&μ - χάν (μολυβδοσκεπής ξένων), λιθόκτιστον κοΐ πολυθολον, διώροφον 
μετά πλείστων δωματίων καί μεγάλης εν τφ μέσφ αυλής, έν (ρ ήσαν τά γρα
φεία καί αΐ άποθήκαι τών μεγαλεμπόρων καί των τραπεζιτών Ελλήνων, 
Βουλγάρων, ’Αρμενίων καί Εβραίων. Ή  είσοδος τοΰ μεγάλου τουτου πα*

§ 5. 1) Συνήθως τά εργαστήρια ήσαν πρατήρια τών έν αΰτοΐς εργαζομένων 
αντικειμένων. Τά πρατήρια ήσαν αντικειμένων μή κατεργαζομένων έν τη άγορφ ή 
εϊσαγομένων έξωθεν, βωμηχανημάχων ή άποικιακών.
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λαιοΰ Τουρκικού κτιρίου, κατεδαφισθέντος δυστυχώς υπό του δήμου μετά τον 
ιελευταΐον σεισμόν ήτο από τής μακράς αγοράς (ούζούν -τσαρσί). Έ ν δέ 
τοΐς περιθέουσι τοϋιο τό κτίριον άνωμάλοις δρομίσκοις νοτίως μέν ήσαν τά 
χουσοποιεΐα και κοσμηματοπωλεία (κοϊμτζήδικα) ‘Ελλήνων καί ’Αρμενίων, 
ιά χρωματοπωλεία και αποικιακών πρατήρια (άχτάρικα) Ελλήνων και τά 
ζακχαροποιεΐα (σεκερτζήδικα) Εβραίων και Ελλήνων" άνατολικώς δέ τά με 
ταξουργεια (καζάσικα) ‘Ελλήνων και βορείως τά ορυζοπωλεΐα (περιντζήδιχα), 
τά σχοινοπωλεϊα (ίπτσήδικα) Μωαμεθανών καί τά βαλσαμοπωλεΐα (μπαλσα. 
ματζήδικα) Ελλήνων. Καθέτως δέ εις τήν βορείαν τοΰ Κουρσούμ * χάν πλευ
ράν και παραλλήλως εις την μακράν αγοράν ήτο τό μικρόν βεζεσνένιον, ένθα 
ήσαν υφασματοπωλεια καί νηματοπωλεΐα Ελλήνων καί ΙΊαυλικιάνων καί τά 
έπικαταλλακτικά γραφεία (σαράφικα) Εβραίων.

Βορειοανατολικώς τοΰ μικροΰ βεζεστενίου ήτο ή λεγομένη τοΰ ξυλίνου 
φρουρίου αγορά (ταχτά καλέ), εν ή ήσαν τά* πρατήρια εψημένων ερεβίνθων 
καί άποικιακών (λεμπλεμπιτζήδικα) Ελλήνων, τά πλεκτήρια καί νηματοπω
λεΐα (σειρητζήδικα) καί τά θερμαστροποιεΐα (σομπατζήδικα) Παυλικιάνων 
καί τά λεπτουργεια καί ξυλουργεία (ντουγραματζήδικα) Μωαμεθανών. Αΰτη 
ή αγορά κατέληγε βορειοανατολικώς εις τήν μικράν πλατείαν (καπάν), εν ή 
ήσαν τά άλευροπωλεΐα (οΰν—καπάν) Ελλήνων καί παρά τη μικρά ήτο ή με 
γάλη πλατεία (μπογιούκ καπάν) μετά τών λιθόκτιστων αυτής αποθηκών Ε λ 
λήνων καί ’Αρμενίων, ένθα έγίνετο ή τών σιτηρών πώλησις υπό τών κομι- 
ζόντων ταΰτα δι’ αμαξών χωρικών καθ' Ικάστην Πέμπτην, ήμέραν τής αγο
ράς (παζάρ). Άνατολικώς δέ τής μικράς πλατείας ήσαν τά πρατήρια ξυλείας 
οικοδομήσιμου (ταχτατζήδικα) Ελλήνων.

Άπό τοΰ τεμένους τοΰ Τζουμαγιά ήοχεχο ή μακρά λεγομένη αγορά 
(ούζούν - τσαρσί) διήκουσα προς βορράν μέχρι τής επί τοΰ ποταμού γεφύ- 
ρας. Έ ν αυτή εκατέρωθεν ήσαν τά μεγάλα τών έμπορων βιομηχανίας καί 
αποικιακών λιθόκτιστα καταστήματα Ελλήνων, τά διάφορα ξενοδοχεία (χά
νια), ά'τινα ήσαν καί πρατήρια, οιον τό τών γουναράδων (διφθερουργών), 
τά ωρολογοποιεία (σαατσήδικα) Ελλήνων καί Μωαμεθανών, τά ύαλοπωλεΐα 
(τζαμτζήδικα), φανοποιεία (φεχτζήδικα) Ελλήνων, πρατήρια αποικιακών 
καί υφασμάτων (πανικών) Εβραίων, λιθοξοεΐα (ταστζήδικα) Ελλήνων, 
κουρεία (μπαρμπεριά) 'Αρμενίων καί Μωαμεθανών καί τινες κλίβανοι (φοϋρ* 
νοι) Ελλήνων Ήπειρωτών κατασκευαζόντων πλακούντας (μπουρέκια, μπογά- 
τσα, σιμίτιά, κατμιρλιά, φραντζόλες κτλ.). Έ ν τή άκρα δέ τής αγοράς παρά 
τή γεφύρςι αριστερόθεν ήσαν τά γραφεία τών άναφορογράφων καί τών δ ι
κηγόρων (άρτζουχαρτζήλικα) Μωαμεθανών καί ’Αρμενίων. Τά πλεΐσια τών 
πρατηρίων καί εργαστηρίων εν τή αγορά ήσαν πλινθόκτιστα καί ξυλόκτιστα 
μεταξύ ών διεκρίνοντο τά λιθόκτιστα.

Προς τούτοις ΰπήρχον μικρά παντοπωλεία έν πάσαις ταΐς συνοικίαις
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ήτοι εν ταΐς Τουρχιχαΐς Τούρκων, Ιν τή Εβραϊκή ‘Εβραίων, εν τή νέφ συ- 
νοικίφ καί εν τοΐς προαστείοις χριστιανών και κλίβανοι Ελλήνων χατεσπαρ· 
μένοι πανταχοΰ προς έψησιν τοΰ υπό των οικογενειών παρασκευαζόμενου 
άρτου. Μικροί δ2 3 άγοραί εξ οινομαγειρείων, λαχανοπωλείων, κρεοπωλείων 
καί παντοπωλείων συγκείμενοι ΰπήρχον παρά τή Εβραϊκή συνοικία καί τή 
Τουρκική (Όρτά μεζάρ) καί παρά τη έκκλησή τής αγίας Παρασκευής (Τε- 
παλτί). 'Ωσαύτως εν τή συνοικίφ τής ‘Αγίας Μαρίνης ήσαν τά βαφεία (μπο- 
γιατζήδικα) Ελλήνων καί εν τή Τουρκική παρά τφ “Εβρφ βορείως τοΰ 
Μουσαίου τά βυρσοδεψεία (ταμπάκικα) Τούρκων. Τά πεταλοποιεία (άλμπάν- 
δικα) ΙΙαυλικιάνων και Μωαμεθανών καί τά αμαξοποιεΐα Βουλγάρων καί 
Παυλικιάνων ήσαν εν τοΐς άκροις τής πόλεως καί εν τοΐς προαστείοις. Ή  
επί τουρκοκρατίας αγορά παραμένει καί σήμερον, αλλά πάσα άνεκαινίσθη 
ρυμοτομηθεΐσα κανονικά καί άνακτισθεΐσα εκλιπόντων τών ξυλοκτίστων κτι
ρίων. Ή  κατά συντεχνίας δμως διαίρεσις αυτής πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων 
δεν διατηρείται πλέον.

Τά καφενεία τών Μωαμεθανών προσφέροντα καφέ, ναργιλέ, λουκυΰ- 
μιον και σορόπια ήσαν συνήθως διασκορπισμένα εν ταΐς Τουρχιχαΐς συνοι- 
κίαις καί πλησίον τών τζαμιών, τά δέ ποτοπωλεία τών χριστιανών ενιαχού 
τής κεντρικής αγοράς καί παρά τή άγίφ Παρασκευή. Δεξιά δέ τής εισόδου 
τής γέφυρας παρά τή όχθη τοΰ ποταμού ήσαν τά μεγάλα καφενεία, διεθνή 
καί αριστερά τό διοϊκητήριον (κονάχ) μετά μεγάλου περιβόλου, εν φ ήσαν 
τά γραφεία τής διοικήσεως, ή αστυνομία, τά δικαστήρια, τό τηλεγραφεΐον 
καί ταχυδρομεΐον, τό δεσμωτήριον, τό δημαρχεϊον καί τό μέγαρον τοΰ έκά- 
στοτε διοικητοΰ. Τό παλαιόν μέγαρον, τό μέγα κονάκι, έξ οΰ επί αιώνας 
δίφκεΐτο ή όλη επαρχία υπό Ναζήρου, εγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός τή 
17η Δεκεμβρίου τοΰ 1837, ήμέρφ Παρασκευή καί δευτέρφ τοΰ μπαϊραμιού 
ήμέρφ 3). *0 τών πολιτών περίπατος εγίνετο συνήθως μόνον κατά τάς Κυ· 
ριαχάς καί τάς εορτάς τών μέν Μωαμεθανών εις την Κρηνΐδα καί εις ιός 
όχθας τοΰ ποταμού, όπου ήσαν ξύλινα παραπήγματα (σαλάτσια) προσφέ
ροντα ποτά καί αναψυκτικά, τών δέ χριστιανών, πλήν τούτων καί εις την 
Πετρίτσαν s), εις τους παρά τφ ποταμφ λαχανοκήπους, εΐς Ιδίους εν τφ νο 
τιοανατολιχφ τής πόλεως άκρφ ανθοκήπους εις τον ιτεώνα (ιτιές) δεξιά τής 
αρχής τή; αμαξιτού Στενιμάχου νοτίως τής πόλεως, όπου ύστερον επί τοΰ 
«ΰτονομιαχοΰ καθεστώτος εφυτευθη ιό φυτώριον (πιπινέρα), νΰν δέ περιε- 
λήφθη εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν. Έπερχομένης όμως νυχτός δι3 ελ- 
λειψιν φωτισμοΰ καί προ παντός ασφαλείας, πάντες οι χριστιανοί εσπευδον

2) Κώδιξ τής ίερας μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως έτος 1781—1815, σελ. 
τξα' (3G9).

3) "Ιδε άνωτέρω αυτόθι, κεφ. XVIII § 8.
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εις τού; οίκους των* διεσκέδαζον όμως καλώς καί τακτιχώς διοργανούντες 
εσπερίδας οικογενειακά;.

§ 6) Οι δρόμοι της πόλεως ήσαν στενοί καί ακανόνιστοι, πάντες δέ 
λιθόστρωτοι’ αΐ οΐκίαι ήσαν ξυλιναι καί πλινθόκτιστοι, ών ΐκαναΐ ύψόδομοι 
μετά πολλών παραθύρων καί περιτετοιχισμένων εξωστών (τσικμάδων) *)’ 
πάσαι ειχον τάς αύλάς καί τους κήπους των, καί ήσαν εφοδιασμένα ι διά 
μεγάλων πίθων (dolia) προς διατήρησιν τοϋ ποσίμου ΰδατος γινόμενης τής 
υδροληψίας εκ τοϋ "Εβρου δι* υδροφόρων ίππων (σακκάδων) μη ΰπάρχον 
τος υδραγωγείου' τινές ειχον τάς κτιστάς δεξαμενάς τθ)ν (στέρνας) χάριν των 
όμβριων ύδάτων, πολλαί δέ καί φρέατα (πηγάδια) διά τάς οικιακάς ανάγ
κης. Αί οδοί τής αγοράς ήσαν σανιδοσκεπεΐς. Έ ν γένει δέ ή πόλις περιο
ρισμένη παρουσίαζε πάντοθεν ώραίαν όψιν. Ό  Dick de Lonlay περιγρά
φει την πόλιν ώ ; εξής : «Αί οΐκίαι είναι πολύ ύψηλαί μετά πολυαρίθμων 
ΰαλοφράκτων εξωστών καί εξέχουσιν άνω τής όδοϋ ώ ; έν τή Ησπανίφ α! 
δέ στέγαι αυτών εκατέρωθεν τής οδού σχεδόν προσάπτονται άλλήλων, ώστε 
μόλις διαφαίνεται ό ουρανός. Βεβαμμέναι διά λευκού ή ωχρού κίτρινου 
χρώματος καί κεκοσμημέναι διά ροδάκων, θαλών καί άλλων αραβουργημά
των χρώματος ερυθρού καί κυανού παρουσιάζουσι τάς όψεις φαιδράς καί 
άναμιμνήσκουσι τάς ζωηράς εις χρωματισμούς καί εΐς φώς οικίας, άς πολύ 
εθαύμασα έν τή Άνδαλουσίφ και εν τή επαρχίφ τής Βαλεντίας * 2 3 *)». Περί δέ 
τής γραφικής τής πόλεως τοποθεσίας ό αυτός γράφει : «Ή  τοποθεσία τής 
Φιλιππουπόλεως είναι έκ ιών περιεργοτάτων καί γραφικωτάτων. 5Από τού 
λόφου τών Σχοινοβατών ή θέα τής πόλεως είναι έξαισία' ή πόλις εκτείνεται 
υπό τούς πόδας ημών μετά τών κίτρινων, κυανών καί λευκών οικιών αυτής, 
μετά τών στεγών κεκαλυμμένων δι5 ερυθρών αυλακωτών κεράμων, μετά τών 
κυπαρίσσων αυτής, τών υψηλών λευκών, τών θόλων καί τών μιναρέδων, 
όμοιων προς μαρμάρινους πλοίων ιστούς, μετά τών πεδιάδων καί τών πο- 
ταμίσκων αυτής, μεταξύ τών όποιων ρέει οφιοειδώς ό “Εβρος ώς αργυρά 
ταινία. Πάντα δέ ταΰτα περιβάλλονται υπό φαιδρού φωτός καί διαυγούς 
ανήκουστου ατμόσφαιρας 3)».

Μεταξύ τών λιθόκτιστων κτιρίων τής πόλεως, ναών, τζαμιών καί ξε
νοδοχείων, ούδέν άρχιτεκτονικώς τό ΐδιάζον έχόντων, μνημονευτέοι καί επτά 
δημόσιοι λουτρώνες (χαμάμια), ών οΐ δύο δεν έλειτούργουν, Ούτοι ήσαν ό 
κατά τούς ανατολικούς τού Μουσαίου πρόποδας, ιδιοκτησία τής ομογενούς 
οικογένειας τών Γκιουμουσγερδάνη, έπικληθείς ο δίδυμος (Τσιφτέ χαμάμ) 
κατά τούς βορείους τού αύτοΰ λόφου πρόποδας παρά τφ "Εβρφ, διπλούς

§ 6. 1) "Ιδε ανωτέρω αύτόθι, κεφ. XVIII § δ.
2) Dick d e Lonlay , αυτόθι, σελ. 442.
3) Αύτόθι, σελ. 443. Πρβλ. καί τήν περιγραφήν τοΰ Λαμαρτίνου, αυτόθι

ανωτέρω κεφ. XVIII § 3.
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διά τε τούς άνδρας και τάς γυναίκας, δ αρχαιότερος πάντων, Ιδιοκτησία 
Τούρκου βέη, 6 εν τη Εβραϊκή συνοικίφ παρά τφ ΐουρκικφ νεκροταφειφ 
τού Όρτά μεζάρ ύπό τούς βορειοδυτικούς τοΰ λόφου τού 'Ωρολογίου πρό· 
ποδας, ιδιοκτησία Τούρκων, ό τοΰ Πέραν ού μακράν της γεφύρας, Ιδιοκτη
σία Τούρκου, ό τοΰ Σαρασκέρη απέναντι τοΰ τεμένους Ίμαρέτ μη λειτουρ
γών και μεταβληθεΐς διά τοΰτο επί της ’Ανατολικής Ρωμυλίας εις βουλευτή- 
ρεον, ειτα χρησιμεύων εις φύλαξιν των αρχείων τής πόλεως και εσχάτως 
κατεδαφισθεΐς και ό τοΰ Ταχτά καλέ, έν τή ξύλινη αγορά, Η ή λειτουργών 
ωσαύτως ενεκα τής παλαιότητός του καί νϋν κατηδαφισμένος.

Μετά την έπέκτασιν τών ορίων τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
έκείθεν τοΰ Αί'μου και τοΰ Δουνάβεως, ή Φιλιππούπολις άπώλεσε την στρα
τηγικήν της σπουδαιότητα, γενομένης έδρας τοΰ Ρούμ-ελΙ βεγλέρ βέη τής 
Σόφιας, εις ιήν τοπαρχίαν ής ύπήγετο ώς πρωτεύουσα επαρχίας (ναχίας ή 
καζά) καί βραδύτερον (σανδζακιου) νομαρχίας, ύπαχΟείσης κατά τά τελευ
ταία ετη εις την τοπαρχίαν Άδριανουπόλεως. Την εμπορικήν της όμως θέ- 
σιν διετήρησε καθ’ ολην την τουρκοκρατίαν ώς κέντοον εξαγωγής τής βο 
ρείου Θράκης καί εισαγωγής. Ό  πολίτικος καί στρατιωτικός διοικητής αυ
τής καί τής νομαρχίας, ήτις κατά τούς τελευταίους τής τουρκοκρατίας χρό
νους περιελάμβανε καί τούς καζάδες (επαρχίας) Καζανλικίου, Στάρα Ζαγο
ράς, Τσιρπάν, Χάσκιοϊ, Άχύ Τσελεμπή καί Σουλτάν ερί, τ. ε. δλην την βο
ρειοδυτικήν Θράκην, είχε τον τίτλον μουτεσαρίφης καί ως τοιοϋτος διωρί- 
ζετο ύπό τής Ύ ψ . Πύλης ανώτατος διοικητικός υπάλληλος, συνήθως πασάς, 
σπανιώτερον δέ βέης. Ή  σύνταξις καταλόγου τών διοικητών τής Φίλιππου- 
πόλεως επί τουρκοκρατίας είναι αδύνατος ελλείψει πηγών πλήν τών τοΰ δευ
τέρου ήμίσεως τοΰ δέκατου ενάτου αΐώνο; *). 4

4) “ιδε Kepow J v .  ΟΙ μουτεσαρίφαι Φιλιππουπόλεως κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ XIX αίώνος. Έ ν τή έφημ, τοΰ δήμου της Πλόβδηφ, έτος 1933, 25 
7βρ. «ρ. 145 — 147, σελ. 9 κέξ.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟ ΙΝ Ο ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

§ 1) Ή  Ελληνική όρθόδοξος κοινότης Φιλιππουπόλεως συνεσχήθη 
πιθανώς αμα τή άλώσει τής πόλεως ύπό ιών Τούρκων (1363) ') ύπό χών 
έναπομεινάντων και χών καχαφυγόντων εις την πόλιν άλλοθεν χριστιανών a) 
άντικαταστήσασα την πόλιν, δθεν εκλήθη πολιτεία  Φιλιππουπόλεως 8). Οΐ 
τέως ελεύθεροι χριστιανοί μεταπεσόντες εις δούλους (ραγιάδες) ιών αλαζο
νών καχακτητών συνηδελφώθησαν και συνησπίσθησαν περί τάς μόνας επι- 
τραπείσας αΰτοίς θρησκευτικός άρχάς, εις άς κατέφευγον προς λύσιν τών 
προς άλλήλους διαφορών και επικυρωσιν τών ποικίλων κοινωνικών και οι
κογενειακών των υποθέσεων προς ασφάλειαν. Μετά την πτώσιν τής βασι 
λευοΰσης άναγνωρισθέντος υπό τοΰ κατακτητοΰ Μωάμεθ τοΰ Β' χοΰ Οίκου 
μενικοΰ Πατριάρχου ώς εκκλησιαστικού και πνευματικού άρχηγοΰ τών έν 
τή ’Οθωμανική αύτοκρατορίςι ορθοδόξων χριστιανών (Ρωμαίων) μετά τών 
γνωστών πολιτικών (διοικητικών) προνομιών άπεστάλη μητροπολίτης εις 
Φιλιππούπολιν δ από Πελοπόννησου Διονύσιος πατριαρχευσας βραδυτερον 4). 
Ούτος άναλαβών τά εκκλησιαστικά του καθήκοντα εν τή έπαρχίςι, προφανώς 
χρήσιν ποιούμενος χορηγηθε σών υπό τοΰ σουλτάνου τή έκκλησίςι πρόνο 
μιών, διωργάνωσε την πολιτείαν, άνέλαβε την διοίκησιν αυτής άντιπροσω- 
πευων αυτήν προ τών τοπικών διοικητικών άρχών και ών υπεύθυνος αΰταΐς 
διά ιήν νομιμοφροσυνην και ΰποτέλειαν τοΰ εκκλησιαστικού του ποιμνίου. 
Έκ τούτου το κΰρος και ή δΰναμις τής εκκλησίας ως άνεγνωρισμένης επι
σήμου αρχής άπέβη ακλόνητος πλέον παρά τοΤς όρθοδόξοις τής πόλεως. Ό 
μητροπολίτης, πιθανώς ό πρώτος ή άλλος τις τών διαδόχων του, προς διοί- 
κησιν τών εΐς την μητρόπολίν του υπαγόμενων ευαγών ιδρυμάτων και προς 
απονομήν δικαιοσύνης εΐς τούς αιτουμένους παρ’ αύτοΰ τοιαύτην κατήρτισε 
περί εαυτόν συμβούλων εκ τών εναπομεινάντων προκρίτων (αρχόντων) τής 
πολιτείας και τών σεβασμιωτέρων κληρικών. Καί οΰτω κατηρτίσθη ή πρώτη 
τής πολιτείας διοικητική αρχή εν τή μητροπόλει ύπό την προεδρείαν τοΰ 
μητροπολίτου ή τοΰ αντιπροσώπου αύτοΰ, πάντως κληρικοΰ, κωλυόμενου

§ 1. 1 ) “Ιδε ανωτέρω αυτόθι τής ανεκδότου ιστορίας κεφ. XIII § 4.
2) Αυτόθι, κεφ. XIV § 3.
3) Έ ν τοις κώδιξι τής ίεράς μ η τρ ο πόλεως Φιλιππουπόλεως, ώς καί έν τοΐς 

άρχείοις τοΰ έν Φιλιππουπόλει ρουφειίου τών άμπατζήδων {1685 —1856) τό δνομα 
πολ ιτ ε ία  αντί τοΰ ή χο ινότης  απαντάται μέχρι τών άρχών σχεδόν τής δευτέρας 
πεντηκονταετηρίδος τοΰ δέκατου ενάτου αίώνος. Σημειωτέον δέ οτι ό άπλοϋς λαός 
της τε Φιλιππουπόλεως καί τοΰ Στενιμάχου μετεχειρίξειο μέχρι εσχάτων τήν λέξιν 
πολ ιτε ία  αντί τοΰ πόλις.

4) “Ιδε ανωτέρω, αύτόθι, κεφ. XIX § 2.
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τοΰ μητροπολίτου. Αυτή συνερχόμενη εν τακταΐς της εβδομάδος ήμέραις 
συνεσκέπτετο περί των πραγμάτων τής πολιτείας καί άπεφάσιζε περί των 
υποβαλλόμενων τή μητροπόλει υπό των πολιτών υποθέσεων των γινομένου 
πρακτικού συνυπογραφομένου υπό πάντων των παρισταμένων κατά την 
άπόφασιν και τοΰ ενδιαφερομένου ή των άντιδικων και έπιβεβαιουμένου 
υπό τοΰ μητροπολίτου. Τό πρακτικόν (αποδεικτικόν και εμμάρτυρον γράμμα) 
παρεδίδετο τφ ενδιαφερόμενέ ή τοΐς άντιδικοις, οπότε συνετάσσετο έν δι- 
πλφ, κατεγράφετο δέ και εν τφ κώδικι τής μητροπόλεως συνυπογραφομένων 
πάντων, ώς εν τφ πρωτοτυπφ ή άπλώ; τοΰ μητροπολίτου επιβεβαιοΰντος τό 
γνήσιον αΰτοΰ. Ό τύπος τοΰ πρακτικού ώς εξάγεται εκ των Κυριλλείων κω
δίκων τής μητροπόλεως ήτο τοιαΰτος : «Διά τοΰ παρόντος αποδεικτικού καί 
εμμαρτΰρου γράμματος γίνεται δήλον δτι παραστάς (ή παραστάντες) έμπρο
σθεν ήμών (ή τής ταπεινότητας ήμών) και των εντιμότατων κληρικών και 
των εΰγενεστάτων αρχόντων τής πολιτείας (ή των προκρίτων από τοΰ 19ου 
αΐώνος) ό κ... (ή οί κ...)» εν δέ τφ τελεί : «'Όθεν εις ένδειξιν καί ασφάλειαν 
εγένετο τό παρόν εμμάρτυρον γράμμα επιβεβαιώσει τής ήμετέρας ταπεινότη 
τος καί μαρτυρίςι των εντιμοτάτων κληρικών καί εΰγενεστάτων αρχόντων (ή 
προκρίτων) τής πολιτείας καί έδόθη εις χείρας τοΰ (ή τών...) καταστρωθέν 
καί εν τφ κώδικι τής μητροπόλεως»· από δέ τοΰ 19ου αΐώνος «ινα έχη τό 
κΰρος καί την Ισχύν εν παντί κριτηρίφ δικαιοσύνης5)».

§ 2) Τά μέλη τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου τής πολιτείας δεν ήσαν 
αιρετά, δεν εξελέγοντο δηλαδή κοινή γνώμη τών πολιτών έν γενική αυτών 
συνελευσει επί τακτφ χρόνφ, άλλ’ ώνομάζοντο υπό τοΰ εκάστοτε μητροπολί
του έφ’ ορού ζωής, άποθνήσκοντα δέ ή άποχωροΰντα οΐκείφ βουλήσει τοΰ 
υπουργήματος των αντικαθίσταντο υπό τών απογόνων αυτών ή συγγενών 
των. Έκ τουτου έδημιουργήθη αριστοκρατική τις εΰγενών ούτως ειπεΐν κοι
νωνική τάξις περί τήν μητρόπολιν από τών πρώτων ήδη τής τουρκοκρατίας 
χρόνων, ή τών άρχόντων. ΕΤχον δέ οΰτοι καί τίτλους παραμείναντας από 
τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, μεθ’ ήν αείποτε συνυπογράφοντο μέχρι τής 
λήξεως τής άρχιερατείας τοΰ μητροπολίτου Κυρίλλου ’)· Ο! τίτλοι των ήσαν : 
αρχών Χογο&ετης, ρήτωρ> δικαιοφύΧαξ, διερμηνεύω σκενοφύΧαξ, χαρχουΧά- 
ριος καί δααάριος, οΐπνες κατ’ άρχάς αναμφιβόλως άνταπεκρίνοντο εΐς τήν 
έν τή μητροπόλει υπηρεσίαν τών φερόντων αΰτοΰς s), συν τφ χρόνφ δέ κα-

5) "Ιδε, Μνρτ. Ά ποοτολ ίδον ,  ή Ιρρά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί 
κώδικες αΰιής. Άρχεΐον Θρακ, Θησαυροί, τόμ. Δ ', § 4, σελ. 200 καί Κώδιξ Νι
κηφόρου, Θρφκικά, τόμ. ΙΒ\ ΙΓ', ΙΕ' καί ΙΊ-'.

§ 2 . 1 ) *Ιδε ανωτέρω χεφ, XIX § 2 .
2) -Εν τφ κώδικι τής μητροπόλεως (1781 — 1840), σελ. 51 φέρεται σημείω- 

σις, έξ ής δηλοϋται ή υπηρεσία τοΰ δικαιοφΰλακος. *Έ ν ετει φ —j—9Ό-, Μαΐου 8, 
Τοΰρκικον φσιγ' τιλχιτζέ ιε'. ΤΗλθε τό χάτ σερίφ διά νά μή γίνωνται κονάκια
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τήντησαν τιμητικοί, όπως καί οϊ των ιερέων οακκελλάριος, οακκελίίων, ΐερο· 
μνημών, πρωτονοτάριος, ρεφενδάριος, οικονόμος, Έ φ 5 δσον δέ προϊόντος 
του χρόνου ή πολιτεία επληθόνετο δια τής εγκαταστάσεως νέων μελών εις 
την πόλιν, ιδίως από του 18ου αιώνος καί at συντεχνίαι (ρουφέπα) διορ* 
γανωδεΐοαι προώδευον καί καθίσταντο οΐκονομικώς ϊσχυραί καί ερείσματα 
τής πολιτείας, επί τοσοΰτον τό εργον τοΰ διοικητικού συμβουλίου εγίνετο 
πολυσχεδέσιερον καί σπουδαιότερου, διό ό μητροπολίτης ήρξατο προσκαλών 
ώς μέλη καί τους πρωτομαϊστορας των πλουσιιοτέρων καί πολυμελεστέρων 
ρουφετίων ή τους διατελέσαντας τοιοΰτους καί απολαυοντας φήμης καί σε
βασμού παρά τοΐς πολίταις. Οΰτοι ήσαν συνήθως οΐ εΰδοκιμήσαντες έν τφ 
§παγγέλματί των, ιδίως έκ τών άμπατζήδων καί γουναράδων, οϊιινες εγνώ- 
ρισαν καί όίλλας χώρας άποδημήσαντες δι* έμπορικάς υποθέσεις των καί 
επλουτίσθησαν, φιλοτιμουμενοι δέ ν5 άνέλθωσι κοινώνικώς υψηλότερου συ- 
νηνώΟησαν μετά τών ευγενών, ών ουτω ή τάξις ενισχυΟη, προστεθέντων 
αυτή βραδύτερου από τοΰ 19ου αΐώνος και τών ζάπλουτων μπεγληκτζήδων s). 
Οΰτω δέ διηρέθησαν τά μέλη τής πολιτείας εις δυο τάξεις, την τών ευγενών 
καί πλουσίων (αρχόντων—προκρίτων—τόΐλεμπήδων—τζορμπατζήδων) καί 
την τών έπαγγελματιών (έσναφλήδων) τών άνηκόντων εις τά διωργανωμένα 
ρουφέτια (πατρίκιοι—πληβείοι).

§ 3) Μέχρι τών αρχών τοΰ 19ου αΐώνος ή κοινότης (πολιτεία) διηυ- 
θυνετο υπό τοΰ προειρημένου διοικητικού συμβουλίου τών προκρίτων καί 
τών κληρικών. Έ πί του μητροπολίτου “Ιωαννικίου τοΰ Βυζαντίου (1809— 
1816), άνδρός λογίου μέν, ήκιστα δέ διοικητικού, τά ρουφέτια πρωτοστα- 
τοΰνιος τοΰ τών άμπατζήδων, ήξίωσαν όπως τό !ν τη μητροπόλει δικαστη
ρίου, τό έκδικάζον τάς υποθέσεις τών μελών τής πολιτείας, άποτελήται απο
κλειστικούς εκ μελών εκλεγόμενων υπό τών ρουφετίων καί ούχί εκ τών υπό 
τοΰ μητροπολίτου δωριζόμενων προκρίτων. Ή  τοιαυτη άξίωσις άπερρίφθη 
υπό τε τοΰ μητροπολίτου και τών ευγενών έκ φόβου πιθανώς μή όχλοκρα- 
τηθή ή πολιτεία καί εντεύθεν ήρξαντο αΐ έριδες καί αϊ ραδιουργίαι μεταξύ 
τών δυο προμνημονευθεισών κοινωνικών τάξεων, εξ ών άνεστατώθη ή κοι- 
νότης. Επειδή, ως φαίνεται, υπέρ τών ρουφετίων έτάχθη ο λαοφιλής σακ- 
κελλάριος τής μητροπόλεως κυρ Μανουήλ καί ύπελήφθη υπό τών ευγενών

εϊς τό βαροΰσΐ' τό καθ’ αυτό, άφοΰ εγεινε κάϊοι εις τό σιτξίλι, εμεινεν εϊς' τόν 
ναζήρην Τζελέπ—άγα, τό 6έ ίσον αύτοΰ άπαραλλάκτως έμεινεν εις ήμας καί έδόθη 
τφ άρχοντι Stxatoqονλακι πρός δ ιατήρησ ιν  όμον  μ ε  τά λο ιπά  αναγκα ία  χαρτιά 
τής πολ ιτ ε ία ς  καί εσταί είς ένδειξιν. Ό Φιλ)λεαις Κύριλλος». Ωσαύτως, σελ. η' 
1786, Φεβρ. 9. ομολογία χρεωστική τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων πρός τόν Ά θ . 
X" Κωνσταντίνου, συνταχΟεΐσα προ τοΰ συμβουλίου παραδίδεται τφ άρχοντι οκευρ- 
φ νλακ ι  πρός φύλαξιν. 'Ωσαύτως καί έτέρα τοΰ αύτοΰ ρουφετίου πρός ορφανόν 
σελ θ ' 1786, Αύγ. 1.

3) "Ιδε ανωτέρω αύτόθι, «εφ. XVIII § 7,
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ώς ή πέτρα των σκανδάλων, κατ’ αίτησιν τοϋ μητροπολίτου καί του διοικη* 
τικοϋ συμβουλίου καδηρέδη υπό τοϋ πατριαρχείου. Το τοιοϋτον εξηρέδισεν 
επί πλέον την λαϊκήν τάξιν καί έκορυφωσε τά πάθη καί τά μίση μεταξύ του 
λαοΰ και εΐιγενών, οιτινες ειχον οπαδούς παρά τοΐς ρουφετίοις, ώστε αυτός 
ό μητροπολίτης προς είρηνευσιν τοϋ ποιμνίου του ήναγκάσδη νά συνυπο- 
γράψη μετά τοϋ συμβουλίου καί νά συστήση εις τό πατριαρχεΐον την γενο- 
μένην αναφοράν πάντων των ρουφετίων υπέρ της άποκαταστάσεως τοϋ 
προμνημονευδέντος σακκελλαρίου εις τό Ιερατικόν του υπούργημα, ώς μετά* 
νοησαντος καί υποσχόμενου δτι τοϋ λοιπού δεν θ ’ άναμειγνΰηται εϊς πράγ- 
ματα άλλότρια των καθηκόντων του. Τό πατριαρχεΐον διά συνοδικού γράμ
ματος από Δεκεμβρίου 1815 άποκατέστησε τον καδαιρεδέντα σακκελλάριον 
εις τό ιερατικόν αυτού υπούργημα μεθ’ όλων των προτέρων του δικαίωμά 
των, συγχρόνως δέ έξέδωκεν άφορισμόν κατά ιών ταραξιών της κοινότητος 
επί τή ελπίδι δτι δά επηρχετο ή ποΟητη παρά τοΐς χριστιανοΐς γαλήνη ').

Δυστυχώς ό συνοδικός οϋτος άφορισμός δεν επέτυχε τοϋ σκοπού δι3 
ον έγένετο, έφ’ οσον δεν εξεπληροϋτο ή των ρουφετίων άξίωσις. Ή  δέ 
απρονοησία τοϋ Ίωαννικίου έπεδείνωσε την κατάστασιν, Ώς φαίνεται εκ 
τινων σημειώσεων εν τοΐς άρχείοις τού ρουφετίου των άμπατζήδων καί των 
αναμνήσεων τοϋ Μωραβένωφ ό μητροπολίτης τη βοηδείςι τοϋ ναζίρη (διοι 
κητοΰ) της πόλεως περιώρισε προς σωφρονισμόν ταραξίας τινάς των μαϊ 
στόρων εις την δίωρον άπέχουσαν επί της Ροδόπης μονήν τοϋ 'Αγίου Γεωρ 
γίου. Αυτή ή πράξίς του επήνεγκε τήν κατ3 αΰτοΰ ενωσιν πάντων των ρου
φετίων, άτινα διαμαρτυρηΟέντα προς τον διοικητήν έπεσκέψαντο δΓ ίππων, 
άμαζών καί υποζυγίων επιδεικτικούς τούς έν τη μονή περιωρισμένους καί 
εξεδίωξαν εκ της μητροπόλεως τον Τωαννίκιον *). *Η μεγάλη εκκλησία συ- 
ναισθανομένη επί τέλους δτι ή κοινότης Φιλιππουπόλεως, δπως ήσυχάση, 
χρήζει στιβαράς καί σώφρονος διοικητική; χειρός, άνέδειξε μητροπολίτην 
αυτής τού 1818 τον από Σηλυβριας Παΐσιον, γέροντα σεβάσμιον καί συνε
τόν, διακριδέντα άλλοτε ώς έξαρχον εν τή ταρασσομένη Πελοποννήσφ καί 
έν άλλαις υπηρεσίες, δστις άφικόμενος εις τήν πόλιν τή 21η Μαΐου έγένετο 
δεκτός μετά πάσης φιλοφροσύνης καί ενδουσιασμοΰ υπό συμπάντων των 
πολιτών Β).

Πρώτον μέλημα τοϋ Παϊσίου άμα τή είς τήν μητρόπολιν εγκαταστά* 
σει του ήτο ή συναδέλφωσις τοϋ διϊσταμένου ποιμνίου του’ δθεν μελετήσας 
καλώς τήν κατάστασιν και συζητήσας αΰτήν μετά τε των προκρίτων καί των 
προϊσταμένων των ρουφετίων κατώρδωσε συμβουλευων καί κατηχών νά

§ 3. I) Κωδικός Κυρίλλου ίερας μητροπόλεως I (1781 —1845) σελ. φη' (98). 
“Ιδε και Άρχεΐον Θρ. Θησ, τόμ. Ε' έγγρ. 7, σελ. 66.

2) Ίδε άνωτέρω κεφ. XIX § 2.
3} Τοΰ αΰτοΰ κωδικό: σελ. νζ'
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συμφιλιώσω τους πάντας έπιτρέψας νά συστηθή επταμελές συμβουλών εκ 
πρωτομαϊστόρων, έχλεγόμενον κοινή γνώμή υπό πάντων των ρουφετίων, 
δπερ συνερχόμενον εις την μητρόπολιν δίς τής έβδομάδος μετά τοϋ οΐχονό* 
μου και σακελλαρίου νά Οεωρή Ικκλησιαστικώς τάς μεταξύ των χριστιανών 
ύπαρχούσας κρωιλογίας και διαφοράς *). Ούτω δέ πρός τφ μονίμφ διοι
κητική) συμβουλίιρ τής κοινότητος συνεκλήδη και τό αιρετόν λαϊκόν δικα
στής ιον, δπερ βραδύτερον κατά τά τελευταία έτη τής άρχιερατείας τοϋ μη
τροπολίτου Νικηφόρου του Λεσβίου σιωπηλώς εξ ολιγωρίας τών πολιτών 
καιηργήθη, παρέμεινε δέ τό περί τον μητροπολίτην διοικητικόν συμβούλων 
μετονομασδέν δημογεροντία τής κοινότητας, έχουσα υπό την προεδρίαν 
αείποτε του εκάστοτε μητροπολίτου ή του αντιπροσώπου αυτού την διαχεί- 
ρησιν τών κοινοτικών πραγμάτων και την έκδίκασιν κατά την διακέλευσιν 
τών εκκλησιαστικών νόμων καί τών πολιτικών προνομίων τών μεταξύ τών 
χριστιανών διαφορών. Τά μέλη τής δημογεροντίας έξηκολούδουν προσλαμ
βανόμενα πάλιν κατά πλειοψηφίαν εκ τής εύγενοΰς καί πλουτοκρατικής 
τάξεως, ήτις πολλαπλώς φαινομένη ωφέλιμος χαΐ αρωγός εις την κοινότητα 
διά τε τού πλούτου της καί τής παρά τοΐς Τούρχοις ισχύος της προσειλκυεν 
αείποτε τον σεβασμόν καί την έκτίμησιν τοϋ λαού (ρουφετίων) καί κατά 
δεύτερον λόγον εκ τών πρωτομα’ΐστόρων τών κυοιωτέρων ρουφετίων. Μετεί
χαν δέ ταύτης καί οί δύο μιλει βεκίληδες (αντιπρόσωποι τοΰ γένους παρά τφ 
διοικητή εκάστοτε) από τοϋ 1833 ®).

§ 4 Ό  αριθμός τών άποτελούντων τό διοικητικόν συμβούλων τής 
πολιτείας μελών δέν ήτο ώρισμένος' δωπ πλήν τών τιτλούχων αρχόντων 
καί τών άξιωματούχων κληρικών προσεκαλοΰντο υπό τοϋ μητροπολίτου εις 
αύτό και άλλοι τών προκρίτων κατ’ άρχάς, *Εκ τούτων δέ από τοϋ 19ου 
αΐώνος, οτε ήρξαντο διαρρυθμιζόμενα τά σχολεία, εξελέγοντο ύπό τών άλλων 
πέντε έφοροι τών σχολείων ι), οίτινες ειχον την έποπτείαν αυτών καί την 
οικονομικήν διαχείρησιν. 4 5Από τοϋ δευτέρου ήμίσεως τοϋ αύτοϋ αΐώνος τό 
διοικητικόν συμβούλων (δημογεροντία )πλήν τής τών σχολείων εφορείας ήτο 
δωδεχαμελές a). Προκειμένου δμως περί σπουδαίων καί λεπτών ζητημάτων 
τής κοινότητος προσεκαλοΰντο εις την μητρόπολιν ύπό τού άρχιερέως πάντες 
οΐ πρόκριτοι, οι πρωτομαΐστορες τών ρουφετίων καί οί κυριώτεροι τών 
μαϊστόρων πρός σύσκεψιν. Αΰται αϊ συνελεύσεις ήσαν αΐ γενικαί ούτως 
ειπείν τής κοινότητος, εν αίς αΐ άποφάσεις ελαμβάνοντο xoirfj γνώμϊ) καί εν

4) Αυτόθι σελ. v y ' . —Ίδε καί Μνρτ. *Αποοτολίδου, ή Ιερά τής Φιλιππουπό- 
λεως μητρόπολις καί οί κώδικες αυτής, Άρχεΐον Θρ. Θησ. χόμ. Δ', Ε' Τ ’.

5) Αύτόθι, σελ. ρξγ'. Άρχεΐον Θρ. Θησ., τόμ. Τ', εγγρ· 27, σελ. 45*
§ 4. ϊ)  Τοονχαλα Γ. Γραμματική τής Έλλ. γλώσσης, Κων]πολις, έτ. 1835, 

έν τή άφιερώσει (1833).
2 ) Τοΰ αννον,  Ή  Βουλγαροσλαυική συμμορία κτλ. σελ. 42.
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τόΐς πρακτικοις συνυπέγράφοντο συνήθως πάντες οΐ παραστάντες τιθέντων 
ενίοτε των πρωτομαϊστόρων και τής σφραγίδος των ρουφετίων των, 'Γοιαϋ- 
ται γενικαΐ συνελεύσεις τής κοινότητος ήσαν λ. χ. τής 30 ’Ιανουάριου 1791 
καθ’ ήν απεφασίσθη ή πολιτεία νά πληρώνη τά έξοδα των χολαούζηδων 
Τούρκων (συνοδών) των χασνέδων (δημοσίων χρημάτων) προερχόμενων άρω 
γών καί των ρουφετίων προσδιορισδέντος τοϋ χρηματικού ποσοΰ, οπερ έκα
στον ρουφετιον ώφειλε νά χορηγή ετησίως, όπως καταργηθή ή ανέκαθεν 
επικρατούσα άγγαρία των καλφάδων των ρουφετίων τοΰ να συνοδευωσι τούς 
κολαουζηδες μέχρι των συνόρων τής επαρχίας 3). ‘Η τής 1ης ’Ιανουάριου 
1813, καθ’ ήν προς είρήνευαιν τής ταρασσομένης κοινότητος άπεφασίσθη ή 
συγκρότησις έπταμελονς συμβουλίου εκ των πρωτομαϊστόρων των ρουφετίων 
προς εκδίκασιν εν τή μητροπόλει των άναφυομένων διαφορών καί υποθέ
σεων μεταξύ των μελών τής κοινότητος 4 *). *Η τής 1 Φεβρουάριου 1819, 
καθ’ ήν προς κατάπαυσιν των ερίδων των ενοριτών έκάστης εκκλησίας περί 
τών γυναικείων στασιδίων άπεφασίσθη οΐ των ενοριτών εχοντες γυναικεία εν 
τή εκκλησίφ στασίδια νά κατέχωσιν αυτά, πωλουμένης δμως τής έν τή ένορίφ 
των οικίας τό στασίδιον νά επανέρχεται εις την κατοχήν τής εκκλησίας δια- 
θετουσης αυτό, κατά βουλησιν, προτιμώσης όμως τόν αγοραστήν τής πωλη- 
θείσης οικίας Β). ‘Η τής 2 Νοεμβρίου 1820 καθ’ ήν δ Χ"Κυριάκος Μελ- 
κών πρωτομαΐστωρ τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων παρέδωκεν εντόκως καί 
ανελλιπώς εις τόν διάδοχόν του to κατατατεθέν αύτφ ποσόν από τοϋ 1816 
εκ γρ. 12.170, ανήκαν εις πάντα τά ρουφέτια καί άπηλλάγη μετ’ ευχαρι
στιών πάσης ευθύνης6 7 8 9). ‘Η τής 1 ’Απριλίου τοϋ 1821 καθ’ ήν συνετάχθη 
καί συνυπεγράφη κοινή εγγυητική επιστολή προς τόν πατριάρχην Γρηγόριον 
τόν Ε' περί υποταγής καί πίστεως τής κοινότητος εις τήν υψηλήν Πύλην 
μετ’ ευχαριστιών άμα τή καλή διοικήσει αυτή; εις άπάντησιν συνοδικής εγ
κυκλίου επί τή εκρήξει τής Ελληνικής έπαναστάσεως ’). ‘Η τής 9ης Μαρ
τίου τοϋ 1831, καθ’ ήν συνετάχθη υπό τής κοινότητο: αναφορά προς τόν 
σουλτάνον, όπως γείνη δ καζάς τής Φιλιππουπόλεως ενχαλε εις τόν υψηλό 
τατον Χουσεΐν πασσα, διοικητήν τής Άδριανουπόλεως s). Ή  τής 27 ’Ια
νουάριου 1832, καθ’ ήν διωρίσθησαν πληρεξούσιοι επίτροποι και επιστάται 
προς άνοικοδόμησιν εκ βάθρων τής Ικκλησίας τής αγίας Κυριακής °). Ή

3) Κωδικός Κυρίλλου I, σελ. IT' (24). Άρχεΐον Θρ. Θ η σ τ ό μ .  Ε'. εγγρ· 
4, σελ, Ε8.

4) Κώδικας Κυρίλλου I, σελ, μν' (61). — ’Αρχεΐον, τόμ. Ε', εγγρ. 6, σελ. 70.
6) Κωδικός Κυρίλλου I, σελ. νζ' (65).— Άρχεΐον, τόμ. Ε', εγγρ. 11, σελ. 77.
6) Κώδ. Κυρ. I, σελ. ξζ' (751.-—!’Αρχείου Θρ., τόμ. Ε', εγγρ. 12, σελ. 78.
7) Κωδ. Κυρ. I, σελ. ξ{Κ (77).—Άρχεΐον Θρ., τόμ. Ε', εγγρ. 14. σελ. 31,
8) Κώδ. Κυρ. I, σελ ρνδ' (162).
9) Κώδ. Κυρ. I, σελ ρνζ' (165).—Άρχεΐον, τόμ. Δ', σελ. 35.
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τής 25 Μαρτίου 1833, καθ’ διωρίσθησαν δυο επίτροποι του γένους (μιλέτ- 
βακΐλ) εκ των τιμιωτάτων πολιτών, δπως έπιστατώσιν αμισθί εις τάς «να- 
φυομένας υποθέσεις τοΰ γένους προς τάς άρχάς κατά την συνείδησίν των, 
οντων υπευθύνων δι’ οΐονδήποτε αποτέλεσμα τής ένεργείας των πάντων των 
πολιτών ,0). Ή  τής 29 Αύγουστου τοΰ 1834, καθ’ ήν συνετάχθη προς τον 
Σουλτανον αναφορά πάντων των ρουφετίων προς χατάργησιν τοΰ φόρου 
τής δεχάτης των σταφυλών, ήν επέβαλεν ό ναζίρης τής επαρχίας Μ), 'Η 
τής 10 ’Ιανουάριου τοΰ 1835, χαθ’ ήν εξ αφορμής πατριαρχικής εγκυκλίου 
ωρίσθησαν όροι περί συστάσεων συνοικεσίων και προικοσυμφώνων **). 
Ή  τής 10 ’Απριλίου τοΰ 1836, καθ’ ήν άντικατεστάθησαν οί δυο υπεύ
θυνοι επίτροποι τοΰ γένους προς τάς άρχάς10 11 12 13 14 * 16 17 18 19 20). Ή  τής 18 ’Ιανουάριου 
1838, καθ’ ήν έξηλέγχθη ο λογαριασμός τής άνοικοδομήσεως τής εκκλησίας 
τοΰ αγίου Δημητρίου και έπεκυρώθη Μ). Ή  τής 9 ’Ιουνίου τοΰ 1843, καθ’ 
ήν συνετάχθη αναφορά προς τό πάτριάρχείον υπό πάντων τών ρουφετίων 
εναντίον τοΰ εξ Έ γρι—Παλλάγκα έξορισθέντος X" Χριστοδο\*λου ’Αργυ
ρίου υπό τής κυβερνήσεως διά διαφόρους καταχρήσεις και δραπετεύσαντος 
έκεΐθεν εις Κωνσταντινούπολιν, δπως εξορισθή πάλιν εκεί1*). Ή  τής 19 Δε
κεμβρίου 1849, καθ’ ήν συνετάχθη ευχαριστήριος επιστολή προς τον εν Μό- 
σχςι συμπολίτην ’Αντώνιον Κ. Κομιζόπουλλον διά τό έν τή Ριζαρείφ σχολή 
’Αθηνών κληροδότημά του ,β).Ή  τής 28 Φεβρουάριου 1850, καθ’ ήν παρε- 
χωρήθη τφ ρουφετίφ τών τεκτόνων οικόπεδον Ικ τοΰ περιβόλου τής άγ. Πα* 
ρασκενής προς άνέγερσιν κτιρίου διά τάς γενικάς συνεδριάσεις του17).Ή  τής 
4 Μαρτίου 1853, καθ’ ήν συνταχθεΐσα άποστέλλεται ευχαριστήριος άπάντη- 
σις τής κοινότητος προς τον πατριάρχην Γερμανόν επί ταΐς προς αυτήν άπο 
σταλείσαις παραινετικαΐς πατριαρχιχαΐς και συνοδικαΐς επιστολαΐς Ja). Ή  τής 
17 ’Ιουνίου 1853. καθ’ ήν συντάσσεται αναφορά προς τό πατριαρχείων, δπως 
ενεργήση παρά τη Ύ ψ . Πύλη περί έκδόσεως ορισμού της προς ελεύθερον 
εΕάσκησιν τοΰ επαγγέλματος τών παπουτσήδων συμφώνως τφ τανζιματίφί0), 
Ή  τής 14 ’Οκτωβρίου 1853, καθ’ ήν άποστέλλεται συγχαρητήριον τής κοι-

10) Κώδ. Κυρ. 1, σελ ρξγ' (171).—Άρχεΐον, τόμ. ΐ 1 έγγρ. 27, σελ. 4ό.
11) Κώδ: Ιίυρ. I, σελ σε' (213). — Άρχεΐον, τόμ. <7* άρ. 33, σελ. 57.
12) Κώδ. Kug I, σελ σθ* (218).—Άρχεΐον Θρ. Θησ., τόμ, <7', άρ. 35, σελ. 59).
13) Κώδ. Κυρ. I, σελ, σιθ* (227).
14) Κώδ. Κυρ. I, σελ. ίλη '—τμε' (316—353). —Άρχεΐον, τόμ. Δ', σελ. 37.
15} Κώδ. Κνρ. I, σελ. τμζ' (354).— Άρχεΐον, τόμ. Δ', σελ. 29.
16) Παράρτημα χώδ. Νικηφόρου, σελ. 8 —4, Θρακικά, τόμ. ΙΒ' σελ. 122.
17) Κώδ. Νικηφόρου, σελ. 7. Θρακικά, τόμ. ΙΒ', σελ. 115.
18) Κ(ΰδ. σελ. 30, Θρακικά, τόμ. ΙΒ', σελ. 108.
19) Παράρτημα, σελ. 23, 24, Θρακικά, τόμ. ΙΒ', σελ. 116 καί εγγρ. άρ. 8, 

τόμ, ΙΕ'.
20) Παράρτημα, σελ. 29, Θρακικά, τόμ, ΙΒ', σελ, 110.
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νότήτος γράμμα προς ιόν νέον πατριάρχην ’Άνθιμον έπΐ τη άναρρήσει του a,)~. 
Ή  της 29 ’Ιουνίου 1855, καθ’ ήν άποστέλλεται αναφορά τής χοινότητος προς 
τόν πατριάρχην, δπως ένεργήση «οΐς τρόποις οιδε, παρά τή Ύ ψ . Πύλη προς 
χατάπαυσιν τής κατηχήσεως και εξωμοσίας χριστιανών παίδων κα'ι χορασίων, 
ετέρα προς χατάπαυσιν τών δεινών αγγαρειών ιών επιβαλλόμενων τοΐς χρι
στιανοί;'χαι άλλη προς άποχατάστασιν τής ήσυχίας και ασφαλείας τών εν 
Παζαρτζιχίφ χριστιανών af).· Ή  τής 1.4 Μαΐου 1857, καί)’ ήν άποστέλλεται 
αναφορά προς τόν πατριάρχην υπέρ του συκοφανιουμένου μητροπολίτου 
Χρύσανθού δτι δήθεν χατήγγειλεν είς τόν διοικητήν μελετώμετον τών Βουλ
γάρων κίνημα *3). Ή  τής 14 Μαΐου 1857, χαθ’ ήν πέμπεται αναφορά προς 
τόν πατριάρχην, δπως άξιώση παρά τής 'Υψ. Πύλης την χατάπαυσιν τής έν 
επαρχίφ άρρυθμου καταστάσεως 2<). Ή  τής 28 Μαΐου 1857, καθ’ ήν πέμπε 
ται άναφορά προς τόν πατριάρχην υπέρ τοΰ μητροπολίτου Χρύσανθού άπα- 
χθέντος βιαίως εις Άνδριανοΰπολιν κατ’ ακολουθίαν ραδιουργιών a·'). Ή  τής 
16 ’Ιουνίου 1857, καθ’ ήν πέμπεται άναφορά τής κοινότητας προς τόν πα 
τριάρχην, δπως διαμαρτυρηθή εις την 'Υψ. Πύλην διά την ύπό τοΰ διοικη- 
τοΰ καταπάτησιν τοΰ θεσμοΰ τών άζάδων 2β). Ή  τής 20 ’Ιουνίου 1857, έν 
ή άποστέλλεται άναφορά προς τόν πατριάρχην καί την ΐεράν σύνοδον ύπό 
τής κοινότητος υπέρ τοΰ μητροπολίτου Χρυσάνθου άνακληθέντος εις την βα
σιλεύουσαν, όπως δικασθή έίνεκα συκοφαντικών τής Βουργαροσλαυικής συμ
μορίας 2Ί). Ή  τής 28 ’Ιουνίου 1857, καθ’ ήν άποστέλλεται ύπό τής κοινό- 
τητος άναφορά προς τόν πατριάρχην και την ΐεράν σύνοδον, δι’ ής εκφρά 
ζεται ή επιθυμία συμπάσης τής πόλεως καί τής επαρχίας, δπως ό συκοφαν- 
τούμενος μητροπολίτης Χρύσανθος έπανέλθη είς τόν θρόνον του ίΗ). Και ειε 
ραί τινες.

’Ανέκαθεν δέ προς την διοίκησιν και την οικονομικήν διαχείρησιν τών 
δσπιταλίων τής πολιτείας (πτωχοκομέΐου και νοσοκομείου) διωρίζοντο ύπό 21 22 23 24 25 26 27 28

21) Παράρτημα, σελ. 29, Θρακικά, τόμ. ΙΒΓ σελ. Π6,
22) Παράρτημα, σελ. 39—41. Θρακικά, τόμ ΙΒ', σελ. 112 113 καί έγγραφα

άρ. 10 και Π, τόμ. ΙΕ'.
23) Παράρτημα, σελ< 62—63. Θρακικά, τόμ, ΙΒ', σελ. 118, εγγρ άρ. 22. 

τόμ. W '.
24) Παράρτημα, σελ. 60—62. Θρακικά, τόμ. ΙΒ', σελ. 114, έγγρ. άρ. 21, 

τόμ. Ι ί ' .
25) Παράρτημα, σελ. 69—71. Θρακικά, τ. ΙΒ', πελ. 119, εγγρ. άρ. 24, τ. Ι ί ' .
26) Παράρτημα, σελ. 67—68. Θρακικά, τόμ. ΙΒ', σελ. 119.
27) Παράρτημα, σελ. 69—71. Θρακικά, τ. ΙΒ', σελ. 219, εγγρ. άρ. 23, τ. 1Τ,
28) Παράρτημα, σελ. 67 — 68. Θρακικά, τόμ, ΙΒ' σελ. 119.

Περιορίζομαι μόνον εϊς τού; κώδικας τοΰ Κυρίλλου I (1780—81, 1813) καί 
II (1791—1847) καί τόν τοΰ Νικηφόρου καί τό παράρτημά του (1850—1861) δτερ 
εχω πρό οφθαλμών.
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χής μητροπόλεως εΐς η δύο έχ ιών ευυπολήπτων πολιτών επίτροποι αύιών επί 
τακτφ χρόνψ, ο'ίτινες έλογοδότουν προ τού διοικητικού συμβουλίου ληγούσης 
τής υπηρεσίας των.

“Αποχωρησάντων των Βουλγάρων από τής Ελληνικής ορθοδόξου χοι- 
νότητος και συμπηξάντων ιδίαν μετ’ εκκλησιών και σχολείων (1862) ή δη
μογεροντία ώρίσθη οκταμελής εκλεγόμενη κατά τετραετίαν υπό των μελών 
τής κοινότητος, τών εχόντων δικαιώματα ψήφου έπι καταβολή ετήσιας συν
δρομής εις τό ταμεΐον τής χοινότητος ή διδάκτρων διά τά φοιτώντα εις τά 
σχολεία τέκνα των. Ή  δημογεροντία εξέλεγεν ιδιαιτέραν πενταμελή εφορείαν 
διά την επί τών σχολείων έποπτείαν έκ τών λογιών και επιστημόνων συνή
θως πολιτών, δπερ εξηκολούθησε καί έπι του αύτονομιακοΰ καθεστώτος, οπότε 
τό έργυν τής δημογεροντίας περιωρίσθη εις την διοίκησιν μόνον τών κοινο
τικών πραγμάτων (σχολείων, κτημάτων, εκκλησιών) περιορισθέντος του εν τή 
μητροπόλει εκκλησιαστικού δικαστηρίου, άποτελουμένου έκτοτε έκ κληρικών 
μόνον, εις την εκδίκασιν διαζυγίων κατά τό εκκλησιαστικόν δίκαιον καί εΐς 
την έκδοσιν αδειών γάμου. Μετά την ενωσιν τή; Ά ν. Ρωμυλίας μετά τής 
Βουλγαρίας (1886) κατά τον νόμον τής ήγεμονίας ή εφορεία τών σχολείων 
πενταμελής έξελέγετο εκάστοτε κατά τάς δημοτικός έκλογάς τής πόλεως υπό 
τών Ελλήνων Βουλγάρων ύπηκότον και άπετελειτο έκ Βουλγάρων υπηκόων, 
υπευθύνων προς τήν κυβέρνησιν διά τήν κατά τούς νόμους τοϋ κράτους λει
τουργίαν τών σχολείων τής κοινότητος. Τούτου ένεκα ή εφορεία συνειργάζετο 
μετά τής δημονεροντίας, περιορισθείσης εΐς τέσσαρα μέλη καί άπετέλεσε τήν 
έφοροδηιιογερονciav τής κοινότητος δεκαμελή υπό τήν προεδρείαν τού έκά- 
στοτε μητροπολίτου, φροντίζουσαν περί πάντων τών κοινοτικών πραγμάτων. 
Ή  κοινότης ειχεν έμμισθον γραμματέα, οστις ήτο τοιοΰτος καί τής μητρο
πόλεως, ίδιον δέ επιστάτην επί τών κτημάτων της καί εισπράκτορα. Καθή
κοντα δε ταμίου άνελάμβανεν εκάστοτε τών δημογερόντων τις, κάτοχος τής 
λογιστικής. Δημογέροντες έξελέγοντο καί ύπήκοι άλλων κρατών. Τά γραφεία 
τής κοινότητος ήσαν εν τή μητροπόλει, δπου παρέμεινεν ό μητροπολίτης ανέ
καθεν παρά τφ ναφ τής αγίας Μαρίνης (νυν Βουλγαρικής). Τό κοινοτικόν
τοϋτο χτίριον ένεκα τής παλαιότητός του έτοιμόρροπον δν άνεχτίσθη έκ βά
θρων 1890 άρχιερατεύοντος τοϋ ’Ιωακείμ Εϋθυβού?,η τή κοινή συνδρομή 
μόνον τών ‘Ελλήνων.

§ 5) Κανονισμός ςής ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος δεν ΰπήρχεν, 
ώς φαίνεται, μέχρι τών αρχών του δευτέρου ήμίσεως τοϋ 19ου αιώνος ρυθ- 
μιζομένων τών πάντων κατά τήν επικρατούσαν ανέκαθεν παράδοσιν. Έ πι τής 
άρχιερατείας τοϋ μητροπολίτου Χρυσάνθου έν γενική συνελεύσει έξελέγη τφ 
1857 δωδεκαμελής επιτροπεία, όπως, συντάξη τοιοϋτον. Επειδή δέ οΰτος 
συνταχθε'ις τή ?ΐσηγήσει τών διευθυνόντων τότε τήν Βουλγαρικήν κατά τής 
Ελληνικής εκκλησίας κίνησιν ύπεβοήθει τάς Βουλγαρικός βλέψεις, άπερρί-



32 f  K. Μυρτίλου Άποστυλίδου

φθη παμψηφεί εν τη άκολοΰθψ γενική συνελευσει, εις ήν υπεβλήθη προς 
έπικυρωσιν άποδοκιμασθείσης της συντακτικής επιτροπείας Λ).Ή άπόρριψις 
εκείνη εξήγειρε την μηνιν των Βουλγάρων κατά τοϋ μητροπολίτου, τσς κατ’ 
αύτοϋ κατηγορίας καί ραδιουργίας παρά τε ταΐς Τουρκικά!: άρχαΐς καί τω 
πατριαρχείου ών αποτέλεσμα ήτο ή άνάκλησις αΰιοΰ εις τήν βασιλεύουσαν 
καί ή μετάΟεσίς του εις Σμύρνην προς καθησυχασιν των Βουλγάρων. Βρα- 
δυτερον, δτε ΰπεχώρησαν οΐ Βούλγαροι τής κοινότητος (1862), συνετάχθη 
τοιοΰτος επικυρωθείς εν γενική τής κοινότητος συνελευσει, οΰ mutatis m u
tandis άντιγραφον είναι δ τφ 1902 ψηφισθείς οδε. «Κανονισμός τής εν Φι 
λιππουπόλει Ελληνικής ορθοδόξου κοιιόιητος.

’Άρθρ. 1. Ή  Ελληνική ορθόδοξος κοινότης Φιλιππουπόλεως άποτε 
λεΐται εκ πάντων εν γενει των εν τή όμωνυμφ πόλει καί τοΐς προαστείοις 
κατοίκων αυτής των υπαγόμενων εις την πνευματικήν δικαιοδοσίαν του "Ελ- 
ληνός μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως.

"Αρθρ. 2. Διοικητικά σώματα τής κοινότητος εργαζόμενα υπό την 
προεδρείαν τοϋ μητροπολίτου ή τοΰ αντιπροσώπου αυτοί είναι ή δημογε 
ροντία καί ή εφορεία.

’Άρθρ. 3. Ή  δημογεροντία άποτελεϊται εκ τεσσάρων λαϊκών προσώ
πων εκ?νεγομένων διά μυστικής ψηφοφορίας τής εκλογικής γενικής συνελεύ 
σεως καί διά πλειοψηφίας των παρόντων αυτής μελών, εν περατώσει δέ 
ΐσοψηφίάς ρίπτεται κλήρος.

"Αρθρ. 4. Ή  προς εκλογήν δημογεροντίας γενική συνέλευσις καλεί
ται καί προεδρεύεται υπό τής Α. σεβασμιότητας τοϋ μητροπολίτου Φιλιπ- 
πουπόλεως κωλυόμενου δέ ή άπουσιάζοντος αϋτοΰ υπό τοϋ αντιπροσώπου 
αΰτοΰ. Ή  συνέλευσις αϋτη, εις ήν προσκαλούνται επί τή βάσει τοΰ ΰπάρ- 
χοντος έν τή ιερά μητροπόλει βιβλίου των συνδρομών πάντες ανεξαιρέτως 
οΐ έκ των μελών τής κοινότητος φορολογούμενοι, οΐ πληρώνοντες τακτικώς 
τήν ετησίαν αυτών συνδρομήν των εκάστοτε υπό των διοικητικών σωμάτων 
τής κοινότητος άριζομένην, ήτις δεν πρέπει νά είναι κατωτέρα των πέντε 
λεβιων, προβαίνει εις τήν εκλογήν τής δημογεροντίας, οΐοσδήποτε καί άν 
είναι ό αριθμός των εις αυτήν προσελθόντων κατά τήν εν τοΐς προσκλητη- 
ρίοις δρισθεΐσαν ή μέραν και ώραν.

’Άρθρ. 5. "Οπως έκλεγή τις δημογέρων δέον νά είναι μέλος τής Ε λ 
ληνικής ορθοδόξου κοινότητος πληρώνων τουλάχιστον τεσαράκοντα λεβιων 
συνδρομήν εις τήν κοινότητα, νά έχη δέ συμπεπληρωμένον τό τριακοστόν 
έτος τής ηλικίας του. Ό  έφορος δεν δυναται νά εκλεγή δημογέρων. Ό  δέ

§ 5. 1) Τ αονχαλα  Γ. Ή  Βουλγυρσσλαυική συμμορία κτλ. σελ. 42.
2) *Ιδε Κ . Μνρτ. Ά η οστολ ίδ ο υ .  Κώδιξ Νικηφόρου, βρακικά, τόμ, IT' (1011).
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δημογέρων εκλεγόμενος έφορος παύει ών» δημογέρων καί αντικαθίσταται διά 
τοΰ πρώτου έπιλαχόντο; καιά τό άμεσο); επόμενον Cov άρθρον.

"Αρθ. 6. Ό  επί δυο κατά συνέχειαν μήνα; καί άνευ δικαιολογημέ
νης αίτιας απουσιάζων των τακτικών συνεδριάσεων δημογέρων άντικαθί- 
σταται υπό τοΰ πρώτου των έπιλαχόντων, ών κατάλογος τηρείται έν τή μη- 
τροπόλει. Επίσης προσκαλείται ό πρώτο; τών έπιλαχόντων εις τάς ένεκα 
θανάτου ή παραιτήσεώς τίνος τών δημογερόντων κενουμένας θέσεις.

“Άρθρ. 7. Ή  διάρκεια τής υπηρεσίας τοΰ δημογέρΟντος είναι διετής.
’Άρθρ. 8. Δυο μήνας τουλάχιστον προ τή; λήξεω; τή; περιόδου τής 

δημογεροντίας καλείται γενική τών μελών τής κοινότητος συνέλευσις παρά 
τοΰ'μητροπολίτου ή αντιπροσώπου αΰτοΰ; καθ’ ήν δίδεται λογοδοσία τών 
πεπραγμένων υπο τής έφοροδημογερ'οντιας' και εκλέγεται επιτροπεία προς 
Θεώρησιν καΐ έξέλεγξιν τής οικονομικής διετούς διαχειρίσεως τής κοινότητος. 
Ή  επιτροπεία αυτή παρουσιάζει τό αποτέλεσμα τή; εξείέγξεω; έν τή γενική 
προς εκλογήν νέας δημογεροντίας συνελεύσει.

’Άρθρ. 9. Ή  εφορεία συνίσταται εκ τεσσάρων λαϊκών μελών έκλεγο- 
μένων καιά τούς κειμένους νόμους τοΰ κράτους.

’Άρθρ. 10. Ή  εφοροδημογεροντία συνεδριάζει τακτικώς δις τής 
έβδομάδος έν τή ιερά μητροπόλει, εκτάκτως δέ οσάκις προσκληΟή υπό τοΰ 
μητροπολίτου ή τοΰ άντιπροσώπου αυτού' θεωρείται δέ έν άπαρτίρ:, εάν 
ώσι παρόντα πέντε τών μελών τής έφοροδημογεροντίας έκτος τοΰ προε- 
δρευοντος.

’Άρθρ. 11. Αί αποφάσεις τής έφοροδημογεροντίας λαμβάνονται κατά 
πλειονοψηφίαν τών παρόντων μελών' εν περιπτώσει ΐσοψηφίας υπερισχύει 
ή γνώμη, υπέρ ή; έψήφισεν ο προεδρεύων.

’Άρθρ, 12. Τα πρακτικά τών συνεδριάσεων κρατοΰνται υπό τοΰ 
"νραμματέως έν οικίω βιβλίφ πρακτικών και υπογράφονται μετά την έ'γκρι- 
σίν των υπό τών παρόντων μελών έν τή αμέσως επομένη συνεδριάσει.

’Άρθρ. 13 Προ; λεπτομερεστέραν διακανόνισιν τών εργασιών αυτή; 
ή έφοροδημογεροντία δύναται νά συντάΕη έσωτερικόν κανονισμόν επί τή 
βάσει τοΰ παρόντος.

’Άρθρ. 14. Ό  παρών κανονισμός ισχύει επί ές έτη, δύναται δέ νά 
τροποποιηθή μετά παρέλευσιν τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος μόνον τή 
αιτήσει τη; προς εκλογήν νέας δημογεροντίας τακτικής εκλογικής γενική'ς 
συνελεύσεώς 9).

§ 6) Αί πρόσοδοι τής κοινότητος ήσαν αι έτήσιαι συνδρομαί τών

*Έγγρ. 20 σελ. 38, 22 σελ. 42, 23 σε?.. 43, 24 σελ. 46 καί τάς σχετικός ύπ* αυτά 
σημειώσεις.

3) *Ίδε καί Κ. Μ. Ά ποστολ ίδον ,  Ή  Ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις 
κτλ, έν τφ Άρχείφ τοΰ Θρ. Θησαυρού, τόμ. ΣΤ', εγγρ. 47, σελ. 87—89.
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μελών αΰτης, τά μισθώματα των αστικών κτημάτων αυτής και τών ενορία- 
κών έπ! τής Ροδόπης μονών άγ. Γεωργίου, άγ. ’Ανάργυρων και άγ, Κηρΰ- 
κου, προερχόμενων πόντων εκ δωρεών και κληροδοτημάτων, δμογενών, δω
ρεά!.και κληροδοτήματα (έν οΤς τό χιλιόλιρον ετήσιον τοΰ Γ. Ζαρίφη από 
του 1874 και τό διαχοσιόλιρον τοΰ Χρυσοβέργη από τόΰ 1900), τά ετήσια 
δίδακτρα τών εις τά σχολειά της φοιτούντων ευπορών γονέων τέκνα, τά τρο
φεία τών οΐχοσίτων άμφοτέρων τών οικοτροφείων και αΐ εισπράξεις τών 
ναών αΐιτής και τοΰ κηροπηγείου. Τό Βουλγαρικόν κράτος εκ τοΰ καταβαλ
λόμενου έτησίως διδακτικού φόρου κατά τούς κειμένους νόμους υπό τών πο
λιτών του μόνον έπι τής χυβερνήσεως τοΰ Κ. Στοΐλωφ προσήνεγκεν έπιχο* 
ρήγησίν τινα τη ενεργείς τοΰ τότε προέδρου τής εφορείας και βουλευτοΰ 
Καβακλή κ. Δημητριου Ί . Άργυριάδου, προσωπικοΰ παιδιόθεν φίλου τοΰ 
πρωθυπουργού, Αί δέ δαπάναι τής κοινότητος ήσαν ή μισθοδοσία τοΰ έν τοΐς 
σχολείοις διδάσκοντος προσωπικού και λοιπού υπηρετικού, ή τοΰ γραμματέως 
και τού επιστάτου τών κτημάτων της και είσπράκτορος, ή συντήρησις τών 
ναών χα! τών δσπιταλίων έπι τουρκοκρατίας καταργηθέντοιν άμα τη απελευ
θερώσει 1878 τής χώρας {νοσοκομείου καί πτωχοκομείου) και άμφοτέρων τών 
Ζαριφείων οικοτροφείων, βοηθήματα εις πτωχάς αγάμους παρθένους προς 
υπανδρείαν και εΐς ενδεείς οικογένειας δίς τοΰ έτους κατά τά Χριστούγεννα 
και τό Πάσχα, μικρά τις έπιχορήγησις εις τον μητροπολίτην, φόροι χα! δια- 
τήρησις τών αστικών κτημάτων και άλλαι τινές* (θέρμανσις, ύδροληψία, γρα
φικά, σχολικά είδη, κηροπηγεΐον κτλ.). At δαπάναι έν τοΐς τελευταίοις χρό* 
νοις περ! τάς τέσσαρας χιλ. λίρας ύπερέβαινον τάς έτησίας προσόδους, έξ οΰ 
ό προϋπολογισμός κατέλειπεν ελλειμα, δπερ έχαλύπτετο διά δανείου, άπο- 
σβεννυμένου διά γενομένων ακολούθως εράνων κα! οικονομιών.

Οί ναο! τής κοινότητος, οιτινες έκτίσθησαν και άνεκτίσθησαν κα! διε- 
κοσμήθησαν δι1 εράνων κα! δωρεών τών ενοριτών των κα! τών άλλων φιλο- 
θρήσκων ορθοδόξων χριστιανών τής πόλεως, συνετηροΰντο εΰπροσώπως διά 
τής πωλήσεως άγιοχηρίων κα! τών ωρισμένων τελών έπ! τών τελουμένων έν 
αύτοϊς κηδειών, μνημοσυνών, βαπτισμάτων κα! γάμων, τών ένοικίων τών 
Ιδίων των μικρών αστικών κτημάτων κα! τών μηνιαίων από τοΰ 1895 συν
δρομών τών ένοριτών1)· Διφκοΰντο δέύπό τριμελούς επιτροπείας έκαστος, τών 
επιτρόπων, έκλεγομένης υπό τών ενοριτών κα! έπικυρουμένης υπό τής ΐεράς 
μητροπόλεως, λογοδοτούσης δέ κατά την λήξιν τής υπηρεσίας της και τήν 
εκλογήν νέας εΐς τούς ένορίτας. Συνήθως δέ οΐ αΰτοΐ έπίτροποι έξελέγοντο 
έπανειλημμένως, ώστε πολλοί τούτων ήσαν τοιοΰτοι έφ’ ορού ζωής. At δα 
πάναι τών ναών συνίσταντο εις τήν μισθοδοσίαν τών ιερέων από τοΰ 1895 
κα! τών ιεροψαλτών οιτινες είχον κα! τά τυχερά των δικαιώματα έπ! πάσης

§ 6. 1) Κυριλλείου χιόδικος I, σελ, ξη' (76) και II σελ, 106. ”Ιδε έγγραφα 13 
καί τό έν τφ Θραχικφ Αρχεία) τόμ. Ε' 13 κα! ΣΤ' σελ. 20.
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Ιεροπραξίας, καί τοΰ νεοκόρ'ου, είς χόν φωτισμόν καί την ευπρεπή διακόσμη-. 
σιν αύτών καί έπιδιόρθώσιν καί έπισκευάς.

Οι ιερείς άπολαύοντες τοΰ απολύτου σεβασμού των ενοριτών των, σύμ
βουλοι καί παρήγοροι αυτών έν πάση άνάγκη έπί τουρκοκρατίας, ύπήγοντο 
εΐς την πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοΰ μητροπολίτου κατά τούς εκκλησιαστι
κούς κανόνας, χειροτονούμενοι ΰπ* αύτοϋ μετά δοκιμασίαν τή συγκαταθέσει 
τών ενοριτών. *Από πρώτης δέ Μαΐου τοΰ 1883 κοινή άποφάσει τοΰ τε μη-, 
τροπολίτου καί τών πολιτών ούδεμία χειροτονία εγίνετο άνευ τής άδειας τοΰ 
διευθϋντοΰ τής Ελληνικής κεντρικής σχολής καί τών εφόρων αυτής, οίτινες 
ωφειλον νά δοκιμάζωσι τούς υποψηφίους ώς προς την παιδείαν των !). Τινές 
δέ τούτων διεκρίθησαν επί παιδεία, διατελέσαντες καί διδάσκαλοι εν τή Έλ*·. 
ληνική κεντρική σχολή ώ; οι γνωστοί ήμΐν κατά τον δέκατΰν ένατον αιώνα 
Ευγένιος, δις άρχιερατεΰσας προσωρινώς τής μητοοπόλεως, ο οικονόμος Κων
σταντίνος, επί έτη διευθυντής τής Έλλ. σχολής, ό υιός αύτοϋ πρωτοπρεσβύ
τερος Νικόλαος διδάσκαλος έν τή Έλλ. Σχολή, δ αρχιμανδρίτης Νικόδημος 
ηγούμενος γενόμενος ύστερον τής μονής τών αγίων Αναργύρων Κουκλένης, 
6 πρωτοσΰγκελλος Γιώργιος Τζώαννόπουλλος, τελειόφοιτος τής Ριζαρείου 
σχολής, ο ΐεροδιάκονος Ν. Λούσης, ειτα επίσκοπος Κίτρους, καί οΐ τρεις δια- 
τελέσαντες διδάσκαλοι, ό αρχιμανδρίτης ’Ακάκιος καί ή κορωνΐς πάντων ό 
αρχιμανδρίτης Φώτιος Μανιάτης, διδάκτωρ της Θεολογική; τοΰ εν Ά θήνα ις 
Πανεπ. σχολής, είτα δέ έπαξίως κατασχών τον θρόνον τοΰ Χρυσοστόμου.

Κατά γενικήν άπόφασιν τών ιερέων τής Φιλιππουπόλεως ληφθείσαν 
έν σύνελεύσει αύτών εν τή μητροπόλει υπό τήν προεδρείαν τοΰ μητρόπολί-· 
του Νικηφόρου τφ 1833 συνετάχθη 6 κώδιξ τών καθηκόντων των πέριέχων 
δέκα άρθρα, ον ώφειλεν έκαστος νά ακόλουθή. Άναγράφομεν ενταύθα τήν 
άπόφασιν μετά τοΰ κωδικός. «Διά τοΰ παρόντος έκκλησιαστικοΰ Ινυπογρά- 
φου γράμματος γίνεται δήλον δτι, επειδή κατά τον απόστολον Παϋλον καί 
Τιμόθεον «δει τούς πρεσβυτέρους νηφάλιους είναι, διδακτικούς, χρηστοή
θεις, σώφρονας, ευλαβείς καί συνελόντι φάναι καθάπερ φώς λάμποντας τή 
έναρέτφ πολιτείςι μεταξύ τών λαϊκών», διά τοΰτο προς αποφυγήν παντός 
εναντίου τφ ΐεροπρεπεΐ χαρακτήρι συμβάματος εθεσπίσθησαν καί διωρίσθη- 
σαν Ικλκησιαστική ψήφφ έν κεφαλαίοις οΐ εξής δέκα κυριώτεροι οροί, τούς 
οποίους οφείλει έκαστος τών ιερέων οποίας άν ή τάξεως ή ήλικίας φυλάτ- 
τειν μετά προσοχής μεγάλης ω ; αρμόζοντας τφ ιερατικφ αύιών πολιτέύ- 
μάτι. Καί.

Ιον) Καθημερινώς άπαντες οΐ ιερείς νά εύρίσκωνται εΐς τήν εκκλη
σίαν πρωί καί εσπέρας εΐς τήν διωρισμένην ώραν άπ5 αρχής τής ακολουθίας 
έκτος μεγάλης άνάγκης, 2

2) Κυριλλείου κωδικός I, σελ. ρξκ' (176). "Ίδε πρακτικόν εν τφ Θρακικφ 
Άρχείφ. τόμ. ΣΤ', άρ, 28, σελ. 46.
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2ον) Να πείθωνται, νά ΰποτάσσωνται καί νά σέβωνται τούς προε* 
στώτας αυτών κατά πάντα' εις έλλειψιν δέ τοΰ προεστώτος τον επέχοντα τον

3ον) Νά είναι πρόθυμος εις το έργον αυτών, ό καθείς κατά την σει
ράν και τάξιν, δπου έλαχε καί νά τιμώσι τούς ένορίτας αυτών χωρίς νά αύ 
θαδιάζωσιν εις τινα η παροργίξωσι δι3 όποιανδήποτε αιτίαν καί χωρίς νά 
περιφέρωνται εν ταύτιρ άνευ αίτιας εϊς τούς δρόμους καί εις τά όσπίτια της 
πολιτείας.

4ον) Νά έκτελεΐται κατά πάσαν τετραδοπαρασκευήν ή θεία καί ιερά 
λειτουργία καί ενφ εύρίσκωνται οί ιερείς εν ifj εκκλησία εΐτε ψαλλόμενης 
ακολουθίας εΐτε μη νά -είναι ήσυχώτατοι χωρίς την παραμικρόν φωνήν η 
κραυγήν «ο γάρ οίκος κυρίου οίκος προσευχής».

5ον) Νά προσέχωσιν έκαστος νά άποφεΰγωσι την μέθην' καί σχεδόν 
ή οινοποσία καί ρακοποσ ία εις τά όσπίτια τών χριστιανών καί ή μεταχείρι- 
σις τών καπνιστηρίων (τζιμπουκιών) νά λειψή εις τό παντελές.

6ον) Νά φυλάττη έκαστος τον τίτλον του καί τον ιεροπρεπή χαρα
κτήρα του άποφεύγων τά συναλλάγματα καί λοιπά άλισφερίσια καί ενοίκια 
είς τό παντελές' καί σχεδόν έκτος χρείας τυχούσης νά μή περιφέρωνται εις 
την αγοράν καί εργαστήρια λαϊκών, αλλά νά έργάζωνται έκαστος τό έργο- 
χείρον του μέσα εΐς τό όσπίτιόν του άποφεύγοντες εν ταυτίρ τούς προξενι· 
σμούς περί συνοικεσίων χωρίς νά τολμήση τις νά ένεργήση ή εκτελέση.

7ον) Νά φέρωνται με σεμνότητα ακραν τόσον κατ3 ιδίαν ο'ντες, δσον 
καί ευρισκόμενοι μεταξύ λαϊκών χωρίς νά όμιλώσιν 6,τι φθάσωσιν ή νά γε- 
λώσιν άτακτα* ή εις γάμους παρευρισκόμενοι νά πολυπίνωσιν ή νά χορεύω- 
σιν ή νά τραγφδώσι ποσώς, αλλά μάλιστα δσον τό δυνατόν από τούς γά
μους καί τά συμπόσια νά η>εύγωσιν έν καιρφ.

8ον) Νά μελετώσι μέ επιμέλειαν την διάταξιν τής ακολουθίας ερω- 
τώντες εις τά άπορήματα τούς προεστώτάς των διά νά μην άκολουθή παρ
ρησία αταξία καί χασμωδία’ νά φυλάττωσι προς τούτοις έκαστος τούς συνή
θεις έκπαλαι όρους τής ενορίας του χωρίς νά έκτείνωνται δϊ3 αισχροκέρδειαν 
εις δικαιώματα ξένης ενορίας καί γίνωνται άΐτιοι σκανδάλων ή νά άποπλα- 
νώσι τούς ξένης ενορίας χριστιανούς, αλλά μάλιστα καί ερχομένους κατά 
άγνοιαν εΐτε διά βάπτισμα ή στεφάνωμα εΐτε άλλο ενοριακόν δικαίωμα νά 
τούς διευθύνωσιν εΐς την ενορίαν των, δπου ανάγονται χωρίς νά τολμώσιν 
αυτοί νά τούς άγιάζωσιν.

9ον) Νά μή τολμήση τιςάνευ τής άδειας.τοΰ προεστώτός του νά ύπάγη 
έξωθι τής πόλεως εΐς χωρίον ή εις άλλο τι μέρος δι’ όποιανδήποτε αιτίαν' 
ομοίως καί ό προεστώς άνευ τής άδειας τοΰ άρχιερέως, εΐμή διά μίαν'ή δύο 
ήμερας,

■ ΙΟον) Καί τελευτάιον* δφείλουσι καί οϊ προεστώτες ταΰτα πάντα πα·
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ραφυλάττοντες νά προσέχωσι καί οΐ ύπ3 αυτούς ιερείς εις τό νά μή παρα- 
βαίνωσι ταύτα’ αν δέ ο! φαινόμενοι παραβάται των ανωτέρω χρεών έπι- 
πληττόμενοι άπαξ παρ’ αυτών μή διορθώνται αμέσως διδότωσαν την είδη- 
σιν τφ κατά καιρόν άρχιερεΐ, ώστε παιδεύειν τούς τοιούτους άτακτους, (ΐνα) 
του λοιπού μή ύπεραίροι(ν)το' ει δέ κατά φιλοπροσωπίαν οΐ προεστώτες άπο· 
κρΰπτουσι τά πταίσματα των ΰπ’ αυτούς και επομένως παρ’ άλλων φανερω- 
θώσι, θέλουσι παιδεύονται άμφότεροι.

Εις άπαντα δέ ταΰτα τά ανωτέρω κεφάλαια των δρων δστις ήθελε 
προσκρούσει, θέλει παιδεύεται έκκλησιαστικώς χωρίς νά έχη τό δικαίωμα 6 
πταίσας νά προσφέρη μεσίτας λαϊκούς, άλλα προσπίπτων τφ έλέει τής εκκλη
σία: νά διορθώται ώς μέλος τής άγιωτάτης τοΰ Χριστού εκκλησίας. Διό καί 
εχένετο τό παρόν εκκλησιαστικόν αποδεικτικόν γράμμα βεβαιώσει μέν απάν
των των έν Φιλιππουπόλει ένοριακών ιερέων, ύποβεβαιώσει δέ τοΰ νΰν ε\ύ 
δοκίΐί Θεού ΐεραρχοΰντος σεβασμιωτάτου άγιου Φιλιππουπόλεως κυρίου κυ
ρίου Νικηφόρου καί τό μέν πρωτότυπον αυτού ειέθη έν τφ κοινφ κιβωτίφ, 
τό δέ ίσον αυτού κατεστρώθη εν τφ κώδικι τής ΐεράς μητροπόλεως εις πι- 
στωσιν, βεβαίωσιν καί διηνεκή διατήρησαν.

Έν Φιλιππουπόλει 1883, ’Ιουνίου 1η.
Έπυνται 26 ιερέων ύπογραφαί καί ή ύποβεβαίωσις τού αγίου Φιλιπ- 

πουπόλεως. Νικηφόρου β).
§ 7) Ό μητροπολίτης, ώς «προερρήΟη, διέμενεν έν τφ κοινοτικφ κτι- 

ρίφ τής μητροπόλεως εις τον παρακείμενον ής ναόν τής αγίας.Μαρίνης εχο- 
ροστάτει συνήθως, κατά τάς μεγάλας δέ καί δεσποτικάς εορτάς έλειτούργει 
περιστοιχοΰμενος υπό τού κϊ,ήρου εν αύτφ ή εν άλλοις ναοΐς εκ περιτροπής. 
Ή  μητροπολιτική 5έ λειτουργία τελουμένη μεγαλοπρεπώς καί κατανυκτικώς, 
ακολουθούμενη καί υπό κηρύγματος τού μητροπολίτου ή άλλου ιεροκήρυκας, 
προσείλκυε πυκνόν εκκλησίασμα εις δν ναόν εγίνετο. Οΰτω ή εορτάσιμος 
εκείνη ήμερα ήτο πανήγυρις τής ενορίας τού ναού.

Τά έσοδα τού μητροπολίτου ήσαν τά έμβατίκια των ιερέων τής όλης 
επαρχίας τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, τ. έ. ετήσιός τις ούτως, είπεϊν 
επαγγελματικός φόρος, τά στεφανιάτικα δηλ. 6 στεφανικός τού εκκλησιαστι
κού του ποιμνίου φόρος, δστις ήτυ ετήσιος προαιρετικός, δν εκάστη εύπορος 
οικογένεια επλήρωνε, τά χειροτονητικά των ύπ’ αυτού χειροτονούμενων ιε
ρέων, μικρά τις έκιχορήγησις παρά των κοινοτήτων Φιλιππουπόλεως, Στε- 
νιμάχου και.Καβακλή, τά τέλη των υπό τής μητροπόλεως έκδιδομένων δια
φόρων πιστοποιητικών καί αδειών γάμου καί τά τυχηρά αυτού δικαιώματα 
ήτοι αΐ άμοιβαί εκ κηδειών, μνημοσυνών, λεπουργιών, βαπτίσεων, στεφα
νώσεων, οσάκις παρίστατο προσκαλούμενος. Προ τού εκκλησιαστικού των

3) Αυτόθι Κώδ Κυρίλλου I, σελ. ρξβ' (177). *Ίδε καί Άρχεΐον Θράκης, 
εγγρ. 29, τόμ. ΣΤ', σελ. 47.
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Βουλγάρων σχίσματος τά έσοδα αΰτοΰ ήσαν πολλά ενεκα τοΰ μεγέθους της 
επαρχίας, άλλα καί at ύποχρεώσεις του οΰκ ολίγαι ενεκα τοΰ πατριαρχικού 
χρέους, οΰ κατ’ αναλογίαν μετείχε και ή μητρόπολίς του, των προς τάς άρ* 
χάς και άλλα πρόσωπα δώρων έπΐ τη άναρρησει εις τον μητροπολιτιχόν θρό
νον, της πολυπληθούς υπηρεσίας του προς εΰπρεπεστέραν παράστασιν ώς 
αρχηγού τοΰ ποιμνίου του και διαφόρων άλλων τακτικών και εκτάκτων φο· 
ρολογημάτων. Έχ τουτου συνέβαινε πολλάχις ό μητροπολίτης μετατιθέμενος 
εις άλλην επαρχίαν ή άποθνήσκων νά καταλείπη χρέος άντι περιουσίας.

Οΰτω ό άποθανών μητροπολίτης σοφός Νεόφυτος (1692 — 1711) *), 
άφήκε χρέος υπέρ τά εκατόν πουγγία, άπερ άνέλαβεν ό διαδεχόμενος αυτόν 
Καλλίνικος (1711—1725) έπαυξήσας διά είκοσι τριών ετι επί τή χειροτο
νήσει του !). *0 από Σηλυβρίας εις την μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως άναρ- 
ρηθεις Παΐσιος (1818—1821) άνεδέξατο την επαρχίαν κατά τήν Ιδιόχειρον 
σύντομον αυτοβιογραφίαν του «μετά χρέους αΰλικοΰ πουγγίων τριακοσίων 
εξήκοντα' εΰρέθησαν παλαιά επι τοΰ προκατόχου μου διακόσια εξήκοντα και 
εκατόν πςοσετεθησαν νειοσιί συν τή γενομένη ποσοτική προσθήκη τών πεν* 
τήκοντα πέντε πουγγίων από τής γενικής διανομής τοΰ έχκλησιαστικοΰ 
χρέους τοΰ χοινοΰ καθ’ δλας τάς επαρχίας τοΰ οΐχουμενικοΰ θρόνου 3). Τά 
δέ ϊδιά μου χρέη, α έδαπανήθησαν εις τακτικά δωρήματα, εν πόλει φιλοτι- 
[ΐήματα και ελέη και εν τή επαρχίφ εις δώρα προυχόντων εξωτερικών και 
ήμετέρων χριστιανών συνεποσώθησάν άχρι τών πεντήχοντα χιλιάδων *)» τ ε. 
χετρακοσίων εξήκοντα πουγγίων. Κατ’ άπάντησιν τής πολιτείας από 28 Φε
βρουάριου 1850 εΐς πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα προς αυτήν, δι’ οΰ

§ 7. 1) “Ιδε ανωτέρω ούτόθι κεφ. XIX § 2, Νεόφυτος.
2) Τοΰ πρώτου καί παλαιοτέρου κωδικός τής ίερας μηχροπόλεως λήγονχος 

τοΰ 1781, σελ. 116.
3) ”Χδε ανωτέρω αυτόθι, κεφ. XIX § 2, Παΐσιος.
4) Κατά τόν 18ον αιώνα ή οικονομική τοΰ Πατριαρχείου δυσπραγία έφθιι* 

σεν είς τό καιαχόρυφον σημεΐον. "Οdev τά χρέη’ αΰτοΰ διεμοιράσθησαν δπό τοΰ 
ρέκτου πατριάρχου Σαμουήλ τοΰ άπδ Δέρχων (1764—1768) είς τάς επαρχίας καί 
οΰιω έκάστη μητρόπολίς ώφειλε ν’ άποστέλλη κατ’ έτος υπέρ τοΰ 2Γοίνον (πα
τριαρχείου) ώρισμένην ποσότητα πρός εκπτωσιν τών άναληφθέντων ΰπ’ αυτής 
χρεών. Ταΰτα ήσαν τά λεγάμενα αΰλικά χρέη—όμολογία ι. [Κ. Κονμα ,  ίστορ, ιώ ν 
άνθρωπ. πράξεων, τόμ. X, έτ. 1831, σελ. 402). Ά πό τής 8 Άπριλ. 1825 πατριαρ- 
χεύοντος τοΰ Χρύσανθού περιεσώθη πίναξ τών χρεών τοΰιων τών επαρχιών, διη* 
ρημένων είς τρεις τάξεις, έξ <δν ή μέν πρώτη περιελάμβανε τάς σφζομένας καί 
άνεπηρεάστους έπαρχίας, ή δέ δεύτερα τάς φθοράς πεπονθυΐας καί δυστυχησάσας 
διά τάς ανωμάλους περιστάσεις καί ή τρίτη τάς καταπεπατημένας. Τής πρώτης 
τάξεως τά αΰλικά χρέη ήσαν 4.936.667 γρ., τής δευτέρας 1.116.299 γρ. και τής 
τρίτης 1.124.706 γρ. (*Ίδε Εύαγγ. Σαβράμη,  Κατάλογος χρεών πρός τό Πατριαρ- 
χεϊον, βραχικά, τόμ. Ε' (1934), σελ. 235). Τό χρέος τής έπαρχίας Φιλιππουπόλεως 
ήτο τότε 180.000 γρόσια τοσοΰτον δηλαδή δσον εγένειο έπΐ Παισίου, τ. ε. 360 
πουγγίων (500 γρόσια άπετέλουν 1 πουγγίον).
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εκφράζεται απορία περί τής καταλειφθείσης ελάχιστης παρ3 ελπίδα περιου
σίας του μακαρίτου μητροπολίτου Νικηφόρου, μηδαμώς αναλογούσης «μήτε 
εις τό εύπρόσοδον τής λαμπρότατης ταύτης επαρχίας μήτε εΐς τήν φρόνιμον 
οικονομίαν, ήν μετήρχετο ό μακαρίτης εις τά καθ’ εαυτόν» ή Ικκαθαρισθεΐσα 
αύτοΰ περιουσία πλήν τής κτηματικής άποδοθείσης δλης τοΐς νομίμοις κλη
ρονόμοι? άνήλθεν εις 212.953.10 γρ. *), Ό  τελευταίος μητροπολίτης Φώτιος 
(1890—1906) 5 6 7) ενεκα τής ανεπαρκείας των εκ τής επαρχίας του Ισόδων είχε 
και επιχορήγησιν Ικανήν παρά τής 'Ελλάδος προς αξιοπρεπή καί άρμόζοντα 
τφ ύψηλφ ΰπουργήματί του βίον. 'Ο μητροπολίτης άπαξ του έτους περιώ· 
δευεν δλην τήν επαρχίαν του ευλογών και άγιάζων τό χριστεπώνυμον ποιμ
νών του και παρέχων τάς πολυτίμους και σοφάς συμβολάς του εις τάς 
κοινότητας Τ).

§ 8) Άλλ3 ή Ελληνική δρθόδοξος κοινότης Φιλιππουπόλεως δεν ήρ- 
κεΐτο μόνον εις τήν καλήν συντήρησιν τών ευαγών ιδρυμάτων της, όργωσα 
προς κοινωνικήν πρόοδον είχε και τούς συλλόγους της, οϊτινες ελειτουργησαν 
κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν τής ζωής της εύδοκίμως γεννήσαντες 
τήν μίμησιν και τήν άμιλλαν τών συνοίκων Βουλγάρων. Ούτοι ήσαν φι 
λανθρωπικοί, φιλεκπαιδευτικοί και φιλόμουσοι. Οΐ κατά πρώτον Ιδρυθέντες 
σύλλογοι ήσαν : τό φιλανθρωπικόν Σωματεΐον τών καλών έργων (1867) και 
ό Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος τών φιλομούαων (1869) {*), ών ψυχή ήτο ό 
δραστήριος και ενθουσιώδης στιλοβάτης τής εθνικής ιδέας Στενιμαχΐτης 
Βλάσιος Σκορδέλης, διευθυντής τότε τής Ελληνικής κεντρικής σχολής. Ου 
τοι οί δυο σύλλογοι ελειτουργησαν λαμπρώς μέχρι τής καταλυσεως τής τουρ
κοκρατίας (1878) ύποστηριχθέντες υπό τών πάσης τάξεως μελών τής κοινό' 

,τητός πρωτοστατουντων τών επιστημόνων και τών λογίων. Τφ 1880 άντι- 
κατεστάθησαν ούτοι ύπό τής fΕστίας και τής 3Ισχύος, ών δ μέν πρώτος ήτο 
φιλολογικός μετ’ αναγνωστηρίου και μικράς β βλιοθήκης σκοπών τήν εις τό 
κοινόν μετάδοσιν γνώσεων διά διαλέξεων επι ποικίλων θεμάτων κοινωνικών 
και ιστορικών, γινομένων κατά τον χειμώνα υπό δυναμένων νά διαπραγμα 
τευθώσιν άξιόν τι λόγου και κοινής ώφελείας ζήτημα' ό δε δεύτερος ήτο 
φιλανθρωπικός, ερχόμενος αρωγός είς ενδεείς οικογένειας, στεγασδεϊς δέ εις 
τον πρώτον όροφον τοΰ νηπιαγωγείου τής αγίας Μαρίνης, δπερ ΐδί<? δαπάνη 
εκτισεν εν τή αυλή τής εκκλησίας και εδωρήσατο εΐς τήν κοινότητα, ήρξατο

5) Κωδικός Κυρίλλου τής ίερας μητροπόλεως (1781—1815), σελ. νξ' (63—65), 
Άρχεϊον Θράκης τόμ. Ε' σελ. 72, Ιγγρ. 9.

6) Κωδικός Νικηφόρου, σελ. 15—16 και τόν Ισολογισμόν 18—21. 'Ωσαύτως 
Θραχικά τόμ. ΙΒ ' (1939) σελ. 26—27 και τόμ. ΙΕ' (1910) έγγρ. 3.

7) “Ιδε κατωτέρω αύιόθι, κεφ. XIX, § 2, Φώτιος. Ή  περιοδεία αΰτη κατά 
τήν εκκλητιαστικήν φρασεολογίαν εκαλείτο διά τής τουρκικής λέξεως δεβρι.

§ 8. 1) Βλ, Σκορδέλη, “ΕκΟεσις ιώ ν  πεπραγμένων του έν Φιλιππουπόλει 
Ελληνικού συλλόγου ιών φιλομούσων (1872—1873), έν Κων)πόλει, ετ. 1871, σελ. 5.
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διοργανών καί οΰτος διαλέξεις εν τη εΰρεία τοϋ νηπιαγωγείου αιθούση 
άμιλλώμενος προς την Εστίαν, ήτις έκ τουτου άπέθανε. Tcp 1894 υπό φι- 
λομουσων νέων ΐδρυθη ο φιλαρμονικός Όρφεύς, σκοπών την διάδοσιν της 
μουσικής καί την καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν τοϋ μουσικοΰ αισθήματος των 
ενεργών μελών του, συγκροτήσας εν βραχεί χρόντρ άρίστην ορχήστραν πνευ
στών καί εγχόρδων οργάνων μετά χορωδίας καί άπό τοΰ 1900 διοργανών 
τον χειμώνα συναυλίας ' καί χοροεσπερίδας εν τή αιθούση τής σχολής τής 
άγιας Παρασκευής μετασκευασθείσης καταλλήλως, Άπό τοΰ 1902 εΰρυν 
ιθέντος τοϋ σκοποϋ αύτοΰ ενεκα τής ΰποστηρίξεως, ής παρά πάντων έτΰγχανε, 
καταργηΟέντος ήδη τοΰ συλλόγου Ίαχνος , ήτις ήθέλησε νά έπέμβη είς την 
διο.ίκησιν τής κοινότητος καί έχρωματίσθη ώς κομματίζόυσα, ίδρυσε δυο 
ετερα τμήματα, τό τριλολογικόν, διοργανοϋν διαλέξεις καί τό φιλανθρωπικόν, 
σιτιξον δωρεάν τάς μεσημβρίας των εργασίμων σχολικών ημερών καί ένδόον 
κατά τάς εορτάς των Χριστουγέννων καί τοΰ Πάσχα τούς αποδεδειγμένους 
απόρους τών αστικών σχολών μαθητάς καί μαθήτριας. Άπό τοΰ 1905 μέλη 
τινά αΰτοΰ ερασιτέχναι τής σκηνής άπετέλεσαν ίδιον όμιλον, δστις μετά τι- 
νων διδασκαλισσών τοΰ παρθεναγωγείου έδιδε δραματικός παραστάσεις.

Εις την πρόοδον τοΰ καλού τουτου συλλόγου συνέβαλε τά μέγιστα ό 
μόνιμος γενικός γραμματεΰς αΰτοΰ, όστις άφιέρωσεν δλας τάς διαθεσίμους 
του ώρας εις αυτόν, Κωνσταντίνος Κλεοβοΰλης, τελειόφοιτος τών Ζαριφείων 
διδασκαλείων, πρόεδροι δέ αΰτοΰ διετέλεσαν εκ περιτροπής οί δικηγόροι Άχ. 
Μαυριδης, Γ. Κόρου καί ο ιατρός Δ Δούλάς 2). Γφ 1901 τή πρωτοβουλία 
καί ενέργεια τοΰ Νικολάου Τσιγκιρίδου, θεολόγου καί καθηγητοΰ εν χοΐς 
Ζαριφείοις διδασκαλείοις ίδρυθη ή Λ Αναγέννησις, φιλολογικός, διοργανών 
δίς τής εβδομάδο; κοινωφελείς διαλέξεις έν τή αίθουση τοΰ νηπιαγωγείου 
τής Αγίας Μαρίνης κατά τον χειμώνα καί προσελκυων εκάστοτε πλήθος φι 
λομαθών ακροατών εξ άμφοτέρων τών φυλών, διψώντων νά πλουτίσωσι τάς 
γνώσεις των. Άπό τοΰ 1902 ό σύλλογος οΰτος τή ένεργείφ τοΰ προέδρου του 
Μυρτίλου Άποστολιδου καί τή συναινέσει τοΰ διοικητικού του συμβουλίου 
συνέχωνευθη διά λόγους οικονομικούς και συγκεντρωτικούς μετά τοΰ Όρ· 
φέως ως φιλολογικόν αΰτοΰ τμήμα εξακολουθών την δράσίν του. *Η 'Αλλη
λοβοήθεια, σύλλογος τών πατρίων, ΐδρυθείς τφ 1901, τή πρωτοβουλία τοΰ 
εργοδηγού καί καλού πατριώτου Εΰδόξου Νικολαΐδου καί άλλων, σκοπών 
.την διά διαλέξεων, εσπερίδων," εκδρομών, νυκτερινών μαθημάτων, συναυ
λιών, σκηνικών παραστάσεων καί αναγνωστηρίου τόνιοσιν τοΰ εθνικού α ι
σθήματος καί την διατήρησιν τών πατρίων παρά τοίς έφήβοις, τό πλεΐστον 
μάλιστα αΰτοΰ έκ τών εργατικών τάξεων, ώς καί την υλικήν τών μελών ύπο- 
στήριξινκαί την εμπνευσιν παρ' αΰτοίς τής ιδέας τοΰ άποτάμιευέι'ν καί τοΰ

2) ”Ιδε Κ. Μ. Ά ποστολ ιδου ,  Ή  ιερά τής Φίλιπποι πόϊ tως μητρόπολις κτλ* 
έν τφ Άρχείφ Θράκης, τόμ. ΣΤ' έγγρ. 43, σελ, 89—93.
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συνεταιρίζεσθαι. Οϋτος τφ 1902 ΐδρυσεν εν αυτή τη καταρριφθείση των 
Ταξιαρχών έκχ.λησίφ παρά τη μητροπόλει γυμναστήριον, οϋ τά εγκαίνια 
επισήμως έιελέσΟησαν την 19ην Μαΐου. Ή  * Ομόνοια, σύλλογος των Ελλή
νων έν ifj πόλει υπηκόων, σκοπών την συναδέλφωσιν αυτών, ΐδρυθεΐς τφ
1895 και από τοΰ 1903 έχων λέσχην (άναγνωστήριον και συνεντευκτήριον), 
εν ίδιοκτήτφ κτιρίφ παρά τη κεντρική οδφ. Καί ή Ευρυδίκη, σύλλογος των 
‘ Ελληνίδων τής πόλεως κυριών, φιλανθρωπικός και φιλεκπαιδευτικός, ΐδρυ- 
θεΐς τό 1880 και διατηρών τό νηπιαγωγεΐον τοϋ αγίου Κωνσταντίνου, οπερ 
έφερε και τό δνομα αϋτοΰ. Τό κύριον εσοδον τοϋ συλλόγου τουτου ήσαν αΐ 
εισπράξεις εκ τοϋ ετησίου μεγάλου χοροΰ, τοϋ Ελληνικού λεγομένου, δν 
διωργάνωνε κατ5 έτος μετά τάς εορτάς των Χριστουγέννων έν τή αιθούση ενός 
των τριών τής χοινότητος νηπιαγωγείων και από τοϋ 1900 έν τή μεγάλη αι
θούση τοϋ σχολικού κτιρίου Μαρασλή, περιώνυμον διά την παρουσίαν τών 
καλλονών τοΰ ωραίου τής πόλεως φϋλου, διά την πολυτέλειαν τών άμφιε- 
σμών αϋτοΰ, τό πλούσιον κυλικεΐον, την λαμπράν ορχήστραν {τοϋ Όρ- 
φέως) καί την παροιμιώδη χορευτικήν δεξιότητα τών Ελλήνων Φιλιππουπο- 
λιτών και Φιλιππουπολιτίδων. *0 ήγεμών Φερδινάνδος έν έτει 1901 ελθών 
εις τήν πόλιν κατά τάς ημέρας τοϋ χοροϋ και παραστάς εις αυτόν άπροσδο· 
κήτως έμεινε κατάπληκτος διά τήν τάξιν, τον εσμόν τών καλλονών και τών 
πολυτελών και κομψών αμφιέσεων τών κυριών και τήν έκτακτον ορχήστραν, 
ήν έί'όμισεν διι 6 σύλλογος έπίτηδες προσεκάλεσεν έκ Βιέννης και έξέφρασε 
παρρησίφ είς τήν πρόεδρον τοΰ Συλλόγου τήν εϋγενή δέσποιναν Ελένην Δ. 
Άργυριάδου τον θαυμασμόν και τάς ευχαριστίας του. "Απαντες οΐ προμνη- 
μονευθέντες σύλλογοι πλήν τοϋ τής Ευρυδίκης συνετηροϋντο διά τών συν
δρομών και δωρεών τών μελών αϋτών, τινές δ’ ειχον καί άποθεματικά κε
φάλαια εις χρήμα, αξίας και κτίρια. Εΐρήσθω δέ έν τέλει ότι και δυο εφη
μερίδες, τρις τής έβδομάδος, έξεδίδοντο* ή Φιλιππούτιολις τοΰ Δημητρίου 
Κουμαριανοΰ £), σθεναροϋ δημοσιογράφου, πρώην συντάκτου τής έν τφ Βυ- 
ζαντίφ έκδιδομένης Κωνσταντινουπόλεως, άρξαμένη από τοΰ αΰτονομιακοϋ 
καθεστώτος καί συντασσομένη γαλλοελληνιστί μέχρι τής ένώσεως τής Ρωμυ
λίας μετά τής ηγεμονίας (1886) καί ειτα ελληνιστί μέχρι τοΰ 1906 καί αι 
ΕΙδήσεις τον Αίμου, άντ-καταστήσασαι τον μετά δυο έτών έκδοσιν άποθα- 
νόντα Μηνντορα τοϋ Αϊμου, τοΰ φιλολόγου Γεωργίου Μουσαίου, από τοΰ
1896 —1906, εκδιδόμεναι υπό τοΰ λογίου ιατροφιλοσόφου Φιλιππουπολίτου 
Σκαρλάτου Κωνσταντινίδου, συγγενούς και πνευματικού αναθρέμματος τοΰ 
έν ’Οδησσφ μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλή, Φιλιππουπο 
λίτου. Έκ τών προειρημένων δυναταί τις ασφαλώς νά κρίνή περί τών θυ
σιών, άς ύφίσταντο κατά τά τελευταία έτη έκουσίως καί προθϋμως οΐ Έλ- 3 *

3) Ίδε· βιογραφίας Δ. Κουμαριανοΰ καί Σ. Κωνσταντινίδου υπό Κ. Μ. Άπο·
στολίδον  έν τφ Άρχείφ Θράκης, τόμ. 2 ', σελ, 368—Β70.
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ληνες Φιλιππουπολΐται χάριν του εθνισμού των, αιτινες προστιθέμενοι εις 
τούς κρατικούς και δημοτικούς φόρους και εις άλλας εξωτερικός εθνικός συν- 
δρομάς έπεβάρυνον πολύ τον ετήσιον προϋπολογισμόν των.

§ 9) Ή  κατά τό ανθελληνικόν κίνημα τοΰ 1906, άρπαγεΐσα και κα- 
ταληφθεΐσα περιουσία της Ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως κατά την 
ύπό τοΰ αντιπροσώπου αυτής Ή ρ, Διαμαντοποΰλου ύποβληθεΐσαν τή προς 
εκκαθάρισιν των κοινοτήτων περιουσιών Έλληνοβουλγαρική έπι τής άνταλ- 
λαγής των αλλοφύλων πληθυσμών επιτροπεία αΐτησιν τφ 1927 ήτο κατ’ 
άξίςιν εις χρυσά φράγκα ή εξής :

I 'Ιεροί ναοί : ό τής αγίας Μαρίνης εκ 3237 τετρ. μ. μετά τοΰ περι
βόλου του, εν $  εύρίσκετο τό μητροπολιτικόν μέγαρον και τό φερώνυμον 
νηπιαγωγεΐον αξίας 750.000.

β') ό τής αγίας Παρασκευής 5.5000 τετρ. μ. μετά τοΰ περιβόλου του 
αξίας 250.000. γ') δ τοΰ αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης 1530 τετρ. μ. 
μετά τοΰ περιβόλου του αξίας 125.000. δ') ο τοΰ αγίου Δημητρίου 1700 
τετρ. μ. μετά τοΰ περιβόλου του αξίας 150.000. και ε') δ τοΰ αγίου Χαρα- 
λάμπους 1050 τετρ. μ. μετά τοΰ περιβόλου του αξίας 70.000" ήτοι έν όλφ 
άξίας 1.345.000 χ. φρ.

II Σχολεία: α )  ή Μαράσλειος σχολή 4000 τετρ. μ. μετά τοΰ περι
βόλου της αξίας 300.000 β') τό γυμνάσιον των θηλέων (πρώην Έλλην. κεν 
τρική σχολή) 765 τετρ. μ. μετά τοΰ περιβόλου του αξίας 100.000 : γ') τό 
Ζαρίφειον οικοτροφειον των θηλέων (πρώην παρθεναγωγεΐον Σαρή Σταύ 
ροΰ) 675 τετρ. μ. μετά τοΰ περιβόλου του αξίας 65.000 : δ') ή πρώην δη 
μοτική σχολή αγίας Παρασκευής, εν ή τό συσσίτιον τής κοινότητος και δ 
συ'λλογος Όρφεΰς, 1206 τετρ. μ" μετά τοΰ περιβόλου της αξίας 50.000 : ε') 
τό νηπιαγωγεΐον Νικοδήμου αξίας 25.000 : ς-') τό νηπιαγωγεΐον τοΰ αγίου 
Κωνσταντίνου (Ευρυδίκης) αξίας 10 000, και ζ') τό νηπιαγωγεΐον αγίας 
Μαρίνης άξίας 20.000 : ήτοι εν ολφ αξίας 573.000 χ. φρ.

III Προσοδοφόρα κτήματα:  α') εργαστήρια, μαγαζεΐα, δωμάτια κλπ. 
άριθ. 35 ’/a· β') οΐκίαι, εν αις και μία τοΰ αγαθοεργού συλλόγου Ευρυδίκης 
καταληφθεΐσα κατόπιν μετά τό 1913 άριθ. 11, γ') οικόπεδα 32, δ") στάβλος 
μετά δωματίων" ε') φούρνος και Τ') ‘/4 χανίου (Γκοίβύς χάν), πάντα εν δλφ 
άξίας 726. 000 χρ. φρ, ’Ήτοι ή εν τη πόλει καταληφθεΐσα περιουσία άνήρ- 
χετο εις 2.641.000 χρ. φρ. *).

Προς δέ κατελήφθησαν κατά τόν ’Ιούλιον και Αύγουστον τοΰ αύτοΰ 
έτους αί εξής επί τής Ροδόπης μοναΐ άνήκουσαι εις τήν Ελληνικήν μητρό 
πολιν (κοινότητα) Φιλιππουπόλεως : α') ή τών άγίων ’Αναργύρων Κονκλέ- 
νης μετά 1085 δεκαριών αμπέλων, 55 δεκαριών βοσκης και 2 δασών μεγά-

§^9. 1) Ίδ ε  εΙς έφημ. Μπορμπά Φιλ]πόλεως, 16 ‘Απριλ. 1927, άριθ. 1793,— 
ΑΙ Έλλ. έκκλησίαι καί τά σχολικά κτίρια εν Φιλίπόλει.
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λης εκτάσεως : β') ή τοΰ άγιον Κηονχον Βο&ενών μετά 60 δεκαριών αμπέ
λων, 350 δεκαριών χωραφίων 5 δεκαριών λαχανόκηπου καί 1 δάσους, και 
γ') ή τον άγιον Γεώργιον Μηελασιίτσης μετά 528 δεκαριών αμπέλων, 142 
δεκαριών χωραφιών, 2 υδρόμυλων καί 250 δεκαριών βοσκης. Τούτων ή 
αξία ΰπερέβαινε τό 1 και * */a εκατομμυριον χρ. φρ.

Προ τοΰ 1906 καιελήφθησαν προς τοΐς ανωτέρω κα ί: α) ό ναός της 
αγίας Κυριακής μετά τής περιουσίας του' β) τό παλαιόν μέγά νεκροταφεΐον 
τής άγιας Παρασκευής έν φ άνηγέρδη ή νέα Βουλγαρική εκκλησία αγίας 
Παρασκευής (σφετά—Πέτκα)' γ) οΐκόπεδον έξ 900 τετρ. μ. εν $  έχειτο επί 
τουρκοκρατίας τό νοσοκομείου τής χατεδαφισδείσης εκκλησίας των Ταξιαρχών.

ΔιεσώΟησαν από τής καταλήψεως τό επί τοΰ λόφου των Σχοινοβατών 
μεγάρου τοΰ Ζαριφείου οικοτροφείου των άρρένων (πρώην Σαρή Σταΰρου), 
ή πρώην εν Μαρασίφ οΐκίι? τοΰ ϊερέως Δημητρίου Χρήστου και τό πρώην 
οΐκόπεδον τής Ελένης Γεωργίου Γκεμισμερδάν παρά τη έκκλησίφ τοΰ άγ. 
Κωνσταντίνου, διότι οΐ τίτλοι τής Ιδιοκτησίας ήσαν έκδεδομένοι εΐκονικώς 
έπ’ ονόματι τοΰ προέδρου τής έφοροδημογεροντίας Σωτ. “Αντωνιάδου, ΐατροΰ 
κατ’ άντίγραφον αΰτοΰ προς την Κοινότητα από 12 Μαρτίου 1914 (πάντως 
κατΒ άνανέωσιν) μαρτυροΰντος τοΰ Γεωργίου Κΰρου, δικηγόρου. Τό μέγαρον 
δπερ μετά την παΰσιν τής λειτουργίας των κοινοτικών σχολείων εχρησίμευεν 
ώς επαγγελματική σχολή τοΰ έν τή πόλει εμπορικού επιμελητηρίου αντί ετη
σίου ενοικίου 1340 χρ. λεβίων, διατιθεμένου μετά τήν άφαίρεσιν τών έξό 
δων τής συντηρήσεως τοΰ κτιρίου εις τήν περίθαλψιν τοΰ έναπομείναντος 
Έλλ. κλήρου μέχρι τής εκ τής χώραςέκδιώξεώς του, έπωλή9η υπό τοΰ πληρε
ξουσίου αντιπροσώπου τοΰ εΐκονικοΰ Ιδιοκτήτου δικηγόρου Γ, Κυρου εΐς τόν 
Πέτρον Πράτανωφ, ώς δηλοΐ ή από 15 Ιουνίου 1915 συμβολαιογραφική 
επίσημος πράξις a). Ωσαύτως διεσώ9η καί ή έκ δυσμών παρακειμένη τφ 
αΰλογόριρ τής εκκλησίας τής αγίας Μαρίνης οΐχίφ πρώην Κυρζίκογλου, άγο 
ρασδεισα δυο έτη προ τής καταλΰσεως τής Κοινότητας έπ“ ονόματι τοΰ τότε 
ταμιεόοντος “Αλεξάνδρου Λίποβατς. Έπωλή&η καί αΰτη καί τό χρήμα διετέδη, 
ώς λέγεται, ωσαύτως προς περί&αλψιν.

2) "Ιδε Κ.  Μ. Ά π ο ο τ ο λ ί δ ο ν ,  ή Ιερά τής Φΰ]πόλιως μητςόπηλις κτλ. εν τφ
*Αρχείφ Θράκης, τόμ. ΣΤ', έγγρ. 53 σελ. 105—103.
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§ 1) Ό  Ρωσοτουρκικός πόλεμος εληξε διά της συνθήκης τοΰ αγίου 
Στεφάνου tfj 19)3 η Φεβρουάριου 1878, ή δέ Φιλιπποΰπολις διετέλεσε πρω
τεύουσα των από τής Τουρκίας άπελευθερωθεισών χωρών κατά την υπό των 
Ρώσων κατοχήν αυτών από του Τουνίου μέχρι τοϋ Σεπτ. υπό την διοίκησιν 
τοΰ πρίγκ. Ρώσου Δονδούκωφ Κορσακώφ. Έν τή Φιλιππουπόλει συνετάχθη* 
σαν οι πρώτοι νόμοι, ών μέρος έσχεδιάσθη ήδη έν Σιστοβίφ, tfj πράίτη έδρφ 
τής κυβερνήσεως τής Ρωσικής κατοχής και έν χή ευρεία περί αυτήν πεδιάδι 
έτελέσθησαν τά πρώτα γυμνάσια καί αί εορταΐ τοΰ νεοπαγούς Βουλγαρικού 
στρατού, δστις συνεκροτεΐτο εξ εθελοντικών λόχων, σχηματισθέντων κατά τον 
πόλεμον. Διά τής Βερολινίου συνθήκης τής 13)25 “Ιουλίου τοΰ 1878 γενο- 
μένης κατά τά άρθρα 13 — 22 τής βορείου Θράκης, τ. έ. τοΰ λεκανοπεδίου 
τοΰ "Εβρου και ΐοντζου, τοΰ περιλαμβανόμενου μεταξύ Ροδόπης—Αίμου κα'ι 
Ευξείνου πόντου, από νότου δέ όριζομένου υπό τής άνω κοιλάδος τής "Αρ· 
δας και τοΰ βελαετίου Άδριανουπόλεως, αυτονόμου επαρχίας υπό τό όνομα 
* Ανατολική Ρωμυλία (Roumelie orientale—Ost Rumelien) υπό τήν άμε
σον πολιτικήν και στρατιωτικήν επικυριαρχίαν τοΰ σουλτάνου μετ’ ιδίας εθνο
φυλακής και χριστιανοΰ ορθοδόξου διοικητοΰ, εκλεγόμενου υπό τής υψηλής 
Πύλης καθ’ έκάστην πενταετίαν, ή Φιλιπποΰπολις ωρίσθη υπό τών συνυπο 
γραψασών τήν ειρήνην μεγάλων δυνάμεων πρωτεύουσα τής νέας αυτονόμου 
επαρχίας. Αΰτη δίφκήθη υπό τοΰ Ρώσου στρατηγού Στολίπιν μέχρι τής τε
λείας τών Ρωσικών στρατευμάτων από τής χώρας άποχωρήσεως και έκκενώ- 
σεως αυτής.

Ή  υπό τών Δυνάμεων έκλεγεΐσα διεθνής επιτροπεία προς σύνταξιν 
τοΰ οργανικού χάρτου τής αυτονόμου επαρχίας συνφδά τή Βερολινίφ συνθήκη 
άπετελείωσε τό εργον της έν τή Φιλιππουπόλει εντός εννέα μηνών και ό χάρ
της συγκείμενος εκ 495 άρθρων καί 13 κανονισμών υπεγράφη τή 14)26 
’Απριλίου τοΰ 1879 εγκριθείς υπό τής υψηλής Πύλης. Ιδιαιτέρα πρόνοια 
έλήφθη έν αΰτφ πρός προστασίαν τών έν τή χώρα ΰπαρχουσών εθνικών μειο 
νοψηφιών καί εν γένει πρός έξασφάλισιν τής εθνικής καί θρησκευτικής αυτών 
ισονομίας’)■ Ούτως αί έθνικαί τής έπαρχίας μειονοψηφίαι είχον τό δικαίωμα 
ν’ αποστέλλωσιν ίδιους βουλευτάς είς τήν εκ 56 μελών άποτελουμένην βου 
λήν άναλόγως τοΰ πληθυσμού των, νά μετέχωσι τών διοικητικών θέσεων, 
νά έκπαιδεύωσι τά τέκνα των έν τή μητρική των γλώσση καί έν ϊδίοις σχο- 
λείοις καί νά τελώσι τά θρησκευτικά καθήκοντά των έν τή γλώσση των. ’Επί-

§ 1, 1) “Ιδε J ivecek—A r g y r o w ,  οδοιπορικόν. κτλ. σελ. 152 και εξής.
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σημος δέ τής επαρχίας γλώσσα ώρίσθη ή Βουλγαρική, ή Τουρκική, ή 'Ελ
ληνική και ή Γαλλική®) και πάς νόμος και πάσα διοικητική διαταγή συνε- 
τάσσετο και εν ταΐς τέσσαρσι ταΰταις γλώοσαις. Πάντα τά τής επαρχίας έθνη, 
άπαλλαγέντα τοΰ Τουρκικού ζυγοϋ ήσαν εΰηρεστημένα εκ τοΰ νέου πολιτεια
κού καθεστώτος διά τε τήν ελευθερίαν και τήν ισονομίαν και ή χώρα τάχι
στα ήρξατο άναλαμβάνουσα εκ τών από τοΰ πολέμου πληγών βοηθοΰντος προς 
τοΰτο τοΰ φυσικοϋ αυτής πλοΰιου, διότι είναι ή εΰφορωτέρα τής Χερσονήσου ®).

,§ 2) Πρώτος γενικός τής ανατολικής Ρωμυλίας διοικητής διωρίσθη δ 
“Αλέξανδρος Βογορίδης γνωστός έν τή Τουρκίςι υπό τό όνομα “Αλέκο πασάς, 
Βούλγαρος τήν καταγωγήν από τής επί τοΰ Αίμου κωμοπόλεως Κότελ, πρώην 
5έ υπάλληλος ανώτερος παρά τή υψηλή Πύλη καί πρεσβευτής τοΰ σουλτάνου 
παρά ταΐς Εΰρωπαϊκαΐς αΰλαΐς. Υιός τοΰ Στεφάνου Βογορίδου, ήγεμόνος 
τής Σάμου διατελέσανιος καί πολλαχώς κατά τούς εκκλησιαστικούς τών Βουλ
γάρων αγώνας προς τό Πατριαρχείον δράσαντος, Ιγένετο ένΟουσιωδώς δε
κτός υπό συμπαντος τοΰ πληθυσμού τής επαρχίας. Διότι ήτο αρεστός εις τε 
τούς Βουλγάρους καί τούς "Ελληνας καί τούς Τούρκους άτε έν τφ προσώπφ 
του συγκεντρών τήν Βουλγαρικήν εθνικότητα, τήν Ελληνικήν παιδείαν καί 
τήν ανατροφήν και τήν Τουρκικήν υπαλληλικήν ιδιότητα. Τήν Βουλγαρικήν 
γλώσσαν σχεδόν δεν εγνώριζε καί ένεκα τούτου προς τούς Ρουμελιώτας δια- 
λεγόμενος μετεχειρίζετο τήν Γαλλικήν, τήν 'Ελληνικήν καί τήν Τουρκικήν 
κατά τάς περιστάσεις. Τή 1δ)27 Μαΐου τοΰ 1879 δ Ρώσος στρατηγός Στο- 
λίπιν παρέδωκεν έπισήμως έν τή Φιλιππουπόλει τήν διοίκησιν τής επαρχίας 
εις τον Βογορίδην, δστις καθ* οδόν ήδη αντικατέστησε τό Τουρκικόν τρέριον 
διά τοΐλ Βουλγαρικοΰ μελανός καλπακίου, όπως άρέση εις τούς χριστιανούς.

Ό Βογορίδης έγκαταστάς έν τφ παρά τφ "Εβρφ πρώην Τουρκικφ 
διοικητηρίφ διασκευασθέντι διώρισε. τούς ές γενικούς γραμματείς του, ήτοι 
τούς υπουργούς τών εσωτερικών, στρατιωτικών, οικονομικών, δικαιοσύνης, 
παιδείας και δημοσίων έργων καί τούςνομάρχας τής επαρχίας, πάντας Βουλ
γάρους τήν εθνικότητα καί διφκει κατά τάς άρχάς συμηπυνως ταΐς ύποδεί* 
ξέσι τής Ρωσίας καί τή έπιθυμίρ: τοΰ π?νειοψηφοΰντος Βουλγαρικού λαοΰ. 
Έπεμβάς όμως άτελεσφορήτως προς καταστολήν τών ενεργειών τών εν τή 
χώρςι συγκροτηθέντων γυμναστικών συλλογών καί τής εθνοφυλακής υπέρ τής 
ένώσεως τής Ρωμυλίας μετά τής Βουλγαρίας καί υπέρ έπαναστάσεως τών έν 
τή Μαχεδονίςι Βουλγάρων κατά τής Τουρκίας, ευνοουμένων υπό τών προξέ
νων τής Ρωσίας Tscheretew καί Kleber, ύπέπεσεν εις τήν δυσμένειαν τής 
Ρωσίας καί τή απαιτήσει ταύτης ληξάσης τής πενταετοΰς αύτοΰ θητείας αν- 2 3

2) *Ίδε ανωτέρω αύτόθι κεφ. XX § 10.
3) Περί τής συστάσεως τής Ανατολικής Ρωμυλίας έπ ιθι τό εμβριθές καί 

Ιστορικόν άρθ-ρον τοΰ αειμνήστου καθηγ. Παύλον Καρολίδου \ ή Ά νατ. Ρωμυλία 
καί ό Ελληνισμός, έν τφ  περιοδικφ «Ελληνισμός» έτος 1992, σελ. 730—745.
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τικατεστάθη υπό τοΰ γραμματεως του Κρέστοβιτς, γνωστού ύπό τό δνομα 
Γαβριήλ πασά, εξηλληνισμένου και αύτού Βουλγάρου τφ 1884.

§ 3) Ή  εν Φιλιππουπόλει ως πρωτευουση ήδη τής ανατολικής Ρω 
μυλίας χίνησις τοΰ πληθυσμού ήτο λίαν ζωηρά και πλεΐστοι Βούλγαροι εξ 
όλων των μερών τής επαρχίας συνέρρευσαν εις αυτήν άντικατμστήσαντες ευ 
θύς τούς φυγόντας κατά τον πόλεμον είς τήν Τουρκίαν Μωαμεθανούς, ών 
μόλις το εν τέταρτον επανήλθε μετά τήν ειρήνην, και καρπουμενοι τα αγαθά 
τής εξουσίας. Ό  διοικητής εζη λιτώς και άνευ πολυτελείας καί ή διοίκησις 
τής χώρας Ιξετελεϊτο ύπό των εξ προρρηθέντων γενικών γραμματέων, εχόν 
των περί αυτούς πολυπληθή υπαλληλίαν καλώς άμειβομένων. Έ πί δυο μή
νας κατ’ έτος κατά τό φθινόπωρον συνήρχετο ή βουλή, έξ ής έκλεγομένη δε- 
καμελής επιτροπεία παρέμεινεν εν τη πόλει διαρκώς συνεδριάζουσα. 'Η πό 
λις, ήτις κατά τάς πρώτας ημέρας τής Ρωσικής κατοχής επαθεν εκ πολλών 
πυρκαϊών εν ταΐς Τουρκιχαΐς συνοικίαις, ήρξατο έξωραϊζομένη κτιζόμενων 
νέων κτιρίων Ιδίως προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν καί διορθουμένων τών 
οδών. Τότε έκτίσθη έκ βάθρων καί τό άνώτερον Βουλγαρικόν Παρθεναγω 
γεΐον επί τής άκροπόλεως, τό παρά τφ Έβρφ εΰρυχωρον καί ώραΐον Βουλ
γαρικόν τών άρρένων γυμνάσιον καί ό απέναντι αύτοΰ ναός τοΰ Κυρίλλου 
καί Μεθοδίου. Προς αναψυχήν δέ τών κατοίκων μετεβλήθη τό παρά τή 
άγορρ! κείμενον Τουρκικόν νεκροταφεϊον εν τφ *Ορτα-με£άρ είς δημοτικόν 
κήπον, παρ’ $  εκτίσθη καί τό δημαρχεΐον τής πόλεως, ού μακράν 6a αΰτφ 
δπίσθεν τοΰ διοικητηρίου εφυτεΰθη καίό διοικητικός λεγόμενος κήπος προσι
τός είς τον λαόν τρις τής εβδομάδος. Πρώτος δήμαρχος τής πόλεως διωρίσθη 
υπό τοΰ Ρώσου στρατιωτικού διοικητοϋ στρατηγού Βελιαμήνωφ ο Άθανά 
σιος Δ. Σαμακοβλής, ου παραιτηθέντος μετά δυο μήνας έξελέγη ό Κώστα - 
κης Γ. ΓΙέεφ μετά δεκαμελούς συμβουλίου τή 9 10)βρίου 1878, καί τούτον 
γενομένων νέων εκλογών τή 20 Μαρτίου 1880 διεδέςατο όρισθεις υπό τού 
γραμματεως τών δημοσίων έργων ο Τβάν Στέφ. Γκέσωφ 1). Τφ 1882 δή* 
μαρχος εξελέγη ό Πέτκος Καραβέλωφ1 τή ενεργείς 5s αυτού καί τού γραμ- 
ματέως τής παιδείαςΤωακείμ Γκρούεφ ιδρυθη διοικητικφ διατάγματι ή δη
μοσία εθνική βιβλιοθήκη εν τή πόλ,ει, ή πρώτη εν Βουλγαρίφ, ής διευθυν
τής διωρίσθη διά τάς προς τό Βουλγαρικόν έθνος υπηρεσίας του ό κατά τον 
πόλεμον άπολέσας τήν περιουσίαν του, ’Ιταλός σιτέμπορος αλλά λόγιος Τα- 
κέλλα. Ή  βιβλιοθήκη, ήτις τφ 1883 ήρίθμει 4736 τόμους ποικίλλων συγ
γραμμάτων έστεγάσθη τό πρώτον εν τή οΐχίςι τού *Αθαν. Θωμίδου έπί τής 
άκροπόλεως απέναντι τού ναού τής Παναγίας καί τφ 1886 μετεκομίσθη είς 
τό νύν κτίριον, δπερ φκυδομήθη άρχικώς, όπως χρησιμεύση ως βυυλευτή- 
ριον τής Ρωμυλίας, άχρηστον πλέον προς τον σκοπόν του μετά τήν συντελε-

§ 3, 1) *Ίδε Ιφημ. τοΰ δήμου Φιλιππουπόλεως (obschtinski vestnik), άρ. 
28—30, 17 Ιανουάριου 1929, σελ. 3—4.
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σθεΐσαν ενωσιν της επαρχίας μετά τής ήγεμονίας τής Βουλγαρίας. Έχτοτε δ2 3 
έξηκολοΰθησε πλουυιζομενη χαί προχόπχουσα μετά τοΰ προσχεθέντος αυτή 
τοπικού ω ; παραρτήματος άρχαιολογικοΰ καί νομισματικού μουσείου καί 
πινακοθήκης.

Ή  Φιλιπποΰπολις, καίπερ κατά τον πόλεμον έλαττοϊθέντος τοΰ πλη
θυσμοί της ενεκα τής γενικής των Τούρκων φυγής, ήχο τότε ή πολυπληθέ
στερα τής τε ήγεμονίας καί τής Ρωμυλίας πόλις πολλών Βουλγάρων εγκαθι
στάμενων ολονέν καί επανερχόμενων ενίων Τούρκων εις αυτήν. Διεκρίνετο 
δε διά την άναπτυξιν των ιθαγενών αυτής κατοίκων, τον εξευρωπαϊσμόν αυ
τών εν ταΐς κοινωνικαΐς σχέσεσιν ενεκα τών εις την Ευρώπην και την Κων- 
σταντινούπολιν συχνών αποδημιών αυτών καί την εμπορίαν. Μεθ3 δλον δέ 
τον όσημέραι αΰξανόμενον επείσακτον Βουλγαρικόν πληθυσμόν, ή πόλις εξη- 
χολοΰθει διαφυλάττουσα τον ελληνικόν της χαρακτήρα, άλλ’ ήδη προς τή 
Ελληνική καί τή Τουρκική γλώσση εν τε τή άγορρ καί ταΐς κοινωνικαΐς σχέ- 
σεσι ήρξατο λαλουμένη καί ή Βουλγαρική 3) : «εν ταΐς όδοΐς τής Φίλιππου- 
πόλεως ακούεται πλέον λαλουμένη ή Βουλγαρική γλώσσα, αλλά μεθ3 δλον 
τοΰτο,ΐκανώς καί ή Ελληνική καί ή Τουρκική. Παρετήρησα οτι απασαι αϊ 
άστικαΐ Βουλγαρικαί οικογένειαι λαλοϋσι καί Ελληνιστί, αλλά καί μεθ3 δλον 
τοΰτο δΰναταί τις νά ζήση εν τή Φιλιππουπόλει χωρίς νά γνωρίζη μηδέ λέ· 
ζιν Ελληνικήν» *). Πάντη εΰεξήγητον, διότι οΐ 'Έλληνες οί κατέχοντες τότε

2) Jtre cek—A rgyro iv , δδοιπορικόν κτλ. σελ. 155.
3) Ταδτα γράφει ό Jirecek όστις εζησεν έν τη Φιλιππουπόλει επί τοδ αύτο- 

νομιακοϋ καθεστώτος καί εΐτα Ιπεσκέψατο αυτήν μετά την ενωσιν της Ρωμυλίας 
μετά τής ήγεμονίας τής Βουλγαρίας. Χάριν δέ τής άληθείας δέον νά προστεθώσιν 
καί ταϋτα περί τών Βουλγάρων Φιλιππουπολιτών. ΙΙρδ τής άπελευθερώσεως τής 
πόλεως ύπό τών Ρώσων επί τουρκοκρατίας καί ύστερον επί τοΰ αύτονομιακοδ κα
θεστώτος' δΰναταί τις νά εΐπη άσφαλώς δτι ή οικογενειακή γλώσσα τών Βουλγα
ρικών αστικών οικογενειών (ούχί τών προαστείων εί καί έν αύτοΐς πολλαχοδ έλα* 
λεΐτσ ή Ελληνική) ήτο ή 'Ελληνική' διότι απασαι σχεδόν αί οϊκοδέσποιναι ήσπν 
'Ελληνίδες, συζευχθεΐσαι Βουλγάρους, τίμιους καί φιλοπόνους έπαγγελματ(ας έκ 
τών Βουλγαρικών κωμοπόλεων καί πόλεων είς την Φιλιππούπολιν μετοικήσαντας, 
ενιαι δέ καί Βουλγαρίδες, άλλ* έξηλληνισμέναι παρ’ έλληνικαΐς οΐκογενείαις παρ’ αΤς 
έκ παιδικής ήλικίας έλθοδσαι εκ τών πλησίων κωμών υπηρετούν. Οί γνήσιοι Φι· 
λιππουπολΐται Βούλγαροι τής τε παρελθούσης γενεάς καί τής νδν εΐναι σχεδόν 
απαξάπαντες μητρόθεν αΕλληνεξ% οΐ τε ένταΰθα διαμένοντες καί οί είς την Σόφιαν 
μετά την ενωσιν μετοικήσαντες καί μητρικήν γλώσσαν είχον τήν ‘Ελληνικήν. 
Ό κνώ νά ονομάσω τάς άριστοκρατικάς αύτών οικογένειας, αΐτινες καυχώνται επί 
τή εΰγενή Φιλιππουπολιτική αύτών Ιθαγενείς,, όπως μή προσκρούσω είς τήν έθνι- 
«ήν αύτών φιλοτιμίαν, διότι πλεΐστοι αυτών έφάνησαν άμείλικτοι τοΰ 'Ελληνι
σμού διώκται. Ώς άπλοΰν δέ παράδειγμα παρατίθεμαι ένταΰθα τά άφορώντα είς 
τήν πατρικήν μου συνοικίαν, άνήκουσαν είς τήν ενορίαν τής αγίας Κυριακής. Τό 
τετράγωνον αύτής περιλαμβανόμενοι· μεταξύ τών νΰν οδών Βούλκοβιτς, μητροπο
λίτου Παναρέτου, Χατζή Δόκωφ καί 2λαβέϊκωφ, εΐχεν επί τών παιδικών μου χρό"
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τά σκήπτρα εν τη αγορά ένεκα των προς τούς Βουλγάρους συναλλαγών των 
εγνώρικον μαθόντες την Βουλγαρικήν, όπως εγνώριζον πάντες και την Τουρ
κικήν, ένεκα τών προς τούς Τούρκους συναλλαγών των μηδέ των γυναικών 
εξαιρούμενων. Οΐ διερχόμενοι δέ ξένοι ήδύναντο έν τη Φιλιππουπόλει εύκο· 
λώτερον ή άλλαχοΰ να συνεννοηΟώσι, διότι πολλοί τών νεωτέρων Φιλιππου- 
πολιτών ωμιλουν καλώς την Γαλλικήν, τινές δέ καί την ’Αγγλικήν. «Είναι 
δέ οΐ ΦιλιππουπολΤίαι λαός εύγενής καί κόσμιος άναμιμνήσκων τούς κατοί
κους τών μικρών “Ιταλικών καί Ελληνικών πόλεων» 4).

§ .4) Κατά την γενομένην τφ 1880 άπογραφήν τών ψηφοφόρων δη
μοτών τής Φιλιπουπόλεως προς εκλογήν δημοτικού συμβουλίου, εξαιρούμε 
νων εννοείται τών ξένων υπηκόων κατά την από 25 ’Ιουνίου τού αύτοϋ 
έτους εκθεσιν προς τον γενικόν διοικητήν τής ανατολικής Ρωμυλίας τής προς 
τούτο όρισίίε’σης επιτροπείας πάντες οΐ δικαιούμενοι ως έκλογεΐς δημοτικής 
ψήφου άνήλθον εις 6273, ών Βούλγαροι 2360, Τούρκοι 1779, "Ελληνες 
1105, Καθολικοί (ΙΙαυλικιανοι) 590, Εβραίοι 231 καί ’Αρμένιοι 202 *). 
Έάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι εις έκλογεύς αναλογεί εις τέσσαρα ή πέντε * 2) άτομα 
κατά τήν άπογραφήν ταύιην περί τής ειλικρίνειας ής άμφιβάλλομέν3) οΐ Έ λ

νων περί τας τριάκοντα οίκίας, εν α ΐ; καί αί αρχοντικοί καί μεγάλαι τών αδελ
φών Βούλκοβιτς, υιών τοϋ μικροΰ Βούλκου Κούρτοβιτς ή Τσαλόγλου καί κληρο
νόμων αΰτοϋ, τοϋ Παπασαούλ, τοϋ X '’ Κωστάκη Ίωάννου Κοϊμτζόγλου καί τοϋ 
Παύλου Κοΰρτοβιτς, νεωτέρου αδελφού τοϋ Βούλκου. Τούτων αί δέκα μόνον ήσαν 
Βουλγαρικοί, αί δ’ άλλαι ακραιφνείς Έλληνιχαί' αλλά πασών τών Βουλγαρικών 
οικιών γλώσσα ήτο ή Ελληνική, διότι αί οίκοδέσποιναι αυτών πασαι ήσαν Έλλη- 
νίδες· Τά τέκνα αυτών άρρενα καί θήλεα, πάντα συνομήλικα μου, έλάλουν τήν 
Ελληνικήν ώς μητρικήν των γλώσσαν καίπερ είς τά Βουλγαρικά τής πόλεως σχο
λεία φοιτώντα καί αυτή ήτο καί ή έν ταΐς παιδιαΐς ημών γλώσσα, διότι εΐμεθα 
παιδιόθεν φίλοι καί συμπαΐκται. Έ κ τούτου συνέβη έν τοίς παιδικοΐς μου χρό- 
νοις νά μή λάβω τήν ανάγκην τοϋ νά έκμάθω την Βουλγαρικήν γλώσσαν. Δύο 
μάλιστα τούτων υίοΟετηθέντα υπό τών γειτόνων μου Βουλγάρων, όρφανά διασω- 
θέντα εκ τών σφαγών τής Περουστίτσης τφ 1876, τό μέν άρρεν, τό δέ θήλυ, συ- 
νηλικιώται καί συμπαΐκται μου προσφιλείς, μή γινώσκοντα ούδέ γρΐ Ελληνικόν, 
έξέμαθον εντός βραχέως χρόνου τήν 'Ελληνικήν έν ταΐς νέαις των οΐκεγενείαις. 
[Περί τής έλληνογλωσσίας τών Βουλγάρων Φιλιππουπολιτών επί τουρκοκρατίας 
ι5ε καί ανωτέρω κεφ. (ανεκδότου ιστορίας) XX § 1—2],

4) Jirecek, das Fursterthum Bulgarien, W ien, έτος 1891, σελ. 387.
§ 4. 1) Έφημ. τοϋ δήμου Φιλιππουπόλεως, ετ. 1930, Αύγουστου 20, άριθ. 

52-53, σελ. 13.
2) Κατά τάς γενομένα; έν τή Βουλγαρία από τινων ετών βουλευτικά; εκλο* 

γάς, καθ’ άς ή ψηφοφορία παντός πολίτου είναι υποχρεωτική καί ή αποφυγή ταύ- 
της συνεπάγεται βαρύ χρηματικόν πρόστιμον, είς έκλογεύς αναλογεί εις 5 ψυχάς.

3) Ό  αριθμός τών Βουλγάρων έκλογέων φαίνεται δτι εξωγκώθη είς βάρος 
ιώ ν Ελλήνων καί διά φανταστικών ψήφων. Τούτο πιστοποιείται έκ τής άπογρα: 
φής τής γενομένης τφ 1583, καθ’ ήν πάντες οΐ κάτοικοι τής πόλεως άνήλθον είς 
24053, ήτοι ήσαν όλιγαριθμότεροι τών τοϋ έτους 1880, οΐτινες κατά τήν τεθεΐσαν
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ληνες Φιλιππουπολιται εξαιρούμενων των ξένων ύπηκόων δεν υπερέβαινον 
τ«ς 4500 η 5500 ψυχάς απέναντι διπλάσιων και πλέον Βουλγάρων. Οί “Ελ
ληνες τφ 1880 ήσαν σχεδόν ισάριθμοι τοΐς Βουλγάροις μεθ3 δλον τον παμ
πληθή εκ πάσης Βουλγαρικής χώρας εποικισμόν των. Τούτο μαρτυρεΐται καί 
έκ τής στατιστικής των μαθητών των φοιτώντων Βουλγάρων εις τό εξατάξιον 
επαρχιακόν γυμνάσιον, Ελλήνων δέ εις τό εξατάξιον Ελληνικόν γυμνάσιον, 
τό Ζαρίφειον διδασκαλεΐον των άρρένων. Κατά τά πεπραγμένα τοΰ Βουλγα
ρικού γυμνασίου τοΰ σχ. έτους 1881—1882 έκ των 715 μαθητών του μό
νον 112 ήσαν Φιλιππουπολιται ένφ εκ των κατ3 αυτό τό σχολ. έτος τοΰ Έλ" 
ληνικοΰ γυμνασίου 144 μαθητών υπέρ τους 120 ήσαν Φιλιππουπολιται. Ση- 
μειωτέον δέ δτι τότε πάντες οι Βουλγαρόπαιδες, τυφλοί χουτοοι κατά τό πα· 
ροιμιώδες, ετράπησαν εις τό γυμνάσιον, διότι άποφοιτώντες τούτου έμελλον 
νά καταλάβωσί λαμπράς διοικητικός θέσεις μετά παχέων μισθών, οΰς ουδέ 
κατ* δναρ έφαντάσθησαν. Κατά τό προμνημονευθέν έτος έν τή δευτέρςι τοΰ 
εξαταξίου Ελληνικού γυμνασίου τάξει, ή; ήμην μαθητής, ήσαν 35 μαθηταί, 
ών μόνον 5 δεν ήσαν Φιλιππουπολιται, ένφ τής αυτής παραλλήλου τάξεως 
τοΰ Βουλγαρικού γυμνασίου μετά τριών τμημάτων έκ των 207 μαθητών μό
νον 35 ήσαν Φιλιππουπολιται τών λοιπών προερχόμενων έξωθεν. Ωσαύτως 
έν τή έκτη τάξει έκ τών 10 μαθητών 1 ήτο Φίλιππου πολίτης, εν τή πέμπτη 
έκ τών 43 μόνον 2, έν τή τέταρτη έκ τών 89 (δύο τμήματα)—5, έν τή τρίτη 
έκ τών 189 (τρία τμήματα) —15 καί έν τή προπη έκ τών 173 (τρία τμήματα) 
— 534 5). Χειρότερα δέ ή αναλογία φαίνεται έκ τής συγκρίσεως τοΰ αριθμού 
τών τελειόφοιτων τοΰ εξαταξίου Βουλγαρικού παρθεναγωγείου καί τών τοΰ 
Ελληνικού. Έ νφ  έκ τοΰ Ελληνικού άπεφοίτων κατ3 έτος περί τάς 20 νεά- 
νιδας, ών υπέρ τάς 10 Φιλιππουπολίτιδες, εκ τοΰ Βουλγαρικού άπεφοίτησαν 
τφ 1884 —11 ών 1 Φιλιππουπολίτις, τφ 1885—14 ών 3 Φιλιππουπολίτιδες, 
τφ 1886 -12—3, τφ 1887—11 — 1, τφ 1 8 8 8 -9 -4 , τφ 1889—7—2, τφ 
1 8 9 0 -1 0 -2 , τφ 1891—1 5 -4 , τφ 1892—16—4 καί τφ 1893 -29—ού- 
δεμια, ήτοι άπεφοίτησαν έν δλφ καθ’ δλην την δεκαετίαν 24 μόνον Βουλ- 
γαρίδες Φιλιππουπολίτιδες, έν φ  έκ τών τελειόφοιτων τού Ελληνικού παρθε
ναγωγείου κατά τήν αΰιήν δεκαετίαν υπέρ τάς 100 ήσαν Φιλιππουπολίτι- 
δες 6) Κατά δέ τήν γενομένην τοΰ πληθυσμού άπογράφήν τή 1η’Ιανουάριου 
τού 1885 ή πόλις ήρίθμει 33442 κατοίκους, ών 16752 Βούλγαροι, 7144

αναλογικήν βάσιν ενός ψηφοφόρου πρός τέσσαρας ή πέντε ψυχάς άνήλθον εϊς 
25092 ή είς 31365, ένφ είναι γνωστόν οτι 6 πληθυσμός τής πόλεως Ιπΐ τοΰ αΰτο- 
νομιακοΰ καθεστώτος κατ’ έτος ηΰξάνειο καί δέν ήλαττοΰτο.

4) *Ίδε Pyrv godischen otschet na oblastna reahia gym nasia vif Plov
div za outschebna godina 1881—82, σελ. 56—75 (—Τά πεπραγμένα τοΰ πραγμα
τικού γυμνασίου Φιλιππουπόλεως κατά τό σχολικόν έτος 1881—82).

5) Λεύκωμα επί τή πεντηΚονταετηρίδι τοΰ Βουλγ. γυμνασίου τών θηλέων 
Φιλιππουπόλεως, έτος 1934, σελ 115 καί έξης' (κατάλογος τελειόφοιτων).

4



50 t  K. Μυρτίλου Άποστολίδου

Τούρκοι, 5497 "Ελληνες, 2168 Εβραίοι, 1061 ’Αρμένιοι και 112 ’Αθίγ
γανοι. Προς δε ιούιοις έδηλώθησαν 151 ’Ιταλοί, 112 Αυστριακοί, 80 Γάλ
λοι, 61 Ρώσοι και Β04 άλλων εθνικοτήτων e).

Αυτή ήτο ή πρώτη γενομένη συστηματική διά δελτίων άπογραφή τών 
κατοίκων Φιλιππουπόλεως. Και ό μέν γενικός τών κατοίκων αριθμός ταΰτης 
είναι αναμφισβήτητος, ούχι όμως και δ τών Βουλγάρων και ό τών Ελλή
νων. Διότι, εάν θέλω μεν νά εΐμεθα ειλικρινείς δέον νά άφαιρέσωμεν εκ τοϋ 
τών Βουλγάρων τουλάχιστον τό εν τρίτον αυτού, καθ’ οσον εν αυτοΐς συμ- 
περιεληφθησαν και ο! Παυλικιανοι ώς βουλγαρόφωνοι (βουλγαροκαθολικοί), 
έδηλώθησαν δέ εν τοΐς άπογραφικοΐς δελτίοις ώς Βούλγαροι υπέρ τάς δυο 
χιλιάδας Ελλήνων εΐτε ενδίδοντες είς εισηγήσεις Βουλγάρων συγγενών είτε 
νομίζοντες δτι προάγουσι βέλτιον τά υλικά των συμφέροντα, εάν έδηλοΰντο 
ως Βούλγαροι, άφοΰ ή θρησκεία αυτών παρέμεινεν ή αυτή, διότι "Ελληνες 
και Βούλγαροι έδηλοΰντο ώς ορθόδοξοι χριστιανοί, τών Βουλγάρων μη θεω- 
ρούντων εαυτούς ώς σχισματικούς.

Ό καθαρός 'Ελληνικός πληθυσμός τότε κατά τούς κατ’ ενορίας κα 
ταλόγους τούς έν τη ελληνική μητροπόλει συντεταγμένους ύπερέβαινε τάς 
οκτώ χιλιάδας, ουδέποτε δέ και βραδύτερου κατήλθε τών επτά χιλιάδων μέ
χρι τής έν ετει 1906 καταλύσεως τής Έλλ. Κοινότητος Τ). "Οθεν μετ’ όλΐ- 6 7

6) J ire cek—Argyro-zv, 'Οδοιπορικόν κτλ. σελ. 155.
7) Άπό τών μέσων ήδη τοΰ 19ου αίώνος 5 Ιθαγενής Ελληνικός πληθυσμός 

τής Φιλιππουπόλεως βαθμηδόν έφθινε καί μεθ* δλην τήν έγκατάστασιν ιδίως έπί 
τοΰ αύτονομιακοΰ καθεστώτος Ελληνικών οικογενειών άλλοθεν, έν άνπθέσει πρός 
τόν Βουλγαρικόν, δστις ηύξάνετο άλματικώς. “09εν ό αριθμός αύτών ούδέποτε 
ήδυνήθη κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν νά ύπερβή τόν σημειωθέντα. Τοϋτο 
δ’ ώφείλετο είς πολλάς καί ποικίλας αιτίας. Τών άρρένων δ ανέκαθεν εκπατρι
σμός πρός εΰρεσιν καλλίτερος τύχης δλονέν ηύξάνετο, εξ ού ήλαττοΰντο τά συνοι
κέσια καί ή δημιουργία νέων Ελληνικών οικογενειών, μετά δέ τήν κατάλυσιν τής 
Τουρκικής κυριαρχίας πολλοί άποβλέποντες είς τό ύλικόν των συμφέρον έξεβουλ- 
γαρίζοντο, δπως καταλάβωσι κυβερνητικός θέσεις, διότι μόνον Βούλγαροι τήν 
εθνικότητα διωρίζοντο είς αύτάς, Πολύ δέ συνετέλεσεν είς τόν έκβουλγαρισμόν 
πλείστων οικογενειών καί ή επιγαμία τών θυγατέρων των ελλείψει Ελλήνων μετά 
‘Βουλγάρων διοικητικών υπαλλήλων καί αξιωματικών τοΰ στρατοΰ, οΐτινες προετί- 
μων κατ' άςχήν τάς Έλληνίδας τών Βουλγαρίδων διά τε τήν πνευματικήν άνά- 
πτυξιν, τήν οικογενειακήν ανατροφήν καί τούς καλούς κοινωνικούς τρόπους. Έκ 
τών υπέρ τούς εκατόν συμμαθητών μου, γνησίων Ελλήνων, έν τφ δημοτική σχολή 
τής άγιας Παρασκευής κατά τά έτη 3878 εως 1879 τό ήμισυ καί πλέον, δπερ διέρ* 
ρευσεν άπό τε τοΰ δημοτικού καί 'Ελληνικού σχολείου, εξεβουλγαρίσΟη κατά τάς 
προσωπικός μου έρευνας, ά ; έποίησα μετά πολλοΰ διαφέροντος μετά τήν είς τήν 
γενέτειράν μου επάνοδον τφ 1898. 'Ωσαύτως έχ τών φοιτησάντων Φιλιππουπολι- 
τών εις τά έπτπτάξιπ Ζαρίφεια διδασκαλεία τών άρρένων άπό τοΰ έτους 1890, ών 
άλλοι μέν διέρρενσαν άπό διαφόρων τάξεων, άλλοι δέ καί έπέραναν τόν κύκλον 
τών μαθημάτων, τά είκοσι πέντε εκατοστά έξεβουλγαρίσθησαν, έν οΧς καί δέκα
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γους μήνας οι διευθύνοντες τά τής Ελληνικής κοινότητος κατιδόντες τά εν 
ιή άπογο«φή γενόμενα ενεκα τής αδρανείας των ή Θέλησαν να δείξωσιν είς 
τούς συνοίκους Βουλγάρους και των έξω'κόσμον ιόν πραγματικόν των ‘Ελ
λήνων αριθμόν καί άπεφάσισαν εχ,οντες σύμφωνον καί τόν τότε γενικόν τής 
Ελλάδος πρόξενον, ήκιστα διπλωμάτην, κ, Δοκόν νά εορτάσωσι πανηγυρι
κά); τή 23η ’Απριλίου την ονομαστικήν επέτειον του βασιλέως των Ελλήνων 
Γεωργίου τοΰ Α', εορτήν στολίζοντες δΓ ανθέων τάς τε οικίας καί τά κατα
στήματα αυτών. Γενομένης δέ προς τούτο καταλλήλου κατηχήσεως υπό των 
αρμοδίων από ημερών παρ’ άπάσαις ταΐς Έλληνικαΐς οικογενείαις τήν πα
ραμονήν τής εορτής από μεσημβρίας ήδη προς δεινήν πάντων εκπληξιν εύ· 
ρέθη συμπασα σχεδόν ή πόλις μέχρις αυτών των άκρων κεκοσμημένη 5Γ ‘Ελ
ληνικών σημαιών καί πλέουσα εις τό κυανοϋν χρώμα. Τοΰτο ΰπελήφθη υπό 
τών συνοίκων Βουλγάραιν ώς πρόκλησις τών ‘Ελλήνων καί έξήψε τήν εθνι
κήν φιλοτιμίαν αυτών, Θεωρουντων τήν χώραν Βουλγαρικήν ένεκα τής ήν 
ειχον πλειοψηφίας. "Οθεν διοργανωθέντες αμέσως ομιλοι ζωηρών καί Ενθου
σιωδών νέων υπό τήν διευθυνσιν διδασκάλων καί καθηγητών και τή βοη- 
θεί(? τής αστυνομίας περιήρχοντο τάς οδούς εν πατριωτικοί; ςίσμασί ίΐαι ία- 
χαις καί κατεβίβαζον άρξάμενοι από τοΰ κέντρου τής αγοράς τούς στεφάνου; 
καί τας σημαίας, άς κατεξέσχιζον καί κατεπα'τουν. Οι "Ελληνες έθεώντο τβ'ύ- 
χραίμως τά γινόμενα καί πολλοί προς πρόληψιν συγκρούσεων μόνοι εσπέυ- 
σαν νά καταβιβάσωσι τάς σημαίας από τών οικιών των, ολίγοι δε κατά'τάς 
καθαρά; Ελληνικά; συνοικίας έκ φιλοτιμίας κινούμενοι διεφύλαξαν αυτά; 
μέχρι νυκτός*). ‘Η εκδηλωθεΐσα όμως αύτη ζωτικότης τοΰ έν τή πόλει Ε λ
ληνικού στοιχείου έσχε τόν αντίκτυπον της, διότι έπετάχυνε τόν λανθάνονια 
οργασμόν τών Βουλγάρων πατριωτών προς ενωσιν τήςΑνατολικής Ρωμυλίας 
μετά τής ηγεμονίας τής Βουλγαρίας.

§ 5) Δ ιά τής αναίμακτου τής εθνοφυλακής έπαναστάσεως τή 6)18 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1885 τό καθεστώς τής άνατολικής Ρωμυλίας κατελύθη καί * 30

αξιωματικοί τοΰ Βουλγαρικού στρατού, τελειόφοιτοι οι πλεΐστοι, ών ot Ιπιξήσαν- 
τες νΰν είναι άπόστρατοι συνταγματάρχαι, Δεν προσθέτω τι περί των θηλέων τών 
τελειόφοιτων τών Ζαριφείω ■■. Έκ τούτου δύναταί τις νά συμπεράνη περί τοΰ έπα- 
κολουθήσαντος έκβουλγαρισμοΰ τών Ελλήνων Φιλιππουπολιτών κατά τά επόμενα 
έτη μέχρι τοΰ 1S06 καί τής έντάσεως αύτοΰ από τότε μέχρι νΰν. Τφ 1882 έκ τών
30 χιλ. κατοίκων περί τάς 8 χιλ. ήσαν "Ελληνες, οΐ δέ λοιποί. Βούλγαροι, Τούρ
κοι, ’Αρμένιοι, Εβραίοι, Παυλικιάνοι καί όλίγιστοι Ευρωπαίοι. ΜαζΗοπονλον Μ. 
Στοιχειώδης γεωγραφία τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, σελ. 9, έτος 1883.

8) Μεταξύ τούτων μνημονευτέα ή ενθουσιώδης κυρία ΜαρίαΈωτιάδου, δι
κηγόρου, ή ιις ισταμένη παρά τή θύρρι τής οικίας της μέ τό ρεβόλβερ είςΓχά;Ιχεΐ- 
ρας δεν έπέτρεψεν τόν κατοβιβασμόν τής σημαίας της. "Ιδε έφημ. Φ ιλ ιηηούηο '  
Aiff, έτος XII, 27 Άπριλ. 1885, άρ, 673, σελ. α—β. Επιθέσεις καί βιαιοπραγίαι 
Βουλγάρων κατά τών Ελλήνων Φιλιππούπόλεως κατά τάς 22 — 23 Άπριλ. 1885.
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ή υπό τον Στράνσκη σχηματισθεΐσα προσωρινή κυβέρνησις έκήρυξε την έ'νω- 
σιν τής επαρχίας μετά της Βουλγαρίας. Ό ήγεμών Αλέξανδρος Βάττε,μβεργ 
διά διατάγματος από 9)21 Σεπτεμβρίου άνεγνώρισε την ενωσιν και ώνόμα- 
σεν εαυτόν ήγεμόνα καί της νοτιάς Βουλγαρίας, ως έχλήθη ό ανατολική Ρω
μυλία. Ή  υψηλή Πύλη χαίπερ διαμαρτυρηθεΐσα διά τό πραξικόπημα δεν 
έπενέβη στρατιωτιχώς προς άποχατάστασιν των πραγμάτων, ελ έτρεψε δέ είς 
τον ήγεμόνα νά περιέλθη τήν νέαν επαρχίαν, όπου εγένετο μετ’ ενθουσιασμού 
δεχτός υπό των Βουλγάρων. ’Επακολούθημα τής χηρυχθείσης ένώσεως ήτο 
6 Σερβοβουλγαρικός πόλεμος, οΰ μετέσχε χαΐ ή εθνοφρουρά τής τέως ανα
τολικής Ρωμυλίας τή άδείςι τής Τουρκίας. Ή  διευθέτησις τοϋ ζητήματος 
άνετέθη μετά τον πόλεμον υπό τής έπιχυριάρχου δυνάμεως εις.τάς μεγάλας 
δυνάμεις, ών οί εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευταί προθυμως ήθελον επιδο
κιμάσει την ενωσιν ιών δυο χωρών, εάν ή Ρωσία ενεκα μίσους προς τον 
ήγεμόνα ’Αλέξανδρον μή άντετάσσετο εις τοΰτο. Ή  επακολουθήσασα τή 
25)5 ’Απριλίου του 1886 Τουρχοβουλγαρική συνθήκη άνεγνώριζε τον Άλέ 
ξανδρον ως γενικόν διοικητήν τής ανατολικής Ρωμυλίας επί πενταετίαν αντί 
του καθαιρεθέντος καί έκδιωχθέντος κατά τό πραξικόπημα Κρέστοβιτς, τοΰ 
δργανικοϋ χάρτου τής επαρχίας μέλλοντος νάναθεωρηθή υπό Τουρκοβουλγα- 
ριχής επιτροπείας. ’Αλλά προ τής άναθεωρήσεως τουτου ή εν Σόφιςι συνελ- 
θοΰσα τή 2)14 ’Ιουνίου τών.Βουλγάρων έθνοσυνέλευσις έπεχυρωσε τήν ένω- 
σιν. Είτα επηχολουθησεν ή παραίτησις τοΰ ήγεμόνος Αλεξάνδρου προς έξι 
λέωσιν τής Ρωσίας καί εί καί μήτε ή Πύλη μήτε αΐ συνυπογράψασαι τήν Βε- 
ρολίνιον συνθήκην δυνάμεις άνεγνώρισαν κατά τόπους τήν ενωσιν, αΰιη κατ’ 
ουσίαν εγένετο, διότι τό τε Βουλγαρικόν σύνταγμα καί οΐ Βουλγαρικοί νό 
μοι εφηρμόσθησαν εν τή Ρωμυλίςι, ήτις άπετέλεσαν εχτοτε μέρος τής Βουλ
γαρίας. Τφ 1886 δ νέος ήγεμών τής Βουλγαρίας Φερδινάνδος άνεννωρίσθη 
ταυτοχρόνως υπό τής Πύλης καί διοικητής τής Ρωμυλίας. Διά δέ τής άνα- 
κηρΰξεως τής Βουλγαρίας εις ανεξάρτητον βασίλειον τή 24)5 'Οκτωβρίου 
τοΰ 1908 κατελυθη όλοσχερώς καί ή προσωνυμία τής επαρχίας ανατολική 
Ρωμυ?άα.

'Η ενωσις τής Ρωμυλίας μετά" τής Βουλγαρίας μετέβαλεν άρδην τήν 
φυσιογνωμίαν τής Φιλιππουπόλεως, ήτις άποβαλοΰσα τά πρωτεία εγένετο 
επαρχιακή πόλις πλείστων τών επισήμων αυτής Βουλγάρων κατοίκων εγκα- 
ταστάντων εΐς τήν Σόφιαν. Παρέμεινεν όμως εχτοτε ή δεύτερα μετά τήν 
πρωτεύουσαν πόλις τής Βουλγαρίας δσον άφορρ εις τε τήν πνευματικήν κι 
νησιν καί τον εθνικόν τών Βουλγάρων οργασμόν αυξανόμενη δσημέραι, έξω 
ραΐζομενη καί έχβουλγαριζομένη. 'Όσον δέ ή κατάλυσις τοΰ αΰτονομιαχοΰ 
καθεστώτος τής Ρωμυλίας ήτο ωφέλιμος από εθνικής άπόψεως εΐς τό πλειο 
ψηφοΰν έν τή χώρρ Βουλγαρικόν στοιχεΐον, χαίπερ ύλιχώς ξημιωθέν τότε, 
τοσοϋτον επιζήμια ήτο εις τάς άλλας τής χώρας μειονοψηφίας καί δή εΐς τήν
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Ελληνικήν, ήτις βαρέως εφερε την απώλειαν των κατά την Βερολίνιον συν
θήκην προνομιών. Έκτοτε δέ ύπουλος ή φανερός πόλεμος ήρξατο πλέον 
ενεργουμενος υπό τής Βουλγαρικής κυβερνήσεως προς εκβουλγαρισμόν ή εκ
πατρισμόν των εν τχΐ Βουλγαρίφ Ελλήνων '). «Τά αλλεπάλληλα όμως τολμή
ματα των Βουλγάρων προς κατάληψιν διαφόρων κοινοτικών περιουσιών 
και αΐ συχναί αυτών άπόπειοαι προς επιβουλήν εναντίον τής εθνικής εκπαι- 
δευσεως αντί νά έμβάλλωσι τούς 'Έλληνας εις άθυμίαν καί ατονίαν, τουναν
τίον ένίσχυον τό θάρρος αυτών. Έ ν μέσφ δλιγίστων ευτυχώς μικρόψυχων, 
παραδιδομένων εις εΐδός τι πολίτικου σκεπτικισμού ή μεγάλη πλειονότης δεν 
άπέβαλε τήν πίστιν προς τό μέλλον τοΰ έθνους" τουναντίον δέ ΰπελάμβανεν 
ύπέρτατον καθήκον εθνικόν ν* 2 3 άντέχηται ΐσχυρώς τοΰ εθνισμού της s) » 
Έκραγέντος δέ τοΰ μεγάλου ανθελληνικού κινήματος εν άπάση τή Βουλγα
ρική ήγεμονία τή 6)19 Αύγουστου τοΰ 1906 προς έκδίκησιν διά την εν Μα
κεδονία σάρωσιν τών Βουλγαρικών κομιτάτων υπό τής Ελληνικής υπέρ τής 
άμυνης τής χώρας διοργανώσεως ή Βουλγαρική κυβέρνησις ένδίδουσα εις τήν 
επιθυμίαν δήθεν τοΰ Βουλγαρικού έθνους κατήργησε σιωπηλώς τάς εν τφ 
κράτει της ύφισταμένας κοινότητας καί κατέσχε τούς ναούς, τά σχολεία καί 
τά κτήματα αυτών. Ούτω δέ έκτοτε ήνάγκασε τούς 'Έλληνας, υπηκόους των 
εις άθρόον εκπατρισμόν από τοΰ γενεθλίου εδάφους, οπερ από δυο χιλιάδων 
καί πλέον ετών κατοικούν, εξ ού καί δ τής Φιλιππουπόλεως Ελληνισμός εξε 
μηδενισθη s).

§ 5 1) Κατά τήν στατιστικήν τοΰ έτους 1893 ό ‘Ελληνικός πληθυσμός τής 
Φιλιππουπόλεως παρουσιάζεται έτι πλέον ήλλατωμένος αύξανομενου τοΰ Βουλγα
ρικού. Οΰτω εκ τών άπογραφέντων 36033 Φι,λιππουπολιτών μητρικήν γλώσσαν εϊ· 
χον Βουλγαρικήν 20831, Τουρκικήν 6149, ‘Ελληνικήν 3906, ‘Εβραϊκήν 2696, ‘Αθιγ- 
γανικήν 161, Γαλλικήν 75, Γερμανικήν 261, Ρωσικήν 31, καί διάφοροι 1392, έξ χδν 
969 τήν Άρμενικήν καθ’ όλον τόν νομόν. J ir e c ek—A rgy row , αυτόθι, σελ. 155 
σημ. 33. Προφανώς πλεΐσιοι τών ‘Ελλήνων χάριν τοΰ νομιζομένου ΰπ’ αύτών υλι
κού σι-μφέροντος έδήλωσαν εν τοΐς απογραφικοΐς δελτίοις ώς μητρικήν των γλώσ
σαν τήν Βουλγαρικήν. Κατά τήν δημοτικήν άπογραφήν τοΰ 1896 κάτοικοι ήριθμή- 
Οησαν 41300. ”Ιδε V. Kuntschew, Ottscliestvena Geographia, Plovdiv, έτος 
1897, σελ. 170-171.

2) Π. Καρολ ίδου , ένθα άνωτ. έτ. 1903, σελ. 54.
3) Κατά τάς στατιστικός πληροφορίας τής Ιερός μητροπόλεως Φιλιππουπό- 

λεως επί τή βάσει άπογραφής «ατ* ενορίας τών ‘Ορθοδόξων 'Ελλήνων ΰπό τών 
Ιερέων τών έν Φιλιππουπόλει τή 16η ’Ιουλίου 1906 (ήμέρα ιού Ανθελληνικού χινή: 
ματος) Ελληνικοί οίκογενειαι δναμφ ίσβήζηνο ι  1014. ’Εκ τούτου τή 11η Μαΐου τού 
1910 παρέμειναν ακόμη 354 εκπατρισθεισών έν τφ μεταξύ 657. Μετά δέ τήν περί 
ανταλλαγής τής συνθήκης εφαρμογήν 1925 αί Ιναπομείνασαι οίκογενειαι έν αΐς 
καί αί τών "Ελλήνων ύ.τηκόων κατήλθον είς εκατοντάδα καί πλέον.
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Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ Τ Η Σ  ΕΝ ΦίΛΙΤΠΤΟΥΤΓΟΛΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ (1906)

Ά ντ ι ν ομ ία ι  έν σ υνταγμχτ ικφ  κρατε ί κ α ί  βανδαλ ισμο ί  έν τφ XX$ α ΐώ ν ι

§ 1) Τό χεφάλαιον τούτο μετά τά εν τφ προηγούμενη εκτεθειμένα 
δλως θά έπερίτυευεν, εάν μή μετά πάροδον εικοσαετία; από της καταλΰσεως 
τής ορθοδόξου Ελληνικής κοινότητας Φιλιππουπόλεως έλησμονεϊτο υπό των 
πλείστων Βουλγάρων ή ΰπαρξις αυτής, αι δέ γενόμεναι τή 16η ’Ιουλίου τοΰ 
1906 βιοπραγίαι χ«ί βανδαλισμοί κατά τε της κοινότητος και των Ελλήνων 
Φιλιππουπολίτών έχαρακτηρίζοντο μικραί τινες εσωτερικά! έν τφ Βουλγαρική 
κράτει άνωμαλίαι. Οι Βούλγαροι έντιμοι Φιλιππουπολιται κ. Κωνστ. Χατζή 
Κάλτσεφ, μητρόθεν 'Έλλην ι), τραπεζίτης και πριοην βουλευτής, ο κ. Όμ 
πρεΐκωφ πρόεδρος τοΰ εν τή πόλει εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητη
ρίου καί ό κ. Βασ. Ίβανώφ έμπορος, άμφότεροι εκ Κοπρίφστίτσης, παιδιά- 
θεν δέ έγκαθεσταμένοι εν τή πόλει, ου; παρουσίασαν οι δικηγόροι τοΰ δή* 
μου τής Πλόβδηφ ώς μάρτυρας ένεκα των πρεσβειών των υπέρ των Βουλ
γαρικών δικαίων ενώπιον τής εν Σόφιςι έδρευοΰσης μεικτής ΰποεπιτροπείας

§ 1. 1) *0 Χατζή Κάλσεφ (Χατζή Κάλτσιος) πατήρ, περιώνυμος τραπέζι της 
έν τή πόλει καί τοίς περιχώροις έπί πλούτιρ καί φειδωλίφ καταλιπών μεγάλην 
περιουσίαν μετά θάνατον εις τούς πέντε υΙούς του, οΰς ώ; φιλόστοργος πατήρ κα
λώς έξεπαίδευσεν, έγημε τρεις γυναίκας, άπάσας ‘Ελληνίδας, επομένως οίκογενεια- 
κήν γλώσσαν εΐχε τήν ‘Ελληνικήν. Ή  πρώτη ήτο άνεψίά τοΰ ίερομονάχου αρχι
μανδρίτου Νικοδήμου, διδασκάλου έν τή Ελληνική κεντρική Σχολή καί είτα ηγου
μένου τής επί τής Ροδόπης μονής αγίων ‘Αναργύρων, μεγάλου δ’ ευεργέτου τής 
Ελληνικής κοινότητος, ή δεύτερα αδελφή των ‘Ελλήνων μεγαλεμπόρων Χατζή Άν- 
τώνογλου καί ή τρίτη αδελφή τής κυρίας Χατζή Βασιλείου παντοπώλου, πενθερας 
τοΰ "Ελληνος μεγαλοκτηματίου Δημ. Κοντοδήμου. ΕΙς τάς τραπεζιτικός του έργα- 
σίας όπεστηρίχΟη κατά τους είδότας πολύ υπό τοΰ αρχιμανδρίτου Νικοδήμου, οστις 
κατέθετε παρ’ αυτή μέχρι τοΰ θανάτου του τάς οικονομίας του.Έ ν τή αύτογράφφ 
διαθήκη τοΰ Νικοδήμου άπό τοΰ 1852 εόρεθείση έν τοίς έγγράφοις τοΰ Μιχαήλ 
Βέϋ Γκιουμουσγερδάν, ενός των εκτελεστών της, άναγινώσκομεν. «Είναι δύο όμο- 
λογίαι τοΰ Χατζή—Κάλτσου, χιλιάδες οκτώ καί πεντακόσιοι άπό 1848 έως 1851, 
Νοεμβρίου 15. Θεωρώντας τόν. λογαριασμόν όλης τής δοσοληψίας, οπού εΐχομεν 
αναμεταξύ μας, τριάντα ίίαρελ&όντων χρόνων, έμειναν νά μοι δίδη μέ κεφάλαιον 
καί τόκον των δύο αυτών ομολογιών του (καί τής άλλης δοσοληψίας) ακόμη ένδεκα 
χιλιάδας καί οκτακόσια πέντε γρόσια, δηλ. λέγω H 805 έως τή Ιδη Νοεμβρίου τοΰ 
1852 έτους». Ό  πρεσβύτερος υιός Κωνστ. Χατζή — Κάλτσεφ, τελειόφοιτος τοΰ έν 
Κωνσταν)πόλει Αμερικανικού Ρυβερτίου κολλεγίου, πολύγλωσσος καί πολυμαθής, 
έπηύξησε την πατρικήν κληρονομιάν διά των τραπεζιτικών του έργασιών. Μδε αΰ- 
τόγραφον διαθήκην Νικοδήμου έν τφ Άρχείω τοΰ Θραχ. λαογρ. Θησαυρού, έτος 
1939, σελ. 96, άρ. εγγράφου 51.

IV
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προς εκδίκασιν των διαφορών μεταξύ της Ελληνικής και Βουλγαρικής κυ- 
βερνήσεως διά την κτηματικήν τής Ελληνικής κοινότητος περιουσίαν, ετόλ- 
μησαν έρωτώμενοι υπό του δικαστηρίου νά εΐπωσι πράγματα, μή τιμώντα 
νήν ειλικρίνειαν αυτών καί ΐταμώς προσπταίοντα εις την αλήθειαν. Ούτω δ 
μεν πολιτευόμενος κ Χατζή Κάλτσεφ, δστις έν τελεί των μαρτυρικών του κα
ταθέσεων άπηρίθμησε πάντας τούς τίτλους του καί τά αξιώματα, άπερ έσχεν 
έν τφ βίφ του μετά τών παρασήμων, ού μόνον ήγνόησε την ΰπαρξιν τής 
Ελληνικής κοινότητος, άλλ* ήρνήθη καί αυτό τό γενόμενον ανθελληνικόν 
συλλαλητήριον, ό δέ κ Β.’Ιβανώφ, δστις διεκράτει έν τή μνήμη του άνεξιτή- 
λως διαφόρους λεπτομέρειας διαλόγου διαμειφθέντος ενώπιον του δεκαετούς 
παιδός ετι όντος, μεταξύ τοΰ 'Έλληνος ΐερέως οικονόμου Παπά Γεωργίου 
καί τοΰ Βουλγάρου γυναικαδέλφου του, ούδαμώς ένεθυμεΐτο τάς. γενομένας 
καταστροφάς τοΰ 1906, προσδεΐς δτι απούσιαζε τής πόλεως κατ’ αύτάς, επα- 
νελθών δέ ήκουσε νά γίνεται λόγος υπό tlvcov περί ασήμαντου τίνος ανωμα
λίας, ,ό δέ τρίτος κ. “Ομπρεΐκωφ, δστις περιέγραψε κατά την αντίληψίν του 
την τής Φιλιππουπόλεως φυσιογνωμίαν ολω; Βουλγαρικήν κατά τό έτος 
1873, οπότε ήλθεν έκ τής κώμης του εις την πάλιν, καί άπηρίθμησε τά εΐ- 
κοσιν επτά κτίρια (εργαστήρια καί πρατήρια έν τή άγορρ), άανα έκέκτητο 
τότε ό ομοεθνής ίου Χατζή Γιώκας ΙΙαύλωφ, δεν ένεθυμεΐτο τά συμβάντα 
τής 16ης “Ιουλίου τοΰ 1906 ουδέ τόν όλεθρόν τοΰ πλείστου τοΰ εμπορικού 
τή; πόλεως κόσμου, εις ον καί αυτός άνήκεν. Αύτόπτης μάρτυς τφν θλ ι
βερών εκείνων συμβάντων, άπερ παρηκολοΰθησα επί τόπου αδεώς ως ξένος, 
διότι έτυχε νά παρευρίσκωμαι έν τή γενετείρα μου'μετά τριετή απουσίαν έξ 
.αυτής καί συλλέξας δσας ήδυνήθην ακριβείς ειδήσεις παρά τών πάθόντιυν 
αφηγούμαι αύτά ξηρώς ένταΰθα.

§ 2) Ή  πλούσια καί ανθηρά Ελληνική ορθόδοξος κοινότης Φιλιπ- 
πουπόλεως, δι ήν ιό Βουλγαρικόν κράτος ήδύνατο ,νά ν περηφανεύεται καί 
κανχαται δεικνύον αυτήν ft; τού; ζένους ώς άρίδηλον τεπμήριον τής νομι- 
μογροαννης και τής άνοχής του Απέναντι τών έν αντφ έϋνικών μειονοψη* 
φιών, κατεστράφη καταλυθεισα- έν μιρί μόνη ήμέρρι, τή 16η ‘Ιουλίου τοΰ. 
1906 παραμονή τής τοπικής εκκλησιαστικής εορτής τής μεγαλομάρτυρος αγίας 
Μαρίνης, οπότε έμελλε νά εορτάση πανηγυρικούς ό φερώνυμος μητροπολιτι· 
κός τής αγίας ναός. ’Από ήμερων ήδη διεθρυλεΐτο δτι τήν ήμέραν εκείνην 
προέκειτο νά συγκροτηΟή έν τή κεντρική τής πόλεως πλατείς τοΰ Τζουμαγιά 
συλλαλητήριον (meeting) υπό τών Βουλγάρων υπέρ τής Μακεδονίας, μεθ’ ο 
θα ήκολουθουν βιοπραγίαι κατά τών Ελλήνων υπό τών Βουλγαρομακεδό- 
νων. καί καταλήψεως Ελληνικών εκκλησιών. "Ενεκα* τών διαδόσεων τούτων 
ό τότε αντιπρόσωπος τοΰ "Ελληνος αρχιεπισκόπου Φωτίου, άπουσιάζοντος 
επ’ άδείςι έν Κωνσταντινουπόλει, αρχιμανδρίτης Φώτιος Μανιάτης, ώ; θρη 
σκευτικός τής κοινότητος ηγέτης καί ο ιατρός Σωτήριος “Αντωνιάδης, ώ;
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πρόεδρος της έφοροδημογεροντίας έπεσκέψαντο τον νομάρχην κ. Μανώλωφ 
καί άνακοινώσαντες αύτφ τά διαθρυλούμενα εξητήσαντο την προστασίαν της 
σεβαστής κυβερνησεως κατά πάσης ενδεχόμενης υπό ταραξιών προσβολής 
κατά τής νομιμόφρονος 'Ελληνικής μειονοψηφίας. Ό νομάρχης καθησύχα- 
σεν αυτούς βεβαιώσας οτι θά λάβη πάντα τά προσήκοντα μέτρα, δπως ή τά- 
ξις μή διασαλευθή κατά την ημέραν τοϋ συλλαλητηρίου, οΰ την συγκρότησιν 
έπιτρεπομένην υπό τοϋ συντάγματος της χώρας δεν ήδυνατο να κωλύση. Ή  
απροσδόκητος όμως αυτού επ’ άδείφ άναχώρησις εκ τής πόλεως τρεις ήμέρας 
προ τοΰ συλλαλητηρίου εις μεγάλους φόβους άνέβαλε τούς "Ελληνας Φιλιπ- 
πουπολίτας άρξαμένους νά ύποπτεΰωσιν δτι εν γνώσει ή και τή πρωτοβου 
λιφ τής κυβερνησεως ετεκταίνετό τι κακόν κατ3 αυτών και την ήμέραν εκεί
νην ποιήσαντες από τής προτεραίας τάς προμήθειας των δεν έ'ξήλθον των 
οικιών των. Καί όντως οι φόβοι αυτών δεν ήσαν άβάσιμοι. Την προτεραίαν 
τής ήμέρας τοΰ συλλαλητηρίου, εις ο από.ημερών αι Βουλγαρικοί τής πό; 
λεως εφημερίδες προσεκάλουν πάντας τούς Βουλγάρους Φιλιππουπολιτας νά 
προσέλΟωσιν δπως διαμαρτυρηθώσι καιά των έν Μακεδονίςι υπό των Ε λ
λήνων κατά των Βουλγάρων γινομένων βιοπραγιών, συμμορία εκ τριακο- 
σίων περίπου προσώπων, ώργανωμένη υπό τοϋ τότε υπουργού των εσωτερι
κών Βουλγαρομακεδόνος Νικ. Γενάδιεφ καί αντικαταστάτου τοϋ πρωθυπουρ
γού 11. Πετκώφ, άπουσίάζοντος έν Βιέννη, άφίκετο έκ Σόφιας εις την Φι- 
λιππούπολιν και κατέκλυσεν έπιδεικτικώς τά κέντρα αυτής. Τή ύστεραίρ ήμέρρ 
Κυριακή, από τής αυγής ήδη καταλαμβάνεται υπό τινων Βουλγάρων ό έν τφ 
προαστείφ Μαρασίφ ναός τοϋ αγίου Χαραλάμπους καί έκδκόκεται ό ΐερεύς 
μετά τοϋ νεωκόρου. Τούτου γνωσθέντος δεν ελειτούργησαν οί λοιπο) Ελληνι
κοί ναοί κατά ποοειλημμένην άπόφασιν τής έφοροδημογεροντίας προς πρό· 
ληψιν συγκρούσεων έν αύτοϊς. Μετά τό συλλαληχήριον συγκροτηθέν περί την 
ένάτην π.μ. ώραν, έν φ ό ρήτωρ έξεφώνησε τον ανθελληνικόν του λόγον, ή 
προειρημένη συμμορία, βαίνουσα έπι διαγεγραμμένου έκ των προτέρων σχε
δίου, εύθύς ήρξατο τοϋ άνθελληνικοΰ της έργου.

Άκολουθουμένη υπό πολλών ραβδοφόρων άγυιοπαίδων καί τινων τής 
κατωτάτης ύποστάιθμης Φιλιππουπολιτών, διότι οϊ γνήσιοί Επίτιμοι Φιλιπ- 
πονπολϊ ιαι  Βούλγαροι—και ταντα προς τιμήν των—ον μόνον dev μειεσχον 
τον συλλαλητηρίου, άλλά κα'ι μει° άλγους επέκρινον τά λυπηρά γεγονότα, επ ι
τίθεται κατά τοϋ παρά τή προμνημονευθείση πλατείρ κειμένου Ελληνικού 
καφενείου Καραμάνου και θραύει πάντα τά έν αύτφ έπιπλα τρομοκρατήσασα 
τούς Οαμώνάς του, έκειθεν δέ έν ϊαχαΤς, ώρυγαϊς και ώδαΐς χωρούσα διά 
τής κεντρικής οδού Ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου προς την Ελληνικήν μητρόπολιν 
λεηλατεί και καταστρέφει τό κέντρον των Ελλήνων υπηκόων «Όμόνοια». 
Εϊτα συγκεντρωθεΐσα διευθύνεται κατά τής Ελληνικής μητροπόλεως και άλ
λοι μέν εισέρχονται εΐς την αυλήν τοϋ μητροπολιτικοϋ ναού τής αγίας Μα·
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ρίνης, ον καταλαβόντες κρουομένού τοΰ κώδωνος σχίζουσι τά εκκλησιαστικά 
βιβλία και χαίουσιν εν τη αύλή, άλλοι δέ παραβιάζοντες τό παρακείμενον 
αρχιερατικόν μέγαρον λεηλατοΰσιν αυτό, χαταστρέφουσιν τά εν αΰτφ γρα
φεία της κοινότητος και διασχορπίζουσι τήν μεγάλην του μητροπολίτου βι
βλιοθήκην, χακοποΐοΰσι δέ οικτρώς τον αρχιερατικόν επίτροπον αρχιμανδρί
την κ. Φώτιον ι). δν καταρρίψαντες λακτίζουσι και πατοϋσι και σχίζουστ τά 
ΐμάτιά του και θά έφόνευον αναμφιβόλους ρίπτοντες εκ τοΰ παράθυρου, αν 
μή έσφζεν αυτόν Στενιμαχίτης τις Βούλγαρος, υιός ίερέως, οσπς και μετε- 
κόμισεν αυτόν βοηθουμενος ύπό αστυφύλακας άναίσθητον έκτων πληγών έφ’ 
άμάίίης εις τό νοσοκομεΐον των καθολικών, δπου ένοσηλευθη επί μήνας καί 
πλέον διατρέξας τον έσχατον κίνδυνον.

Κατά τήν κρίσιμον ταυτην στιγμήν ένεφανίσθη ό φρούραρχος τής πό- 
λεως μετά στρατιωτών καί χωροφυλάκων κα'ι έπιστευθη προς στιγμήν ότι έλη- 
φθη διαταγή εκ Σόφιας, οπούς επιβληθή ή τάξις. Δυστυχώς όμως ό μεν φρού
ραρχος εθεάτο απαθής τά γενόμενα, οΐ δέ χωροφυλακές έβοήθουν τους δια- 
δηλωτάς εις τό έργον των, όπερ παρεΟάρρυνεν αυτούς έτι πλέον. Καταλη- 
φθέντος δέ καί τοΰ έν τή αυλή τοΰ ναοΰ νηπιαγωγείου, ύφ’ ο ήσαν τά γρα
φεία των συλλόγων «’Αναγεννήσεως» καί « ’Ισχύος», άτινα ωσαύτως έλεηλα- 
τήθησαν καί κατεστράφησαν, ή συμμορία διηρέθη εις τμήματα άτινα έλα- 
βον διαη?όρους διευθύνσεις. Καί άλλοι μέν άνήλθον εϊς τήν άχρόπολιν καί 
κατέλαβον κρουομένων των κωδώνων τούς ναούς τοΰ αγίου Αημητρίου καί 
τοΰ άγιου Κωνσταντίνου, τό νηπιαγωγείον τοΰ συλλόγου «Ευρυδίκης», τό 
Ελληνικόν παρθεναγωγειον χαΐ άμφότερα τά επί τοΰ λόφου τών Σχοινοβα
τών κείμενα οικοτροφεία τών άρρένων καί τών θηλέων τών Ζαριφείων δι
δασκαλείων, ών τά έπιπλα, κλίναι, σκεύη, βιβλία, μουσικά όργανα, οσα δεν 
ύπεΕηοέΘησαν ύπό ιών* άγυιοπαίδων, ερρίφθησαν άπό τών παραθύρων ύπό 
τών μαινομένων συμμοριτών κάτω άπό τοΰ λόφου, άλλοι δέ εδραμον προς 
τήν συνοικίαν τής άγίάς Παρασκευής, κατέλαβον τό κατάστημα τοΰ συλλόγου 
«Όρφέως», όπου ήτο καί τό συσσίτιον τών απόρων παίδων, καταστρέφοντες 
τά εν αύτφ, τήν σταυροπηγιακήν εκκλησίαν τής αγίας Παρασκευής καί τό 
νεόκτιστον καλλιπρεπές μέγαρον τής σχολής Μαρασλή, ού κατετεμάχιααν τήν 
Ινεπίγραφον κτιτορικήν πλάκα, κατέθραυσαν τά εργαλεία καί όργανα τοΰ 
εργαστηρίου τής φυσικής καί τής χημείας καί κατέστρεψαν τά αρχεία καί τήν 
πλουσίαν βιβλιοθήκην άρπάζοντες, κατασχιζοντες καί ρίπτοντες άπό τών πα
ραθύρων τά βιβλία ούτης. Περί τήν μεσημβρίαν ήσαν ήδη πάντα τά κοινο*

§ 2. 1) *0 αρχιμανδρίτης Φώτιος (Δημ. Μανιάτης) ανιψιός επ’ άδελφή τοΰ 
αγίου Φιλιππουπόλεως είναι ό άνελθών είς τον Θρόνον τοΰ οϊκουμ. Πατριαρχείου 
Φώτιος Βος άπό Δέρκων. Έσπούδασεν έν τοΐς Ζαριφείοις διδασκαλείοις, εν τή 
Θεολογική Ζχολή τοΰ Πανεπιστημίου Α θηνώ ν άριστεΰσας καί έν τφ Πάνε πίστη- 
μίφ τοΰ Μονάχου. Άπέθυινεν ώ : πατριάρχης τφ 193. ,
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τικά ιδρύματα κατειλημμένα καί λεηλατημένα καταστραφέντων συγχρόνως και 
των τυπογραφείων των δυο Ελληνικών της πόλεως εφημερίδων «Φίλιππου- 
πόλις» καί «Ειδήσεις του Αίμου».

§ 3) ’Αμέσως δ’ ειτα ήρξατο ή καταστροφή καί ή λεηλασία των Ε λ 
ληνικών καταστημάτων αδιακρίτως τής ΰπηκοότητος τών -ιδιοκτητών αυτών. 
Ή  συμμορία, ήτις έν τφ μετα|ύ ηύξήθη διά τής συρροής πολλών κακοποιών 
τής πόλεως στοιχείων δσφρανθέντων κιόροβο (κέρδος αθέμιτον, πλατσικολό 
γημα), διεσκορπίσθη καί)5 ομίλους άνά τάς διαφόρους τής πόλεως συνοικίας 
καί την αγοράν κραυγάζουσα κάιω  οϊ "ΕΙληνες (dolou ghiirtsite), Διά μο
χλών καί σιδηρών εργαλείων παραβιάζονται αΐ θυραι ιών καταστημάτων 
και θραυονιαι, σχίζονται, άνατρέπονται, καταπατοΰνται καί καταστρέφονται 
τά έν αΰτοΐς. ’Ανοίγονται αΐ στρόφιγγες τών βυτίων, τών κάδων, καί τών 
δοχείων τών οίνων καί τών ελαίων καί διαβρέχονται διά πετρελαίου τά αποι
κιακά. Ή  αυτή τύχη άνέμενεν άναμφιβόλως καί τάς υπό τών 'Ελλήνων κα· 
τοικουμένας οικίας εάν μή άπροσδόκητον γεγονός έθετε κατά διαταγήν εκ 
Σόφιας τέρμα εις τους βανδαλισμούς. "Ομιλός τις διατρέχων τήν υπό τον 
λόφον Μουσαίον συνοικίαν περί τήν 3 μ. μ, ώραν διήλθε προ τής οικίας 
τού έ£ ’Ηπείρου Μαλιάδου εργολάβου καί σταθείς προ αυτή; έκραυγαζε καί 
ύβριζε τούς "Ελληνας. Ό Μαλιάδης νομίσας δτι πρόκειται νά παραβιάσωσι 
τό άσυλόν του καί τόν ληστευσωσι, διότι τοϊς πασιν ήτο γνωστόν δτι προ 
ολίγων ημερών κατά δικαστικήν άπόφασιν τφ έμετρήθησαν υπό χοΰ δημαρ
χείου δι’ εργοληψίαν είκοσι χιλ. χρυσών φράγκων, επυροβόλησεν άσκόπως 
έκ τής αυλής ίου προς εκφοβισμόν, άλλ’ ή σφαίρα δυστυχώς διελθοΰσα τήν 
θυραν εύρεν ενα τών διαδηλωτών δν άφήκεν άπνουν. Τούτο φυσικφ τφ 
λόγφ εζηρέθισε μέγιστα τόν δχλον δστις εθραυσε τήν θυραν τής οικίας τού 
φονέως και εισελθών εις τήν οικίαν προς άναζήτησίν του κατέστρεψε πάντα 
τά έν αυτή. Ό  Μαλιάδης όμως προ τής εισόδου τών επιδρομέων κατώρθωσε 
διά τών γειτονικών οικιών νά διαφυγή καί νά έζέλθη εις άλλην οδόν, αλλά 
προφθασθείς υπό τού όχλου εφονευθη διά λιθοβολισμού μή δυνηθέντων τών 
αστυνομικών οργάνων νά προφυλάξωσιν αυτόν μεθ’ δλας τάς προσπάθειας 
των. Οΰτος ο διπλούς φόνος άνηγγέλθη εις Σοφίαν υπό τού αντιπροσωπεύον
τας τόν άπουσιάζοντα νομάρχην γραμματέως τής νομαρχίας κ. Ζέλκωφ, δια* 
τελούντος έν άδιαλείπτφ τηλεφωνική επικοινωνία μετά τού υπουργείου τών 
εσωτερικών καθ’ όλην τήν διάρκειαν τών ταραχών καί έδόθη αυτοστιγμεί 
διαταγή υπό τού 'Υπουργού Γενάδιεφ νά λήξωσιν αΐ βιοπραγίαι διά τής 
φράσεως stiga vetsche {άρκεΐ πλέον).

Καί όντως μετά ήμίσειαν ώραν από τής λήψεως τής διαταγής περί 
τήν 5 μ. μ. ή γαλήνη έπανήλθεν άνά τήν πόλιν καί ή τάξι: αποκατεστάθη. 
Έξ ου φαίνεται δτι ρητή καί αυστηρά διαταγή είχε δοθή είς , τήν διωργα- 
νωμένην συμμορίαν ν’ άποιρυγη οΐανδήποτε αιματοχυσίαν άρκουμένη μόνον-
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εΐς την κατάληψιν των κοινοτικών ιδρυμάτων καί την καταστροφήν των Ε λ
ληνικών περιουσιών.

’Από τής Φιλιππουπόλεως τά κατά τών Ελλήνων συλλαλητήρια .και 
βιοπραγίαι επεξετάθησαν αμέσως εΐς άλλας Έλληνικάς πόλεις καί κωμοπό- 
λεις τοΰ κράτους πρωταγωνιστούσης τής διωργανωμένης τοΰ Γενάδιεφ συμ
μορίας, ή ας μετέβαινεν άμοιβαδόν εΐς αΰτάς. Καθ’ εκάστην Κυριακήν και 
εορτήν μέχρι τής 6ης Αύγουστου εγίνετο και ανθελληνικόν συλλαλητήριον 
μετά τών επακολούθων αύτοΰ. Οΰτω ή λέξις meeting εισαχθεΐσα πρό τινων 
ετών εΐς τό λεξιλόγιον τής Βουλγαρικής γλώσσης προσέλαβε τότε δλως ίδιά* 
ζουσαν έννοιαν καταντήσασα συνώνυμο; τή βιοπραγία καί λεηλασία παντός 
3,τι 'Είληνικόν ναό την προστασία»' καί όνοχην τον έαισήμον κρότον*. Μό
νον ή τής Έλληνικωτάτης Άγχιάλου πυρπόλησις και καταστροφή, ήτις έξέ 
πληξε σύμπαντα τον πεπολιτισμένον τής Ευρώπης κόσμον, εχοντα τήν γνώ
μην μέχρι τότε οτι ο Βουλγαρικός λαός ήιο ο μόνος iv  rfj χεραονήαφ τον 
Αίμον, οστις ήόννατο νομ ίμω ς td dioixfj τας ξένας έΰπκάς μειονοψηφίας , 
εθηκεν οριστικόν τέρμα εΐς τά meeting, άλλ’ ή ανθελληνική κίνησις και μετά 
τήν κατάλυσιν τών 'Ελληνικών κοινοτήτων έξηκολούθησε διά τής άπαγορεύ- 
σεως τής χρήσεως τής Ελληνικής γλώσσης, τής έκδιώξεως τών Ελλήνων ιε
ρέων και διδασκάλων έκ τής χώρας καί διά τής έξασκήσεως δεινού boyco- 
tage κατά τής εμπορίας τών Ελλήνων. "Οθεν ήρζατο ό άθρόος εκπατρισμός 
τών Ελλήνων έκ Βουλγαρίας J).

§ 4) Ίά θλιβερά ταϋτα συμβάντα έζετέθησαν τότε λεπτομερώς εν τε 
ταΤς Βουλγαρικούς καί Έλληνικαϊς έφημερίσιν. ή δέ εν Σοφίφ έκδιδομένη 
υπό τού Σαγκώφ έφημερίς vetscherna posta (εσπερινός ταχυδρόμο:), δρ- 
γανον τού κ, Γενάδιεφ και τών Μακεδονικών τής πρωτευοΰσης κύκλων, ήτις 
από έ: μηνών προπαρασκεύαζε τό άνθελληνικόν εν τή χώρςι κίνημα, δεν 
έπαύετο άγαλλομένη και σκιρτώσα έκ χαράς επί τή εκπληρώσει αύτοΰ και 
συμβουλεύουσα τήν έξαχολούθησιν αύτοΰ μέχρι τελείου άφανισμοϋ τοΰ έν 
Βουλγαρία Ελληνισμού. Ό  Ευρωπαϊκός δμως τύπος και δή ό επίσημος, ώς 
ό Temps τών Παρισίων, ο Teimps τοΰ Λονδίνου, ή Kolnische Zeitung 
ή Neue frei Presse τής Βιέννης, ή Journal τής Γενεύης, ή Gajette τής 
Λαιζάνης και αλλαι εφημερίδες έσχολίασαν διά μακρών τά γεγονότα και δυ- 
σμενώς έξεφράσθησαν κατά τε τών Βουλγάρων, οΐτινες έβιοπράγησαν κατά

§ 3. 1) Ίδε, Syllogue des Thraces Grecs d’Attkenes : Percecution agist 
the Greek in Bulgaria and Oriental Roumelia, Athenes, έτ. 1906. 'Ωσαύτως 
'Εκκλησ ιαστ ικής αλη&είας πατριαρχείου Κων)πόλεως. Επίσημα έγγραφα περί τών 
έν άνατ. Ρωμυλίφ γενομένων τομ. ΚΖ', σελ. 541—701, έτ. 1907. Τόμ. ΙίΗ', σελ, 
3G—31, 136 και 50—52, έτος 1908, Τόμ. ΚΘ', σελ. 107, 116. 125, έτος 1909 καί 
Φωτίου επισκόπου Είρηνουπόλεως ένθα ανωτέρω. Τό ανθελληνικόν κίνημα έν Φι· 
λιππουπόλει, σελ. 368 -385.
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των συνοίκων των Ελλήνων καί κατά της κυβερνήσεως, ήτις δεν ήδυνήθη 
νά προάσπιση τούς αλλοεθνείς πληθυσμούς της εν συνταγματίκώ; κυβερνώ 
μένφ κρατεί.

“Οτι 8έ το κατά των Ελληνικών Κοινοτήτων Βουλγαρικόν κίνημα ήτο 
εργον τής τότε κυβερνήσεως φαίνεται και εκ των ομολογιών τοΰ Βουλγάρου 
μητροπολίτου Πλόβδηφ κυρίου Μαξίμου, δστις ολίγον ύστερον τοΰ κίνημα 
τος μετετέθη από Λόβετς είς Φιλιπποΰπολιν, ας ποιείται άσυστόλως εν ταϊς 
εσχάτως εκδοθείσαις άναμνήσεσι και τή αυτοβιογραφία του. ’Ιδού τι γράφει 
ό άρχιερευς τΰΰ Ύψίστου αυτολεξεί *)■ «Μεταβαίνων εις Φιλιπποΰπολιν 5ιήλ- 
θον έκ Σοφίας, δπου εχρονοτρίβησα ήμέρας τινάς προς δίευθέτησιν ΰποθέ- 
σεών τινων ΰπο τής κιβερνήσεως. Τό πρώτον ζήτημα ήτο : που θά κατοι- 
κήσω ; Έ ν τή Φιλιππουπόλει δεν υπήρχε κρατικόν οίκημα διά τον Βούλγα
ρον μητροπολίτην. 'Ο Έλλην μητροπολίτης κατφκει εν οΐκήματι παρά τφ 
ναφ τής αγίας Μαρίνης. Άλλα κατ’ εκείνον τον χρόνον οΰτος άπουσίαζεν έν 
Κωνσταντινουπόλει επ’ άδείςι, οΐ δε Βούλγαροι ορθόδοξοι Φιλιππουπολϊται 
εΐχον ήδη υπό την κυριότητα tcov πάντας τούς ναούς και τά εκκλησιαστικά 
κτήματα, au ra  ηοαν Ιδιοκτησία των, κλαπέιτων ΰπο των Έλλψ ων (!!). Τι- 
νές των υπουργών, ώς ο έπΐ τών Εσωτερικών Δ. Πετκώφ, ελεγόν μοι : 
—«Θά κατοικήσης εις την Ελληνικήν μητρόπολιν», άλλ’ ό επί τών Εξωτερι
κών Ράτσο Πετριόφ, οστις ήτο και πρωθυπουργός, δεν έπέτρεπεν ουδέ λόγος 
νά γίνεται περί ταΰτης τής μητροπόλεως.Ήλθε και πρεσβεία εις Σοφίαν προς 
υποδοχήν μου, ής ηγείτο ό δήμαρχος Φιλιππουπόλεως δόκτωρ Κεσιάκωφ, 
άξιον και πιστόν τής Κοπριφστίτσης τέκνον. Ούτος έπέμεινε νά κατοικήσω 
εις την Έλλη νίκην μητρόπολιν, λέγων οτ ι τούτο ήτο ί&νικη άξίωσις δ Βονλ 
γάρος δηλ.μητροπολίτης νά έν&ροησ&Γ] εις την ‘Ελλη* ixrjv μητρόπολιν. Ση- 
μειωτέον δ5 ενταύθα 8τι προ ολίγου χρόνου έγένετο τό κίνημα προς άφαί- 
ρεσιν άπό τών Ελλήνων τών ναών, τών σχολείων και τών επαρχιακών μο 
ναστηρίων, άτινα καίπερ Βουλγαρικά, ειχον παρανόμως σφετερισθή οί πα 
τριαρχικοί (!!) (δηλ. οί “Ελληνες).Άφηρέθη δέ καί τό οίκημα, έν φ  τότε κα- 
τφκει δ/Έλλην μητροπολίτης. Ό λαός δέ διά τοΰ δημάρχου του έπεθΰμει ό 
νεωστί εκλεγείς Βούλγαρος μητροπολίτης νά κατοικήση είς τήν'Ελληνικήν 
μητρόπολιν. ‘Υπό τοιαΰτας συνθήκας εγώ ώφειλον νά συμμορφωθώ προς 
τήν επιθυμίαν τοΰ λαοϋ : φωνή λαοΰ, φωνή Θεοΰ. Αλλά μεθ3 δλα ταϋτα 
διελογιζόμην οΰτω: Ά ν  αύριον μεταβληθώσι τα πράγματα καί ή κυβέρνησις 
μοί εΐπη : Τά συμφέροντα τοΰ κράτους έπίβάλλουσι να έξέλθητε τής Ελλη
νικής μητροπόλεως καί ή κυβέρνησις θά δώση ΐμ ΐν τό οίκημα, δπερ θά έκ- 
λέζετε, τότε τί ώφειλον νά πράξω ; Νά μή υπακούσω, δεν γίνεται. Αλλά νά 
καταλίπω άφ’ ετέρου τήν Ελληνικήν μητρόπολιν θά έγελειοποίουν (fiasco) καί

βσ

§4. 1) Autoviograpliia i spomeni, Sophia, εε. 19̂ 0, σελ. 59,
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τον αρχιερέα και την εθνικήν άξίωσιν. 'Όθεν ώφειλον νά βαδίσω επί στε* 
ρεοΰ εδάφους. Μετέβην εις τον επί των Εσωτερικών υπουργόν και Ιξεδή- 
λωσα αύτφ τάς σκέψεις μου.Ό Πετκώφ μοΐ άπήντησε : «Θα έγκατασταθήτε 
είς την ΈϊΛηνικήν μητρόπολιν». «Μάλιστα είπαν* σεις εισθε «ποφαστικός, 
άλλα αν αύριον έλθη άλλος εις την θέσιν σου καί εΐπη: «Δι’ εν ράσον δεν θά 
τα βάλωμεν μέ εν ολόκληρον ξένον κράτος ;» Ό  υπουργός μοΐ άπηντησεν : 
«'Υποθέτω δτι δεν θά ύπαρξη τοιοντος υπουργός εν Βουλγαρίςι δστις θά 
πειραθη νά άνατρέψη δπίσω την ιστορίαν. Τούτο τό ζήτημα — προσέθηκεν 
ούτος — είναι οστεώδες κάρυον και δστις υπουργός άποφασίση νά θραύση 
αυτό, θά συνθραυση καί τούς όδόντας καί τήν κεφαλήν του». Αυτή ή άπάν- 
τησις μέ καθησύχασε καί μετέβην εις την 'Ελληνικήν μητρόπολιν, έν fj κα
τοικώ εκτοτε επί 24 ετη. Ό  Θεός νά συγχωρήση τον Πετκώφ». Λόγοι άρ- 
χιερέως.

§ 5) Επειδή τά επακόλουθα του ανθελληνικού έν Βουλγαρίςι κινή
ματος ήσαν άλλοΐα τών υπό τού περί χόν Γενάδιεφ προσδοκωμένων καί τό 
Μακεδονικόν ζήτημα προσέλαβε λυπηρόν τροπήν διά τούς Βουλγαρικούς σκο* ■ 
πούς καί βλέψεις, ήρζαντο καί αυτοί οΐ νουνεχείς καί συντηρητικοί Βούλγα
ροι νά κατακρίνωσι τά συμβάντα. Ούτω δ άλλοτε υπουργός, τότε δέ διπλω
ματικός τής Βουλγαρίας έν Κωνσταντινουπόλει πράκτωρ κ. Νάτσεβιτς δεν 
έδίστασε ν ’ άναλάβη δεινόν έν τφ Βουλγαρικφ τύπφ κατά τής κυβερνήσεώς 
του δημοσιογραφικόν αγώνα διά χήν έκτροπον κατά τών έν τφ κρατεί της 
Ελλήνων διαγωγήν της. Βραδύτερον δέ καί αυτή ή Κοινοβουλευτική τής 
Σοβράνιε (βουλής) επί τών εξωτερικών επιτροπεία κατηγόρησε τον Γενάδιεφ 
ως πρωταίτιον τών συμβάντων, άτινα δφθαλμοφανώς ού μόνον έμείωσαν τήν 
ύπόληψιν καί τήν έκτίμησιν του Βαυλγαρικοϋ λαού παρά τή κοινή Ευρω
παϊκή γνώμη, άλλ5 έβλαψαν καί τά πολιτικά τής χώρας συμφέροντα.

Καί όντως δεν παρήλθον πολλά έτη καί κατεφάνησαν τά επιβλαβή εις 
τον Βουλγαρισμόν επακόλουθα τού έν Βουλγαρίφ άνθελληνικοϋ κινήματος. 
Ό άθρόος έξ αυτής εκπατρισμός τών ιθαγενών Ελλήνων καί δ αφόρητος 
καταστάς βίος τών έναπολειπομένων έν αυτή ούδέν μέτρον άναλαβόντος τού 
κράτους προς άνασύστασιν τών Ελληνικών κοινοτήτων, αλλά παντί μέσφ 
έπιδιώκοντος τήν άφομοίωσιν τοΰ Ελληνικού στοιχείου προς τήν πλειονο
ψηφίαν, ήνάγκασε τήν Ελληνικήν κυβέρνησιν μετά τον διεθνή πόλεμον νά 
έπιβάλη έν τή προς τήν Βουλγαρίαν συνθήκη τοΰ Neilly δρους περί αμοι
βαίας εκούσιας μεταναστεύσεως τών έν εκατέρςι τών χωρών υπαρχουσών 
εθνικών μειονοψηφιών τ. έ., τών μέν Ελλήνων Βουλγάρων υπηκόων εις τήν 
Ελλάδα, τών δέ Βουλγάρων τής δυτικής Θράκης και τής Μακεδονίας εις τήν 
Βουλγαρίαν, άποζημιουμένων προσηκόντως διά τήν καταλειπομένην ακίνη
τον περιουσίαν ύφ ' εκατέρου τών συμβαλλόμενων κρατών ’). Τούτο έκρίθη 

§ 5. 1) "Ιδε ανώτεροι αυτόθι, κεφ. XXV § 6.
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υπό τής Έλλάδός ώς μόνον σωτήριον μέσον, όπως έκλυτη Ιν τφ μέλλοντι 
οιαδήποτε προστριβή δι3 εθνικά ζητήματα μεταξύ" των δυο πλέον ομόρων 
κρατών και δημιουργηθώσιν άγαθαί φιλικαί ως εμπρέπει σχέσεις προς εξυ* 
πηρέτησιν των οικονομικών των συμφερόντων. “Οθεν κατά την προειρημέ- 
νην συνθήκην όί μέν έν Βουλγαρία έναπομειναντες μετά τό ανθελληνικόν 
κίνημα Έλληνες, οΐ βουλόμενοι ν3 αποφυγωσι την αφομοίωσιν και να δια- 
τηρήσωσι τον εθνισμόν των, μετηνάστευσαν μέχρι σήμερον είς την Ελλάδα, 
οΐ δ3 εν ιή Μακεδονίρ και τή Θράκη εχοντες Βουλγαρικήν συνείδησιν και 
προτιμήσαντες τήν Βουλγαρικήν υπηκοότητα μετηνάστευσαν εις Βουλγαρίαν. 
Και οΐίτω ή Ελληνική Μακεδονία, ή πατρΐς τοΰ μεγάλου ̂ Αλεξάνδρου καί 
‘Αριστοτέλους, άποψιλωθεΐσα τοΰ Βουλγαρικοί στοιχείου κατφχήθη πυκνώς 
υπό των προσφυγών Θρακών, Μικρασιατών και Καυκασίων γνησίων Ε λ
λήνων.

Τεθέντος οΰτω όριστικώς από διεθνούς καί ουσιαστικής άπόψεως τοΰ 
ζητήματος των εν εκατέρφ τών ομόρων κρατών εθνικών μειονοψηφιών 6 υπό 
τών Βουλγαρομακεδόνων εξακολουθών νά γίνηται θόρυβος περί τής Έλλη 
νίκης Μακεδονίας ώς χώρας Βουλγαρικής μόνον τά ειρωνικά μειδιάματα 
παντός έχέφρονος κινεί καί οιαδήποτε πλέον άλλου έθνους άξίωσις επί τής 
'Ελληνικής χώρας θεωρητέα ώς piura desiderium. Καί διά τοΰτο δεν είναι 
ένοχος δ Ελληνισμός. Έ στι δίκης οφθαλμός διά τούς άρξαμένους χειρών 
άδικων,

ειπερ γάρ τε καί αύτίκ3 30λύμπιος ούκ ετέλεσσεν, 
εκ δέ καί δψέ τελεί *),

(Έγράφη τφ 1930).

2) Ό μ ηρον ,  *Ιλ. Δ', 160*
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Τ Α  ΑΙΤΊΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ Τ Η Σ  ΤΕΛΕΙΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΘΑΓΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΧΕΙΟΥ ΕΝ ΤΕ TH t ΒΟΡΕΙΩι ΘΡΑΚ,Ηι 
(ΑΝ- ΡΩ Μ ΥΛΙΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

§ 1) Προς εξήγησιν της τελείας έξοντώσεως τοΰ ιθαγενούς Ελληνικού 
στοιχείου εν τε τή Βορείφ Θράκη και αλλαχού τοΰ νεοπαγούς υπό των Ρώ
σων Βουλγαρικού κράτους αδήριτος άνάγ/η είναι νά διαπραγματευθώμεν 
διά μακροτέρων τα αϊτια και την έμφιλοχωρήσασαν εν τοΐς τελ'ευταίοις χρό- 
νοις έχθραν μεταξύ των συνοικοΰντων Ελλήνων και Βουλγάρων άνατρέχον- 
τε; και εις τό άπώτερόν πως παρελθόν. Μεθ’ ολας τάς έπιδρομάς και τούς 
κατακτητικούς πολέμους, οΰς οϊ Βούλγαροι, αφ1 δτου έγκατέστήσαν εν τφ 
μεταξύ τοΰ ’Ιατρού και τοΰ Αίμου χώρφ μονίμως, διεξήγαγον κατά τοΰ Βυ- 
ζαντιακοΰ κράτους εν τη Ελληνική χερσονήσφ ι), επί τουρκοκρατίας επί 
τέσσαρας αιώνας συνέζησαν έν άρμονίςι καί αδελφικώς μετά των Ελλήνων, 
εν αΐς χώραις συγκατφκουν υπό την αιγίδα καί την σκεπήν τοΰ Έλληνικοΰ 
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δπερ διεφύλαξεν άλώβητον τήν τε ορθό: 
δοξον αυτών θρησκείαν καί την εθνικότητα, συμμεριζόμενοι τά δεινά τής 
επαράτου υπό τούς Τούρκους δουλείας. Πολλοί δέ μάλιστα των Βουλγάρων 
εγκαθιστάμενοι εις πόλεις ακραιφνώς Έλληνικάς από Βουλγαρικών κωμών 
καί κωμοπόλεων, ώς εις Φιλιππούπολιν, Στενίμαχον, Βάρναν, Άδοιανούπο- 
λιν, Μελένικον, Σέρρας, Θεσσαλονίκην, Μοναστήριον καί αλλαχού εξεγραι- 
κίζοντο βαθμηδόν διά τής Ελληνικής γλώσσης καί παιδείας, τής αυτής εκ
κλησίας, των προς τούς 'Έλληνας επιγαμιών καί σχέσεων καί τοΰ ανώτερου 
Ελληνικού πολιτισμού, εις ον ασμένως καί αύτοβούλως έφιλοτιμοΰντο νά εΐ- 
σαχθώσιν. Οί αρχιερείς καί οΐ επίσκοποι των Βουλγαρικών μητροπόλεων, 
ώς καί οϊ πεπαιδευμένοι αυτών ιερείς καί μοναχοί ήσαν ή “Ελληνες ή Βούλ
γαροι έκπαιδευΟέντες διά τής Ελληνικής γλώσσης καί των Ελληνικών 
γραμμάτων.

Έ ν τοΐς σχολείοις των καθαρώς Βουλγαρικών πόλεων, άτινα ήρξαντο 
ιδρυόμενα από τών αρχών τοΰ δεκάτου ενάτου αΐώνος μετά τής Βουλγαρι
κής γλώσσης συνεδιδάσκετο καί ή Ελληνική ώς εν Σιστοβίφ, Τυρνάβφ, Σα· 
μακοβίφ, Καρλόβφ, Κότελ, Σούμλι?, Ρουχτσουκίφ, Καλοφερίφ, καί άλ- 
λαχοΰ, εν τισι δέ πόλ,εσιν, οπού ύπήρχον καί 'Έλληνες πάροικοι, ώς έν Σι- 
στοβίφ, Συλύμνφ *), Τυρνάβφ, Καρλόβφ "), Στάρι? Ζαγόρφ, Άβραδάλοις

§ 1. 1) ”Ιδε Θρακικά μελετήμ , κεφ. VI, § 9.
2) Τοΰ έν Σηλΰμνφ Ελληνικού σχολείου διετέλεσε διευθυντής μεταχληθεΐς 

έκ Φίλιππο υπόλεως ύπδ τής κοινότητος επί άδροτέρςι αμοιβή καί δ Γ. Τσουκάλας 
Ζακΰνθιος κατά τά ετη 1836 —1839 καταλιπών τήν διεύθΰνσιν τής έν Φιλιππουπό- 
λει ‘Ελληνικής κεντρικής σχολής, εις ήν εκλήθή άρχήθεν Ιξ Ελλάδος.

3) Τοΰ έν Καρλόβφ Έλληνικοΰ σχολείου διδάσκαλος διετέλεσε καί δ έκ Μα*
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(Κοπρίφστιτσα) και αλλαχού, ελεαονργουν προς τοις Βουλγαρικοΐς καί Ε λ 
ληνικά σχολεία *), προτιμώμενα των πρώτων. Βούλγαροι λόγιοι έγραφαν η 
μετέφραζον εΐς την νεοελληνικήν προτιμώντες ταύτην τής άκατεργάστου ακόμη 
γραπτής'Βουλγαρικής γλώσσης β), και συνίστων θερμώς την έκμάθησιν τής 
Ελληνικής προς τή μητρική εΐς τούς Βουλγάρους τούς γλιχομένους παιδείας 
προς απαλλαγήν από τής βαρβαρότητος: «Δεν μανθάνομεν ετι εκ τής ιστορίας 
αύτής ότι τινές των παλαιών ήμών προγόνων εγνώριζον χάλλιστα την Ε λ
ληνικήν γλώσσαν και εσεμνύοντο εΐς τούτο ; Καί ποιος ευαίσθητος δεν ήθελε 
σεμνύνεσθαι εΐς τούτο to άτίμητον κειμήλιον; ΤΏ σεβαστοί μοι άδελφοί, δέ· 
χθητε προθύμους και εύγνωμόνως τήν παλαιάν και νέαν τής Ελλάδος γλώσ
σαν, δέχθητε και εΐσάξατε αύτήν εΐς τά σχολειά σας και Ιστέ πληροφορημέ- 
νοι ότι ή Βουλγαρία δι* 4 5 6 αυτής εΐς διάστημα δέκα μέχρις εΐκοσιν ετών θέλει 
λάβει ά'λλην μορφήν ®}». Ικανοί δε των Βουλγάρων μετέβαινον και εΐς τήν 
'Ελλάδα, όπως φοιτήσωσιν εΐς τά εν αυτή σχολεία τού ανθρωπισμού είτε
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κεδονίας ’Αναστάσιος Βλάδος, κληθείς διά τοΰτο Καρλοβηνός, εγκαταστάς ύστερον 
ώς έμπορος έν Φιλιππουπόλει, πατήρ τοϋ ίαχροΰ Μιχαήλ *Α. Βλάδου.

4) "Ιδε, Photinowy Zableopisanie, σελ. 73, 80, 87, 97.
5} 'Η νυν γραπτή Βουλγαρική γλώσσα έσχηματίσΟη κατά τά έιη 1835—1870 

καί εκτοτε διατελεΐ προαγομένη. *0 πρώτος όμως, όσιις έγραψε βουλγαριστί, είναι 
ό Βούλγαρος τήν καταγωγήν Ιερομόναχος τής εν "ΑΐΙφ μονής Χιλιανδρίου Παί 
σιος, οστις θεωρείται ύπό των Βουλγάρων καί δ πρώτος έθναπόστολος αύτών, 
διότι έπεχείρησε ν ’ άφυπνίση τδ εθνικόν αίσθημα παρά τοΐς άπωλέσασιν αύτό υπό 
τήν Τουρκικήν δουλείαν όμοφύλοις του. Ούιος φθίνονιος τοΰ δέκατου ογδόου αΐώ- 
νος συνέγράψε Σλαυοβουλγαρικήν Ιστορίαν, ήν διά χειρογράφων διέδωκεν ανά τάς 
Βουλγαρικός χώρας. Έ κ τοΰ έν αυτή προλόγου φαίνεται δ σκοπός τοϋ ψιλοπάτρι- 
δος άνδρός : «Διατί, & αδελφέ, αΐσχύνεσαι νά όνομάζεσαι Βούλγαρος και άποφεύ- 
γεις νά λαλής καί νά, άναγινώσκης βουλγαριστί Έ γώ μετά κόπου συνέγραψα 
ταύτην τήν Ιστορίαν, όπως μάθωσι πάντες οί Βούλγαροι ο τι καί τό ήμέτερον έθνος 
ύπήρξεν ένδοξον καί δή ένδοξότερον πάντων (;), σχόν μεγάλους βασιλείς καί πα· 
τριάρχας καί λαβόν παρ* αύτών τών Ελλήνων (Ρωμαίων) τήν γραφήν καί τό βι- 
βλίον, οπερ μετέδωκεν είς άλλα έθνη», Τό παράδειγμα τοΰ Παϊσίου ήκολούθησεν 
6 έπίσκοπος Βράτσης Βούλγαρος Σωφρόνιος, οστις πρώτος έξέδωκε τύποις βουλγα- 
ριστί «τό Κυριαχοδρόμιον» τ. έ. συλλογήν τών κατά τάς Κυριάκός καί λοιπός εκ
κλησιαστικός έορτάς κηρυγμάτων περί τοΰ θείου λόγου. Ακολούθως έξετυπώθησαν 
τό άλφαβηζάριόν  τοΰ Θεοδώροβιτζ, ή φοβερά πρ ίο ις  τοΰ Κίρτσεφ, δ χα&ρέπτης τοΰ 
Πεϊτσίνόβιχζ καί άλλα τινα έν Βλαχίςι, Ρωσίςι καί Αύστρουγγαρίςι βιβλία, μέχρις 
ού τφ 1835 έτέθησαν σταθερώ; at βάσεις τής γραφόμενης Βουλγαρικής γλώσσης, 
(Μητροπολίτου Βιδινίου Νεοφύτου, ιστορικά γεγονότα έν ιή έφημερ. Σοφίας «Μήρ» 
άριθμ. 8520, 2τ. 1928, Νοεμβρίου 2δ, σελ. 4).

6) ’Αντωνίου Κ νβ ίαχοϋ  έκ Σιστοβίου, ’Οδηγός εΐς τόν εύδαίμονα βίον, 
Βιέννη, έτ. 1845, σελ. θ ’—δ ταΰτα γράφων καί όμολογών είναι γνήσιος Βούλγα
ρος καί διάπυρος πατριώτης ποθών έκ βάθους κορδίας τήν άναγέννησιν τοΰ 
έθνους του καί αποτείνεται είς τούς ομοεθνείς του έν Ελληνική γλώσση, δπερ 
σημαίνει ότι τότε οΐ μεμ^ρφωμένοι Βούλγαροι ένόουν αύτήν.
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ϊδί(? δαπάνη εΐτε υπό των κοινοτήτων καί των μηιροπόλεων Τ), αποστελλό- 
μενοι : «Συ δέ, ώ πολίχνιον Σιστόβιον, εις τοΰ όποιου τον κόλπον είδον τό 
φως τοΰ ήλιου, σύ άμι,λλάσαι προ ενιαυτών πολλών εις την έκμάθησιν τής 
μητρικής σου και τής Ελληνικής γλώσσης, άγωνίξου κατά δΰναμιν, άγωνί- 
ζου νά διαδώσης έκ σοϋ τό φώς τής παιδείας εις τά γειτνιάζοντά σοι πολί- 
χνια’ προσπάθησον νά φανής πρωτεύον κατά την παιδείαν καί τον αληθή 
εξευγενισμόν μεταξύ αυτών. Έ κ τοΰ κόλπου σου εσχάλησαν και τέκνα τινά 
εις τάς ερατεινάς ’Αθήνας, οπού έδειξαν χρηστών ελπίδων σημεία, καί είθε 
νά φανώσι περισσότερα τοιαΰτα σημεία εϊς τό έδαφος σου,: πατέρες σεβά
σμιοι, πέμψατε προθυμως τά προσφιλή υμών τέκνα εις τά σχολεία τοΰ άν- 
θρωπισμοΰ κτλ. Β)».

§ 2) ’Από τών μέσων δμως τοΰ παρελθόντος αΐώνος ήοξατο καλλιερ
γούμενος έπιτηδείως παρά τφ Βουλγαρική) λαώ υπό την ιθυνόντων την εθνι
κήν αΰτοΰ άναγέννησιν ό σπόρος τοΰ μίσους καί τής εχθρας κατ’ άρχάς μέν 
κατά τοΰ Έλληνικοΰ ορθοδόξου κλήρου, ειτα δέ κατά της Ελληνικής γλώσ- 
σης καί παιδείας καί αΰτοΰ τοΰ έθνους, υπολαμβανόμενων ως εχθρών καί 
κωλυμάτων εις τήν εθνικήν αΰτοΰ άποκατάστασιν *). Μετά τούς κατά τοΰ οι
κουμενικού πατριαρχείου επιτυχείς εκκλησιαστικούς τών Βουλγάρων αγώνας 7 8

Τά αΐτια καί η ιστορία της έξοντώσεως του ίθαγ. ελλην. στοιχείου

7) *Ίδε ανωτέρω αΰτόθι, κεφ. XX, § 5 καί 10. .
8) Αντωνίου Κ υρ ιάκον ,  αυτόθι σελ. ια'. Κατά τούς χρόνους εκείνους (τήν 

πρώτην ήμιεκατονταετηρίδα τοΰ 19ου αίώνος), γράφει ό καθηγητής καί συγγραφεΰς 
Δημήτριος Στρασιμήρωφ : Βουλγαρικά σχολεία δέν ύφίσταντο,, ή παλαιά γραφή 
έλησμονήθη. Πάντες έν πεποιθήσει έθεώρουν τήν λαλουμένην γλώσσαν των ώς 
βάρβαρον καί ένόμιζον οτι ό εχων εΰγενή ψυχήν καί θέλωγ νά μόρφωση καί ,ν’ 
άναπτύξη τό πνεΰμά του επρεπε νά μάθη Ελληνικά. Καί εα  προς' τό δνομα Βούλ
γαρος' έσήμαινε χωριάτην καί βάρβαρον καί επρεπέ τις όπως μή είναι τοιο.ΰτος, νά 
δνομάζηται πολίτης καί "Ελλην. *0 αναγνώστης θ* άπορή διά τοΰτο καί μάλιστα 
δεν θά πιστεύη, αλλά τό διαβεβαιοϊ καί δ Σόπωφ, δστις πρό τινων ετών περιώ- 
δευσε τήν Μακεδονίαν καί περιέγραψε τάς εντυπώσεις του εϊς ολόκληρον βιβλίον* 
άλλα καί εγώ κατά τάς άνά τήν Μακεδονίαν περιοδείας μου έκ πολλών περιστατι
κών έπείσθην περί τούτου καί οσον καί άν είναι δεινή καί λυπηρά αύτη ή γελοία 
βάσις καί ή εθνική αΰτοταπείνωσις καί αύτομηδένισις τοΰ Βουλγάρου είναι γεγο
νός. Δημ. Στρασιμήρωφ, Χρηστός Μπότεφ, ώς ποιητής καί δημοσιογράφος, Σοφία, 
έτ. 1897, βουλγαριστί, σελ. 57. — Ούχί άσκοπον είναι νά σημειωθή καί τό ύπό τοΰ 
αΰτοΰ γραφόμενου περί τοΰ πατρός τοΰ ποιητοΰ καί επαναστάτου Μπότεφ,—ό πα
τήρ τοΰ ποιητοΰ καί διδάσκαλος τοΰ έν Καλοφερίφ σχολείου, έν φ ώς 'Ελληνι
στής έδίδασκε τά 'Ελληνικά,.ήτο πρότυπον διδασκάλου καί έθνικός σττλοβάτης, 
διότι έξεπαιδεύθη ελληνιστί' ώς τοιοΰτος δέ «άφιερώθη εΐς τήν εργασίαν του, 
ήγάπα τήν τιμιότητα, είχε καλούς τρόπους, έφέρετο εΰγενώς έξαίρετα καί είχε τι 
τό αστικόν, λεπτόν τι καί ‘Ελληνικόν έφ’ έαυτοΰ». Ό θεν ήγαπάιο ύπό πάντων ώς 
Ιδανικόν πρότυπον, διότι καί οΰτοι ώνειροπόλουν νά καλώνται άλλα καί έκαυχώνχο 
δι’ αύτόν. Τό δνομά του ήτο πασίγ'νωστον έν τοΐς περιχώροις.—Αυτόθι, σελ. 58.

§ 2. 1) *Ίδε άνωτέηω αύτόθι, κεφ. XX. § 5.

5
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καί τήν διά σουλτανικού φίρμανίου άναγνώρισιν εν ετει 1870 ιδίας αύτοκε- 
φάλου Βουλγαρικής εκκλησίας ύπόάνώτατον θρησκευτικόν αρχηγόν τιτλοφο- 
ρηθέντα Έξαρχον, εδρεύοντα εν Κωνσταντινουπόλει *), εν οΖς τόποις ύπήρ- 
χον συζώντες “Ελληνες καί Βούλγαροι έδημιουργήθησαν καί Βουλγαρικά! 
προς ταΐς Έλληνικαϊς θρησκευτικά! κοινότητες μετ’ ιδίων εκκλησιών καί 
σχολείων. Ουτω δε εκ των ορθοδόξων χριστιανών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας 
(Βουλγαρίας—Θράκης—Μακεδονίας) οΐ μέν “Ελληνες παρέμειναν πιστοί εις 
τό πατριαρχεϊον, οι δε Βούλγαροι ετάχθησαν υπό την εξαρχίαν καί εκηρύ* 
χθησαν τφ 1872 σχισματικοί υπό του πατριαρχείου* τινές δμως τούτων εμ- 
μένοντες είς τά πάτρια δεν ηθέλησαν νάποσπασθώσιν τού πατριαρχείου καί 
παρέμειναν πιστοί είς αυτό προτιμήσαντες ουτω νά χαρακτηρισθώσιν ώς 
“Ελληνες η Γράικομανεΐς.

Συν τφ χρόνφ, δέ διασαφηνισθείσης βέλτιον της Εθνικής υποστά- 
σεως εκατέρων των ορθοδόξων εκκλησιαστικών ποιμνίων, διότι οι Βούλγα* 
ροι δεν εθεώρουν εαυτούς σχισματικούς, ώσπερ καί ή ομόδοξος Ρωσία τού
τους, “Ελληνες εθεωρηθησαν πάντες οΐ είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον 
άνηκοντες ορθόδοξοι, επομένως οΐ εν τη Ελληνική γλώσση τον θεόν λα- 
τρεύοντες και τά εκκλησιαστικά των καθήκοντα τελούντες καί οΐ εν αυτή θέ· 
λοντες νά εκπαιδεύωσι τά τέκνα των, Βούλγαροι δέ πάντες οΐ είς τήν εξαρ
χίαν μεταστάντες καί την Σλαυοβουλγαρικήν γλώσσαν εις την εκκλησίαν ανέ
καθεν εχοντες η εΐσαγαγόντες τότε καί Βουλγαρικά σχολεία διατηροΰντες. 
Τούτου δέ γενομένου δ κατά της‘Ελληνικής εκκλησίας, τής Ελληνικής γλώσ- 
σης κσί του Ελληνικού έθνους των Βουλγάρων αγών ενετάθη λυσσαλέώς 
προς άπόσπασιν των Βουλγαροφώνων πατριαρχικών καί έκμηδενισμόν τού 
‘ Ελληνισμού προς ωφέλειαν τού Βουλγαρισμού.

§  3) Αΐ εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκίφ Έλληνικαΐ καί Βουλγαρικαί κοι
νότητες ήσαν ήδη διακεκριμένοι καί άνεγνωρισμέναι μετά ιών μητροπόλεών 
των, οτε ή μετά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον γενομένη Βερολίνιος συνθήκη 
τού 1878 ΰπήγαγεν υπό την Βουλγαρικήν πολιτικήν κυριαρχίαν έν τε τη 
Βουλγαρική ήγεμονίφ καί τή ανατολική Ρωμυλίςι (βορείφ Θράκη) συμπαγείς 
Ελληνικούς πληθυσμούς ’)« μετά πέντε μητροπόλεων τού Οικουμενικού πα-

2) Αυτόθι, κεφ. XX, § 10.
§ 3, 1 ) Κατά τόν Βούλγαρον καθηγ. Ischirkow (Bulgaria, έτ. 1910, Σόφια, 

σελ, 142) οί "Ελληνες οίκοΰσιν εν τή άκτή τοΰ Εύξείνου Πόντου, δπου καθαρώς 
Έλληνικαΐ πόλεις ύπάρχουσιν, ώς ή Μεσημβρία και ή Σφζόπόλις καί επίμεικτοι, 
ώς ή Άγχίαλος, ό Πύργος καί ή Βάρνα. Πέριξ ένίων τούτων ΰπάρχουσι καί τινες 
Έλληνικαΐ κώμαι. Δεύτερον Ελληνικόν κέντρον εύρίσκεται έν τφ άνω τοΰ Έβρου 
λεκανοπεδίτρ έν τε τη Φιλιππουπόλει καΐ τή Στενιμάχφ μετά των περί αύτάς κω 
μών. Τρίτον Ελληνικόν κέντρον εύρίσκεται έν τφ λεκανοπεδίφ τοΰ κάτω Τόντζου 
έν τή περιφερείς τοΰ Καβακλή. Έ ν τή παραλίς οί Έλληνες ζώσιν από άρχαιοτά- 
των χρόνων, εν δέ τοις λοιποΐς κένιροις άπό των μέσων αιώνων. Καΐ έν τοΐς
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τριαρχείου, της Φιλιππουπόλεως, της Άγχιάλου, της Μεσημβρίας, της Σφ- 
ζοαγαθοπόλεως και της Βάρνης. Καίπερ δέ εξασφαλισθείσης διά διεθνούς 
συνθήκης, φερούσης τάς ύπογραφάς των μεγάλων δυνάμεων, τής πολιτικής, 
θρησκευτικής καί γλωσσικής ελευθερίας των υπό τους Βουλγάρους περιερχο- 
μενών μειονοψηφιων 2) ο κατά των ιθαγενών Ελλήνων πόλεμος υπό τε των 
επισήμων καί ιδιωτών Βουλγάρων, εμπεποτισμένων ήδη εις τό κατά παντός 
δ,τι Ελληνικόν μίσος ήρξατο. αμέσως νά διεξάγηται συστηματικώς καί επί 
προγράμματος καί δή μετά την ενωσιν τής ανατολικής Ρωμυλίας μετά τής 
Βουλγαρίας εις ένιαΐον κράτος υπό τον αυτόν ηγεμόνα τφ 1886,

Σκοπός τών Βουλγάρων ήτο ό παντί μέσφ εκβουλγαρισμός του εν τφ 
κράτει αυτών Ιθαγενούς 'Ελληνικού στοιχείου, δπερ έμμένον κατά τό πλεΐ- 
στον εις τά πάτριά έξηρέθιζε περισσότερον τό κατ’ αυτού ελλοχεύον έν ταΐς 
καρδίαις αυτών μίσος, ή ό εξαναγκασμός προς εκπατρισμόν τών άκλονήτων 
εν τφ εθνισμφ των Ελλήνων. Πιθανώς δέ εν xfj επιδιώξει τοΰ σκοπού του* 
του ύπεκρΰπτετο από τής συστάσεως ήδη τής ηγεμονίας καί πολιτική τις 
όπισθοβουλία, δ'πως δηλαδή έκλείποντος τού Ελληνικού στοιχείου μή έχη ή 
'Ελλάς νάντιτάξη ως αντισήκωμα 'Ελληνικόν πληθυσμόν έν Βούλγαρό? κατά 
την διεκδίκησιν μερών τής Μακεδονίας υΐκουμένων καί υπό Βουλγάρων, εν 
ενδεχόμενη διανομή τής χώρας μεταξύ τών περίοικων χριστιανικών κρατών. 
Ουτω οί Έλληνες Βούλγαροι πολίται, καίπερ νομοταγείς καί φιλήσυχοι, καί 
ούδαμώς αναμειγνυόμενοι εΐς τάς κομματικός διαπάλας, δεν ήσαν ισότιμοι

τρισίν κέντροις οί "Ελληνες διετηρήθησαν μέχρι σήμερον (1910) κυρίως διά τοΰ 
έξελληνισμοΰ τών Βουλγάρων. Νΰν 6 αριθμός αυτών άλματωδώς έλαττοΰται. Κατά 
την στατιστικήν τοΰ έτους 1905 (εν έτος πρό τοΰ μεγάλου τών Βουλγάρων άνθελ* 
ληνικοΰ κινήματος) έδηλώθησαν ώς "Ελληνες 63.483 καί ώς εχοντες μητρικήν 
γλώσσαν την Ελληνικήν 69.820, ήτοι 1,73 Μ/ο τοΰ δλου τής Βουλγαρίας πληθυ* 
σμοΰ. Είναι ορθόδοξοι καί εγγράμματοι παρ* αΰτοΐς 33.34 % (πλείονες εν άναλο- 
γίςι τών Βουλγάρων)—"Οτιό έν τη προμνημονευθειση στατιστική αριθμός τών 'Ελ
λήνων δέν είναι ό πραγματικός καί μεθ’ δλην τήν έλάττωσιν αύτοΰ μέχρι τοΰ 
1905 ένεκα τών αποδημιών καί τοΰ έκβουλγαρισμοΰ πλείστων, ούδεμία αμφιβολία 
χωρεΐ* τοΰτο δέ διαπιστοΰται άριδήλως καί εκ τών δηλωσάντων εαυτούς ώς έχον
τας μητρικήν γλώσσαν τήν 'Ελληνικήν, ο ίπνες είναι κατά 6000 πλείονες τών δη
λωσάντων εαυτούς ώς "Ελληνας. Άναμφιβόλως κατά τήν νοοτροπίαν τοΰ Ischirkow 
οΰτοι οί τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν μητρικήν εχοντες δέν ήσαν "Ελληνες, άλλα π ι
θανώς άνήκον εϊς έθνος τι οίκοΰν έν άλλψ πλανήτη. Ό  'Ελληνικός πληθυσμός 
μεθ’ ολην τήν από τής συστάσεως τοΰ νΰν Βουλγαρικού κράτους διαρροήν του 
κατά τόν χρόνον τοΰ ανθελληνικού κινήματος άνήρχετο έν τή ήγεμονίφ είς 100 
χιλ. περίπου. ’Εκ τούτων άλλοι μέν ήσαν Ιθαγενείς κάτοικοι τοΰ τύπου Θράκες 
έξηλληνισμένοι παλαιόθεν ή "Ελληνες άποικοι ή μειγάδες έκ Θρακών καί 'Ελλή
νων ,άποίκων ,άπό χιλιετηρίδων πριν ή είς τήν χερσόνησον κατέλθωσι Σλαϋοι, 
καί Βούλγαροι, άλλοι δ* ήσαν μετανάσται "Ελληνες κατά τούς μέσους αιώνας καί 
επί τουρκοκρατίας. "Ιδε Θρακ. μελετήμ. κεφ. VI § 9 καί 10 σημ. 3,

2) "Ιδε κατωτέρω αυτόθι κεφ XXIV § 1.

Τά αίτια καί ή ιστορία της έξοντώσεως τοϋ ϊθαγ. έλλην. στοιχείου
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τοΐς Βουλγάροις απέναντι των νόμων, εφορολογοϋντο δυσαναλόγους, απε- 
κλείοντο των δημοτικών καί κυβερνητικών θέσεων, οΰδαμώς έβοηθοϋντο εις 
την συντήρησιν τών σχολείων αυτών, εί και σχολικόν φόρον έτησίως καιέ- 
βαλλον, εμειονέκτουν εν ΐφ  στρατφ θητεύοντες. Έφ* όσον δέ ήττον αΐ τε 
επίσημοι καί ιδιωτικά! ενέργειαι εν tfj voxlql Θράκη καί τη Μακεδονία πρός 
επέκτασιν τοϋ Βουλγαρισμοϋ καί των κατακτητικών διαθέσεων αυτου εΐιω- 
δοΰντο ένεκα της κατά φυσικόν» δίκαιον άμΰνης υπέρ βωμών καί εστιών τών 
Μακεδόνων καί Θρακών Ελλήνων καί του πατριαρχείου, επί τοσοΰτον μάλ
λον οι εν Βουλγαρία “Ελληνες ύφίσταντο τά αντίποινα τών Βουλγαρικών 
άποτυχιών. ’Από τοϋ βήματος της βουλής και τών δικαστηρίων, έν συλλα
λητηρίου καί έθνικαΐς Ιορταϊς, έν τφ σχολείφ και τφ τϋπφ ϋβρίζετο τό Ε λ
ληνικόν Έθνος, η θρησκεία του, ή γλωσσά του, δ πολιτισμός του, διότι 
πάντα ταΰτα συνετέλεσαν εις την καταστροφήν (!) τοϋ Βουλγαρικοϋ έθνους 
καί είναι κώλυμα είς την πρόοδον κατά τό μεγαλεΐον τοϋ Βουλγαρισμοϋ. 
Καί ιστορικά! δέ άλήθειαι καί γεγονότα παρεποιοϋντο, όπως έμφυσηθη είς 
την νεολαίαν καί τον λαόν πνεϋμα μισελληνισμού “). Τότε υπό τά ομματα 
αυτά τών αρχών Ελληνικοί ναοί καί μοναί κατελαμβάνοντο υπό τοϋ μαινο- 
μένου όχλου χωρίς νά έπιστραφώσιν υπό τών ϋπευθϋνων κυβερνήσεων, εις 
τους νομίμους απ’ αιώνων δικαιούχους αυτών, Βούλγαροι πολΐται προεπη- 
λακίζοντο καί εξυλοκοποϋντο χωρίς νά τυγχάνωσι τής προστασίας τών διοι
κητικών αρχών, Ελληνικά καταστήματα έλεηλατοϋντο τής άστυνομίας θεω- 
μένης άπαθώς τά συμβαίνοντα, σχολεία κατελαμβάνοντο καί κοινότητες διε- 
λϋοντο καί δημοτικά συμβούλια εκ Βουλγάρων συγκροτούμενα επεβάλλοντο 
διά τής βίας εις άμειγή Ελληνικά κέντρα έπικυρουσών τών. εκάστοτε κυβερ
νήσεων τάς έκνόμους καί ανελεύθερους ταΰτας πράξεις μεθ’ ολας τάς δια
μαρτυρίας τών Ελλήνων μητροπολιτών καί τών κοινοτικών αρχών *)'. 3 4

3) Πρός μικρόν παράδειγμα παρατιθέμεθα ενταύθα έν πιστή μεταφράσει 
τό ακόλουθον θούριον διδασκόμενον άλλοτε έν παντΐ Βουλγαρικφ σχολείφ καί 
άδόμενον ένθουσιωδώς έν πάση σχολική εορτή: «"Εως πότε, άγαπητοί άδελφοί 
Βούλγαροι, έως πότε οϊ "Ελληνες θά καταπιέζουν διά τοΰ Φαναριωτικοΰ των 
κλήρου τό αγαπητόν μας έθνος'; Εμπρός, αδελφοί, νά τούς έκδιώξωμεν εντεύθεν, 
έξ δλων τών Βουλγαρικών πόλεων, νά κραυγάσωμεν πάντες μετά μεγάλης φωνής: 
φύγετε "Ελληνες, δεν σάς θέλομεν. Διότι σείς έγεινατε αιτία τοϋ ολέθρου μας 
πρό εκατοντάδων ετώ ν σείς μέ τά ψεύδη σας έσφετερίσθητε ιό έθνικόν μας Πα- 
ϊριαρχειον.—Έχάθησαν τά παλαιά μας συγγράμματα' έχάθησαν οϊ συγγραφείς 
μας' τό παν, τό παν είς σποδόν μετεβλήθη ύπό τής Φαναριωτικής ‘Ελληνικής 
κακοποιού δυνάμεως»!!!

4) ”Ιδε Φώτιον Μ ανιάτου αρχ ιμανδρ ίτου , Βουλγάρων ένέργειαι κτλ. καί Ν. 
Καζάζη, ό Ελληνισμός έν τή χέρσονήσφ τοϋ Αϊμου, Άθήνάι, έτ* 1899 σελ. ΙΟΙ 
καί έξης. 'Ωσαύτως Φωτίου, επισκόπου Είρηνουπόλεως : ’Επίσημα έγγραφα καί 
Ιστορικά! σημειώσεις περ! της Βουλγαρικής πολιτικής καί τών Βουλγαρικών κα* 
κουργιών πρός έξόντωσιν τοΰ 'Ελληνισμού τής Ά νατ . Ρωμυλίας (1878—1914),
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§ 4) Ό  των Βουλγάρων όμως μισελληνισμός υποθαλπόμενος και υπό 
του κίτρινου τόπου και αΐ κατά τοϋ εν τφ κρατεί των ζώντος φιλήσυχου Ε λ 
ληνικού στοιχείου πιέσεις έπετάθησαν από τοϋ 1900 Ιδίως, δτε ήρξαντο 
άναβλέποντες οτι ο έν τή Μακεδονίφ από τοϋ 1890 διεξαγόμενος αγών αϋτών 
προς επικράτησιν τοϋ Βουλγαρισμοϋ διά τοϋ έξαρχικοϋ κλήρου και των αν
τάρτικών σωμάτων, άπερ διηυθυνοντο υπό των εν τή Βουλγαρία λεγομένων 
Μακεδονικών διοργανώσεων και κομιτάτων αρωγή των εκάστοτε κυβερνή
σεων, έναυάγει κυριολεκτικώς διά τής άντιστάσεως και τής βαθμιαίας προς 
άμυναν διοργανώσεως τοϋ Έλληνικοϋ και ελληνίζοντας Μακεδονικοϋ στοι
χείου. Διότι εκτοτε τά εν τή Μακεδονίφ εις βάρος τοϋ Έλληνισμοϋ οργιά- 
ζοντα Βουλγαρικά αντάρτικά σώματα ήρξαντο σαροϋμενα καί εξαφανιζόμενα 
υπό των Ελληνικών αμυντικών σωμάτων, αι από τοϋ Πατριαρχείου άπο- 
σκιρτήσασαι εκ φόβου και τρόμου ορθόδοξοι Βουλγαρόφωνοι κοινότητες, 
Ά θήναι 1919. Προς κατάδειξιν τής νοοτροπίας ιώ ν  εκάστοτε Βουλγάρων κυβερ
νητών προκειμένου περί καταλήψεως 'Ελληνικών εκκλησιών μνημονευτέοι ένταΰθα 
οί λόγοι τοΰ επί Σταμπούλωφ ύπουργοϋ τής παιδείας καί τών θρησκευμάτων 
βραδύτερον δέ καί πρωθυπουργοί Γραίκωφ. Τφ 1893 ό Γραίκωφ έπεσκέψατο ώς 
ΰπουργός καί πολιτευόμενος την Φιλιππούπολιν. ’Επί τή εΰκαιρίφ ταύτη επιτρο
πεία συγκείμενη έκ προκρίτων μελών τής 'Ελληνικής κοινότητος παρουσιάσθη πρό 
αύτοΰ καί έζητήσατο την άπόδοσιν τοϋ ναοί τής αγίας Κυριακής καταληφθέντος 
υπό τών Βουλγάρων τό παρελθόν έτος, ώς ήτο δίκαιον άφ* οδ αι έως τότε ένέρ- 
γειαι τοϋ τε μητροπολίτου καί τοΰ πατριαρχείου παρά τοϊς άρμοδίοις άπέβησαν 
άκαρποι. *0 Γραίκωφ, άφοϋ ηχούσε μετά προσοχής καί διαφέροντος την αίτησιν 
καί τά έπινειρήματα τής επιτροπείας, άπήντησε μειδιών περίπου τά εξής : «"Απορώ 
κύριοι, πώς σκέπτεσθε ακόμη' τά πράγματα μετεβλήθησαν πλέον' πρό δέκα—εϊ* 
κοσιν έτών ή πόλις ήτο Ελληνική λαλουμένης τής 'Ελληνικής γλώσσης' σήμερον 
δμως υπερισχύει ή Βουλγαρική καί οί Βούλγαροι πληθύνονται' επομένως πρός τό 
συμφέρον σας αυτό πρέπει σεις οί "Ελληνες νά ύποχωρήτε' ή εκκλησία αυτή σάς 
περιττεύει' μετά δέκα έτη δέν θά ύπάρχωσιν ικανοί "Ελληνες καί διά τάς άλλας 
εκκλησίας' διότι ό Ελληνισμός αυτόματος φθ ίνει. Πρός τί λοιπόν εγείρετε ζητή
ματα ;» Τότε ό έκ τής επιτροπείας Ά χιλ. Μαυρίδης, δικηγόρος, άπήντησεν αΰτφ : 
«Άφοϋ, κ. 'Υπουργέ, εΐσθε βέβαιος οτι ό 'Ελληνισμός τής πόλεως θά έκλίπη 
τοσοΰτον ταχέως, διατί δέν μάς άφίνετε ν ’ άποθάνωμεν ήσύχως μέ τον φυσικόν 
θάνατον, αλλά μάς πνίγετε θέτοντες τον βρόχον εις τόν λα ιμόν;» ΤΗτο δέ ό 
Γραίκωφ πατρόθεν καί μητρόθεν "Ελλην έκπαιδευθείς παιδιόθεν έν Ρωσίφ (Βεσ- 
σαραβία), οπού μετενάστευσαν οί γονείς του. Ό Jireceli έν χφ Βουλγαρικφ ήμε- 
ρολογίφ του, δπερ έδημοσίευσεν ή έν Σοφίςι έκδιδομένη έφημ. «Μήρ» μετά τόν 
θάνατόν του έν τή έπιφυλλίδι άρ. 62, 13 Νοεμβρίου 1928, άριθ. 851Θ, γράφει 
περί αύτοΰ τά ακόλουθα στηριζόμενος εις τήν μαρτυρίαν τοΰ Βουλγάρου πολιτευ- 
τοΰ Μιλάρεφ : «όσον άφορφ εις τόν τυχοδιώκτην Γραίκωφ, ό πατήρ του είναι 
"Ελλην έκ Στενιμάχου, ή δέ μήτηρ του Γκαγκαούζαινα (Έλληνίς τουρκόφωνος εκ 
Βάρνης)». Οί έν Βάρνη καί περί αύτήν τουρκόη>ωνοι ορθόδοξοι, άλλ' ελληνικήν συ- 
νείδησιν έχοντες καί είς ελληνικά σχολεία έκπαιδεύοντες τά τέκνα; των νομίζονται 
Απόγονοι τών μεσαιωνικών Κουμάνων. Μετά τό εκκλησιαστικόν σχίσμα παρέμει' 
ναν είς τό ΠατριαρχεΧον ώς "Ελληνες.

Τά αίτια καί ή Ιστορία τής έξοντώσεως τοϋ ίθαγ. έλλην. στοιχείου
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άναπνεΰσασαι ελευδέρως προσήρχοντο πάλιν εις ιούς κόλπους της ορθοδο
ξίας από της εξαρχίας, τά κατακτητικά των Βουλγάρων επί τής Μακεδονίας 
όνειρα διελύοντο ώς πομφόλυγες και ό Ελληνισμός τής χώρας διέλαμπεν 
αύθις. Μετά ματαίμς' εμμέσους απόπειρας προς την κυβέρνησιν τής Ελλά
δος περί άποχωρήσεως των Ελληνικών σωμάτων άπό του Μακεδονικού 
εδάφους και μετά την υπό τού καπετάν-Βάρδα (Τσόντου) καταστροφήν τής 
ανταρτιχής αυτών λύκοφωλεάς Τσαριτσενης κατ’ ’Ιούλιον τού 1906 προέβη- 
σαν έν τφ συνταγματικούς διοικουμένφ ελευθέρφ των κράτει εΐς τό κατά των 
Ελληνικών κοινοτήτων ήκιστα εθνωφελές αύτοΐς πραξικόπημα εν τφ αιώνι 
τού πολιτισμού και τής Ιλευθερίας άπό τής 16 μέχρι τής 30 ’Ιουλίου.

Τή ανοχή ή μάλλον τή είσηγήσει τής κυβερνήσεως, ής τότε ισχύων 
παράγων ήτο ό εκ Μοναστηριού Βουλγαρομαχεδών υπουργός Ν. Γενάδιεφ, 
υιός "Ελληνος ή ελληνίζοντος ΐερέως, όχλοι μαινόμενοι εν ώρυγαΐς καί κραυ- 
γαίς επετέθησαν, έλεηλάτησαν και κατέλαβον τούς Ελληνικούς ναούς, τά 
σχολεία και λοιπά ευαγή ιδρύματα τών έχασταχοΰ Ελληνικών ορθοδόξων 
κοινοτήτων, διήρπασαν Ελληνικά καταστήματα και περιουσίας και έκάκω- 
σαν τούς συμπολίτας των "Ελληνας. Τότε καί ή άπ’ αιώνων Ελληνική Άγ· 
χίαλος έπυρπολήθη ύπ’ αυτών, διότι οι Άγχιαλΐται άπεπειράθησαν ν’ άμυν- 
θώσιν. Αΐ διαμαρτυρίαι τών Ιθυνόντων τάς κοινότητας προς την κυβέρνησιν 
αιτουμένων τήν προστασίαν αυτής άπέβησαν μάταιοι" αΐ έντονοι παραστάσεις 
καί τά πλήρη επιχειρημάτων υπομνήματα τού πατριαρχείου προς τάς συνυ- 
πογραψάσας τήν Βερολίνιον συνθήκην μεγάλας Δυνάμεις έμειναν άτελεσφό - 
ρητοί. Λΐ πλάγιαι ενέργειαι τής Ελληνικής κυβερνήσεως εΐς ούδέν συνετέλε- 
σαν, διότι ή μεν Βουλγαρική κυβέρνησις εδήλωσεν οτι ύπήκουσα εΐς τήν 
ομόθυμον θέλησιν τού Βουλγαρικού λαού καί θέλουσα νά προλάβη εσωτερι- 
κάς ταραχάς καί αιματοχυσίαν κατέλυσε τάς Έλληνικάς κοινότητας, τών Ε λ 
λήνων υπηκόων της δυναμένων εις to εξής ώς όμοδόξων νά έκκλησιάζωνται εΐς 
τούς Βουλγαρικούς ναούς καί τά τέκνα των ώς μέλλοντας Βουλγάρους πολί- 
τας νά Ικπαιδευθώσιν εΐς τά καλώς λειτουργοΰντα Βουλγαρικά κρατικά σχο 
λεία, αΐ δέ μεγάλαι Δυνάμεις έχαρακτήρισαν τά γεγονότα ώς εσωτερικής φό- 
σεως εν ελευθέρφ καί άνεξαρτήτφ κράτει μή έπιδεχόμευα άνάμιξιν ξένων ή 
δέ Ελλάς καί θέσει καί δυνάμει δεν ήδυνατο νά βοηθήση τά ομαιμά της τέ
κνα μηδέ νά λάβη παρά τών Βουλγάρων άντίποινα έν τφ έδάφει της, άτε 
ούδαμώς υπαρχόντων Βουλγάρων έν τφ Έλληνικφ κράτει J).

§ 5) ’Έκτοτε οΐ "Ελληνες Βούλγαροι πολΐται στερητθέντες τών σχο
λείων καί τής εκκλησίας των ήρξαντο άθρόοι μειαναστεΰοντες εις τήν Τουρ-

§ 4 1) K asasis JV. Grecs et Bulgares au  XIX et au XX siecles. Edit. P .Y . 
Stock, Paris 1907. D rossos D. Les persecutions de 1’element Grec en 1906, 
dans la  Revue de Grece, Athenes 1918 καί Un mouvement antihelleuique en 
Bulgarie, αύτόθι 1918 τόμ. 5.
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κίαν, εις την Ελλάδα, δπου παρεχωρήθη αύτοΐς ως άδελφοΐς πάσα δυνατή 
περίθαλψις καί ευκολία, κα'ι αλλαχού. Ό αριθμός δέ των εις τήν Ελλάδα 
μόνον μετά τό κίνημα μεταναστευσάντων ύπερέβη τάς τριάκοντα χιλιάδας 
ψυχών και πόλεις υπΒ αυτών εν τη Θεσσαλία δργώσαι Ικτίσθησαν φέρου- 
σαι προς άνάμνησιν τά ονόματα των έγκαταλειφθεισών, ώς ή νέα Άγχία- 
λος, ή Εύξεινούπολις, και ή Φιλιππούπολις. Ή  δέ μοίρα των έναπομεινάν- 
των εν τή Βουλγαρίςι, και οΰΐοι ήσαν οί πολλοί, εγένετο ζοφερωτέρα, διότι 
ώφειλον τά τέκνα των νά έκπαιδεύωσιν εν τοΐς Βουλγαρικοΐς σχολειοις εν τή 
Βουλγαρική γλώσση τιμωρούμενοι ά'λλως αύστηρώς διαφόροις ποιναΐς, άτε 
υποχρεωτικής διά νόμου ούσης τοΤς Βουλγάροις πολίταις τής στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως, καί νά τελώσι τά θρησκευτικά των καθήκοντα εν τοΐς Βουλγα- 
ρικοΐς ναοΐς εκδιωχθέντων συν τφ χρόνφ πάντων των 'Ελλήνων ιερέων.Και 
τό χείριστον πάντων έπήλθον ήμεραι, καθ’ ας άπηγορεύετο παντί μέσφ καί 
ή της μητρικής αυτών γλώσσης χρήσις ου μόνον έν ταΐς όδοΐς, αλλά καί εν 
αύτοΐς τοΐς οΐκοις, εν φ χρόνφ ελευθέριος έλαλοΰντο εν άπάση τή χώρα πλήν 
τών Ευρωπαϊκών γλωσσών ή Τουρκική, ή Τσπανοεβραϊκή, Κουτσοβλαχική, 
ή ’Αρμένική, ή Σέρβική, ή Ρουμανική, ή ’Αλβανική, καί αυτή ή Άθιγγα- 
νική. ’Αλλά καί ετι πλέον άνήκουστον* ή θεία γλώσσα του Πλάτωνος καί 
του ίεροϋ Ευαγγελίου, τών γραμμάτων καί τών επιστημών, εκ του άκενώ 
του. γλωσσικού θησαυρού τής οποίας έκαστη γλώσσα Ευρωπαϊκή ουδέ τής 
Βουλγαρικής εξαιρούμενης ήντλησε καί αντλεί καθ’ έκάστην, εκαλείτο τών 
^Α&ιγγάνων γλώσσα (tschiganski ezik) ού μόνον υπό τών παίδων καί τών 
αμαθών, άλλα και υπό τινων τών λεγομένων λογίων καί επιστημόνων, τυ- 
φλωττόντων υπό του φυλετικού πάθους ‘) Ο sancta simphicitas !

Ή  κατά τό έτος 1912 γενομένη πολιτική καί στρατιωτική τής Ε λ
λάδος σύμβασις μετά τής Βουλγαρίας κατά τής Τουρκίας, καί ή μετά τούς 
δύο Βαλκανικούς πολέμους έπακολουθήσασα ΐφ  19J 8 συνθήκη τού Βουκου· 
ρεστίου ου μόνον δέν εβελτίωσε τήν θέσιν τών εν τή Βουλγαρίςι ζώντων Ε λ
λήνων λαμβανομένης προνοίας τίνος περί τής ανθρώπινης ζωής αυτών, αλλά 
καί έπεδείνωσεν αυτήν. Διότι οϊ Βούλγαροι πνέοντες έκδίκησιν κατά τών 
Ελλήνων διά τήν άνέλπιστον ήττάν των καί τήν στέρησιν χωρών ας διεξε- 
δίκουν, επίεζον τούς εν τφ κράτει των δμοεδνεΐς μέν εκείνων, νομοταγείς 
δέ Βουλγάρους πολίτας καί ύπηρετήσαντας εύόρκως τήν Βουλγαρίαν κατά 
τούς πολέμους, ών ικανοί έπεσον εν τφ πεδίφ τών μαχών. Έκ τούτου καί 
άλλοι πολλοί μετά τήν ειρήνην ήναγκάσθησαν νά μεταναστεύσωσιν εις τήν 
Ελλάδα. Χειριστή δέ προ παντός ύπήρξεν ή τύχη τών περιελθόντων υπό τήν 
Βουλγαρικήν εξουσίαν ’Ελλήνων έν τή προσαρτηθειση εις τήν Βουλγαρίαν

Τά αίτια και ή ιστορία τήτ έξοντώσεως τοϋ ϊ9·αγ. ελλην. στοιχείου

§ 5. 1) Ίδ ε , Μνρτ, Ά ποστοΙ ίδον , “Ελληνες ή Βούλγαροι ήσαν οί Καρυω* 
τες ; Θρακικά, Ά θήναι, 1940, § 12 , σ«λ. 42, σημ. 2.
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νοτιοδυτική Θράκη- Διότι οι δυστυχείς ουτοι εξεδιώχθησάν των Ιστίων των 
εις την Ελλάδα καταληφθέντων τών κτημάτων καί περιουσιών των υπό των 
εκ της Μακεδονίας άκολουθησάντων τον άποχωρήσαντα Βουλγαρικόν στρα
τόν Βουλγάρων. Κατά δέ τόν έπακολουθήσιιντα διεθνή πόλεμον, άφ3 ής 
ήμέράς έξήλθεν ή Ελλάς τής ούδετερότητος καί έτάχθη ώς σύμμαχος τής 
Συνεννοήσεως εναντίον των κεντρικών αυτοκρατοριών, μεθ3 ών συνεμάχει ή 
Βουλγαρία, ο! εν αυτή “Ελληνες όντως ΰπέφερον ώς εχθροί πλέον φανεροί 
λογιζόμενοι.

§ 6) Ή  μετά τόν διεθνή πόλεμον εν Βερσαλλίαις συνομολογηθεΐσα 
συνθήκη τφ 1919 προέβλεψε περί των έν τοΐς διαφόροις κράτεσιν εθνικών 
μειόνοψηφιών όρίσασα, δπως ασκώσιν αύται ελευθέρους υπό την προστασίαν 
τής κοινωνίας τών εθνών τά τής θρησκείας των καί έκπαιδεΰωσι τά τέκνα 
των έν τή μητρική γλώσση. “Αλλ3 έν τή προς την Βουλγαρίαν συνθήκη του 
Neilly τφ αύτφ ετει προσετέθη καί κωδίκελλος αφορών εις την εκουσίαν 
άμοιβ,αίάν μετανάστευσιν τών μειονοψηφιών μεταξύ τών συμβαλλόμενων 
κρατών Ελλάδος καί Βουλγαρίας, άποζημιουμένων δικαίως διά τήν έγκα- 
τάλειψιν τής ακινήτου περιουσίας μετ3 έκτίμησιν μεικτής διεθνούς επιτρο
πείας παρισταμένων δι3 αντιπροσώπων καί τών διαφερομένων μερών *)· 
Τοΰτο δέ έγένετο τή απαιτήσει τοΰ Έλληνος Πρωιθυπουργοΰ “Ελευθερίου 
Βενιζέλου, όπως λήξωσι πλέον αΐ μεταξύ Βουλγαρίας καί Ελλάδος προστρι- 
βαί ένεκα τών ύπαρχουσών εν εκατέρφ μειονοήιηφιών. ‘Η μεικτή επιτροπεία 
ήρξατο από τοΰ 1922 τών εργασιών της δεξαμενή τάς δηλώσεις τών βουλο- 
μενών εξ εκατέρας τών χωρών νά μεταναστευσωσιν εκουσίους καί τό πλεΐ- 
στον τού έναπομείναντος Ιθαγενούς 'Ελληνικού πληθυσμού έν τή Βουλγαρίφ 
άφήκε διά παντός τό πάτριον έδαφος. Κατά τήν ύποβληθεΐσαν εκθεσιν τής 
Ελληνικής κυβερνήσεως εις τήν κοινωνίαν τών εθνών εν Γενεύη κατά τό 
1926 οΐ έκ Βουλγαρίας δηλώσαντες καί μεταναστεΰσαντες εις τήν Ελλάδα 
“Ελληνες—Βούλγαροι πολΐται άνήλθον εις 48.742 άπέναντι τοιοΰτων 76.906 
Βουλγάρων τής Ελληνικής Μακεδονίας καί τής Θράκης καί τοΰτο μετά τήν 
άθρόαν από τού 1906 έκροήν εκ Βουλγαρίας τοΰ ιθαγενούς Ελληνικού 
στοιχείου a).

Οΐ έναπομείναντες νύν έν τή Βουλγαρία ιθαγενείς “Ελληνες Βούλγα
ροι πολΐται πλήν ευαρίθμων βουλγαρίζουσιν έξ ανάγκης άποφεύγοντες νά 
λαλώσι καί τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Οί έν τή Φιλιππουπόλει ζώντες είναι 
ελάχιστοι καί συμπεριλαμβανομένων καί τών Ελλήνων υπηκόων (700 ψυ
χών) 3) αμφιβάλλω αν ύπερβαίνουσι τούς χιλίους. Τούτων, πλήν τών ύπη-

§ 6  1) “Ιδε Θρακ. μελετήμ. κεφ. VI § 11.
2) ΑΰχόΐΚ, κεφ. VI § 10, σημ. 2.
3) Κατά τό μητρωον τοΰ αύτόθι Έλλην. προξενείου έτους 1931. Έ ν τφ
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κόων καί τινων των άλλων άριθμουμένων εις τά δάκτυλα των δύοχειρών, 
όμολογούντων τήν εθνικότητά των και υπό των Βουλγάρων αναγνωριζόμε
νων ως Ελλήνων, οϊ λοιποί διστάζουσι δημοσιά και τήν μητρικήν των 
γλώσσαν νά λαλήσωσιν. Οΐ πλεΐστοι τούτων θέλουσι νά φαίνωνται Βούλγα
ροι προς αποφυγήν συγκρούσεων προς τούς ύπερπατριώτας Βουλγάρους 
συμπολίτας καί ως τοιοϋτοι κατά την εθνικότητα δηλοϋνται εις τε την αστυ
νομίαν και εις τά τής στατιστικής άπογραφικά δελτία' τινές δέ διακηρύσ- 
σοντες δτι είναι Βούλγαροι είσήγαγον την βουλγαρικήν γλώσσαν εις τάς οι
κογένειας μεθ’ δλην την άντίδρασιν των γυναικών των, αιτινες εξακολου-. 
θοΰσι νά λαλώσι τήν μητρικήν των γλώσσαν πανταχοΰ. Πάντες δε ύπόκειν- 
ται μοιραίως εις τον εκβουλγαρισμόν, δν επιταχύνει ή ελλειψις ελληνι
κού σχολείου διά τά τέκνα των, εκκλησίας και εθνικής Εστίας. Ούτως άπέ- 
θανεν ο 'Ελληνισμός τής Φιλιππουπόλεως και ή πάλαι ποτέ Ελληνική τής 
Θράκης μητρόπολις, «ή άκρόπολις τού Ελληνισμού εν τή νοτίφ Βουλγαρία» 
κατά τον μισέλληνα δημοσιογράφον Σαγκώφ * 4), σήμερον εΐναι άκοαιφνής 
Βουλγαρική μεγαλ&ηολις. Tempora mutantur.

(Έγράφη έτει 1926).

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝίΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιβ ' (1295-1303) ΣΩΖΟΥΠΟΛΙΤΗΣ

Ό θεοσεβής, πράος και ενάρετος, αλλά λίαν περιωρισμένης παιδείας 
αρχηγός ούτος τής τού Χριστού Εκκλησίας ώρμάτο κατά μέν τον μοναχόν 
Εύφραίμιον έκ τών μερών τής Μεσημβρίας, κατά δέ τον Γ. Παχυμερή εκ 
Σωζοπόλεοκ, δπερ καί πιθανώτερον. Κοσμάς ονομαζόμενος μοναχός ών και 
έγγαμος κατ’ άρχάς και πατήρ τέκνων, μετά τον θάνατον τής συζύγου αυ
τού περιβληθεΐς τό μοναχικόν σχήμα άπεσύρδη έν τινι πενιχρά μονή επί τού 
παρά τήν Σωζόπολιν Μεγάλου Νησίου, τιμώμενη επ’ ονόματι τού Τιμίου 
Προδρόμου, ένθα εμόναζε μετά τού αδελφού Μεθοδίου καί τού υιού Έ- 
φραίμ. Μετ’ ολίγον χρόνον μεταβάς εις Κωνσταντινουπολιν εΐσήλθεν εις τήν 
αυτόθι μονήν τού ’Αρχιστρατήγου, ής μετ’ όίλλας διακονίας διωρίσθη και 
εκκλησιάρχης. ’Αλλά καίτοι λίαν φιλήσυχου καί ήμέρου χαρακτήρος, συνε- 
μερίσθη ούχ’ ήττον τό φρόνημα εκείνων, οΐτινες άνθίσταντο είς τάς παρα
νόμους επεμβάσεις τού αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τού Πρεσβυτέρου εις τά 
τής Μ. ’Εκκλησίας, ένεκα δέ τούτου ΰπέστη χρονιάν φυλάκισιν. ’Απολυθείς 
δμως τή μεσολαβήσει τού Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς έπανήλθεν εις τήν πα
τρίδα του, ένθα ενεκλείσθη πάλιν εις τό προσφιλές άναχωρητήριόν. Κατά

άριθμφ περιλαμβάνονται καί οι έν τή περιφερείς του προξενείου άνήκοντες "Ελ
ληνες.

4) Έφημερίς Σοφίας «Εσπερινός Ταχυδρόμος» (Vetscherna posta), 30 
‘Ιουλίου 1906.
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τούς χρόνους εκείνους διοικητής των μερών τούτων ην ό Αρχιστράτηγος Μι
χαήλ Γλαβας ο Ταρχανειώτης, άνήρ ευσεβής και φιλομόναχος, δσπς έπισκε- 
φθείς ποτέ εν τφ κελλίφ αύτοϋ τον όσιον κα'ι ενάρετον Ίωάννην, τοσοϋτον 
εθελχθη εκ του σεμνού καί απλοϊκού ήθους αυτού, ώστε δεν επαυσεν Ι'κτοτε 
νά τιμά αυτόν διά παντοίων δώρων και συνιστώ αυτόν προς τον αύτοκρά- 
τορα. Τότε ο αύτοκράτωρ πεισθείς εκ των συστάσεων τού Γλαβά και μακρο 
θυμήσας διά τήν πρότερον κατ’ αυτού στάσιν, προσεκάλεσεν αυτόν εις τήν 
πρωτεύουσαν, άναδείξας δε πνευματικόν αύτοϋ και ειτα ηγούμενον τής υπό 
τού Μιχαήλ Γλαβά ιδρυθείσης ΐερας μονής τής Παμμακάριστου, άνύψωσεν 
αυτόν καί επί τού πατριαρχικού θρόνου κατά ’Ιανουάριον 1291, είς διαδο
χήν τού παραιτηθέντος ’Αθανασίου Δ'. Καθ’ όλον όμως το διάστημα τής 
πατριαρχεία; αυτού οκτώ διαρκεσάσης ετη, δεν επαυον ο! εν τοΐς πατριαρ- 
χείοις, μάλιστα δ’ δ μητροπολίτης Σηλυμβρίας, νά καταρραδιουργώσι και 
χλευάζωσιν αυτόν επί αμαθείς, ώστε μή δυνάμενος ν’ ανέχεται περαιτέρω 
τούς χλευασμούς αύιών παρητήθη τοΰ θρόνου τήν 29 Αύγούστου τού 1303 
και άπήλθεν εις τήν πατρίδα του, ένθα άνέλαβε κα'ι πάλιν τον ασκητικόν 
αυτού βίον. Κατά τό 1303 δ ήγεμών των Βουλγάρων Θεόδωρος Σβιατο- 
σλαϋος κατα?ιαβών τήν Σωζόπολιν, εις τον ενάρετον και νουνεχή Πατριάρ
χην άνέθηκεν ΐνα μεσολαβήση παρά τώ αύτοκράτορι Άνδρονίκφ προς συ* 
νομολόγησιν τής ειρήνης, έν φ πρότερον Μιχαήλ δ Γλαβας τήν αρετήν αυ
τού τιμών και δσιότητα άμείβων ή εις τάς παρακλήσεις αύτοϋ χαριζόμενος, 
τό πρώην επι τού νησίου ταπεινόν μονήδριον μετέτρεψεν άνεγείρας εις μο
νήν εύρύχωρον και περικαλλή, ής τά ερείπια μόνον ύπάρχουσι σήμερον. 
"Αγνωστος ήμΐν ή εποχή τού θανάτου αύτοϋ.

Ό  Πατριάρχης Νικηφόρος δ Κάλλιστος έν τφ Καταλόγφ επισκόπων 
Κων)πόλεως, χαρακτηρίζει αύτόν ως εξής : «’Ιωάννης μοναχός και πρεσβύ- 
τερος, ήγούμενος τής Παμμακάριστου καί πνευματικός τού Βασιλέως, δ από 
Σωζοπόλεως, πρότερον Κοσμάς ονομαζόμενος, εϊρηνικώτατος καί πραότατος 
καί όλος Θεού άνθρωπος (επατριάρχευσεν) έτει Θ'. Καί παραιτησάμενος επί 
τοΰ αύτοϋ βασιλέως κατεβλήθη καί ανάγεται πάλιν δ Αθανάσιος. (Γεωργ. 
Παχυμέρης/^Τό Β'. βιβλ. Δ. σ. 342—343—349 Τ. βλ. Ε. 381 έγγραφα 
παραιτήσεώς του).

t  ΜΑΡΓ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΙ 
(Έπΐ τή ?5ετηρίδι των Ζαριςρείων Διδασκαλείων)

7 Ιουνίου 1901

Τό θαυματουργόν και ένδοξον Ελληνικόν έθνος, οπερ πρωταγωνί
στησαν επί μάκρους αιώνας εν τη σταδιοδρομία των εθνών κατά τε τάς επι- 
στήμας και τάς ωραίας τέχνας, ών αθάνατα μνημεία ανευρίσκονται δπου γης 
μετεδόθη δ ελληνικός πολιτισμός, άνεδείχθη υπέρτερον τών προ αΰτοΰ η 
μετ’ αυτό σπουδαίαν καταλαβόντων θεσιν έν τη ιστορία, ΰπεΐκον εις τους 
φυσικούς νόμους ακμής και παρακμής, ΰπέστη άπάσας τάς περιπετείας αυ· 
τοϋ μετά σθένους -απαράμιλλου, κατορθώσαν νά διατηρήση τήν ζωτικότητα 
αΰτοΰ και εν χαλεπωτάτοις χρόνοις δουλείας, καθ3 οΰς και κατακτηθέν κα- 
τέκτησε τους κυρίους αΰτοΰ διά τοΰ πνεύματος και μετ’ υπεράνθρωπους 
άγώνας αντλούν θάρρος και γενναιότητα Ικ τών κατορθωμάτων τών ενδό
ξων προγόνων αΰτοΰ, άνέζησεν ώς φοΐνιξ και άνέλαβε τήν εξακολοΰθησιν 
τοΰ εκπολιτιστικού έργου αΰτοΰ.

Κύριος σκοπός τοΰ ελληνικού έθνους ΰπήρξεν ανέκαθεν ό εξευγενι- 
σμός τοΰ ανθρώπου. Διά τοΰτο δέ βλέπομεν αυτό καταγινόμενον μάλλον μέ 
τό πνεϋμα ή μέ τήν ύλην, επομένως διαλάμπον μάλλον εν χαΐς πνευματιχαΐς 
ή ταις ΰλικαϊς κατακτήσεσι. Διά τής καλλιέργειας δέ τοΰ πνεύματος επέτυχεν 
εν τφ μέσφ απείρων κίνδυνων, ύφ3 ών ήπειλήθη κατά τό μακραίωνον διά- 
στημα τής πολιτικής αΰτοΰ ΰπάρξεως και νά προπαρασχευάση γόνιμον έδα
φος διά τήν άνάπτυξιν τών ηθικών αρχών, άς έδίδαξεν δ θεμελιωτής τής 
θρησκείας ημών και δι3 ών δ άνθρωπος καθίσταται άξιος τοΰ ΰψηλοΰ αΰ
τοΰ προορισμού.

Τά αθάνατα έργα τών σοφών Ελλήνων και μετά παρέλευσιν τοσοΰ- 
των αιώνων χρησιμεΰουσιν εισέτι ώς πήγαί, έξ ής άρΰονται τά νεώτερα 
έθνη σοφίαν δι3 ής προήχθησαν έν τε ταΐς επιστήμαις και ταις τέχναις.

Οϊ μελετώντες τήν αληθή ιστορίαν τοΰ ελληνικοΰ έθνους θαυμάζουσι 
τά έργα αΰτών, άτίνα δεν περιορίζοντο εντός τών στενών δρίων τής Ελλά
δος, άλλ3 έφερον γενικώτερον χαρακτήρα, άφορώντα δλην τήν ανθρωπότητα. 
Τοΰτο άποδεικνΰουν οΐ σοφοί τών νεωτέρων μεγάλων εθνών, ο'ίτινες τοσοΰ- 
τον θαυμασμόν δεικνύουν προς αΰτά, ώστε σπεΰδουσι μετ3 ενθέου ζήλου νά 
επισκεφθώσι τά μέρη ένθα έζησαν καί έδρασαν οΐ μεγάλοι εκείνοι άνδρες 
τής αρχαίας Ελλάδος.

Καθ3 ήν εποχήν τό ελληνικόν έθνος διατελοϋν εν δουλεία έθεωρήθη 1

1) Ό Σωτ. Ά ντω νιάδης  ιατρός έκ Στενιμάχου ΰπήρξεν επί μακρά έτη Πρόε
δρος τής Ελληνικής έν Φιλιππουπόλει Κοινότητος μέχρι τοϋ 1906. Βλ. Άρχ. Θρ. 
Θησ. τόμ. ΪΒ ’, σ. 129 κ. ε|.



76 t  Σωτηρίου ’Αντώνιόδου

παρά τινων ως έχλιπόν, δπως και τόσα άλλα μεγάλα τής άρχαιότητος έθνη, 
εύρέθησαν τινές, έπιπολαίως ή άπό σκοπού κρίνοντες, άμφισβηιοϋντες τήν 
έξακολούθησιν αύτοΰ και θελήσαντες νά θεωρήσουν τούς νεωτέρους "Ελλη
νας ώς λείψανα κράματος διαφόρων εθνών, κατά μέρος θέμενοι και λογικήν 
καί ιστορίαν και αυτά τά πράγματα μαρτυροΰντα περί τού εναντίου. Ούδ3 
ήν δυνατόν έθνος έχον τοσοΰτον λαμπρόν παρελθόν καί εναποτυπώσαν τό 
μεγαλουργόν αύτοΰ πνεύμα εν τε τοις σοφοΐς συγγράμμασι καί χοίς καλλιτε- 
χνικοίς εργοις αυτού, άτινα καί μετά τόσα έτη έξακολουθούσι διδάσκοντα με
γάλα έθνη καί όδηγοΰντα αυτά εις τήν οδόν τής προόδου, νά παύση ύπάρ 
χον. Διότι ουδέποτε έσβέσθη έν αύτφ τό ζωογονούν αυτό αίσθημα τής προς 
τήν πατρίδα καί τήν θρησκείαν αγάπης. “Ανεγνώρισεν οτι ή σωτηρία αυτού 
έγκειται εν τή έκκλησίςι καί τφ σχολείφ καί έκαλλιέργησεν αυτά μεθ5 ύπερ- 
βάλλόντος ζήλου καί θάρρους άπαραμίλλου έν μέσφ των δεινωτέρων κατα- 
διωγμαιν αυτού καί μετά θυσιών άνωτέρων τών δυνάμεων αύτοΰ. Ουτω δέ 
κατώρθωσε ν5 άποκτήση ού μόνον τήν ιδίαν ελευθερίαν, αλλά νά διεγείρη 
εκ τοϋ ληθάργου τής δουλείας και άλλα σύγχρονα έθνη διά τοΰ παραδείγμα
τος τής άκρας φιλοπατρίας αύτοΰ.

Καί εν όσφ μέν ήτο ελεύθερον έκαλλιέργει τά γράμματα εκάστοτε 
αναλόγως τοΰ βαθμού τής διανοητικής αύτοΰ άνα πτύξεως, διατηρούν εκπαι
δευτήρια καί γυμνάσια κατάλληλα διά τήν σωματικήν καί πνευματικήν άνά 
πτυξιν τής νεολαίας. Άφοΰ δ’ ύποδουλωθέν έστερήθη τών αναγκαίων μέσων 
διά τήν έκπαίδευσιν, δεν έπαυσε διατηρούν τοιαύτα έν ταΐς εκκλησίαις είτε 
έν μοναΐς ή δπως άλλως ήδύναντο. Ουτω καί ύπό τον ξένον ζυγόν βλέπο- 
μεν ονομαζόμενα ελληνικά σχολεία εν τε “Ιωαννίνοις, Σμύρνη, Κυδωνίαις καί 
εν πόλλαΐς άλλαις πόλεσι καί μοναΐς, αιτινες διετήρουν άνέσπερον ιό φως 
τής ελληνικής παιδείας, δι3 οΰ κατωρθώθη ή συνεχής εξακολούθησις τής εθνι
κής αγωγής, εις ήν οφείλεται ή διάσωσις αύτοΰ καί ή άποτίναξις του ζυγού, 
τού μή δυνηθέντος νά παράλυση τάς εθνιχάς ενεργείας.

'Ινα δε μή μακρυγορώμεν μνημονεύοντες τήν άπειρον δράσιν του 
ελληνικού έθνους, δι3 ής τούτο ήγωνίσθη επί μάκρους αιώνας εναντίον δια
φόρων εχθρών αύτοΰ, θέλομεν περιορίσει τό οριον τού λόγου ήμών έν τφ 
στενφ κύκλφ τής Φιλιππουπόλεως, έξαίροντες τάς έθνικάς ενεργείας αυτής 
ούχί προς κατακτητικούς σκοπούς δπως πολλάκις ενασμενίζονται χαρακτηρί- 
ζοντες αύτάς ο! διαστρέφοντε; τήν αλήθειαν, άλλα προς διάσωσιν τής εθνι 
κής παρακαταθήκης.

Καί ενταύθα ουδέποτε παρημελήθη ή καλλιέργεια τών γραμμάτων. 
'Ως δ’ εστι εΐκάσαι έκ διαφόρων επιγραφών καί άλλων ιστορικών μνημείων 
ή ΙίΑηνική παιδεία έξηκολούθησε διηνεκώς μεταλαμπαδεύουσα τάς άρετάς 
καί τήν σοφίαν τών ενδόξων προγόνων ήμών καί συνεχίζουσα τά εθνικά 
ήθη καί έθιμα, εξ οΰ προέκυψε τό μοναδικόν θαύμα εν τή ίστορίφ τών
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εθνών, ή διά μέσου τοσούτων αιώνων αμετάβλητος εθνική ΰπαρξις χαί ή διά- 
σωσις τής ελληνικής γλώσσης.

Και εν Φιλιππουπόλει λοιπόν και ταΐς κυριωτέραις πλησιοχώροις ελ- 
ληνικαΐς κώμαις έξηκολούθησε κατά τούς χρόνους τής δουλείας ή διατήρησις 
των εκπαιδευτηρίων, ώς αποδεικνύεται τοΰτο έκ διαφόρων περισωθέντων 
μνημείων, κωδίκων τής Μητροπόλεως και διαφόρων χειρογράφων, περί ών 
επιλήψει με ο χρόνος διηγούμενον, δι’ δ θέλομεν περιορισθή ’εις τήν εξέ- 
τασιν τής εκπαιδευτικής κινήσεως Φιλιππουπόλεως κατά τον λήξαντα αιώνα.

Άρχομένου τοΰ 19ου αιώνος, διδάσκαλος τής ελληνικής σχολής ήν ο 
Οικονόμος Κωνσταντίνος, Φιλιππουπολίτης, δστις κατά τό 1819 έξέδωκεν έν 
Βιέννη ΐστοριογεωγραφικήν περιγραφήν τής Φιλιππουπόλεως και τής επαρ
χίας αυτής εν γλώσση καθαρευουση μαρτυροΰση περί τής άρτιας παιδεύσεως 
τοΰ άνδρός. Έ ν ταύτη λέγεται : «’Έστι δ’ εν τή πόλει ταύτη και γυμνάσιόν 
τι τής ελληνικής παιδείας ε« πολλών οννεοτός», εξ ού εύλόγως εικάζεται ότι 
και κατά τούς προηγούμενους αιώνας διετήρουν σχολεία οΐ Φιλιππουπολΐται 
οΐτινες βεβαίως ήσαν αρκούντως μεμορφωμένοι διά νά διατηρώσιν εμπορι
κός σχέσεις ού μόνον μετά τής Ευρωπαϊκής καί ’Ασιατικής Τουρκίας, αλλά 
καί μετά τής Κεντρικής Εύρώπης καί αυτών τών Ινδιών, ένθα καί άποιχία 
έσχημαιίσιθη Φιλιππουπολιτών.

Γινώσκομεν on μέχρι μέν τών μέσων τοΰ παρελθόντος αιώνος ΰπήρ- 
χον ελληνικά σχολεία μόνον τών άρρένων, τά κοράσια δ’ έδιδάσκοντο εν γραμ- 
ματοδιδασκαλείοις εν ταΐς εκκλησίαις ή ταΐς οίκίαις υπό ιερέων ή ιδιωτικών 
διδασκάλων. Κατά τό 1847 έτος τό πρώτον συνεστήθη ιδιωτικόν Παρθε- 
ναγωγεΐον υπό τίνος Ιίολυμνιας εκ Κωνσταντινουπόλεως έν τφ 'Αγιοταφικφ 
Μετοχίφ. Τό 1850 έτος εΐσηγήσει φρονίμων πολιτών συνέστη Παρθεναγω; 
γεΐον διά συνδρομής τών Φιλιππουπολιτών καί τών εν τή αλλοδαπή ομογε
νών, μεταξύ τών οποίων δικαίως συγκαταλέγεται δ αοίδιμος ’Αντώνιος Κο- 
μιζόπουλος, έν Ρωσσίφ σπουδαίαν εμπορικήν θέσιν κατέχων, πολλαχώς συν* 
τελέσας εις τοΰτο και σπουδαΐον χρηματικόν ποσόν προσενεγκών. Δι9 ο δι
καίως άνεκηρύχθη μέγας ευεργέτης. Ούχ9 ήττον εΐργάσθη προς τοΰτο ύλι- 
κώς τε καί ηθικώς ο τότε Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κ. Χρύσανθος, 
άνακηρυχθεΐς επίσης μέγας ευεργέτης τοΰ Παρθεναγωγείου. Συλλεγέντος δέ 
ποσοΰ 100.000 γροσίων προσεκλήθη έξ ’Αθηνών ως διευθύντρια ή Ζωή Μου- 
ρούζη. Τό 1852 ήγοράσθη διά χρημάτων τοΰ Παρθεναγωγείου 25.000 γρ. 
οίκία, έν ή εγκατέστη τό Παρθεναγωγεΐον. Τήν Μουρούζη άντικατέστησεν 
ή εξ ’Αθηνών προσκληθεΐσα Πηγή Ίωαννΐδου, διδάξασα μέχρι τοΰ 1858 
ότε διεδέχθη αυτήν ή επίσης έξ ’Αθηνών προσκληθεΐσα Καλλιόπη Βερ
νάρδου, άντικατασταθεΐσα ύπό Ευφροσύνης Βλαχούτση. Κατά τό 1861 διω- 
ρίσθη ή εκ Φιλιππουπόλεως έν τφ Άρσακείω σπουδάσασα δεσποινίς Σμα- 
ράγδα Χατζηδαή, διευθύντρια τοΰ ελληνικού Κεντρικού Παρθεναγωγείου,
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διευθΰνασα αυτό μέχρι του 1866, άντικασταθεΐσα υπό των επίσης εν τφ Άρ- 
σακείφ σπουδασασών Φιλιπουπολιτίδων Δ)δων Θεοφανονς Μυσηροϋ καί ’Ελι
σάβετ Χατζηγιαννάκογλου, αΐτινες έδίδαξαν εΰδοκίμως και μετά ζήλου μορ- 
φώσασαι πολλάς Έλληνίδας διακρινομένας ώς οικοδέσποινας.Ή δ)νΐς Σμα 
ράγδα Χατζηδαή διωρίσθη αΰθις τό 1874 διευδυντρια τοΰ κεντρικοΰ ελλη
νικού Παρθεναγωγείου, τό δέ 1875 ΐδρυθέντων των Ζαριφεΐων Διδασκα
λείων, πρώτη διευθύντρια τοΰ Διδασκαλείου των Θηλέων, έξηκολουθησε δέ 
διδάσκουσα έν αΰτφ μέχρι τοΰ 1886 οτε προσεκλήθη νά διευθυνη τό έν Βάρνη 
ελληνικόν Παρθεναγωγεΐον. Και διορισθεϊσα αΰθις έν τοΐς Ζαριφεΐοις Αι- 
δασκαλείοις τό 1887 εξακολουθεί μέχρι σήμερον διευθυνουσα τό Λιδασκα- 
σκαλεΐον των θηλέων μετά μητρικής φιλοστοργίας και διδάσκουσα μετ’ αξιέ
παινου.ζήλου λίαν εύδοκίμως. Αΰτη υπηρέτησε την γενέτειραν αυτής επί 31
ετη μέχρι σήμερον, εΰτυχήσασα νά ΐδη πολλάς των μαθητριών αυτής εύδοκι- 
μοΰσας έν τφ οΐκογενειακφ καί Ικπαιδευτικφ σταδίφ.

’Εν δετή Ελληνική Σχολή έδίδαξαν :
1) Κωνσταντίνος Οικονόμος, ίερεύς εκ Φιλιππουπόλεως, 1800 —1820.
2) Παηανικολάκης, υιός Κ" Οικονόμου, 1820 και εφεξής.
3) Σαράντης * Αρχιγενης, έξ Επιβατών, σπουδάσας έν τή Μεγάλη τοΰ 

Γένους Σχολή. Άπήλθεν δ3 εντεύθεν εΙς ΓΙαρισίους, έσποΰδασε την Ια τρ ι
κήν καί άποκτήσας ικανήν περιουσίαν, ϊδρυσεν έν Έπιβάταις τά φερώνυμα 
Άρχιγένεια τό 1857, έν οις εκπαιδεύονται καί διατρέφονται παιδες καί νεά* 
νιδες ορφαναΐ διαδίδουσαι τά ελληνικά γράμματα άνά τήν Θράκην.

4) Παναγιώτης Οικονόμου, εκ Φιλιππουπόλεως.
5) Άδάμος Τσαπέκος, εκ Μελενίκου μεν έλθων, καταγόμενος δ’ εκ 

Μετσόβου.'
6) Γεώργιος Τσουκαλάς, Ζακυνθιος, 1831—34, εκδούς κατά τό 1851 

έν Βιέννη σπουδαίαν ΐστοριογεωγραφικήν περιγραφήν τής επαρχίας Φιλιπ- 
πουπόλεως περιέχουσαν σπουδαίας πληροφορίας περί τής Φιλιππουπόλεως, 
από τών χρόνων τής ΐδρυσεως αυτής υπό Φιλίππου, υΐοϋ τοΰ Άμΰντου τό 
334 π. X. (πρότερον Καβυλη κατά Δημοσθένη καί Καλυβη κατά Στράβωνα 
καλουμένη), μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, διαφόρους έπιγραφάς εύρεθείσας 
ενταύθα, άπάσας ελληνιστί, καί.νομίσματα Φιλιππουπόλεως, μαρτυροΰντα 
περί τής Ελληνικής καταγωγής τών κατοίκων αυτής από τών πρώτων χρό
νων τής ίδρΰσεως αΰτής καί τής άδιακόπου εθνικής αυτών ΰπάρξεως. Έ ν 
αυτή γίνεται μνεία περί σημειώσεως τίνος τον Μητροπολίτου Νεοφύτου κατά 
τό .1611 ’Απριλίου 8, έν παλαιφ κώδικι σωζομένφ έτι ευτυχώς εΐς τήν Ίε- 
ράν Μητρόπολιν, περί τής χειροτονίας αυτόν.

7) Διαμάνιης, ανεψιός τοΰ Άδ, Τσαπέκα, 1834—1844. -
8) Δ. ΣΙαβίδης, έκ Φιλιππουπόλεως, άπό 1844.
9) Ά λ. Ξάν&ος, εκ Σερρών, 1849—1853,
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10) Δ. Σλαβίδηζ, αϋθις από τοϋ 1853.
11) Γρηγόριος Γώγος, ΐεροδιάκονος, εκ Μυτιλήνης 1850—1856. Βρα- 

δΰτερον δε μεταβάς εΐς Βουδαπέστην, ένθα επί πολλά έτη διατελέσας προϊ
στάμενος τής ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας, άπεθανεν εν βαθεΐ γήρατι το 
π. έτος.

12) Π. Κνριτσίδης, εξ ’Ηπείρου, 1857—62, κατόπιν δ’ απόφοιτος 
τοΰ έθνικοϋ Πανεπιστημίου,, εδίδαξεν εϋδοκίμως επί πολλά ετη ως καθηγη
τής των Ζαριφείων Διδασκαλείων.

13) Γ. Βοΐά ίδης , εκ Φιλιππουπόλεως, 1855—58, άπόφοιτος τής Ρι- 
ζαρείου Σχολής ώς υπότροφος τοΰ αοιδίμου Α. Κομιζοποΰλου.Εντεύθεν με- 
ταβάς εΐς Σμύρνην εδίδαξεν επί πολλά ετη.

14) Π. Ραζηλος, εξ Οίτύλου τής Πελοποννήσου σπρυδάσας εν Γερμα
νία συνδρομή τοϋ άοιδίμου Μ. Γκιουμουσγκερδάνη 1859—62.

15) Δ. Σλαβίδης, τό τρίτον 1862—63.
16) Βλάσιος Σκορδέλης, εκ Στενιμάχου, προλύτης τής Φιλοσοφικής 

Σχολής τοϋ ένθνιχοϋ Πανεπιστημίου, 1863—75.
17) Ν. Αούισης, υπότροφος Α. Κομιζοποΰλου εν τή Ριζαρείφ Σχολή 

εκ Στενιμάχου, 1863—68, άκολοΰθως δ3 εν τφ χεντριχφ παρθεναγωγείφ.
18) Γ . Τζοανόπονλος, έκ Φιλιππουπόλεως, υπότροφος Α. Κομιζοποΰ- 

λου έν τή Ριζαρείφ Σχολή, από τοϋ 1868.
Ώς βοηθοί δ’ έδίδαξαν εν τή κεντρική ελληνική σχολή Γ. Πετκίδης, 

Φιλιππουπολίτης 1863—64, Έράστης Χριστόπουλος 1865—69, Γ. Πανα- 
γιωτόπουλος, Γαλ. Δ. Κάβρας 1864, Καρά Χαφίζ, ’Οθωμανός, 1869, Γ. 
Καλλισθένης 1864—65, Άναστ. Άργυρόπουλος, εκ Στενιμάχου, 1870, Ρι- 
σάρ Γαλ. 1869, Γ. Πετκίδης, Φιλιππουπολίτης, 1871—72, Κ. Κρανιώτης, 
1872—73, Στέργιος Τυροΰζης, Στέφανος Μανέτας Γαλλ.

Μεταξύ τών μνημονευθέντων διδασκάλων τής ελληνικής σχολής υπήρ
ξαν πολλοί σπουδαίοι άνδρες εύσυνειδήτως τελέσαντες τό εργον αυτών.Άλλ’ 
εκείνος ο όποιος διεκρίθη από τοϋ 1858 ώς σχολάρχης τής τε εν Στενιμάχφ 
και εν Φιλιππουπόλει ελληνικής σχολής, ό σπουδαίως έργασθείς υπέρ τής 
ιδρΰσεως τών Ζαριφείων Διδρσκαλείων είναι ό έκ Στενιμάχου Βλάσιος Σκορ
δέλης. Ούτος διδάξας επι πενταετίαν έν τή ελληνική σχολή Στενιμάχου μετ’ 
Ιδιαιτέρου ζήλου και εύδοκίμως, προσεκλήθη ν’ άναλάβη τό 1863 τήν διεΰ- 
θυνσιν τοϋ ενταύθα σχολαρχείου. Διεκρίθη δ’ ού μόνον ώς διδάσκαλος άλλά 
και ώς καλός πατριώτης, ούδενός κόπου φεισθεΐς προς άναζωπΰρωσιν τού 
έθνικοϋ αισθήματος και προαγωγήν τών εκπαιδευτηρίων τής πόλεως. ’Έχων 
ύπ’ δψει οτι προς μόρφωσιν χρηστών πολιτών δεν άρχει ή διδασκαλία μό: 
νον έν τφ οχολεΐφ, άλλ’ απαιτείται και ή διδασκαλία τών πολιτών περί τών 
προς τήν πατρίδα καθηκόντων, ούδενός παρημέλει πρός τοΰτο προσφόρου 
μέσου. Τή πρωτοβουλία αύτοΰ καί συνδρομή τών πολιτών συνέστη 1872
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«Σύλλογος tcov Φιλομούσων», οΰτινος κύριος σκοπός ήν ή άναζωπύρωσις τοϋ 
εθνικοί) αισθήματος και ή ύποστήριξις χρηστών και εύελπίδων πτωχών μα
θητών. 'Ο σύλλογος οΰτος συνέδεσε σχέσεις μέ τούς.άλλοθι επιδιώκοντας τον 
αύτόν σκοπόν, ιδίςτ δέ μέ τον εν Κων)λει Ελληνικόν Φιλολογικόν και Θρα- 
κικόν Φιλεκπαιδευτικόν, ών ό πρώτος εξακολουθεί παρέχων ύψίστας ήθικάς 
ώφελείας τφ έθνει, συγκαταλέγων μεταξύ τών μελών του άνδρας διαπρεπείς 
ού μόνον μεταξύ τών ομογενών αλλά και μεταξύ τών αλλοφύλων, δ δέ δεύ
τερος παρέσχε Tip άνά τη Θράκη Έλληνισμφ πολυτίμους και διαρκείς ωφε 
λείας. Άμφοτέρων δέ κύριος μοχλός ύπήρξεν ό αείμνηστος Ηρακλής Βασίά- 
δης, άξιος γόνος τής ’Ηπείρου και αληθινόν έγκαλώπισμα τοΰ νεωτέρου ελ
ληνισμού, ύποδαυλήσας την έμφυτον φιλομουσΐαν τών κυριωτέρων ιδρυτών 
αυτών τοϋτε άοιδήμου Χρηστάκη Ζωγράφου καί τοΰ μεγάλου της κοινότητος 
ήμών ευεργέτου Γ. Ζαρίφη.

Σ χ ο λ ε ία  ΦιΑιππονπόλεω ς

Έκ τών παλαιοτέρων κτιρίων μετά τήν Ελληνικήν σχολήν είναι τό 
δημοτικόν σχολεϊον τό έπιλεγόμενον τής 'Αγίας Παρασκευής, οπερ θεωρη- 
θέν ανεπαρκές διά τον πληθυντθέντα αριθμόν τών μαθητών εφειλκυσε τήν 
προσοχήν τών πολιτών επί τής ανάγκης τής ίδρύσεως καί άλλου. Τοιοΰτον 
δ’ ΐδρυσεν δ αείμνηστος Μ. Γκιουμουσγκερδάνης, ό πολλαχώς εύεργετήσας τήν 
Φιλιππούπολιν, εις μνήμην τοϋ άοιδήμου αυτού αδελφού Δ, Γιουμουσγκερ- 
δάνη, θύματος δολοφόνου χειρός, δ'περ ιδίαις δαπάναις συνετήρει μέχρι τοϋ 
θανάτου του, μετά δέ ταϋτα έδωρήθη τή ελληνική κοινότητι.

Κατά δέ τό 1865 ό άοίδημος ιερομόναχος Νικόδημος, ό ήγούμενος 
της 'Ιεράς Μονής τών 'Αγίων ’Αναργύρων, άνέλαβε τήν οικοδόμησιν τού φε- 
ρωνύμου αυτού σχολείου, οπερ εξακολουθεί από τής ΐδρύσεως αυτού ως δη
μοτικόν σχολεϊον ή νηπιαγωγεϊον. Ή  ήμετέρα κοινότης ευγνωμονούσα άμ- 
φοτέροις τοΐς φιλογενέσι άνδράσιν άνεκήρυξεν αυτούς μεγάλους αυτής εύερ- 
γέτας.

Κατά τό 1865, τοϋ'Ελληνικού παρθεναγωγείου θεωρηθέντος ανεπαρ
κούς διά τον αύξηθέντα αριθμόν τών μαθητριών, δ φιλογενέστατος Σταύρος 
Κοσμά Σαρή άνέλαβε τήν άνοικοδόμησιν περικαλλούς παρθεναγωγείου, οπερ 
καί σήμερον έτι επιδεικνύεται ως καλλιπρεπές τέμενος τών μουσών.Έφ’ φ ή 
ήμετέρα κοινότης ανέγραψε τό ονομα τοϋ ϊδρυτοϋ αυτού έν τή δέλτφ τών 
μεγάλων αυτής ευεργετών. Τό δέ 1869 ή εφάμιλλος αύτφ σύζυγος αυτού Μα- 
ριόρα εκληροδότησε διά διαθήκης εις τό παρθεναγωγεΐον 45.000 γρόσια, κα- 
ταταχθεΐσα καί αϋτη έν τή χορεία: τών ευεργετών τής κοινότητος ημών. 
ν Τό 1856 ή πυρκαϊα άπετέφρωσε τήν εν τφ κέντρφ τής πόλεως κειμέ- 
νην Ελληνικήν σχολήν μετά τής πλούσιας αυτής βιβλιοθήκης, επί τών ερει
πίων δ’ αυτής άνηγέρθη νέα, ήτις μετά παρέλευσιν 50ετίας άπεδείχθη άνε-



*Η έλληνική έκπαίδευσις εν Φιλιππουπολει δ ι

παρκής εις τάς παρούσας περιστάσεις. Δι3 δ έδέησε νά ύποστη Οιζιχην επι
σκευήν διά τής γενναίας συνδρομής του φιλογενοΰς συμπολίτου ήμών κ. Κο
σμά Ά . Κατσίγρα, από πολλών ετών εν Μασσαλίφ μετερχομένου την έμπο- . 
ρίαν, δν ή ήμετέρα κοινότης εξ ευγνωμοσύνης ανέγραψε μεταξύ των ευεργε
τών αυτής. Ή  οΰτω δέ διασκευασθεϊσα σχολή αΰιη, εκπληρονσά όλους τούς 
ορούς τής υγιεινής, αποτελεί εΰάρεστον, φωτεινόν και εΰρύχωρον φυτώριόν 
τής σπουδαζούσης ομογενούς νεολαίας. Τήν κορωνίδα δέ τών σχολείων'τής 
ήμετέρα: κοινότητας αποτελεί τό περίλαμπρον τοϋτο μέγαρον τών μουσών, 
δπερ άνήγειρεν ό εθνικός ευεργέτης κ. Γρηγόριος Μαρασλής, ό όποιος δι3 
ηγεμονικής δωρεά; έπροίκισε τήν ήμετέραν κοινότητα με τό μεγαλοπρεπές 
τοΰτο κτίριον, δπερ παρέχει τή σπουδαζούση νεολαίφ άπάσας τάς ευκολίας 
προς άνετον σπουδήν, εμπνέει τήν άΐδιον αυτής ευγνωμοσύνην προς τον έρι- 
τιμον όίνδρα, ον εύχόμεθα άπαντες νά διαφυλάττηό "Υψιστος έν άδιαπτώτφ 
ύγείςι κάί μακροβιότητι, έπ: άγαΟψ σύμπαντος τοΰ έθνους.

Μ α δήμ α τα  δ ιδασκόμενα  έν το ϊς  έλλην ικο ΐς  αχολείοις  
άρρένων  «α ΐ ·&7]λέων

'Ελληνική Σχολή. — Αύτη περιείχε τρεις τάξεις τοΰ ελληνικού τμήμα
τος καί δύο γυμνασιακά;, εν αίς εδίδασκεν ο σχολάρχης καί εις βοηθός, ό 
όποιος σπανίως τι το ξένης σχολής απόφοιτος, συνήθως δέ της ιδίας σχολής. 
Ή  τουρκική εδιδάσκετο υπό “Οθωμανού, ή δέ γαλλική συνήθως υπό ομο
γενούς.

1Ελληνικόν Παρ&εναγωγεΐον. Κατά τό 1870 δτε διωρΐσθη ό αοίδιμος 
Ν. Λούτσης διδάσκαλος εν αύτφ αί έγγραφεϊσαι μαθήτριαι άνήλθον εις 246, 
ών αΐ μεν 11 άπετέλεσαν τήν Γ' καί άνωτέραν τάξιν τοΰ ελληνικού τμήμα
τος, αΐ δέ 10 τήν Β\ καί αι 19 τήν Α', αΐ δέ λοιπαί 206 τάς 8 τάξεις τοΰ 
αλληλοδιδακτικού. Έξεπονήθη καί κανονισμός τοΰ παρθεναγωγείου, όρίζων 
έν 72 άρθροις τον σκοπόν αυτού, τήν έν αΰΐφ διδασκαλίαν, τά καθήκοντα 
τών μαθητριών, τάς άμοιβάς καί ποινάς, τά καθήκοντα τών γονέων, κηδεμό
νων, διδασκάλων, κοσμητριών κ.λ.π.

Καί τοιαύτη μέν ή κατάστασις τών σχολείων άμφοτέρων τών φύλων 
τής ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεω; κατά τό 1872 έτος, οτε συνέσιη έν 
Κωνσταντινουπόλει ό Θρακικός Σύλλογος, ό όποιος πρέπει νά θεωρηθη δη
μιούργημα τοΰ μεγίστου πατριώτου Γεοϊργίου Ζαρίφη, θελήσαντος δι* αυ
τού νά παράσχη τοϊς άνά τήν Θράκην "Ελλησι τά μέσα τής διαδόσεως τής 
δημοτικής παιδεύσεως καί τής ηθικής καί διανοητικής διαπλάσεως καί μορ 1 
φώσεως. Τοΰ κανονισμού τού συλλόγου παραθέτομεν τά 3 πρώτα άρθρα :

"Αρθρον 1. Καθιδρύεται έν Κωνσταντινουπόλει Θρακικός Φιλεκπαι
δευτικός σύλλογος, σκοπόν καί μέλημα έχων τήν διάδοσιν έν Θράκη τής δη

6
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μοτικής καί μέσης παιδεύσεώς >ίίχΐ τήν ηθικήν-καί· διανοητικήν θ ι’ άύτής 
διάπλασιν χαΐ μόρφωσιν.
·■■■.'■ ’ΆρθρΟν 2. Τα μέσα προς έπίτευξιν τοΰ' σκοπού τούτου εϊσί : α) ή 

ϊδρυσΊς Διδασκαλείου εις δύο διηθημένου προς μόρφωσιν διδασκάλων των 
δημοτικών σχολείων καί δίδασκαλισσών των παρθεναγωγείων'καί νηπιαγω
γείων. β) ή σύσΐασις δημοτικών σχολείων των άροένων καί παρθεναγωγείων 
δπου παρίσταται ανάγκη, γ) ή συντήρησις τών ήδη υπαρχόντων χρηζόντων 
δέ περιθάλψεως καί συνδρομής, δ) ή επί τά κρείττω άνάπτυξις τών σχολείων 
τής μέσης παιδεύσεώς. καί ε) ή έκδοσις κοινωφελών καί διδακτικών βιβλίων 
καί ή διανομή αυτών εις απόρους μαδητάς άμφοτέρων τών φύλων.

""Αρθρον 3. *0 σύλλογος προϊόντος τοΰ χρόνου καί κατά τούς πόρους 
αύτοΰ;θέλει προβαίνει εϊς τήν έκπλήρωσιν τών εν τώ 2'άρθρφ άναφέρομέ· 
νων άρχόμενος από τών μάλλον καιεπέιγόντων,

Έκ τής άναγνώσεως μόνον τών τριών τούτων άρθρων έννοεΐ τις τήν 
σπουδαιότητα τών ύπο τοΰ Θρακικοΰ Συλλόγου επιδιωκομένων σκοπών, 
δστις, ευτυχώς, εκ τών ύστερων έφάνη τά μέγιστα επιτυχών καί μεγίστας 
άκρελείας παρασχών.

Καίτοι δς έκ τών πρώτων ύπεδείχθη ή Φιλιππούπολις έν ή έπρεπε νά 
ϊδρυθώσι .τά. Διδασκαλεία, έν τούτοις, τό ζήτημα ιοϋτο ενεκα τής-σπουδαιό
τατος του ώφειλε νά μελετηθή έπισταμένως. Κατ’ ευτυχή συγκυρίαν διά τά εγ
καίνια τής σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινουπόλεως—Βελλόβου, ήλθον 
Ινταΰθα οΐ κορυφαίοι τών έν Κωνστάντινουπόλει ομογενών, μεταξύ τών 
οποίων οι αοίδιμοι Γεώργιος Ζαρίφης, Χρηστάκης Ζωγράφος καί πολλοί 
άλλοι προέχοντες, σενοδευόμενοι ύπο τοΰ σπουδαίου παράγοντος τοΰ Θρα
κικοΰ Συλλόγου κ. Ήρακλέους Βασιάδου, οιτινες ήδυνήθησαν έκ τοΰ σύνεγ
γυς νά πεισθώσι περί της καταλληλότηχος τοΰ μέρους τής ιδρύσεως τών Λι 
δασκαλείων. Άποφασισθέντος δ’ ακολούθως όπως τά Διδασκαλεία ανεγερ- 
θώσιν εν Φιλιππουπόλει ο Θρακικός Σύλλογος συνεννοήθη μετά της ήμετέ= 
ρας κοινότητος περί τών βάσεων, έφ’ ών ταΰτα έμελλον νά ϊδρυθώσι. Εϊσί 
δ’ αΰται κατά τό έπισυνημμένον άντίγραφον τής επιστολής τοΰ Θρακικοΰ 
Συλλόγου προς τήν Δημογεροντίαν τής ήμετέρας κοινότητος, αΐ έν αύτφ 
μνημονευόμενοι.

’Εν Κων)πόλει 8)20 ’Οκτωβρίου 1874 
» Τή άξιοΐίμφ Δημογεροντία τής ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως. 
» ’Αξιότιμοι Κύριοι,

Ό  μέγας ευεργέτης τοΰ ήμετέρου συλλόγου, ακάματος τοΰ καλοΰ κ. 
Γ. Ζαρίφης διέθεσε διά τοΰ ήμετέρου συλλόγου, ώς γνωστόν καί ύμΐν, χι- 
λίας κατ’ έτος λίρας προς σΰστασιν κεντρικού διδασκαλείου, οπουδήποτε ιής 
Θράκης ήθελε κρίνει προσφορώτερον προς τον φιλεκπαιδευτικόν τοΰ συλλό
γου σκοπόν τό διοικητικόν αύτοΰ συμβούλιον. Τό δέ συμβούλιον άξιωτέραν
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παρών των τής Θράκης πόλεων έκρινε προς tour ο τήν πολύπαθη καί πολύ* 
τλήμονά, αλλά χαΐ άνενδότως άγωνισαμένην χαί άγωνιζομένην τον καλόν 
αγώνα τής ελληνικής παιδεύσεως, την ύμετέραν Φιλιππούπολιν. Έπιθυμοΰν 
δέ δπως όσον τάχος εκπλήρωσή τον μεγάΟυμον σκοπόν τοΰ γενναίου ευεργέ
του, έχον δ’ ύπ’ δψιν δτι τό σχετικώς μέγα ποσόν τό διατεδέν' υπό τοΰ Γ. 
Ζαρίφη προς εΰόδωσιν τοΰ έργου έπι τοΰ παρόντος ανεπαρκές εστι προς εξ 
ΰπαρχής ιδρυσιν τοιούτου φροντιστηρίου και σχεπτόμενον τέλος δτι διπλή 
προσγενήσεται ωφέλεια τή τε Θράκη εν γένει χαι τή Φιλιππουπόλει ίδιρ: εάν 
πως κατορθωτή, ώστε εν αυτή τή κεντρική ελληνική σχολή υμών και έν τή) 
κεντρικφ παρθεναγωγείφ τοΐς ήδη διδασκόμενοις γυμνασιακοΐς μαθήμασι 
προσαρτηθώσι καί έτερα μαδήματα ίδιάζοντα τφ Διδασκαλείφ καί υπό ειδι
κών καθηγητών διδασκόμενα καί οΰτω τής έκ τοΰ Διδασκαλείου ώφελείας 
μέτοχοι γίνωνται οΰ μόνον οΐ τοΰ Συλλόγου υπότροφοι, άλλα καί πάντές 
δσοι των ΰμετέρων παίδων βούλονται καί επ’ εΰρΰτερον πληθυνθή ή γνώσις, 
τό συμβουλών ήμών σκεφθέν πάντα ταΰτα, άνακοινοΐ ύμίν τάς σκέψεις αυ
τοί1 καί υποβάλλει τούς ορούς ύφ5 οΰ; 6 σύλλογος δύναται άποδέξασθαι την 
αΐσίαν ταύιην σύγκρασιν, αναμένει ΐνα ώς τάχιστα άπαντήσητε αΰτφ άν οί 
δροι ουιοι αποδεκτοί είσιν ή ύποβάλητε τφ συμβουλίφ ημών τούς.ους υμείς 
έγκοίνητε. Οί δροι οΰς ο σύλλογος προτείνει είσιν οί έξης :

"Αρ&ρον Λ'. Ή  ελληνική σχολή Φιλιππουπόλεο)ς καί τό κεντρικόν έλ* 
ληνικόν παρδεναγωνείον Φιλιππουπόλεως θέλουσι συνδυάσει τό δνομα σΰ- 
τών μετά τοΰ ονόματος τοΰ μεγάλου ευεργέτου των διδασκαλείων επώνυμού- 
μένα τό μέν: «Ζαρίφειον Διδασχαλειον καί Κεντρικόν Ελληνικόν Γυμνάσιού 
Φιλιππουπόλεως» τό δέ : «Ζαρίφειον Διδασκαλείων καί Κεντρικόν Ελληνι
κόν Παρδεναγωγείον Φιλιππουπόλεως».

"Αρθρον Β\ Μία ή δύο αΐθουσαι τής ελληνικής σχολής καί τοΰ κεν
τρικού ελληνικού παρθεναγωγείου: χορηγήθήσονται προς διδασκαλίαν καί 
χρήσιν εΐδικώς τοΰ διδασκαλείου.

"Αρθρον Γ '. Τό τμήμα τοΰ διδασκαλείου θέλει εποπτεύεται έν Φι~ 
λιππουπόλει υπό αντιπροσωπευτικής επιτροπής οριζόμενης κατ’ έιος υπό 
τοΰ Συλλόγου.

’Άρθρον A‘ . Ό  Σχολάρχης καί οΐ λοιποί καθηγηταί τής σχολής ως 
καί αί διδασκάλισσαι τοΰ παρθεναγωγείου δύνανται ΐνα χρησιμεύωσι καί 
εις τό Διδασκαλείων άμειβόμενοι προς τοντο ιδιαιτέρως υπό τοΰ Συλλόγου.

*Άρ&ρον Ε'. Έκτος των υποτρόφων τοΰ Συλλόγου δύνανται ν5 
«κροώνται των μαθημάτων τοΰ Διδασκαλείου καί πάντες οΐ βουλόμενοι των 
μαθητών τής σχολής καί τών μαθητριών τοΰ παρθεναγωγείου, οΐτινες μετά 
τάς νενομισμένας έξετάσεις δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι υπό τοΰ Συλλόγου 
ώς διδάσκαλοι.

“Αρ&ρον ΣΤ'. Οί καθηγηταί καί αί διδασκάλισσαι έσονται υπόχρεοι
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διδάσκειν τά γενικώτερα μαδήματα ού μόνον τοΐς τοΰ Συλλόγου ΰποτρόφοις 
αλλά κοινώς καυτοΐς λοιποΐς μαθηταΐς τής σχολής και ταΐς μαθητρίαις τοΰ 
παρθεναγωγείου.

*Aq$ qov Ζ\ "Εν των δημοτικών σχολείων Φιλιππουπόλεως χρησι
μεύει ως πρότυπον δημοτικόν σχολεΐον, εν $  θέλουσι διδάσκει οΐ τών Διδα
σκαλείων καθηγηταί τε καί υπότροφοι.

'Ως εκ τούτων παρατηρείτε, κύριοι, τό διοικητικόν συμβούλιου τοΰ 
Θρακικοΰ Συλλόγου ήθέλησε τοιουτοτρόπως ΐνα συνδυάση τό εργον τών Δι
δασκαλείων μετά τής προαγωγής τών δυο ανώτερων υμών σχολών, αϊτινες 
άποβαίνουσιν ούτως εκ τών τελειότερων παρ’ ήμϊν.

Πιστευοντες δτι οΐ οροί οΰτοι γενήσονται αποδεκτοί, εΰελπιστοΰμεν 
δτι ή κοινότης θέλει απαντήσει ήμιν επισήμως και οσον τάχος συντελούσα 
ούτως είς την άμεσον τοΰ έργου έκτέλεσιν. Όπως δέ προβώμεν εις τό εργον 
έν πλήρει γνώσει τών πραγμάτων παρακαλοΰμεν όπως έπισυνάψητε εις τήν 
άπάντησιν ταύτην καί τάς επομένας πληροφορίας :

α) Τίνες καί πόσοι εΐσί σήμερον ακριβώς οΐ πόροι καί αΐ ετήσιαι 
δαπάναι τής ελληνικής υμών σχολής καί τοΰ ελληνικού παρθεναγωγείου.

β).Πόσοι καί ποιοι οΐ εν έκατέρςι τούτων διδάσκοντες, τις 6 μισθός 
εκάστου αυτών, ποια τά διδασκόμενα μαθήματα.

γ) Πόσα καθ9 υμάς απαιτούνται ετησίως προς διατροφήν, κατοικίαν 
καί πάντα τά αναγκαία εκτός τών διδάκτρων εκάστου υποτρόφου.

9Αναμένοντες δσον τό δυνατόν ταχυτερον άπάντησιν, παρακαλοΰμεν 
υμάς ινα δεχδήτε τήν εκφρασιν τής διακεκριμένης προς υμάς ΰπολήψεως 
ήμών.

Ό πρόεδρος' Ό  γεν. γραμματεύς
Α. Βλαοτός Α. Ζωηρός

Ή  Δημογεροντία τής ήμετέρας κοινότητος άποδεξαμένη εΰγνωμόνως 
τους υπό τοΰ συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Συλλόγου προταθέντας ορούς, 
εσπευσε ν* άπαντήση δίδουσα καί τάς αιτηθείσας πληροφορίας. "Απεφασί- 
σθη δ5 δριστικώς ή ΐδρυσις τών Ζαριφείων Διδασκαλείων εν Φιλιππουπόλει 
υπό τούς εξής ορούς : 1) Αΐ τρείς τάξεις τοΰ ελληνικού σχολείου μετά τών 
γυμνασιακών τάξεων τής κεντρικής ελληνικής σχολής τών άρρένων μετά τών 
γυμνασιακών καί ελληνικών τάξεων τοΰ ελληνικού παρθεναγωγείου θ9 άπο* 
τελέσωσι τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία. 2} Ταΰτα εχουσι δυο οικοτροφεία δι9 
άμφότερα τά φα'λα εν οΐς διαιτώνται ιδιοσυντήρητοι οΐκότροφοι επί πλη 
ρωμή τροφείων ετησίως 20 μέν λιρών διά τούς αναλαμβάνοντας νά διδά- 
ξωσιν επί μισθφ δπου άν ήθελε διορίσει αυτούς ό Θρακικός Σύλλογος, 30 
δέ·λιρών διά τούς οΰδεμιαν ύποχρέωσιν αναλαμβάνοντας μαθητάς μετά τήν 
άποπεράτωσιν τών σπουδών αυτών καί άνά 10 οΐκότροφοι εξ εκατέρου φύ
λου, υπότροφοι τοΰ Θρακικοΰ Συλλόγου, λαμβανόμενοι εκ διαφόρων μερών



Ή  ελληνική έκπαίδευσις έν Φιλιππουπόλει 85

της Θράκης καί υποχρεουμενοι να διδάξωσιν εν τοΐς άνά χήν Θράκην ελλη- 
νικοΐς σχολείοις επί μισθφ, οσον χρόνον διήρκεσεν ή σπουδή αυτών εν τφ 
Διδασκαλείο;) 3) Προ: συντήρησιν τών Ζαριφείων Διδασκαλείων διέθεσεν ό 
Θρακικδς Σύλλογος την χιλιόλιρον έτησίαν έπιχορήγησιν χοϋ ΐδρυτόϋ αυτών 
κ. Γεωργίου Ζαρίφη, πεντακοσίας δέ λίρας καταβάλλει κατ’ έτος ή ελληνική κοι- 
νότης Φιλιππουπόλεως, ήτις παρέχει και τά σχολεία αυτής προς διδασκαλίαν 
και τά τροφεία των Ιδιοσυντήρητων οΐκοτρόφων. 4) Τά Ζαρίφεια Διδασκα
λεία διοικοΰνται υπό αντιπροσωπευτικής επιτροπής, διοριζόμενης υπό του 
Θρακικοΰ Συλλόγου μεταξύ των προυχόντων Φιλιππουπολιτών συνεδρια- 
ζουσης υπό τήν προεδρίαν του Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως.

Έπελθουσης οΰτω τής συνεννοήσεως μεταξύ τοΰ Θρακικοΰ Συλλό
γου και τής ελληνικής δημογεροντίας Φιλιππουπόλεως, ό Θρακικός Σύλλογος 
μετακαλεσάμενος τον κ. Γ. Κωνσταντινίδην, Μακεδόνα, εν Γερμανίφ σπου- 
δάσαντα, διώρισε διευθυντήν χών ενταύθα Ζαριφείων Διδασκαλείων, μέλη 
δέ τής αντιπροσωπευτικής αΰτοΰ επιτροπής τον κ. Σωτήριον Άντωνιάδην, 
ιατρόν, ώς γραμματέα, τον κ. Αθανάσιον Μ. Γκιουμουσγκερδάνην, ώς 
άπλοϋν συμβουλευτικόν μέλος, τον κ. Γ. Κλεάνθην, έμπορον, ώς ταμίαν και 
τον κ. Ζήσην Νέμτσογλου ώς προμηθευτήν.

Ή  αντιπροσωπευτική επιτροπή υπό τήν προεδρίαν τοΰ Μητροπολί
του Φιλιππουπόλεως κ. Νεοφύτου, μετά τοΰ διευθυνχοΰ κ. Γ. Κωνσχαντινίδου 
έφρόντισε κατά τον ’Ιούλιον μήνα τοΰ 1875 περί εύρέσεως καταλλήλων οι
κημάτων ώς οικοτροφείων, προμήθειας των αναγκαίων, προκηρΰξεως διά 
των εφημερίδων περί προσλήψεως υποτρόφων καί ΐδιοσυντηρήχων οικοτρό- 
φων, οΐτινες κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Αΰγουστου ήρξανχο ερχόμενοι 
καί κατά ιό πρώτον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου έξετασθέντες καί κατατα- 
χθέντες έκαστος είς τήν άνήκουσαν τάξιν ήρξαντό τής άκροάσεως τών μα
θημάτων. Οΰτω δ’ επ’ αίσιοις οίωνοΐς άοξαμενών τών Ζαριφείων Δίδασκα 
λείων τοΰ σπουδαιότατου αυτών έργου, τής μορφώσεως τής ευέλπιδος θρα- 
κικής νεολαίας, έξετελέσθη ο μυχιαίτατος πόθος τοΰ μεγάθυμου εκείνου πα 
τριώτου καί φιλογενεστάτου άνδρός, τοΰ αοιδίμου Γ. Ζαρίφη, ό οποίος 
τοσοΰτον ήγάπησε τά ομώνυμα Διδασκαλεία, ώστε καί καθ’ ήν στιγμήν 
παρέδιδε τήν αγίαν του ψυχήν προς τον πλάστην έμνήσθη αυτών καί έθηκε 
αυτά υπό τήν προστασίαν τής εφάμιλλου αΰτφ ευγενεστάτης συζΰγου κυρίας 
Ελένης Γ. Ζαρίφη.'Γαΰια δέ λειτουργήσαντα άπροσκόπτως επί τέταρτον αίώ- 
νος καί έξυψωθέντα εΐς τήν έμπρέπουσαν αΰτοΐςθέσιν παρέσχον άνεκτιμήτους 
ώφελείας τφ άνά τήν Θράκην Έλληνισμφ, άναδείξαντα σπουδαίους πολίτας 
ώς καί διδασκάλους, επιστήμονας καί έμπορους, εφ’ οΐς άγάλλεται ή ψυχή 
τοΰ ΐδρυτοΰ αυτών έν τοΐς ούρανοΐς καί υπόσχονται έν τφ μέλλοντι νά εκ* 
πληρώσωσι τον υψηλόν αυτών σκοπόν.

Κατά τήν 19ην ’Οκτωβρίου τοΰ 1875 έτελοΰντο τά εγκαίνια τών
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Ζαριφείων Διδασκαλείων μετά πάση'ς επισημότητός επί παρουσίφ τοΰ εν
ταύθα προξένου και τοΰ αντιπροσώπου τοΰ ίδρυτοΰ αυτών Γ. Ζαρίφη και 
τοΰ Θρακικοΰ Συλλόγου κ. Α. Ζωηροΰ. Τήν πρώΐαν έγένετο έν τφ ναφ τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου αρχιερατική λειτουργία, συλλειτουργοΰντων πολλών ιε
ρέων, έν μέστρ απείρου συρρεΰσαντος πλήθους, μεταξύ τοΰ οποίου διεκρί- 
νετό ό κ. Αλέξανδρος Ζωηρός, γενικός γραμμαχεύς τοΰ Θρακικοΰ Συλλό
γου, έλθών ενταύθα ώς αντιπρόσωπός τοΰ τε ίδρυτοΰ των Ζαριφείων Δι
δασκαλείων Γ. Ζαρίφη και τοΰ Θρακικοΰ Συλλόγου. Μετά την θείαν λει
τουργίαν μεχέβη τό πλήθος εις τό δι’ άνθέων κεκοσμημένον κεντρικόν ελλη
νικόν παρθεναγωγεΐον, ένθα παρευρέθησαν και οί κύριοι πρόξενοι. Μετά 
τον ψαλέντα αγιασμόν οί υπότροφοι των Ζαριφείων Διδασκαλείων εψαλλον 
ύμνον προς τον προστάτην τών γραμμάτων και ιδρυτήν τών διδασκαλείων 
Γ. Ζαρίφην. ’Ακολούθως ό "Αγιος Φιλιππουπόλεως κ. Νεόφυτος απήγγειλε 
λόγον κατάλληλον τη περιστάσει, δΤ ού εξήρε τάς άρετάς τοΰ μεγάθυμου κ. 
Γ. Ζαρίφη και τάς ωφελείας τάς όποιας μέλλουσι νά παράσχωσι τά Διδα
σκαλεία, καταστρέψας τον λόγον δί’ ευχών προς τόν "Υψ ιστόν τιπέρ υγείας 
και μακροημερεΰσεως τοΰ ίδρυτοΰ τών Διδασκαλείων. Τό πλήθος ώς εξ ενός 
στόματος ύπεδέξατο χόν λόγον της Α. Σ. 5Γ άνευφημιών και ζητωκραυγών 
υπέρ τοΰ ευεργέτου τοΰ έθνους κ. Γ. Ζαρίφη.

"Επειτα άναβάς εις τό βήμα ό διευθυντής τών Ζαριφείων Διδα 
σκολείων κ. Γ. Κωνσταντινίδης διά φωνής ήχηράς ώμίλησεν ικανά περί 
τοΰ ελληνικού πολιτισμού, εξασκήσαντος μεγίστην επίδρασιν οΰ μόνον εις τό 
ελληνικόν έθνος αλλά καί είς άλλα σύγχρονα καί μεταγενέστερα καί διεξελ- 
θών την ιστορικήν αΰτοΰ πορείαν απέδειξε δι* ακαταμάχητων επιχειρημάτων 
ότι 6 ελληνικός πολιτισμός εξηκολοΰθησε την μεγάλην αΰτοΰ επιρροήν καί 
επί τών άλλων εθνών καί μετά τήν υλικήν πτώσιν τοΰ ελληνικού έθνους. 
Άναπτύξας δέ τούς λόγους, οΐτινες έπήνεγκον τάς διαφόρους φάσεις τοΰ 
ελληνικού πολιτισμού κατέδειξε ειτα τόν υψηλόν σκοπόν τών διαφόρων συλ
λόγων καί εγκωμίασε τούς γεναίως προς τόν σκοπόν τούτον αγωνιζομένους, 
ιδιρ: δέ τήν ηγεμονικήν γενναιοδωρίαν τοΰ κ. Γ. Ζαρίφη καί τών εφάμιλ
λων αΰτοΰ ομογενών.

Τόν κ. Γ. Κωνσταντινίδην διεδέχθη εις τό βήμα ό κ. ’Αλέξανδρος 
Ζωηρός, δστις εκ τοΰ σύνεγγυς γνωρίζων τάς ένεργείας καί τό αποτέλεσμα 
τών διαφόρων εκπαιδευτικών συλλόγων άνά τήν ’Ανατολήν, εξέθηκε δι’ 
ικανής δυνάμεως λόγου τόν μ'έγαν αυτών σκοπόν, δστις διά τής συνδρομής 
γενναίων πατριωτών οίοι οί Ζαρίφαι, οί Ζωγράφοι, οΐ Ζάππαι καί άλλοι 
βεβαίως θέλει έπιτευχθή, ανάγκη όμως άπαντες οί Έλληνες νά συνεργα- 
σθώσι πρός τούτο.

Ή  χαρά τοΰ πλήθους, ήτις άπεικονιζετο επί τών προσώπων τών 
άθρόως προσελθόντων πολιτών, έξήφθη διά τών λόγ;ων. τούτων μέχρις εν-
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θουσιασμοϋ έκδηλουμένου δι άνευφημιών και ζητωκραυγών. Μετά ιόν η. 
’Αλέξανδρον Ζωηρόν, άνήλθεν εις to βήμα ο κ. Σωτήριος Άντωνιάδης, 
μέλος τής αντιπροσωπευτικής επιτροπής του Θρακικοΰ Συλλόγου επί των 
Ζαριφείων Διδασκαλείων, οστις διερμηνευων τά αισθήματα των συμπολιτών 
του ειπεν οτι τό ελληνικόν έθνος οφείλει την δόξαν και αυτήν την μοναδι
κήν εν τή ιστορίφ των εθνών διάσωσιν αύτοΰ έν τφ μέσφ τών απείρων 
κίνδυνων εις όίνδρας επιφανείς, οΐτινες υπέρ τοΰ έθνους προθυμως ύπέστη- 
•σαν τάς μεγίστας θυσίας. Και σήμερον δ’ εχον τό ελληνικόν έθνος τοιουτους 
οίνδρας μετά θάρρους δΰναται ν’ άτενίζη προς αίσιον και ένδοξον μέλλον. 
Έκφράζων δ’ εκ μέρους τών συμπολιτών του τήν άπειρον ευγνωμοσύνην 
προς τον ευεργέτην αυτών κ. Γ. Ζαρίφην διά τάς ώφελείας αϊτινες θέλουσι 
προκόψει έκ τών Ζαριφείων Διδασκαλείων, διεκήρυξεν οτι τό δνομα αΰτοΰ 
έγκεχαραγμένον έν ταΐς καρδιαις τών Φιλιππουπολιτών θέλει μεταδοθή και 
ταΐς έπερχομέναις γενεαΐς προς ευλογίαν.

Ούτως έληξεν ή τελετή τών εγκαινίων τών Ζαριφείων Διδασκαλείων 
έν μέσφ γενικής χαράς τοΰ πλήθους, δπερ δι” άνευφημιών και ζητωκραυγών 
έδειξεν οτι έκτιμςί τήν σπουδαιότητα τών δυο Διδασκαλείων καί τό μέγεθος 
τής ευεργεσίας τοΰ κ. Γ. Ζαρίφη, εξέφρασε δέ τά αισθήματα αυτοϋ προς τε 
τον κ. Π. Ζαρίφην και τον Θρακικόν Σύλλογον αυθημερόν τηλεγραφικώς.

Ό κ. Γ. Κωνσταντινίδης πρώτος διευθυντής τών Ζαριφείων Διδα
σκαλείων ποιείται μνείαν τών γεγονότων διά ιών εξής σημειώσεων έν τή 
πρώτη σελίδι τοΰ Μητρώου αυτών.

»Τά έν Φιλιππουπόλει Ζαρίφεια Διδασκαλεία ίδρύθησαν έν Ιτει 1,875. 
δπό xoD έν Κωνσταντινουπόλει Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικοΰ Συλλόγου, δαπάνη 
τοΰ φιλογενοΰς καί μεγαθύμου έλληνος κ. Γεωργίου Ζαρίφη. Σκοπόν προτίθεν- 
xat ταΰτα τήν μόρφωσιν εύμαθών καί εύμεθόδων δημοδιδασκάλων έξ άμφοτέ- 
ρων τών φύλων διά τά έν Θράκη έλληνικά δημοτικά σχολεία καί τήν δι’αότών 
διάδοσιν τής κατωτέρας παιδεύσεως έν τφ Ιλληνικφ πληθυσμφ τής χώρας καί 
τήν διαπαιδαγώγησή αότοΰ. Οί δπό τοΟ θρακικοΰ Συλλόγου Ικ τών διαφόρων 
έπαρχιών τής Θράκης, προσκαλούμενοι δπότροφοι άπολαμβάνουσι παρά τών 
διδασκαλείων άνεξόδως πάντα τά πρός διατήρησιν καί έκπαιδευσιν αδτών,. μέ 
μόνην τήν όποχρέωσιν άποφοιτήσαντες νά διδάξωσιν έν τινι τών τής Θράκης 
έλληνικών δημοτικών σχολείων έπί χρόνον ίσον πρός τόν τής δποτροφίας α&- 
τών, κατά τήν θελησιν τοΰ Συλλόγου, άλλ3 έπί μισθφ. Τήν άνωτέραν έποπτείαν 
τών Ζαριφείων Διδασκαλείων έξασκεί ό θρακικός Σύλλογος διά πενταμελούς 
άντιπροσώπευτικής αό'τοΰ έπιτροπής, συνισταμενης έκ'τών προκριτωτερων έλ- 
λήνων κατοίκων Φιλιππουπ,όλεω; καί διοριζόμενης κατά τριετίαν, καθ’ά δ^ίζει 
ιδιαίτερος τών Διδασκαλείων κανονισμός. Κατά τήν πρώτην άπά τής έγκαθι- 
δρυσεως τών Διδασκαλείων τριετή περίοδον ή Αντιπροσωπευτική έπιτροπή αΰγ- 
κειται Ικ τοΰ 'Αγίου Φιλιππουπόλεως ώς προέδρου αότής, τοΰ κ. Σωτηρίου
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Άντώνιάδαυ, ΕατροΟ, ώς γραμματέως, τού κ. Γ. Κλεάνθους, έμπόρου, ώς τα- 
μίου, κ. Ζήση Νέμτσογλαυ, έμπόρου, ώς προμηθευτο0 (παραλειφθέντος δπδ 
τοΟ κ.' Κωναταντινίδου έκ παραδρομής) καί τοΟ κ, ’Αθανασίου Μ. Γκιουμουσ- 
γκερδάνη, ώ; άπλοΟ συμβουλευτικού μέλους. Ή έπιτροπή άθεη φροντίζει άμέ- 
σως περί πάντων τών άφορώντων τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία, έν συνεννοήσει 
πρδς τδν θρακίκόν Σύλλογον καί τδν Διευθυντήν αδτών, έχουσα δπ’ δψιν §κά* 
στόχε καί τά/δπδ τών ιδιαιτέρων κανονισμών έπιβαλλόμενα αύτή καθήκοντα.Ή 
δέ διεύθυνσις άμφοτέρων των Διδασκαλείων προσωρινώς μέν έπί διετίαν άνε · 
τέθη δπδ τοΟ ΘρακικοΟ Συλλόγου είς τδν Γ. Κωνσταντινίδην, Μακεδόνα, Δ. 
Φ. δν έπί τούτψ μετεκαλέσατο έκ Γερμανίας, ώς διαρκής δέ μέλλων διευθυν
τής των Ζαριφείων Διδασκαλείων ώρίσθη ό κ. Βλάσιος Σκορδέλης, τέως Σχο- 
λάρχης Φιλιππουπόλεω; δστις καί άπεστάλη δπδ τού ΘρακικοΟ Συλλόγου δα
πάνη τοΟ κ. Γ. Ζαρίφη εΕς Γερμανίαν, δπως ένασχοληθή περί τά παιδαγω
γικά. Ό διευθυντής έχει βοηθούς δπδ τάς διαταγάς του ένα έπιμελητήν καί 
μίαν Ιπιμελήτριαν. Συγχρόνως έχει ό διευθυντής τών Ζαριφείων Διδασκαλείων 
τήν διεύθυνσιν τής τε κεντρικής Ιλληνικής σχολής Φιλιππουπόλεω; καί τοΟ 
κεντρικοΰ |λληνικοΟ παρθεναγωγείου, μεθ3 ών τά Διδασκαλεία καί δργανικώς 
είσιν ήνωμένά, διότι οί μαθηταί τών Διδασκαλείων διαιτώνται μέν έν Εδιαιτέ- 
ροις οίκήμασιν, διδάσκονται δμως οί μέν άρρενες έν τή κεντρική έλληνική 
σχολή, αί δέ θήλεις έν τώ κεντρικφ έλληνικφ παρθεναγωγείψ δπδ πάντων τών 
διδασκάλων κοινή τών τε δπδ τής πόλεως. καί τών 6πό τοΟ θρακικσΟ Συλλό
γου μισθοδοτουμένων. Ό άριθμδς τών διδασκόντων κατά τδ σχολικόν έτος' 
1875—76 συνίσταται έξ 8 μέν διδασκάλων, 8 δέ διδασκαλισσών, συμπεριλαμ
βανομένου τού τε διευθυντοΟ καί τών έπιμελητών, Προσήλθον δέ κατά τδ πρώ
τον τούτο έτος τής δπάρξεως τών Ζαριφείων Διδασκαλείων 9 μέν έξ Ικάστου 
φύλου δπότροφοι τοΟ ΘρακικοΟ Συλλόγου, άνά 4 δέ ιδιοσυντήρητοι ή δπότρο- 
φοι έπαρχιακών συλλόγων καί άδελφοτήτων. Κατά τήν περί τούτου προκήρυ- 
ξιν τοΟ ΘρακικοΟ Συλλόγου, οί τρόφιμοι ήρξαντο έρχεσθαι εϊς Φιλιππούπολιν 
τήν τελευταίαν έβδομάδα τοΰ Αύγουστου, καί ήδη κατά τδ πρώτον δεκαήμε
ρον τού Σεπτεμβρίου έξετασθέντες καί καταταχθέντες έν τή άρμοδίς έκαστος 
τάξει ήρξαντο άκροάσθαι τών μαθημάτων. Μετά 40ήμερον δέ περίπου έτελέ- 
σθησαν τά έγκαίνια τών Διδασκαλείων Ιν πάση δυνατή έπισημότητι καί μεγα
λοπρεπείς έλθόντος πρδς τοΟτο έκ Κωνσταντινουπόλεως τοΟ ΕατροΟ κ. Α λε
ξάνδρου ΖωηροΟ ώς άντιπροσώπου τοΟ ΘρακικοΟ Συλλόγου καί τοΟ μεγαθύμου 
ΕδρυχοΟ Γ. Ζαρίφη».

Έδίδαξαν εν τοϊς Ζαρκρείοις Δι,δασχαλείοις κατά το 25ετές από τής 
ΐδρυσεως αυτών διάστημα. Α' Άρρένων οί εξής :

Κατά τό σχολικόν έτος 1875 — 76 : Γ. Κωνσταντινίδης, διευθυντής, 
Κ. Εύθυφρων, Γ. Τζοαννόπουλος, συγγελος, Μ. Χατζηϊωάννου, I. Καμπά- 
νης, Άφουζ Άχμέτ, Μ· Βλάδος ιατρός και Κ. Χατζηγεωργιάδης, δωρεάν,
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Κατά to σχολικόν έτος 1876—77 : Γ. Κωνσταντινίδης, διευθυντής, 
Ί . Χατζηαποστόλου, Ί . Καμπάνης, Σ. Θωμαιδης, Κ. Εΰθυφρων, Γ. Πά· 
παφωτίου, Έμμ. Λοΰπος, Κ Δούλας.

Kata τό σχολικόν έτος 1877—78 : Βλάσιος Σκορδέλης, διευθυντής, 
Τ. Καμπάνης, Κ. Εΰθυφρων, Έμμ. Λοΰπος, Γ. Ζοςιννόπουλος, Σ. Θωμαι- 
5ης, Γ. Δημητριάδης, Σ. “Αντωνιάδης και Μ. Βλάδος, δωρεάν.

"Ενεκα τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου τά μαθήματα μόλις αρξάμενα 
πεοΐ τά μέσα τοΰ Νοεμβρίου, διεκόπησαν από τής 24 Δεκεμβρίου, ενεκα 
τής καταλήψεως των σχολείων υπό των Ρώσσων στρατιωτών. Διδάσκαλοι 
τινες άπελΰθησαν, Τά μαθήματα έπανελήφθησαν την 22αν Τανουαρίου διά 
μόνου τοΰ προσωπικού τοΰ συλλόγου και τοΰ Γ. Δημητριάδου και τοΰ δω
ρεάν διδάσκοντος Σ. Άντωνιάδόυ. Επομένως ^μόλις έπι τρίμηνον εγένετο 
διδασκαλία.

Κατά τό σχολικόν έτος 1878 —1879 : Λύσανδρος Χατζηκώνστας, Δ. 
Φ. διευθυντής, Π. Οϊκονομόπουλος, Κ. Εΰθυφρων, Π. Θωμάς, Έμμ. Λοΰ
πος, Γ. “Ηλιάδης, Γ. Τζοαννόπουλος, Μ. Βλάδος, Σ. “Αντωνιάδης.

Κατά τό σχολικόν έτος 1879 — 80 : Περ. Γ. Οϊκονομόπουλος, διευ
θυντής, Γεωργαντόπουλος, Νικ. Ν. Ρηγάδης, Κ. Εΰθυφρων, ΙΊ. Θωμάς, 
Γ. Ίζοαννόπουλος, Α. Γκεμπάουερ, Γ. Ήλιάδης, Μ. Βλάδος, Σ. Άντωνιάδης.

Κατά τό σχολικόν έτος 1880—81 : Φίλιππος Σακελλαρίου, διευθυν
τής, Γ. Τζοαννόπουλος, Γ. Δ. Χρυσοχοΐδης, Ί . Εΰαγγελίδης, Ν. Ν. Ρηγά- 
δης, Ν. Α. Καρακατσανίδης, Μ. Μοσχίδης, Α. Γκεμπάουερ, Μ. Βλάδος, 
Έμμ. Λοΰπος.

Κατά τά σχολικόν έτος 1881—82 : Φίλιππος Σακελλαρίου, διευθυν
τής, Γ. Τζοαννόπουλος, Π. Θωμάς, Χρ. Τσοΰντας, Γ. Δημητριάδης, Ν, Α. 
Καρακατσανίδης, Ποθ. Νικολαΐδης, Έμμ. Λοΰπος, 5Α. Γκεμπάουερ, “Ολιβιέ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1882—83: Φίλιππος Σακελλαρίου, διευχθυν" 
τής, Π. ΓΙληθωνίδης, Γ. Οιχονομίδης, Γ. Δημητριάδης, Γ. Μουσαίος, Ν. 
Καρακατσανίδης, Θ. Βαφειάδης, Εΰμ. Βασιάδης, Θ. Πόλυζωίδης, Α. Γκεμ
πάουερ, ΓΙοθ. Νικολαΐδης, επιμελητής.

Κατά τό σχολικόν έτος 1883—84 : Γ. ;Ιατρουδάκης, δ ευθυντής, Γ. 
Τσιουλκας, Α. Γκεμπάουερ, Γ. Μουσαίος, Ε. Βασιάδης, Θ. Βαφειάδης, Ν. 
Καρακατσανίδης, Β. Μυστακίδης, Α. Θεοδωρίδης, Γ. Δημητριάδης, Σ. Τω· 
αννίδης, επιμελητής, Ν. Ίσαρος, γαλλικής.

Kata τό σχολικόν έτος 1884—85 : Γ. Κωνσταντινίδης, διευθυντής, 
Γ. “Αναγνωστόπουλος, Π. Κυριτσίδης, Α. Θεοδωρίδης, Γ. Λογοθετίδης, Θ. 
Πόλυζωίδης, Ν. “Ίσαρος, Γ. Τζοαννόπουλος, Α. Γκεμπάουερ, Τ. Τζανέττος, 
επιμελητής.

Κατά τό 1885 άνεγνωρίσθη παρά τής ελληνικής χυβερνήσεως τό Δι- 
δασκαλεΤρν των αρρένοτν ώς ομότιμου τών έν Έλλάδι γυμνασίων.
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Κατά το.σχολικόν έτος 1885—86 : Γ. Κωνσταντινίδης! διευθυντής, 
Γ."Άνάγνωστόπουλος, Π. Κυριτσίδης, Π. Ν. Παπαγεωργίόυ, Α. Θεοδωρ Ε- 
δης, Κρατ. Άποστολιδης, Ί . Μακούλης, Α. Γκεμπάουερ, Σ. Άζαμώ.

Κατά το σχολικόν έτος 1886—87 : Γ. Άνάγνωστόπουλος, δ.ευθυ
νών, Π. Ν- Παπαγεωργίόυ, Π. Κυριτσίδης,. Κρατινος Άποστολιδης, Α. 
Θεοδωρίδης, Ί . Μακούλης, Σ. Άζαμώ, Α. Γκεμπάουερ.

Κατά το σχολικόν έτος 1887 — 88 : Κ. Νικολαιδης, διευθυντής, Π. 
Ν. Παπαγεωργίόυ, Π. Κυρίτσης, Κ. Κέκκος, Ν. Γεωργίου, Σ. Άζαμώ, Α. 
Γκεμπάουερ, Λ. Δούλας, ιατρός, δωρεάν.

Κατά το σχολικόν έτος 1888—89 : Γ. Σωτηριαδης, διευθυντής, Γ. 
Μαντινειός, Γ. Λωτσιδης, Π. Κυριτσίδης, Ν. Γεωργίου, Μ. Κ. Άποστολί 
δης, Μ. Σωτηριαδης, Α. Γκεμπάουερ, Σ. “Αζαμώ.

Κατά το σχολικόν έτος 1889—90 : Ά λ . Ζαμαρίας, διευθυντής; Ά π . 
Κωνσταντίνου, Κ. Γ. Οικονόμου, Γ. Κ. Άθανασιάδης, Π. Κυριτσίδης, Ί . 
Νικολαιδης, Κ. Άποστολιδης, επιμελητής, Κ. Παππίνης, επιμελητής, Α. 
Γκεμπάουερ, Ε. Κ. Torthe.

Κατά το σχολικόν έτος 1890—91 : Άλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Ί . 
Ζανέττος,. Γί. Κυριτσίδης, Ά π . Κωνσταντίνου, Ί . Νικολαιδης, Δ. Στεφου, 
Γ. Δημητριάδης, Κ. Παππίνης, επιμελ., Κ. Μαυρομμάτης, επιμελ , Ε. Κ. 
Torthe.

Κατά το σχολικόν έτος 1891—92 : Άλ. Ζαμαρίας, Ά π . Κωνσταντί
νου, Δ.' Στεφου, Γ. Δημητριάδης,Τ. Νικολαιδης, Τ. Ζαννέτος, Π. Κνριτσι- 
δης, Κ. Παππίνης επιμελ., Κ. Μαυρομμάτης επιμελ., Δαμ Τωαννίδης, Ε, 
Κ. Torthe.

Κατά το σχολικόν έτος 1892—93: Ά λ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Ά π . 
Κωνσταντίνου, Δ. Στεφου, Κέντρος Κώτσης, Π. Κυριτσίδης, Δαμ. Τωαν· 
νίδης, Γ. Δημητριάδης, Θ. Χαϊδενάς, Κ. Παππίνης, επιμελητής, Λεόντιος, 
επιμελητής, Ε. Κ. Torthe.

Κατά το σχολικόν έτος 1893—94: Άλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Ά π . 
Κωνσταντίνου, Γ. Δημητριάδης, Κ. Στεφανίδη:, Π. Κυριτσίδης, Κέντρος 
Κώτσιος, Θ. Χαϊδενάς, Δαμ. . Τωαννίδης, Α. Άπελλής, X. Χαμαδάς, Δ. 
Σπανόπουλος.

Κατά τό σχολικόν έτος 1894—95: Άλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Κ. 
Στεφανίδης, “Απ. Κωνσταντίνου, Άλ. Βορνάκης, Ά . Παπαγιαννόπουλος, 
επιμελητής, Σ. Δαδάκης, επιμελητής, Δαμ. Τωαννίδης, Κέντρος Κώτσιος.

Κατά τό σχολικόν έτος 1895 — 96: Άλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Ά π . 
Κωνσταντίνου, Άλ. Βορνάκης, Θ. Νάϊδενας, Α. Παπαγιαννόπουλος, επιμε
λητής, Ρένταλ, Σταμ. Ψάλτη:, Βερντιέ, Α. Μΰλ. Δαμ. Τωαννίδης,

Κατά τό σχολικόν έτος 1896—97: Γρ. Βερναρδάκης, διευθυντής» 
Δημ, Τωαννίδης, 5Εμ. Δαυίδ, Σταμ, Ψάλτης, Άλ. Βορνάκης, Ευγ. Χασιώ-
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της, “I. Δημητριάδης, επιμελητής, Κ. Στεφανίδης, Έρ. Ρενταλ, Β. Ρισάρ, 
Χρ. Καΐοης, Χρ. Στεργίου, επιμελητής.

Κατά τό σχολικόν έτος 1897—98: Δαμ. Ίωαννίδης, διευθόνων, Έμ. 
Δαυίδ, Σταμ. Ψάλτης, Άλ. Βορνίίκης, Ά θ . Καλογιαννίδης, Εΰγ. Χασιφ- 
της, Κ.. Στεφανίδης, Μ. Βαλουζές, Σ. Κορχανίδης, μουσικός, Ζ. Ρισάρ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1898 -9 9  : Ί , Βεργάδης, διευθυντής, Δαμ. 
Ίωαννίδης, Εύγ. Χασιώτης, Κρ! Άποστολίδης, X. Δρακοντίδης Δ. Στέψου, 
Κ. Στεφανίδης, Α. Βορνάκης, Ζ. Ρισάρ, Κ. Μπέλλας, μουσικός, Ρενταλ, 
μουσικός, Δ. Μόσχος, επιμελητής, Σίμωφ, βουλγ. Μπαραντσίσκυ, βουλγ. 
Μ. Βαλουζές, βουλγ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1899—1900 : I. Βερχάδης, διευθυντής, Δημ. 
Ίωαννίδης, Εΰγ. Χασιώτης, Κ. 'Αποστολίδης, X, Δρακοντίδης, Φ. Κώτσιος 
Δ. Στέψου, Κ, Στεφανίδηί, Άλ. Βορνάκης, Θ. Παπαθωμάς, Γ. Κοκόλας, 
γαλ. Τάϋνερ, μουσικός, Χρ. Άκιάρης, επιμελητής, Μ. Βαλουζές, βουλγ., 
Μπαραντσίσκυ, βουλγ., Σ'μωφ, βουλγ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1900—901 : Ά θ . Φυλακτός., διευθυντής, Κ. 
’Αποστολίδης, Κ. Άγγελής, Δ. Στέψου, Δ. Στεφανίδης, X. Άκτάρης, επι
μελητής, Ν. Τσιγγιρίδης, Φ. Κώτσιος, Α. Μιουδρυ, γαλλ., Μ. Βαλουζές, 
Κ. Καλλισθένης, επιμελητής.

Β' Θηλέων οΐ έξης: Κατά τό σχολικόν έτος 1875 — 76: Γ. Κωνσταν- 
τινίδης, διευθυντής, Γ. Τζοαννόπουλος, I. Καμπάνης, Σμαράγδα Χατζηδαή, 
Ελισάβετ Άγγελίδου, ’Αγλαΐα Σαϊτιδου, ’Αμαλία Κοσμίδου, Κυρία Παπά.

Κατά τό σχολικόν έτος 1876—77 : Γ, Κωνσταντινίδης, I. Καμπάνης. 
Κ. Ντουλας, Κ. Εΰθυψρων, Έμμ. Λοϋπος, Γ. ΙΙαπαψωτίου. Ζ, Γκίκα, 
διευθύντρια, Σμαράγδα Χατζηδαή, Ελένη Ζαμανικη, επιμελήτρια, Μιχαήλ 
Βλάδος, Ιατρός, Κ. Χαιζηγεωργιάδης, Σ, Θωμάς, I. Χατζηαποστόλου,

Κατά τό σχολικόν έτος 1877—78 : Βλάσιος Σκορδέλης, διευθυντής,
I. Καμπάνης, Κ. Ντουλας, Κ. Εΰθυψρων, Έμμ. Λοΰπος, Σ. Θωμαΐδης, Μ, 
Βλάδος, Κ. Χαιζηγεωργιάδης, I. Χατζηαποστόλου, Ζ. Γκίκα, Ελένη Ζαμα* 
νίκη, Σμαράγδα Χατζηδαή.

Κατά τό σχολικόν έτος 1878—79 : Λύσανδρος Χατζηκώνστας, διευ
θυντής, Π. Οίκονομόπουλος, Κ. Εΰθυψρων Π. Θωμάς, Γ. Τζοαννόπουλος, 
Μιχ. Βλάδος, Σωτήριος Άντωνιάδης, Ζ. Γκίκα, Σμ. Χατζηδαή, Ελένη Ζα- 
μανίκη, Έμμ. Λοΰπος, Γ. Ήλιάδης.

Κατά τό σχολικόν έτος 1879 — 80: ΙΙερ. Γ. Οίκονομόπουλος, διευ
θυντής, Γεωργαντόπ'ουλος, Νικ. Ν. Ρηγάδης, Κ. Εΰθυψρων, Π..Θωμάς, Γ. 
Τζοαννόπουλος, Ά . Γκεμπάουερ, Γ. Ήλιάδης, Μ. Βλάδος, Σ. Άντωνιάδης, 
Αικατερίνη Συρμακέζη, διευθύντρια,

Κατά ιό σχολικόν έτος 1880—81 : Φίλιππος Σακελλαρίου, διευθυν
τής, Γ. Τζοαννόπουλος, Γ. Δ. Χρυσοχοΐδης, ’I. Εΰαγγελίδης,, Αΐκατερίνα
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Παπακωνσταντίνου, διευθύντρια, Ν. Καράχατσανίδης, Μ. ΜοσχΕδης, Α. 
Γχεμπάουερ, Μ. Βλάδος,

Κατά τδ σχολικόν έτος 1881—82': Φίλιππος Σαχελλαριου, διευθυν 
της, Γ. Τζοαννόπουλος, Π. Θωμάς, Αίκατερ. Παπακωνσταντίνου, διευθύν
τρια, Γ. Δημητριαδης, Ν. Καραχατσανίδης, Μ. Βλάδος, Γ. Οιχονομίδης, 
Α, Κεμπάουερ, Όλιβιέ, 9Εμμ. Λοϋπος.

Κατά τό σχολικόν έτος 1882—83 : Φίλιππος Σαχελλαριου, διευθυν 
τής, Σμαράγδα Χατζηδαή, Ε, Βαοιάδης, Γ. Οιχονομίδης, Ν. Καραχατσα- 
νίδης, Γ. Μουσαίος, 9Α. Κεμπάουερ, Φρ. Βιλλεμυ, επιμελητής,Έ, Φωτεινού.

Κατά τό σχολικόν έτος 1883—84 : Τσιούλκας Γ. Ίατρονδάχης, διευ 
θυντής, Σμαράδγα Χατζηδαή, “Α, Θεοδωρίδης, Έ . Βασιάδης, Β. Μυσταχί- 
δης, Γ. Αημητριάδης, Ά . Γχεμπάουερ, Γ. Μουσαίος, Έ . Φωτεινού, Φ. Βιλ 
λεμυ, επιμελ., Έ . Βαχαρίδου, επιμελ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1884—85 : Γ. Κωνσταντινίδης, διευθυντής, 
Γ. ’Αναγνωστύπουλος, Π. Κυριτσίδης, 3Α. Θεοδωρίδης, Γ. Λογοθετίδης, 
Ί . Τζαννέτος, Γ, Τζοαννόπουλος Ν. “Τσάρος, Ά . Γχεμπάουερ, Σμαράγδα 
Χατζηδαή, Εύφρ, Βαχαρίδου, επιμελ., Ελένη Πανουσίου, επιμελ.,

Κατά τό σχολικόν έτος 1885—86 : Γ. Κωνσταντινίδης, διευθυντής, 
Π. Ν. Παπαγεωργίου, Γ. Άναγνωστόπουλος, Π. Κυριτσίδης, Ά . Θεοδωρί- 
δης, 9Α. Γχεμπάουερ, Σ. 9Αζαμώ, Εύφρ. Βαχαρίδου, Ελένη Πανουσίου.

Κατά το σχολικόν έτος 1886—87 : Γ. 9Αναγνωστόπουλος, διευθυνων, 
Π. Ν. Παπαγεωργίου, Π, Κυριτσίδης, 9Α. Θεοδωρίδης, 9Α. Γχεμπάουερ, 
Σ.*9Αζαμώ, Ε. Βαχαρίδου, Ε. Πανουσίου.

Κατά τό σχολικόν έτος 1887—88 ; Κ. Νιχολαΐδης, διευθυντής, Π. 
Ν. Παπαγεωργίου, Π. Κυριτσίδης, Κ. Κέχχος, Ν. Γεωργίου, Σ. “Αζαμώ, 
Σμαράγδα Χατζηδαή, διευθύντρια, Δ. Δούλας.

Κατά τό σχολικόν έτος 1888—89 : Γ. Σωτηριάδης, Γ. Μαντινειός, 
Γ. Λωτοΐδης, Π. Κυριτσίδης, Ν. Γεωργίου, Σμαράγδα Χατζηδαή, 9Α. Τσα 
μούρας, *Α Γχεμπάουερ, Σ. 9Αζαμά>.

Κατά ιό σχολικόν έτος 1889—90 : 9Αλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, 9Απ. 
Κωνσταντίνου, Κ. Γ. Οικονόμου, Γ. Κ. Άθανασιάδης, Π. Κυριτσίδης, Ί . 
Νιχολαΐδης, Σμαράγδα Χατζηδαή, Γ. Δημητριαδης, *Α. Γχεμπάουερ, Ε. 
FI. Tortile.

Κατά τό σχολικόν έτος 1890—91 : 9Αλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Τ. 
Ζαννέιος, Π. Κυριτσίδης, Ά π . Κωνσταντίνου, Σμαράγδα Χατζηδαή, Ί . Νι- 
κολαΐδη:, Δ. Στέφου, Γ. Δημητριαδης, Ε. Κ. Torthe,

Κατά τό σχολικόν έτος 1891 —92 : 9Αλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, 3Λπ. 
Κωνσταντίνου, Δ. Στέφου, Γ, Δημητριαδης, Σμαράγδα Χατζηδαή, Π. Κυ· 
ριτσίδης, Δ. Τωαννίδης, Ε. FI. Torthe.

Κατά τό σχολικόν έτος 1892 — 93 : Άλ. Ζαμαρίας, 9Απ. Κωναταντι-
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νού, Δ. Στέφου, Κέντρος Κώτσης, II. Κυριτσίδης, Δαμ. Ίωαννίδης, Γ. Δη* 
μητριάδης, Σμαραγδα Χατζηδαή, Ε. FI. Torthe.

Κατά τό σχολικόν έτος 1893—94 : Άλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Ά π . 
Κωνσταντίνου, Γ. Δημητριάδης, Κ. Στεφανίδης, Π. Κυριτσίδης, Σμαραγδα 
Χατζηδαή, Δαμ. Ίωαννίδης.

Κατά το σχολικόν έτος 1894—95 : Άλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Σμαρ. 
Χατζηδαή, διευθύντρια, Ά π . Κωνσταντίνου, Ά λ. Βορνάκης, II. Κυριτσί- 
δης, Δαμ. Ίωαννίδης, Κ. Στεφανίδης, Βερντιέ, Ά . Μυλ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1895—96 : Άλ. Ζαμαρίας, διευθυντής, Σμαρ. 
Χατζηδαή, διευθύντρια, Ά π . Κωνσταντίνου, Άλ. Βορνακης, Π. Κυριτσΐ- 
δης, Σλ. Παλαμίδοβα, Δαμ. Ίωαννίδης, Κ. Στεφανίδης, Ρένταλ, Ά . Μΰλ, 
Βερντιέ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1896—97 : Γρ. Βερναρδάκης, διευθυντής, 
Δαμ. 'Ιωαννίδης, Έμ. Δαυίδ, Π. Κυριτσίδης, Άλ. Βορνακης, Σμαρ. Χα
τζηδαή, διευθύντρια, Κ. Στεφανίδης, Έρ. Ρένταλ, Ζ. Ρισάρ, Τερέζα Ρισάρ, 
Σλ. Παλαμίδοβα.

Κατά τό σχολικόν έτος 1897—98: Δαμ. Ίωαννίδης, διευθύνων, Έμ. 
Δαυίδ, Σταμ. Ψάλτης, Κ. Στεφανίδης, Άλ. Βορνακης, Εΰγ. Χασιώτης, 
Σμαρ. Χατζηδαή, διευθύντρια, Π. Κυριτσίδης, Ζ, Ρισάρ, Σ. Κορχανίδης.

Κατά τό σχολικόν έτος 1898 — 99 : Ί . Βεργάδης, διευθυντής, X. Δρα1 
κοντίδης, Δ. Στέφου, Κ. Άποστολίδης, Έμ. Δαυίδ, Άλ. Βορνάκης, Σμαρ. 
Χατζηδαή, διευθύντρια, Ζ. Ρισάρ, Κ. Μπέλλας, Στ. Κατσίγρα, Σλ. Παλα* 
μΐδοβα.

Κατά τό σχολικόν έτος 1899—90 : Ί ,  Βεργάδης, διευθυντής, Σμαρ. 
Χατζηδαή, διευθύντρια, X. Δρακοντίδης, Κ. Άποστολίδης, Στ. Κατσίγρα, 
Δαμ. Ίωαννίδης, Εΰγ. Χασιώτης, Δ. Στέφου, Άλ. Βορνάκης, Ρ. Σύποβα, 
Γ. Κοκχόλας, Ρένταλ, Τάϋνερ.

Κατά τό σχολικόν έτος 1900—901 : Ά θ . Φυλακτός, διευθυντής, Σμα- 
ράγδα Χατζηδαή, διευθύντρια, X. Δρακοντίδης, Κ. Άποστολίδης, Κ. Άγ- 
γελής, Δ. Στέφου, Ν. Τστγγιρίδης, Ά . Μιουδρύ, Στ. Κατσίγρα, Ρ. Σοποβα.

Άπό τοΰ 1875 ένεγράφησαν εν τφ Ζαριφείφ Διδασκαλείφ των άρρέ· 
νων 3844, εξ ών 1122 χατ3 έτος νέοι προσερχόμενοι, έν δέ τφ των Θηλέίον 
έφοίτησαν 1540, εξ ών 820 ένεγράφησαν νέοι. 'Ήτοι έν δλφ εις άμφότερα 
τά διδασκαλεία 5384 μαθηται και μαθήτριαι ένεγράφησαν κατά τό διά
στημα τής 25ετίας.Άπό τοΰ 1879 έως to 1900 άπεφοίτησαντό δλον 262 άρ- 
ρενες καί 211 θήλεις. Οΐ άποφοιτήσαντες 262 άρρενες κατά την καταγωγήν χα- 
τανέμονται ώς εξής: Έκ Φιλιππουπόλεως 91, Στενιμάχου 31, Κων)λεως 7, 
Άδριανουπόλεως 5, Σαράντα Εκκλησιών 14, Όρτάκιοϊ 1, Βάρνης 13, 
Άγχιάλου 13, Ηπείρου 6, Περιστεράς 8, Γχιουμουλτζίνας 5, Αΐνου 5, Κα·
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βαχλή 4, Διδυμοτείχου 4, Σωζουπόλεως 4, Λουλέ Μπουργκάς 4, Παζαρτζικ 
5, Τυρολόης 3, Μεσημβρίας 3, Πύργου 2.

Αΐ άποφοιτήσασαι 211 θήλεις κατά την καταγωγήν κατανέμονΐαι ως 
εξής: Έκ Φιλιππουπόλεως 122, Σιενιμάχου 20, Κωνσταντινουπόλεως 14, 
Άδριανουπόλεως 18, Σαράντα Εκκλησιών 7, Όρτάκιοϊ 0, Βάρνης 4, Ά γ- 
χιάλου 11, ’Ηπείρου 2, Περιστεράς 0, Γκιουμουλιζίνας 2, Αίνου 1, Καβα- 
κλή 0, Διδυμοτείχου 2, Χασκίοϊ 0, Σωζοπολεως 3, Λουλέ Μπουργκάς 1, 
Παζαρτζικ 1. Τυρολόης 0, Μεσημβρίας 2, Πύργου 3.

Οι υπόλοιποι, άνά εις αρρην ή θήλυς, έκ διαφόρων μερών τής έλευ* 
θέρας καί δούλης 'Ελλάδος, ώς λ. χ. έκ Μαδύτου, Κάλυμνου, Κεφαλληνίας, 
Πατρών, Σμύρνης κ.λ.π.

Έκ τών σημειώσεων τούτων αϊτινες δεν δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ακριβείς, ώς έξαχθεΐσαι έκ βιβλίων ,οΰχι διά στατιστικούς σκοπούς κρατουμέ
νων, περιέχουσι δέήττονα άριθαόν τοΰ πραγματικού, προκύπτει δτι έκτων 
αποφοίτων τών Ζαριφείων Διδασκαλείων από τής ΐδρύσεως αυτών 262 άρ· 
ρένων, 100 περίπου έδίδαξαν ή έξακολουθούσί διδάσκοντες ιό πλεΐστον ένέλ- 
ληνικοΐς σχολείοις καθ’ άπασαν την Βουλγαρίαν και πολλαχοΰ τής Θράκης, 
ώς και έκ τών 211 Θηλειών αποφοίτων περί τας 70 έγένοντο όργανα τής έκ- 
τελέσεως τοΰ υπό τού Θρακικού Συλλόγου έπιδιωκομένου υψηλού σκοπού, 
τής διαδόσεως τής κατωτέρας παιδεύσεως έν τφ ελληνικφ πληθυσμφ τής χώ
ρας και τής διαπαιδαγωγήσεως αυτών. Οί δέ λοιποί, περί τούς τριακοσίους, 
έπιδοθέντες εις τήν σπουδήν επιστημών ή εις το έμπόριον άπέβησαν τοιοΰ- 
τοι παράγοντες διαπαιδαγωγήσεως τών κοινοονιών έν αις άπεκατεστάθησαν 
εμμέσως θυντελέσαντες εις τήν έκπλήοωσιν τού σκοπού τών Ζαριφείων Δ ι
δασκαλείων, αποτελέσαντες τήν ζύμην έξ ής παράγονται χρηστοί πολιται, έμ
πλεοι εΰγενών αισθημάτων 5ι* ών παράγονται αί κοινωνίαι εις τον αληθή 
πολιτισμόν. Τ’ αποτελέσματα τής 2δετοΰς δρά.σεως ?ών Ζαριφείων Διδασκα
λείων ύπό περιστάσεις ούχι πάντοτε εύνοϊκάς πρόκεινται τρανώτατον τεκμή- 
ριοντής σπουδαιότητος αυτών και τοΰ μεγέθους τής ευεργεσίας ήν παρέσχε 
τφ άνά τήν, Θράκην έλληνισμφ δ ιδρυτής αυτών.

Διά τών Ζαριφείων Διδασκαλείων έτέθησαν έδράΐαι βάσεις ιών ομο
γενών κοινοτήτων, έμορθώθη νέα γενεά, ήτις φέρει ολα τά εφόδια ελληνο
πρεπούς διαπαιδαγωγήσεως τής νεολαίας, εκπαιδευόμενη εν ιε τφ οΐκφ υπό 
μητέρων άρτΐως προπαρασκευασμένων εις τήν έξάσκησιν τών έργων αυτών 
και έν τφ σχολείφ υπό διδασκάλων έχόντων τήν βούλησιν και τήν δύναμιν 
νά διίχπλάσωσι χαρακτήρας ισχυρούς και έμπνεύσωσι τά εύγενή έκεΐνα αι
σθήματα άτινα άνέδείξαν τούς προγόνους ημών έξοχους έπι μάκρους αιώνας.

Έ πι τέταρτον αΐώνος διέδωκαν τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία τήν παι
δείαν και έξήγειραν τήν φιλομάθειαν και τήν προς τήν πρόοδον ορμήν, 
έμόρφωσαν πολίτας συναισθανόμενους τά προς τήν κοινωνίαν και τήν πα-
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τριδα ιερά καθήκοντα αυτών καί προθύμους εις πάσαν θυσίαν υπέρ του κοι
νού συμφέροντος, διήνοιξαν νέους ορίζοντας εθνικής δράσεως, καί προδιεχά- 
ραξαν τήν οδόν χοΰ αληθούς πολιτισμού, διαλυσαντα την άχλυν τής αματ 
θείας, έπέχυσαν απλετον φως -τής παιδείας προς καθοδηγίαν ήμών εις τήν 
οδόν τού εξευγενισμοϋ και παρέσχον ασφαλή και άφθονα τά μέσα όπως 
άκολουθούντες τά ’ίχνη των ενδόξων ημών προγόνων φανώμεν άξιοι εκείνων 
άπόγονοι. Ή  εύγενεστάτη κ: Ελένη Ζαρίφη, αξία σύζυγος τού μεγαθύμου 
ΐδρυτού των Ζαριφείων Διδασκαλείων καί ο πατρόζων υιός αυτού φιλογενέ- 
στατος κ. Λεωνίδας Ζαρίφης συνεχίζοντες τήν αυτών προστασίαν τού αοιδί
μου Γ. Ζαρίφη ού μόνον έπροστάτευσαν αυτά μετ’ ιδιαιτέρας αγάπης καί 
προθυμίας, αλλά καί έξησφάλισαν εις τό διηνεκές τήν λειτουργίαν αυτών. 
'Η ήγεμονική αυτή δωρεά τής οικογένειας Ζαρίφη, τιμώσα τήν μνήμην τού 
μεγάλου τής ήμετέρας κοινότητος ευεργέτου άποδεικνυει βτι άπαξ τά εύγενέ- 
στατα αισθήματα άανα κατέκλυζον τό στήθος τού δαιμονίου εκείνου άνδρός 
τού μεταδόντος αυτά καί τή οίκογενείςι αυτού, καί άνέδειξαν αυτόν άξιον 
απόγονον των ενδόξων προγόνων, οΐτινες εκλέϊσαν τό ελληνικόν έθνος. Δ ι
καίως δ’ επαιρόμεθα επί τοίς τοιούτοις τής πατρίδας τέκνοις διττώς ώφε- 
λούσι τφ εθνει, διά τής νποστηρίξεως αυτού υλικώς καί διά τού καλού πα
ραδείγματος ηθικώς, δπερ προβάλλεται τοίς όμογενέσι προς άπομΐμησιν. 
Ή  μΐν δ’ επιβάλλεται, ΐερώτατον καθήκον νά προσπαθώμεν νά διατηρώμεν 
τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία εν αείποτε κρείττονι καταστάσει, βελτιούντες τό 
κατά δύναμιν τά μέσα τής διδασκαλίας κατά τάς απαιτήσεις των καιρών, 
είσάγονιες τάς υπό τής επιστήμης ύπαγορευομένας μεταρρυθμίσεις, όπως 
άναδείξωμεν αυτά άξια των ελπίδων τού αειμνήστου ΐδρυτού αυτών καί ενί 
λόγφ καθιστώντες αυτά διά των αναγκαίων τελειοποιήσεων άξια τού προό: 
ρισμού αυτών. Οΐίτω μόνον δυνάμεθα νά έξωτερικεύσωμεν τό αίσθημα τής 
άϊδίου ευγνωμοσύνης ημών προς τε τον μεγάθυμον ιδρυτήν αυτών καί τήν 
φιλογενεστάτην οικογένειαν αυτού καί άποδείξωμεν τήν ήμετέραν κοινότητα 
αξίαν τής τοιαύτης πολυσήμαντου δωρεάς, εξασφαλιζούσης εσαεΐ τήν προαγω
γήν αυτής. Εΐθε δ’ ή ιερά σκιά τού γενναίου ΐδρυτού των Ζαριφείων Διδα
σκαλείων έπιβλέπουσα αυτά εκ των υύρανίων σκηνών διαφυλάττη από παντός 
κινδύνου και ένισχύη τούς υπέρ τής προόδου αυτών εργαζομένους επ’ άγατθφ 
τής φίλης πατρίδυς. Ό  δέ πατήρ παντός αγαθού Πανάγαθος Θεός δίδο.ι τή 
εύγενεστάτη οΐκογενείρι Ζαρίφη πάσαν ευδαιμονίαν καί μακροβιότητα προς 
χαράν τού Πανελληνίου. Γένοιτο !

17 ’Ιουνίου 1901 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
_______________  Πρόεδρος της Εφορείας των Έλλ. Σχολείων Φιλ)λεως

Σημ. τ. Δ. Ή  τελευταία λογοδοσία τοΰ Σωτ. Άντωνιάδου ώς προέδρου τής 
Έφοροδημογεροντίας εγινε στή γενική συνέλειση τής Κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
9 Μαρτίου 1903. Έδημοσιεΰθη στην Έ φ, Φιλιππούπολις τής Π Μαρτίου 1903. Στα 
1906 κατεστράφη ή Ελληνική Κοινότης.
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Έκ τής ώραίας τοϋ κ. Π. Θωμά σκιαγραφίας περί Γεωργίου Ζαρίφη, της 
δημοσιευθείσης εύθΰς μετά τόν θάνατον τοϋ άοιδήμου άνδρός εν τή Έστίςι της 
16ης ’Απριλίου 1884, άποσπώμεν τας έξης τοΰ άνδρός περικοπάς :

«Περί- Γεωργίου Ζαρίφη τοϋ πρό τίνος έκμετρήσαντος τό ζήν έν Ιίωνσταν* 
τινουπόλει, τοσαΰτα έρρέθησαν καί έγράφησαν ένταΰδά τε καί έν Κωνσταντίνου- 
πόλει, ώστε θά έλάμβανέ τις ατελή μόνον ίδάαν τοϋ μετά τοσούτων εκδηλώσεων 
προπεμφθέντος είς τόν τάφον ατόμου ή εικόνα τινα τοΰ συστήματος, των ίδεών, 
τής εποχής καί τοΰ κόσμου, δν έξεπροσώπει- Διότι ό Γεώργιος Ζαρίφης ΰπήρξε 
πλέον ή εν άτομον, ΰπήρξεν ή ακραιφνέστερα, ή τελειότερα παράστασις, ή ένσάρ- 
κωσις αληθώς εΐπεΐν τοΰ κοινωνικού συστήματος έν φ Ιγεννήθη, έζησε xul άνε- 
τράφη, καί ώς τοιοΰτος μάλλον άνήρ εΐναι άξιος γενικωτέρου χαρακτηρισμού.

"Ο,τι πρό οφθαλμών εϊχεν 6 Γεώργιος Ζαρίφης πάντοτε δέν ήτο ή 'Ελλάς 
αυτή καί μόνη, τό ελεύθερον βασίλειον. Ή το ή δυναμις τοΰ 'Ελληνισμού, τό κρά
τος, ή ισχύς αΰτοΰ έν άπάσαις αυτής ταΐς έκδηλώσεσιν, έν τη εΰρυτέρρι τής έ ν 
νοιας εκδοχή. Έλλην έλεύθερος αυτός καί τρέφων τόν εγκάρδιον πόθον του με
γαλείου τής 'Ελλάδος, διέβλεπε τούτο ού μόνον- έν τή μεγεθυνσει τής έλευθέρας· 
χώρας, άλλ’ έν τή άναπτύξει καί περιφρουρήσει των όπουδήποτε συντριμμάτων 
του 'Ελληνισμού, άτινα θά ώσιν εν Ιστορική τινι ήμέρςι τό φύραμα τής νέας ανα
δημιουργίας. Δέν θά καταλέξωμεν τόν αριθμόν των συγκεκριμένων ευεργεσιών, 
ών πολλαί κατέλιπον ίχνη ανεξίτηλα, άς ή οίκοδομή τοΰ μεγαλοπρεπούς κτιρίου 
τής σχολής τοΰ Γένους έν Κωνσιαντινουπόλει καί ή προικοδότησις τών Ζαριφείων 
Διδασκαλείων έν Φιλιππουπόλει. Περί τούτου θά ήδόνατο νά εϊπη τις άσφαλέστε- 
ρον μόνον άν έγίνωσκε τό μερίδιον, οπερ έν τοΐς ίσολογισμοις αΰτοΰ άφιέρου είς 
τήν αγαθοεργίαν. Αλλά τό ανυπολόγιστον Ιδίως είνα ι ή πολιτική καί ή κοινωνική 
δΰναμις αΰτοΰ, τά στοιχεία τής πολλαπλής ΰπολήψεως άπερ αυτόματα συνεκέν* 
τρωσεν έν τφ προσώπψ αΰτοΰ δ αγαθός καί απέριττος γέρων, ό έξοχης εκείνος 
τύπος τοΰ Κωνσταντινουπολίτου άστοΰ, τόν όποιον περιεστοίχισεν, έχάλλυνεν, άλλ’ 
ουδόλως παρήλλαξεν ούτε Ιδηλητηρίασεν δ εξωτερικός πολιτισμός.

Έ ν τή πόλει τής ανατολικής έθιμοταξίας, τή Σταμπούλ, δ αυτός άνήρ, δ 
όποιος τήν πρωίαν παρεκάθητο μετά τοΰ Σουλτάνου καί τήν μεσημβρίαν προή- 
δρευε συμβουλίου κορυφαίων τραπεζιτών, μετά μεσημβρίαν συνωμίλει πρός υπό
τροφον αΰτοΰ, τόν όποιον ήρώτα περί τών σπονδών του καί τήν εσπέραν έδέχετο 
γραίαν τινα ήτις ήρχετο νά τόν παρακαλέση νά μεσιτεύση διά τόν υιόν ή καί γη
ραιόν τινα ’Οθωμανόν, δστις παρεκάλει νά μεσολάβηση εις τόν υπουργόν διά τήν 
παροχήν συντάξεως. Τό θέαμα ήτο πολλάκις συγκινητικόν.

Καί άλλοτε μέν εΰρισκε ζηλωτάς αΰτοΰ καί μιμητός οπωσδήποτε τοΰ παρα
δείγματος. ’Αλλά τούς τελευταίους χρόνους εϊχεν άπολειφθή μόνος καί μόνος έφερε 
τό βάρος τών πολύπλοκων αναγκών τής βυζαντινής ελληνικής κοινωνίας. Άλλα 
σήμερον έξέλιπε καί οθτος. ’Εντεύθεν είναι είλικρινέστατον τό πένθος καί εγκάρ
διος ή θλίψις ή έκδηλωθεϊσα έπί τφ θανάτφ αΰτοΰ έν Βυζαντίφ. Τοιοΰτοι άνδρες, 
οίοι ό Γεώργιος Ζαρίφης, έπισπώμενοι τήν ΰπόληψιν καί τήν άγάπην τοσούτων 
πολλαπλών καί έν πολλοϊς άντιμαχομένων στοιχείων, ούτε γεννώνται ευκόλως ούτε 
καί διαπλάσσονται καί σήμερον μάλιστα, οπότε καί αΐ συνθήκαι παρήλλαξαν καί 
τά άτομα έν γένει άποβλέπουσιν έκαστον είς μίαν καί αποκλειστικήν διεύθυνσιν».

1) Βλ. Ίίολυδ. ΙΙαπαχρίοζοδονλον, Γ. Ζαρίφης, Θρακικά, τ. Γ' σ. 362—367.



δ , a . πετροττογΛΟΫ
Συντάκτου του Λαογραφικοΰ Αρχείου της ’Ακαδημίας ’ Αθηνών

Η ΓΎΜΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

’Αναγκαίο νομίζω, στην αρχή ,τής μελέτης αυτής νά κατατοπίσω τον 
αναγνώστη για το πως άρχισε και ποια είναι σέ γενικές γραμμές ή σημασία 
της .: Στα χωρία τής Δυτικής .Θράκης πού βρισκόμουν πριν από λίγα χρό
νια για λαογραφικές έρευνες, πολύ συχνά άκουγα τούς εκεί εγκατεστημένους 
Θρακιώτες, πρόσφυγες τούς πιο πολλούς, από την Ελληνική ’Ανατολική 
Θράκη, νά μιλούν γιά μάγους και μάγισσες. Επίμονα πολλές φορές μέ ρω
τούσαν αν ξέρω «γίά τις μοάεάς  καί τίς μάισαες, που βγαίνουν δλόγυμνες 
τη νύχτα, τά μεσάνυχτα, πέ *) τή σφούγγια a) καβάλλα , χιά να πάρουν τη σο- 
<3ειά πε ι/ς γειτόν’».

Οϊ προχωρημένοι στήν ήλικία ήίϊελαν, σώνει καί καλά, νά μέ πείσουν, 
δτι δσα μοΰ διηγόνταν γιά τούς γυμνούς μάγους καί μάγισσες, γίνονται από 
«τά καποτνά 1 2 3 4) χρόνια, από πάπαου πρδς πάπα  ον», δτι είναι αληθινά καί 
όχι μασάλια *). Οι νεώτεροι μέ έκσταση καί δέος έδιναν προσοχή στις διη
γήσεις των γεροντότερων και έδειχναν οτι πιστεύουν πώς δσα άκοΰνε είναι 
πράγματα πού γίνονται.

Άπό οσα περίεργα καί άνέκδοτα άνέφεραν στις διηγήσεις τους, έμενε 
ή εντύπωση πώς τούς μάγους καί πρό παντός τ̂ ς μάγισσες, πού ολόγυμνες 
και εφοδιασμένες μέ διάφορα μαγικά μέσα, γυρίζουν τή νύχτα τά μεσάνυχτα, 
μέσα στο σκοτάδι ή στο ξωτικό φως τής σελήνης και εξασκοΰν το φοβερό τους 
έργο, τις θεωρούν δαιμονικές υπάρξεις, διαφορετικές άπό τούς ανθρώπους μέ 
παράξενη εξωτερική εμφάνιση5 6) καί μέ δύναμη υπερφυσική. Μέ τή δύναμή 
τους αυτή εξουσιάζουν τή ζωή καί τήν περιουσία των άλλων ανθρώπων καί 
μπορούν νά προδικάζουν τή μοίρα τους. Γ ι’ αυτό τις φοβούνται καί μιλάν 
μ’ εύλάβεια καί σεβασμό γΓ αυτές, νά μήν τις εξοργίσουν β).

1) πέ' άπό, μέ.
2) σφούγγια (ή) τό φουρνόπανο' ραβδί περιτυλιγμένο μέ πανί, πού χρησιμο

ποιείται στο καθάρισμα τοϋ φούρνου, πάνισιρο ή πάνα, όπως λέγεται σέ πολλά μέρη.
3) Καποτνός" παλαιός, περασμένης Ιποχής. Προέρχεται ίσως άπό τό επίρ

ρημα κάποτε. Ό  κ. Π. Παπαχριστοδούλου τό ετυμολογεί άπό τό κατόπιν, πού 
στη θρακιχή διάλεκτο εχει τήν έννοια του πρίν : δ κατόπιν άπό μάς=δ πρίν άπό 
μας, δ παλαιός1 ιό καποτνός λοιπόν άπό τό κατοπινός μέ άντιμετά&εση.

4) μασάλια (τά). μϋθοι, λόγια, άφηγήσεις. Άπό τό τουρκ. masal.
5) Καί στόν Πόντο τις μάγισσες φαντάζονται «γυναίκες κοντούλες, αδύνατες, 

μέ τά πόδια άνάποδα, τις φτέρνες εμπρός καί τά δάχτυλα πίσω». Βλ. Ξ. Άκ-ο* 
γλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, (Ά θήναι 1935), σ. 324. Πρβλ. Σ. Κνριακίδην, Αΐ 
γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν, σ. 121.

6) Εΰφημιστικά τούς δίνουν διάφορες ονομασίες : «Μελιτένιες» στήν Καστο
ριά, «απ’ Ιμα; κάλλιον π" εΐναι* στόν Πόντο κλπ.
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Οι τέτοιες δοξασίες, όπως είναι γνωστό, δεν είναι μόνο τής Θράκης, 
Ή  αλήθεια είναι, οτι ή μυστικιστική καί λατρευτική διάθεση χαρακτηρίζει 
κάπως ιδιαίτερα τό θρακικό λαό, καί στή Θράκη τοϋ Όρφέα, παλιά πατρίδα 
τών μυστηρίων, «πηγή λαών καί χρόνων», όπως λέγει ό Παλαμας, ακούει 
κανείς περισσότερο παρ* ο,τι σέ άλλους ελληνικούς τόπους, νά μιλούν καί να 
διηγούνται μέ πίστη καί ιρόβο για μάγους καί μάγισσες, πού γυμνώνονται 
και μέ πολλούς άλλους τρόπους αλλόκοτους κάνουν τά μάγια τους. Αυτή ή ζων 
τανή συνείδηση πού υπάρχει ώς σήμερα στο θρακικό λαό ι) για τή δύναμη 
τής μαγείας καί τήν επίδρασή της στήν ανθρώπινη ζωή, όπως καί οΐ διηγή
σεις για τις μάγισσες πού γυμνώνονται, μου έδωκαν τήν αφορμή για τήν 
εξέταση τής γυμνωσης σά μαγικής ενέργειας.

Τή σημασία τής έρευνας αύιής θά τήν καταλάβουμε καλύτερα, άν 
κοιτάξουμε τό σκοπό πού εξυπηρετεί γενικώτερα ή μελέτη τών μαγικών 
ένεργειών: Μέ τήν έρευνα κάθε μαγικής ενέργειας μάς δίνεται ή δυνατότητα 
νά γνωρίσουμε βαθύτερα τή σκέψη καί τήν όλη νοοτροπία τών ανθρώπων,, 
πού μέ τή μαγεία επιδιώκουν νά επιτύχουν κάτι καλό ή νά διώξουν τό κακό. 
Βλέπουμε πώς αντιλαμβάνονται τό γύρω τους κόσμο, μέ ποιόν τρόπο προσ 
παθοϋν Vs άντιμετωπίσουν τά προβλήματα τής ζωής καί προ παντός στις 
δύσκολες στιγμές, ποια μέσα μεταχειρίζονται για νά νικήσουν τις δυσκολίες 
καί νά ευτυχήσουν. Στον αγώνα τους αυτόν οδηγούνται από πίστεις, προλή
ψεις, δεισιδαιμονίες, πού βρίσκονται έξω από τούς κανόνες τής κοινής λογι
κής, πού κυβερνάει τή λεγόμενη ομαλή ζωή. Τέτοιες όμως προλήψεις καί δει
σιδαιμονίες καί εξωλογικές γενικά πίστεις, πού δεν τις ρυθμίζει ή λογική 
καί ή επιστημονική αλήθεια, άλλ1 άγνωστοι και αστάθμητοι παράγοντες, 
έχουν ολοι οΐ άνθρωποι. 'Ένα βλέμμα άν ρίξουμε στον εαυτό μας καί στά 
γύρω μας, βρίσκουμε πολλά τέτοια φαινόμενα : ένα όνειρο εφιαλτικό, τό 
βουισμα του αύτιοϋ, τό λάγγεμα τού ματιού καί πολλά άλλα παρόμοια, όσο 
κι άν ή ψυχρή λογική λέγει πώς δεν έχουν σημασία, μάς κρατούν πολλές 
φορές σέ ανησυχία, μάς δημιουργούν φόβους, μάς απασχολούν πολύ τή σκέψη 
καί επιθυμούμε καί προσπαθούμε μέ κάποιον τρόπο νά άποφυγουμε κακά 
πού φοβόμαστε έξ αιτίας τους. Μπορούμε δηλαδή νά εΐποΰμε, ότι η ψυχολο 
γική κατάσταση καί ή σκέψη γενικά τών ανθρώπων, πού περνάνε στήν κοι

1) Ό Γ. Βιξυηνός μέ τή γεμάτη λυρισμό καί καημούς θρακιώτικους ποιη" 
τική ψυχή του, πολλές φορές μιλάει στά έργα του για τούς μάγους καί τ ί ;  μάγισ
σες τής πατρίδας του. Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι του στις «Ά τθίδες Αύραι» 
(εκδ. 1881, σ. 253} :

Έχάύη ή άδελφουλα του Έμέ μέ κάμαν μάγισσαΨηλά βουνά καί -θάλασσες 
διαβάτης ταξιδεύει 
που πάει, τί γυρεύει'; 
Ώιμένανε, ώιμένανε.

τήν έκλιψαν οί μάγοι 
yta νά τήν εύρη πάγει 
Ώιμένανε, ωιμέ.

τί θ-ec, εσύ, διαβάτη 
στ’ ώραΐο μου παλάτι ;
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νωνία για ομαλοί, βρίσκεται πολύ κοντά στήν ψυχολογία και στή σκέψη των 
μάγων, πού κάνουν τά μάγια τους και επιδιώκουν μέ τη μαγική τους τέχνη 
ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τ ’ άγνωστα καί τά μυστηριώδη. Ή  δια
φορά δεν είναι μεγάλη στις εσωτερικές διαθέσεις, στον ψυχικό κόσμο, αλλά στις 
εξωτερικές εκδηλώσεις. Οι μάγοι παίρνουν ενεργητική θέση, ενεργούν για νά 
διώξουν τό κακό πού φοβούνται ή νά επιτύχουν τό καλό. Οΐ άλλοι, ενώ έχουν 
τούς ίδιους φόβους καί τις ίδιες πάνω κάτω αγωνίες καί επιθυμίες, μέ αμη
χανία καί παθητικότητα περιμένουνε την άγνωστη μοίρα τους.

5Άν μέ μια συστηματική παρατήρηση καί επιστημονική ανάλυση, κα
τορθώνουμε από τις εξωτερικές εκδηλώσεις νά παρακολουθούμε τήν πο
ρεία τής σκέψης των μάγων καί μαγίσσων, μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι, 
δτι, ώς ένα σημείο, γνωρίζουμε έτσι και τήν ψυχολογία πολύ μεγαλύτερου 
αριθμού ανθρώπων. Μέ άλλα λόγια λέμε, οτι οΐ μάγοι μέ τά μάγια τους απο
καλύπτουν εσωτερικές διαθέσεις καί τάσεις, πού υπάρχουν καί στον εσωτε
ρικό κόσμο άλλων ανθρώπων καί μάλιστα εκείνων πού από άποψη θρησκευ
τική, κοινωνική, φυλετική κλπ. βρίσκονται πιο κοντά σ’ αυτούς1).

"Οσα είπαμε παραπάνω για τή σημασία τής ερευνάς τών μαγικών 
ενεργειών, πρέπει νά ισχύουν καί γιά τή σημασία τής έρευνας τής γύμνω 
σης, πού είναι και αυτή ένας τρόπος μαγικής ενέργειας. .Καί μέ τήν έρευνα 
δηλαδή αυτή δεν αποκαλύπτουμε μόνο τις εσωτερικές διαθέσεις ώρισμένων 
πού γυμνώνονται, γιά νά κάνουν μάγια, άλλα εμβαθύνουμε καί στον ψυχικό 
κόσμο καί στή σκέψη πολλών άλλων ανθρώπων.

Καί άν ακόμη ΐσχυρισθή κανείς, πώς οΐ μάγοι στέκονται σέ χαμηλό
τερο επίπεδο εσωτερικού πολιτισμού, πού δεν εχει μεγάλη ομοιότητα μέ τον 
πολιτισμό τών προηγμένων ανθρώπων καί στην περίπτωση άύτή δεν είναι 
χωρίς σημασία ή έρευνα τών ψυχικών τους εκδηλώσεων. Ή  επιστήμη έχει 
τήν υποχρέωση νά έρευνήση τον πολιτισμό τους, σαν προβαθμίδα τού ανώ
τερου πολιτισμού, γιατί δ'λοι οΐ πολιτισμοί έπέρασαν από τις ίδιες περίπου 
κατώτερες φάσεις, γιά νά φτάσουν εκεί πού βρίσκονται ®).

Γ ιά  ποιους σκοποϋς γυμνώ νονται οt μάγοι καί οI μάγισσες

Γιά νά μπορούμε ν1 αναζητήσουμε τήν αιτία, πού κάνει τούς μάγους 
καί τις μάγισσες νά γυμνώνονται, πρέπει πρώτα νά ιδού με σέ ποιες περι
πτώσεις γυμνώνονται καί ποιους σκοπούς επιδιώκουν. Τις πληροφορίες παίρ- 1 2

1) *0 S. Freud (ομαδική καί ατομική ψυχολογία, ελλ. μετάφρ. Σ. Φερεντί* 
νου, σ. 74—75), λέγα, δτι κάθε άτομο είναι φορέας τής ατομικής ψυχή?, τής 
ψυχής καί τοϋ πνεύματος τής φυλής του, τής τάξης του, τής θρησκείας του. τοΰ 
κράτους του κλπ.

2) Βλ. καί Λ van Genepp, La formation des legendes, Paris 1910, σ. 15.
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νουμε από διάφορα δημοσιεύματα ελληνικά η ξένα και από τό υλικό του Ααο* 
γραφικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών ’).

Α) Γυμνώνονται οι μάγοι καί οϊ μάγισσες, για νά άφαιρέαονν τα 
άγαΰ-ά άλλων άν&ρώπων καί νά τά έηωφεληΰ'οΰν οϊ Ι'διοι  ̂ απλώς μόνο γιά 
νά βλάψουν άλλους που μ ισό ν r .*

Στην Πέτρα τής Άνατολ. Θράκης «τό βράδυ της παραμονής τής Πρω
τομαγιάς, άμα προχωρήση λίγο ή νύχτα και κοιμηθή ό κόσμο:, οι μάγισσες 
ξεγυμνώνονται όλότελα (ντίπ κατζάλσες), παίρνουν τό φουρνόπανο (σφού^ια 
πέ τό φούρνο) και κρεμούν μπροστά ένα μαντήλι, πού μέσα έχουν δεμένο 
αλάτι, στάχτη καί τριμμένα κεραμίδια. Περνούν ανάμεσα στα σκέλια (νε* 
βαΐννα) την ξύλινη λαβή τού φουρνόπανου, φεύγουν από τά σπίτια τους καί 
γυρίζουν έξω στά χωράφια. Κάθε μάγισσα πηγαίνει στο χωράφι, δπου θέ 
λει νά κάνη τά μάγια της, για νά τού πάρη την εσοδεία. Έκεΐ άφίνει τό 
μαντήλι μέ τ’ αλάτι, τη στάχτη και τά τρίμματα από τά κεραμίδια, λέγει 
λόγια μαγικά καί ξαναγυρίζει στό σπίτι της.’Έτσι πιστεύουν, οτι τό χωράφι 
πού μαγεύει ή μάγισσα αδειάζει καί γεμίζει τό δικό της» a).

Γιά νά κλέψουν τό γάλα από τά ξένα ζώα καί νά τό φέρουν στά δικά 
τους «οι μάγισσες... καβαλλικεύουν τό φουρνόπανο (o<poogia) γυμνές ή φο
ρώντας μόνον τό πουκάμισο, γυρίζουν εξω στά λιβάδια... Γυρίζουν κατόπιν 
στα σπίτια τους, στίβουν τό νερό (τής δροσιάς) άπό τά κουρέλλια (πού έχουν 
διπλωμένα τά πόδια τους), τό ανακατεύουν μέ πίτουρα καί κάνουν τροφή 
(γέμ)8), πού τη δίνουν στά ζώα τους (πράμαθά άους) νά φάνε 4)». Στό Χα- 
τζηγΰριο και Τσορέκιοϊ τής Άνατ. Θράκης, τή νύχτα τού άγ. Γεωργίου οΐ 
μάγοι (μαντουφόρ5) έτρεχαν γυμνοί στούς δικούς τους καί τούς γειτονικούς 
αγρούς, γιά νά πάρουν τή σοδειά τών γειτόνων 6). 'Ολόγυμνες οΐ μάγισσες 
«άνθρωποι τού Σατανά» στό Σαμόκοβο γυρίζουν τή νύχτα τά σπίτια τφν 
συγχωριανών τους, κόβουν κρυφά από τήν πόρτα μικρό κομμάτι ξύλο, λένε 
λόγια μαγικά, γιά νά πάρουν έτσι την περιουσία, τους. Γιά τόν ΐδιο σκοπό 
μάγοι γυμνοί βγαίνουν τή νύχτα στά χωράφια. «Γήξεραμ5 άνθρωπο», διη
γείται γριά Σαμοκοβιανή, «πού ξέβγαινε τσιπλιάτκος β) πέ τό σπίτ’ καί πλά 
γιαζε έτσι μέσ’ τό γέννημα Κεΐ πού πλάγιαζε, γούλο τό γέννημα έπεφτε. 
Γήλεγε λόγια μαγικά καί πλάγιαζε γούλο τό χωράφ’ . Μόνο τρίγια στάχυα πό- 
μνασι ορθά1 γήπαιρνέ da καί πήγαινέ da στό δικό dou τό χωράφ’ καί γίνο-

1 ) 01 παραπομπές γιά τις πληροφορίες άπό τά χειρόγρ. τοϋ Λαογραφικοΰ 
'Αρχείου σημειώνονται βραχυλογικά : Λ. Α·

2) Άρχεΐον Θρακ. Θησ. τόμ. 8 (1911—2) σ. 161.
3) Ά πό τό τουρκ. γοηι=ιροφή.
4) Άρχ. Θρακ. Θησ έ. ά. σ. 161—2.
5) Λ. Α. 31, 133.
6) Άπό τό τουρκ. ςΐρ1α!ί=γυμνός, φτωχός.

i

J
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dav πολύ to σταρ’ , "Αμα πλάγιαζε, τά σκουλήκια aebaivaai και Εέβαινάσι 
πέ τό στόμα don ‘)». Γυμνοί μάγοι τή νύχια στο Σκοπό κόβουν κομμάτι 
ξύλο από τό κατώφλι τοϋ σπιτιού του γείτονα, για να πάρουν τό γάλα από 
τις αγελάδες του ®). Στο Ζουπάνι (Πεντάλοφο) τής Δυτ. Μακεδονίας οΐ μά
γισσες γυμνές σέ πανσέληνη νυχτιά καβάλλα στο αντί του αργαλειού γυρίζουν 
στην αυλή. Μέ τις επφδές πού λένε κατεβάζουν τή σελήνη, μαγεύουν και κά
νουν κακά σ’ οσους μισούν Β). Στο Μανιάκι τής Μεσσηνίας τό ίδιο γυμνές, 
καβάλλα στο αντί, βγαίνουν τή νύχτα τής Πρωτομαγιάς οΐ μάγισσες 4}».

Στα Μέγαρα, για νά κάνουν κακό σέ μισητό πρόσωπο, δυο γυναίκες 
ολόγυμνες έρχονται τά μεσάνυχτα στο σταυροδρόμι και οργώνοντας σπέρνουν 
άλάτι G). Σέ άλλους τόπους, έξω από την Ελλάδα, υπάρχουν ομοιες αντιλή
ψεις γιά τή γύμνωση σά μαγικό στοιχείο. Στήν Uganda τής Κεντρικής ’Αφρι
κής 6 μάγος γυμνός τά μεσάνυχτα χορεύει μπροστά στή βανανοφυτεία τοϋ 
εχθρού του, γιά νά μαραθούν τά φύλλα καΐ οΐ καρποί ϋ). Στήν "Ανω Αύ 
στρία, αν πριν άπ’ τήν ανατολή τού ήλιου σκόρπιζε κανείς παπαρούνες (μή 
κωνες) γύρω από τήν αγελάδα, δεν ήταν δυνατό νά τής άφαιρεθή τό γάλα 
της' μά αυτό τό πετύχαινε γυναίκα πού έκανε γυμνή τά μαγγανεύματά της τό 
βράδυ τής παραμονής τού άγ. Γεωργίου

Πρέπει νά σημειώσουμε οτι και στή χώρα μας οΐ μαγικές ενέργειες, 
πού άναφέραμε παραπάνω, όπως και σέ πολλές άλλες χώρες γίνονται περισσό
τερο στΐς γιορτές τού'Αγ. Γεωργίου (23 Άπριλ ), τήν Πρωτομαγιά, τού Ά γ . 
Ίωάννου (Γενέθλια, 24 ’Ιουνίου) 8). Δηλ. εδώ έχουμε τό συνηθισμένο άνα- 
κάτωμα στοιχείων άπό τή χριστιανική λατρεία και θρησκεία, μέ τή μαγεία, 
πού, δπως ξέρουμε, είναι ή πρωτόγονη, αλλά και παντοτεινή, ώς ένα ση
μείο, θρησκεία δλων των λαών.

Β) Γιά νά μαντεύσουν γιά τό μέλλον καί πρό παντός γιά τον μέλλ,οντα 
σύντροφο της ζωής :

1) Άρχ. Θρακ. Θησ. 7 , (1910—41). 166. Πρβλ. καί Θρακικά 7, (1936) σ. 303 
τ. 9 (1638) σ. 327, Στ. Κυριακίδην, At γυναίκες εις τήν Λαογρ. σ. 137.

2) Λ. Α. 155, 30
3) 01 δοξασίες γιά τό κατέβασμα τής σελήνης είναι παλαιότατες καί τις βρί

σκουμε σ* όλους τούς λαούς. Διεξοδική ανάλυση γιά τό θέμα τούτο καί βιβλιογρα
φία μπορεί νά ΐδη κανείς στήν πραγματεία τοΰ Ν. Γ. Πολίτη <*Η σελήνη κατά 
τούς μύθους τοΰ Έλλην. λαοΰ» (Λαογρ. σύμμ. 2, 154 κ. έ·).

4) Λ. Α. 1508,57.
5) Λ. Α. 971, 5.
6) P au ly—wissowa, R. Enc. 11 (1922) 2161 πρβλ. E. Hoffmann—Krayer, 

Handworterbuch des Deutscken Aberglaubens, τόμ. 6 (1934) στή λ. nackt, Nackt-· 
heit, 2 1 .

7) Hoffmann Krayer έ. ά. τόμ. 3 (1930) στή λ. Geogr, hi,, 4.
8) Θρακικά, 7 (1936). 303 τ. 9 (1938), 327. Βλ. καί Σ. Κυρ1ακίδην έ.ά. σ. 137.
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Στα περίχωρα των Πατρών, γυναίκες στέκονται γυμνές πάνω από λε
κάνη, μέ τυλιγμένο τό κεφάλι μέ μαύρο μαντήλι. Λένε μαγικά λόγια καί μέ 
τον τρόπο αυτό μαντεύουν για τά μέλλοντα '). Για παρόμοιες μαγικές ενέρ
γειες από γυμνές γυναίκες έχουμε ειδήσεις καί από άλλα μέρη, Κέρκυρα,’Α
θήνα, Μ. ’Ασία κ.λ.π. !). Για νά κερδίσουν την αγάπη ενός νέου, τρέχουν 
γύρω από τό σπίτι του γυμνές ή μάγισσα και ή κόρη που αγαπάει Β). Γύ- 
μνωση μέ παρόμοιους σκοπούς γίνεται καί σέ άλλες χώρες:

Στη Βοημία για νά μαντεύσουν γιά τον μέλλοντα σύζυγο, οί νέες βγαί
νουν γυμνές στον κήπο, βάνουν κάτω στο έδαφος πίττα, γονατίζουν καί την 
κόβουν *).Άλλοτε στο Gryon (ιού Vaud τής Ελβετίας) γυμνή νέα τή νύχτα 
των Χριστουγέννων έλεγε μαγική επωδή προς τή σελήνη s), Γυμνές παρθέ
νες ανάβουν τή φωτιά τήν παραμονή των Χριστουγέννων καί λένε έπφδές 
γιά νά μαντεύσουν γιά τον μέλλοντα σύζυγο, όπως αναφέρει 6 Freudenthal 
(Das Feuer in Dentschen Glauben und Brauch, Berlin—Leipsig (1931). 
σ. 125).

Γ) Γιά τεκνογονία γυμνέ; γυναίκες κάνουν μαγικές πράξεις:
Στή Βιζύη και στο Ναίμονα τής Θράκης ανοίγουν τρύπα σέ δένδρο 

που έχει ένα μόνο κλάδο και περνάει από μέσα γυμνή γυναίκα που δεν κά 
νει παιδιά, ή πού αισθάνεται πόνους γιά νά θεραπευθή ®).

Στή Βομβάη οΐ στείρες γυναίκες έρχονται ατό ναό του θεού τής γο 
νιμότητας Hanuman, γυμνώνονται καί αγκαλιάζουν τό ομοίωμα τοΰ θεοΰ 7) 

Δ) Γιά θεραπεία άπο άρρώοτια. Πολύ συνηθισμένο είναι τό έθιμο νά 
γυμνώνουν τον άρρωστο καί τις περισσότερες φορές νά τον περνούν ύστερα 
μέσα από τρύπα δένδρου, λιθαριού κ.τ.δ. 8). 1 2 3 4 5 6 7 8

1) Α. 1473, 183.
2) Λ. Α. 1473, 210.
3) Ν. Πολίτης, Λαογρ. σΰμμ. 2 (1021), 245 σημ. 2.
4) Ν. Πολίτης, μαγικού τελεταί πρός πρόκλησιν όνείρων, Λαογραφία 3 (1911)

σ. 27.
5) Schweizerisches Archiv f. volkskunde, τόμ. 2 (1917) σ. 225. Πρβλ. Ν. 

Γ. Πολίτη, Λαογρ. σύμμ. 3, 127, Hoffmann K rayer έ. ά. τόμ. 6 (1934) στή λ. 
Mond 13α, 1.

6) Γ. Α. Μέγας, Λαογραφία 6, 658.
7) Ή  μαγική αύτή πράξη έχει τήν έννοια τής συνουσίας τής γυναίκας μέ ιό 

θεό. Τό άγαλμα, σύμφωνα μέ τις πρωτόγονες αντιλήψεις εγκλείει τή μυστηριώδη 
δύναμη πού έχουν τά ταμπού. “Ομοιες είδήσεις βλέπει κανείς πολλές στο Hof· 
fmann-Krayer έ. ά. τόμ. 6 στή λ. nackt, Nacktheit. 24α.

8) Γιά τή μαγική έννοια πού έχει τό τρυποπέρασμα έχουν διατυπωθή διά
φορες γνώμες. Βιβλιογραφικά αναφέρουμε εδώ τις έργασίες τοΰ Η. Gaidoz, un 
vieux rite medical, Paris 1892, Tb. Zacbariae, Durchkriechen als Mittel zur 
Erleichtening der Geburt, Zeitschrift des Vereins f. Volkskunde, 12 (1902) 
σ. 110—13, Ν. Πολίτη, Λαογραφία 6 (1917) σ- 309—10. Πληροφορίες βρίσκει κα-
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Στο Λιβίσι τής Λυκίάς γυμνώνουν τ’ άρρωστο παιδί μπρος στον 
ήλιο1). Γυμνώνουν τό άρρωστο παιδί καί τό περνούν ανάμεσα σέ τρύπα 
πού ανοίγουν μέσα στο έδαφος, στο Καρά Μπούνάρ τής Θράκης s). Μέσα σέ 
λάσπη νερουλή βυθίζουν γυμνό τον άρρωστο από ελονοσία στον Πόντο Β). 
Στη Μεσημβρία τής Θράκης τό άρρωστο παιδί γυμνό στο κατώφλι τής πόρ
τας τό περιβρέχουν μέ σερμπέτι καί λένε ξόρκια *). Στο Πυργί τής Χίου γυ· 
μνώνουν τό άρρωστο παιδί καί τό εναποθέτουν μπροστά στην ωραία πύλη 
τής εκκλησίας 5). Γυμνόν περιφέρουν τον ασθενή γύρω από τό «άγιολίθαρο» 
στην ’Ήπειρο β). Στην Άράχωβ'^ τής Λακωνίας γυμνώνουν τό βασκαμένο 
παιδί καί του προσφέρουν νά πιή νερό πού έχει μέσα χώμα παρμένο από τις 
τέσσερες γωνιές τού σπιτιού, άν ϋποπτεύωνται οτι 6 βάσκανος είναι κάποιος 
από τούς οικείους !).

Ε) 'Ή  γύμνωση γίνεται καί ok μ α γ ιά ς  ενέργειες για τον εξορκιομδ 
επιβλαβών ζώων κα ί την αποτροπή επ ιδη μ ιώ ν :

Στο Λασήθι τής Κρήτης «γδένεται καί “πομένει εφτάγδυμνος αυτός 
πού θά ξορκίσει τούς ποντικούς. Παίρνει ατό χέρι τρικόντυλο καλάμι τή νύ
χτα, χτυπά τούς τοίχους καί λέγει: ε κατσίκι, έ ποντίκι,., νά πας στά όρη στά 
βουνά, νά χτίσης τή φωλιά σουΒ)».

Ή  γύμνωση είναι επίσης αποτελεσματικό μαγικό μέσο γιά νά διω
χτούν μακριά οΐ άρρώστειες, πού στή λαϊκή αντίληψη είναι άσχημες ανθρω
πόμορφες δαιμονικές υπάρξεις καί προ παντός άσχημες γυναίκες, αγριωπές 
στήν δψη, μέ μαύρα φορέματα, ή σκουλήκια πού κατατρώνε τό ανθρώπινο 
σώμα * 1 2 3 4 5 6 7 * 9 10).

Στήν Άράχωβα τής Φθιώτιδος γριά μάγισσα έβγαινε άλλοτε γυμνή 
τή νύχτα στο σταυροδρόμι (δπου συχνάζουν τά δαιμόνια), έφκιανε στο χώμα 
κύκλο καί στή μέση σταυρό. Καθόταν γυμνή επάνω στο σταυρό. Έρχόνταν 
από τά γύρω τά δαιμόνια καί τή ρωτούσαν τί κάνει εκεί. Τούς έλεγε εκείνη. 
«Τή δείνα γιατί τήν έχετε άρρωστη». Έγύριζε στο σπίτι κι έδινε φάρμακα 
στήν άρρωστη ’°).

νείς καί στή Λαογραφία 6 , 311—317, 499 κ. ά.
1) Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. σύμμ. 2 (1921), 142.
2) Γ. Α. Μέγας, Λαογραφία 7 (1923), 509.
3) Λ. Α. 157, 6 1 -2 .
4) Λ. Α. (1104 Γ' 144).
5) Κ. Κανελλάκης, Χιακά Άνάλεκτα (1890) σ. 362.
6) Κ. Ρωμαίος, Ή πειρ. Χρονικά 6 (1931), σ. 286.
7) Φ. Κουκούλες, Οϊνουντιακά (1908) σ. 125.

, 8) Λ. Α. 1481, 55.
9) ,Βλ. Ν. Γ.. Πολίτη, περί των ασθενειών κατά τούς μύθους τοΰ Ε λληνι

κού λαού. 4. I. Ε, (1883) Α' σ. 1—30. Γ. Α. Μέγα, Λαογραφία 7 (1923), σ. 465—520.
10) Λ. Α. 1153 Β' σ. 132.
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Στο Κουρουτζή της Θράκης γυμνοί άνθρωποι σέρνουν το αλέτρι γύρω 
από τό χωριό, για νά μην πέραση ή αρρώστεια ').

Ό Γύφτος στη Θράκη, γυμνός τρέχει τρεις φορές τή νύχτα γΰρω από 
τό χωριό, για νά τό προστατεύση από τους δαίμονες a).

*Η δοξασία για την αποτρεπτική δύναμη, τοΰ μαγικού κΰχλου πού 
χαράζουν γυμνοί σέρνοντας τό άλέτρι η τρέχοντας γύρω γύρω, είναι γνωστή 
σέ πολλούς λαούςβ): Στη Λιθουανία παρθένες ολόγυμνες σέρνουν τό αλέτρι 
γύρω από τό χωριό, για νά μην περάση ή επιδημία *). Την ΐδια μαγική 
ενέργεια κάνουν σέ πολλά μέρη τής Ρωσίας 6). Παλιά σλαβική παράδοση λέ
γει πώ; όταν έγινε τό Gradski Vrhovci, αδελφός καί αδελφή ολόγυμνοι τή 
τυχτα στο σκοτάδι εζεψαν στ’ αλέτρι δυο μαύρα βόδια, γεννημένα από μιά 
γελάδα καί ώργωσαν γΰρω - γύρω τό χωριό γιά νά μήν περάση ή κυρά Πα
νούκλα β).

Στήν Λαπωνία γυρίζουν γύρω από τό σπίτι γυμνοί τρεις φορές, γιά 
νά τό προφυλάξουν άπό τά κακά πνεύματα ’).

‘Ολόγυμνες χορεύουν τέσσερες ως έξι γυναίκες στις Ινδίες, γιά ν5 
άποδιώξουν τή χολέρα 8). Ό  Grimm αναφέρει διήγηση άπό Χρονικό τού 
17ου αΐώνος πού λέγει οτι ένας χωρικός τής Βενδικής έφερε τήν πανώλη στήν 
είσοδο τοΰ χωριού. Έχει γιά αμοιβή του πήρε τήν υπόσχεση πώς ούτε αυτός 
ούτε ή οΐκογένειά του θά πάθουν κακό, άν γυρίση ολόγυμνος στο σπίτι του 
γύρω καί χώση τή λαβή τής χύτρας στο κατώφλι. ‘Ο χωρικός εγύρισε γυμνός 1 2 3 4 5 6 7 8

1) Γ. Α, Μέγας, Λαογραφία 7 (1923), σ. 472.
2) έ. ά. 504 κ. ένθα εκτίθενται γενικώτερον τά περί μαγικοί κύκλου.
3) Βλ. H offm ann-K rayer έ.ά. τόμ* 6 στή λ. nackt, Nacktheit 10, 11. Zeit- 

schrift des Vereins f. Volkskunde 14 (1904), 141 κ έ. W ilhelm Mannhardt, wald* 
und feldkulte I (1875), 214, 553 κ έ. Γιά τή δοξασία γιά τήν άποτροπιαστική δύ
ναμη τοΰ μαγικοί κύκλου, βλ. Hoffmann—K rayer i . ά. τόμ. 5, (1932) στηλ. λ. 
Kreis, 3.

4) A. Dieterich, Mutter Erde (1925). σ· 97.
5) Fr. Krauss, Slavische Volksforschungen (Λειψία 1908), σ. 100. Πρβλ. 

Γ. Α. Μέγα, Λαογραφία 7, 511.
6) Fr. Krauss έ. ά. σ. 98 πρβλ. Γ. Λ. Μέγα έ. ά, σ. 514. J. G. Frazer, 

The golden Bough (1936), 9, 172—3. (Πανούκλα άπό τή λατιν. λ. panuncula, 
βλ. Ducange, Gloss, med inf. latin itatis).

7) Hoffmann—Krayer I. ά. τόμ. 6 στή λ. nackt, Nacktheit. 11.
Ή  περιάροση γιά αποτροπή κινδύνων είναι πολύ αρχαίο έθιμο. Στους αρ

χαίους Ρωμαίους έχουμε τό aburbium ή aburbiale (βλ. Pauly — Wissowa, R . Enc. 
I, Ιον σ. 852), πομπή γύρω άπό τήν πόλη σέ μεγάλους κινδύνους καί περιάροση 
έπίσης στό χτίσιμο καινούργιας πόλης βλ. Πλούταρχος, Ρωμαϊκά ζητήματα, 27 
πρβλ, Νί Γ. Πολίτη, Λαογραφία σύμμ. Γ (1931) σ. 77,, Fustel de Coulange, I<a 
cite antique, (μετάφρ. Φιλήμονσς) σ. 192.

8) Hoffmann—K rayer I. ά. 33. ■ ’
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γύρω από ολο τό χωριό, εχωσε τή λαβή της χύτρας στην άκρη της γέφυρας 
τοϋ χωριοϋ καί ή ασθένεια έφυγε ').

Σι) Και σ ιά  στοιχεία τής φύσ.εως έπιστεν&η και πιστεύεται οτι μπο
ρεί να έπιδράση ή γύμνωση αά μαγική πράξη :

Στην 'Ιεράπετρα της Κρήτης, για νά μετατρέψουν τό νοτιά σέ βοριά, 
ανεβαίνει στη στέγη τοΰ σπιτιού (δώμα) γυναίκα ολόγυμνη «όπως την έγέν- 
νησε ή μάννα της» καί γυρίζει την ανέμη s). Στην 'Αγιάσο Λέσβου «οΐ τζο- 
bavoi, άμα βάζουν φωτιά στα τσαμλίκια (πευκώνες) γδύνονται τσίτσιδοι (γυ
μνοί), για νά προχωρήση ή φωτιά καί νά μη σβήση 3)».

Ό I. G. Frazer στον 3° τόμο τοΰ Golden Bough σ. 52 κε., 
αναφέρει πολλά όμοια για άλλες χώρες : Στις Ινδίες π. χ., γυναίκα γυμνή 
σέρνει τη νύχτα τό αλέτρι ανάμεσα στα χωράφια, γιά νά προκληθή βροχή 
(σ. 282). Στην Τρανσυλβανία, σέ ανομβρία, για νά προκληθη βροχή, νέες γυ
μνώνονται, πηγαίνουν σέ μια γριά, γυμνή κι αυτή καί μαζί κλέβουν μιά βω- 
λοκόπο (σβάρνα), τη σέρνουν ανάμεσα στα χωράφια καί την αφήνουν σ’ ένα 
ρυάκι, (σ. 282).

Στη Ρωσία γυναίκες καί κοράσια γυμνά πήγαιναν άλλοτε στά σύνορα 
τοΰ χωραφιού κι έχυναν νερό, για νά προκληθη βροχή, (σ. 248)*).

Ζ) Γυμνοί έργάζοπαι τή νύχτα οί μάγοι γιά νά φκιάσονν τα μαγικά 
τους έργαλεϊα:

Στην Πέτρα καί Σκόπελο τής *Ανατ. Θράκης γυμνοί τρεις άντρες, 
πριν ν’ άνατείλη δ ήλιος, τρίβοντας τόνα ξύλο απάνω στ* άλλο σέ σταυρο
δρόμι, ανάβουν τή λεγόμενη διαβόλοφωτιά (διαβολοστιά). Άπάνωθέ τις περ
νάν άρρωστημένα ζώα, γιά νά θεραπευθοΰν 6). Στο χωριό Δόγαντζή, κοντά 
στο Σουφλί, γυμνός 6 γυφτος καί ή γυναίκα του γυμνή φκιάνουν τή νύχτα 
τό μαγικό τους σίδερο0). Γύφτος καί γυφτισσα γυμνοί φκιάνουν τή μαγική 
κλειδωνιά’ μ’ αΰτη θά κλειδώσουν τό χωριό, γιά νά μή μπορή νά περάση ή 
επιδημία7). Γυμνές στο Κουρουτζή τής Θράκης σαράντα μονοστέφανες γυ
ναίκες υφαίνουν «τό μονομερίτϊκο πουκάμισο», γιά νά περάσουν από μέσα 
γυμνοί ολοι οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ, γιά νά γλυτώσουν από τή χολέρα3).

Η) Γυμνώνονται καί γιά διάφορους άίλονς μαγικούς σκοπούς: 1 2 3 4 5 6 7 8

1) Deutsche M ytbologieo. 1138—9—3η εκδ. 992. Βλ. Ν. Γ. Πολίτη Δ. I. Ε., 
1ος (1883) σ. 13

2 ) Ό Πλούταρχος αναφέρει από τήν αρχαιότητα· γύμνωση γιά ομοιους σχο-'
ποΰς βλ. παρακάτω. .

3) Λ. Α., 1416 Γ', 154.
4) Βλ. Hoffmann—K rayer έ. ά·, 26, Frazer, The Golden Bough 8 I. 248.
5) Άρχ. Θραχ. Θησ. 8 (1941 — 2), 164 — 5.
6) Γ. Α. Μέγας, Λαογραφία 7 (1923). 504.
7) έ. ά. 472.
8) έ. ά,. 4 7 1 -2 .
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Στή Λήμνο τον εφτάζυμο άρτο, δίαβολόψωμο όπως λέγεται άλλου, 
πρέπει νά τον ζύμωση γυμνή γυναίκα, για νά γίνη καλός ι). Τη νύχτα της 
Πρωτομαγιάς στις Σαράντα Εκκλησίες της Θράκης οί μάγισσες βγαίνουν 
τη νύχτα και γυμνές κυλιώνται στη χλόη, για V s άποχτήσουν έτσι μαγική δό
να μη *). Στ’ ανέκδοτα τοΰ περίφημου Ναστραντιν Χότζα άναφέρεται, οτι 
γυμνός Ιφυτευε τή νύχτα τά σκόρδα, για νά γίνουν καλύτερα.

Σέ μερικά μέρη των ’Ινδιών, στη Νότιο ’Αμερική, στην Ταϊτή και 
άλλοΰ μετά τό θάνατο συγγενών χορεύουν γυμνοί, όταν ωριμάζουν οΐ καρποί3).

Ή  γύμνωση σέ μαγικϊς πράξεις άπό πολύ παλιά χρόνια

’Από χρόνια πολύ παλιά επίστευαν στη μαγική δύναμη τής γΰμνω- 
σης, όχι μόνο ανατολικοί λαοί, πού τούς χαρακτηρίζει πάντα κάποια μυστι
κιστική τάση, άλλα και οΐ αρχαίοι “Ελληνες, πού είχαν πολλή θετικότητα 
καί διαύγεια στή σκέψη καί λιγώτερο έπρόσεχαν τούς μάγους καί τά μαγικά 
τους. Για τήν τέτοια πίστη των αρχαίων ‘Ελλήνων αναφέρουμε μερικές 
πληροφορίες πού βρίσκουμε σέ ποιητές καί συγγραφείς :

‘Ο Ησίοδος (’Έργα καί Ήμέραι, 391 κε ) συμβουλεύει τον ύπο 
τιιθέμενο αδελφό του Πέρση νά σπέρνη, νά δργώνη καί νά θερίζη γυμνός: 

γυμνόν σπείρειν, γυμνόν δέ βοωτεΐν 
γυμνόν δ’ άμάειν, εΐ χ’ώρια πάντ’ εθέλησθα 
έργα κομίζεσθαι...

‘Ο παλαιός σχολιαστής γράφει πώς τοΰ δίνει τέτοια συμβουλή, γιά 
τήν ευτυχία του στή δουλειά, για ν’ απαλλαγή μπό τό βάρος των ενδυμά
των : «γυμνόν σε παρακελεύομαι σπείρειν, βοηλατεΐν, θερίζειν, ώς άν πρό 
θυμός έση περί τό έργον, μή φορών τό ΐμάτιόν σου, ινα μή εμποδίζη ύπ’ 
άύτοΰ». Είναι αλήθεια πώς στο έργο τοΰ Ησιόδου δίνονται κι άλλες συμ
βουλές για μικρολεπτομέρειες τής καθημερινής ζωής. Δεν αποκλείεται όμως 
εδώ ή γύμνωση νά συσταίνεται καί γιά μαγικούς λόγους, για νά γίνωνται 
όλα στον καιρό τους (ώρια), άφοϋ καί από άλλα κλασσικά κείμενα φαίνεται 
ή πίστη στή μαγική δύναμη τής γύμνωσης. Σ’ ένα απόσπασμα από τούς 
«Ριζοτόμους» τοΰ Σοφοκλή *} παρουσιάζεται ή Μήδεια πού γυμνή μαζεύει 
τά μαγικά της βότανα : ....α ί δέ καλύπτραι

κίσται ριζών κρύπτουσι τομάς 
άς ήδε βοώσα άλαλαζομένη 
γυμνή χαλκέοις ήμα δρεπάνοις fi) 1 2 3 4 5

1) Πληροφορία τοΰ καθηγητή κ. Ν. ’Ανδριώτη.
2) Θραχική Έπετηρίς (1897), 196.
3) Hoffmann—K rayer έ. ά., στή λ. nackt, Nacktlieit 19, 20' έχει xui άλ

λες πολλές ομοιες πληροφορίες.
4) Aug. Naifck, Fragmenta trag . Grsecorum 1 σελ. 198. .
5) "Ομοια βλέπουμε στού.; .μαγικούς παπύρους έκδ. Preisendaoz (Papyri
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Κάποια μαγική έννοια φαίνεται πώς έχει και ή αύτογύμνωση της 
κόρης τοϋ Πριάμου Πολυξένης, τή στιγμή πού πάει ό Νεοπτόλεμος νά την 
θυσιάση στον τάφο τοϋ Άχιλλέα, όπως περιγράφεται στην «Εκάβη» τοϋ 
Ευριπίδη (στ. 556 κε.) : Λαβοΰσα πέπλους εξ άκρας επωμίδος

ερρηξε λαγάνας εΐς μέσον παρ3 δμφαλόν 
μαστούς τ3 έδειξε, στέρνα δ3 ως άγάλματος 

■ κάλλιστα και καθεϊσα προς γαΐαν γόνυ 
έλεξε πάντων τλημονέστατον λόγον...

Σέ παλιά αγγειογραφία φαίνονται δυο μάγισσες ολόγυμνες πού κα
τεβάζουν τό φεγγάρι* ή μια κρατεί ραβδί στο χέρι κι ή άλλη ξίφος, συνηθι
σμένα μαγικά όργανα *).

Στούς «Νόμους» τοϋ Πλάτωνα (12, 954α) βρίσκουμε τή γνώμη οτι 
γυμνός ή φορώντας χιτωνίσκο, πρέπει νά ψάχνη κανείς, γιά νάχη ελπίδες 
πώς θά βρή κάτι πού έχει χάσει : «φωρών δ= άν εδέλη τις παρ3 δτφοΰν, 
γυμνός ή χιτωνίσκον εχιον άζωστος, προομόσας τούς νομίμους θεούς, ή μήν 
έλπίζειν εύρήσειν, ούτω φωράν». Τά ίδια επαναλαμβάνει ό νομικός καί 
συγγραφέας τοϋ 2ου αιώνα μ. X. Γάϊος (Instituones 3 . 192) : i<ut QU1* 
quaerere velit, nudus quaerat, linteo cinctus, lancem habens, cum 
quasi muiiere divino fungeretur» “).

Μαγική έννοια έχει καί ή γύμνωση γυναικών πού αναφέρει δ Πλού
ταρχος (Γυναικών άρεταί, 9): Όταν οι Μήδοι, νικώντας τούς Πέρσας, ήσαν 
έτοιμοι νά εισβάλουν στην πόλη, οι Περσίδες βγήκαν έξω καί «τούς πέπλους 
έκ των κάτω μερών επάρασαΓ ποΐ φέρεσθε, είπον, ώ κάκιστοι πάντων άνθρώ- 
πων ; ού γάρ ενταύθα γε δύνασθε καταδύναι φεύγοντες, οθεν εξεγένεσθε. * 1 2

grgecae magicae, 1928 τόμ. 1 σελ. 168). Στή Δυτική Μακεδονία (περιφέρεια Σισα* 
νίου) στό σεληνόφως μαζεύουν τά βότανά τους γιά τά μαχγανεύματα. (Λ. Α. 214, 
224).

1) Tisclibein, Collection of eugraving from ancient vases τ. I l l  πίν. 
44, 5 πρβλ. N. Γ. Πολίτη, Λαογραφ, σύμμ. 2, 142 σημ. 8 καί 158—9, Βλ. καί 
Hoffmann—K rayer έ. ά. στή λέξη nackt, Nacktheit, 13.

2) Καί στόν ’Αριστοφάνη (Νεφέλαι 497 κέξ.) ό Στρεψιάδης, στό Σωκράτη 
ποΰ τόν προτρέπει νά βγάλη τό ίμάτιο, προτού νά μπή στό φροντιστήριο, έπειδή 
«γυμνούς είσιέναι νομίζεται», άπαντά πώς δέ μπαίνει γιά έρευνα «άλλ1 ούχΐ φω· 
ράσων εγωγ’ εισέρχομαι*. *0 παλιός σχολιαστής τοϋ κειμένου λέγει πώς υπήρχε 
έθιμο νά μπαίνουν γυμνοί στό σπίτι εκείνοι πού έμπαιναν γιά έρευνα, γιά νά μήν 
κρύψουν κάτι στά ίμάτιά τους ή γιά νά μήν φέρουν άπ' έξω στά ΐμάτιά τους κρυμ
μένο τό ζητούμενο καί τό παρουσιάσουν πώς βρέθηκε μέσ* στά σπίτι, γιά νά 
εκδικηθούν τόν εχθρό τους. Γιά τήν εξήγηση τοϋ σχολιαστή τό λιγώτερο πού 
μπορούμε νά εϊποϋμε, είναι πώς φαίνεται αστεία. Μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου έλη- 
σμονήθη άσφαλώς ή μαγική έννοια της γύμνωσης καί εύρέθηκαν διάφοροι ήθικοΐ 
λόγοι, γιά νά τήν δικαιολογήσουν, όπως έγινε καί μέ πολλές άλλες μαγικές συ
νήθειες.
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Ταυτην χήν οψιν αμα καί φωνήν αΐδεσθέντες ot Πέρσαι καί κακίσαντες εαυ
τούς, άνέτρεψαν».

Στο ίδιο βιβλίο, κεφ. 13, άναφερεται ή διήγηση, οτι κάποτε ή θάλασσα 
επλημμύρησε τή χώρα των Λυκίων... αΐ γυναίκες έσήκωσαν τούς χιτωνίσκους 
και το κΰμα υποχώρησε «...κΰμα δε διαρθέν κατέκλυζε την γην* και θέαμα 
δεινόν ήν, επομένης μετεώρου τής θαλάττης καί άποκρυπτούσης τό πεδίον. 
Έπεί δέ, των άνδρών δεόμενων τον Βελλεροφόντην επισχεΐν, ουδέν έ'πειθον, 
αΐ γυναίκες άνασυράμεναι τούς χιτωνίσκους, άπήντησαν αΰτφ. Πάλιν ούν ΰπ3 
αισχύνης άναχωροΰντος όπίσω, καί τό κΰμα, λέγεται, συνυποχωρήσαι».

Στο βίο του ’Αγησιλάου, κεφ. 34, άναφερεται δτι ό Ίασάδης πολε-Γ 
μάει γυμνός. Ή  τέτοια γυμνωση στη μάχη, φαίνεται πώς εχει σκοπό μαγικό, 
νά τονώση ή νά προφυλάξη από κακό τον πολεμιστή. "Ομοια παραδείγματα 
έχουμε καί στον Τίτο Λίβιο (Historia 22, 46) στον Τάκιτο (Germania, 6) κ. ά.

Ό  Διόδωρος ό Σικελιώτης (I, 85, 3) λέγει για τις γυναίκες τής Μέμ- 
φιδος τής Αίγυπτου, πώς σ* ώρισμένη εποχή έγυμνώνοντο κι έδειχναν στο 
θεό Ά π ι τα γεννητικά τους μόρια «εν δέ ταΤς προηγουμέναις τεσσαράκονθ’ 
ήμέραις όρώσιν αυτόν (τον *Απιν) αΐ γυναίκες κατά πρόσωπον, ΐστάμεναι καί 
δεικνυουσιν άνασυράμεναι τά εαυτών γεννητικά μόρια, τον δ3 άλλον χρόνον 
άπαντα κεκωλυμένον έστίν εις οψιν αύτάς έ'ρχεσθαι τοΰτφ τφ θεφ».

Στ’ αρχαία ελληνικά Άμφιδρόμία, στις εφτά ήμερες υστέρα από τή 
γέννηση τοϋ παιδιού, γυμνός έτρεχε ο πατέρας γύρω από την Εστία (Η σύ
χιος στή λ, δρομιάμφιον ’)·

Οΐ Λουπέρκοι στά ρωμαϊκά Λουπερκάλια έτρεχαν γυμνοί καί μέ 
λουριά από τά δέρματα των αιγών πού εθυσιάζοντο στή γιορτή, έχτυποΰσαν 
οσους ευρισκαν μπροστά τους. Τά χτυπήματα τών Λουπέρκων λέγει δ Πλού
ταρχος (Ρωμυλος 21) δεν άπέφευγαν οΐ γυναίκες, γιατί τά ένόμιζαν καλά 
γιά τήν εΰτοκία *),

Μερικοί ύπεστήριζαν πώς μαγική έννοια είχε καί ή γυμνωση τών 
νέων στις αρχαίες γυμνοπαιδιές—πρόσοδοι χορών γεγυμνωμένων—όπως λέγει 1

1) Βλ. σχετική βιβλιογραφία: P au ly—Wissowa, R eal Encycl. 1,2, 1901 κ.έ. 
N. Γ. Πολίτη, Λαογραφ, σύμμ. 2, 215. Γιά μαγικούς κύκλους πού γίνονται από ιό 
τρέξιμο γυμνών βλ.καί Hoffmann—K rayer έ. ά. τόμ. 6 στή λ. nackt, Nacktheit l i b ’

■2) Στά  αρχαία Δημήτρια επίσης χτυπούσαν ό ένας τόν άλλο μέ πλέγμα από 
φλοίδες, μόροττο, όπως ιό λέγει ό Ησύχιος.

Τά μαστιγώματα έχουν τήν έννοια οτι άπο τό όργανο τής μαστίγωσης πού 
εχει πάρει κάποια Ιερότητα, μεταδίδεται αύιή καί στο πρόσωπο ή τό αντικείμενό 
πού μαστιγώνεται. “Κτσι σήμερα ακόμα σέ πολλά μέρη χτυπιώνται μέ κλάδους 
βΐίΐων «βαϊοξυλιές» κατά τήν εορτή τών Βαιων ή μέ τσουκνίδα τής Πρωτομαγιάς 
κ. ά. ο. Βλέπε σχετικά καί S. Reinach, Cultes, ulythes et religions3, τόμ.· 2 
(Paris 1928) σ. 21B καί έ-, Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. συμμ. 2 α\ 308, οπού καί βι
βλιογραφία.



'Η γύμνωση στις μαγικές ένέργειες 100

ο Ησύχιος—πού χόρευαν για νά τιμήσουν τόν Απόλλωνα *).
Στο Λουκιανό (Λούκιος ή δνος 12) αναφέρεται μάγισσα, πού μπρο

στά σέ λυχνάρι γυμνή κάνει μαγικές πράξεις.
Ό  Χριστιανισμός κατεδίκασε τή μαγεία. Εκκλησιαστικοί κανόνες 

και νόμοι τού κράτους ώριζαν αυστηρές καταδίκες των μάγων 8). Οί μάγοι 
και οΐ μάγισσες όμως δεν έπαυσαν νά έχουν μεγάλη επιρροή στο λαό ®), 
"Ισια ίσια πού τότε ο όρος μαγεία επήρε πλατύτερη ακόμα έννοια. Σέ μα
γικούς παπύρους από τόν 4ο και 5ο αιώνα μ. X. αναγράφονται μαγικά πα
ραγγέλματα, πού συνιστοϋν τή γύμνωση σά μια μορφή τής όλης μαγείας πού 
τή χαρακτηρίζουν «ΐεράν ενέργειαν έν πάση εύκοπίρ επιτελουμένην» 4).

Σέ νομοκάνονα (κωδ. μονής Τβήριον, άριθ*. 734) βρίσκουμε μομφή* 
γιά τις μάγισσες πού ολόγυμνες επιχειρούν θεραπεία ασθενών, «....περί πά- 
σης γοητείας καί μαντείας καί άποδεμάτων καί έξορχήσεων καί γητειάς καί 
ετέρων άλλων ηθών, δσα ποιοΰσιν αί άγνωστοι γυναίκες, τάχα ώς διά υγείαν 
καί άνάρρωσιν, ώ ; ληροΰσιν, τής άσθενείας... ή παίρνουσι τό νερόν άκριτον 
τήν νύκτα καί βράζουσι μέ κάποια χόρτα ολόγυμνοι μέ μίαν εστίαν καί 
ποτίζουσι τούς ασθενείς»...5) «γητεύουσιν ασθένειαν μέ λινάρι ή μέ κανάβι 
μέσα εις τά λαγκάδια ολόγυμνοι» G).

Στο έμμετρο βυζαντινό μυθιστόρημα «Τά κατα Λύβιστρον καί Ρο- 
δάμνην», ή μάγισσα γυμνή κάθεται επάνω στο βράχο Τ) :

εβγαίνει γραΐα ταλαίπωρους, μαύρη ώς Σαρακήνα 
γυμνή καί άνεσκέπαστος καί εκάθισεν ες βράχος

Στον κατηχητικό Α, β, στ. 225 ’Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου άναφερε- 
ται οτι εγύμνωναν τούς κατηχουμένους «τίνος ένεκεν μετά τήν παρ’ ήμών 
διδασκαλίαν, ύπολύσαντες υμάς (τούς κατηχουμένους καί παρασκευαζόμενους 
εΐς βάπτισιν) καί άποδύσαντες γυμνούς καί άνυποδέτους, μετά τοΰ χιτωνί- 
σκου μόνον, προς τάς των έξορκιζόντων προπέμπουσι φωνάς» ; s). 1

1) Σχετικά μπορεί νά ίδή κανείς Ήροδ. 6, 47, Θουχυδ. 5, 8*2, Ξενοφ. 
Έλλην. 6, 4, 16, Παυσανία 3, 11, 9, Ά θήνα ι 1 δ, 786 c. κλπ. Λεπτομέρειες βλέπε 
P au ly—Wissowa, Real Encycl. 7 (1912) στη λ. Gymnopaidien, I. K- Harrison, 
Prolegomena to the study of Greek religion (Cambridge 1907) σ. 51—53.

2) Ράλλη—Ποτλή, Σύνταγμα θείων καί Ιερών κανόνων (Ά θήνησι 1853) 3, 
67. Φ. Κουκούλες,- Λαογραφία 9 (1926), 53.

3) Βλ. και Στ. Κυριαχίδη, Γλώσσα καί λαϊκός πολιτισμός των νεωτέρων 
Ελλήνων (Ά θήναι 1916), σ 61.

4) Papyri graecae magicae εκδ. Κ. Preisendanz 1928, τόμ. Γ, 76.
5) Λαογραφία 3 (1911), 385.
6) Λαογραφία έ. ά. σ. 338, προβλ. Λαογραφία 9 (1926), 101.
7) ’Ίίκδ. W agner, Trois poemes grecs du Moyen fige, (Βερολίνοv 1881) 

στ. 2441-42.
8) Βλ. N. Γ. Πολίτη, Λαογραφία, 8, 8 .
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^Εξηγήσεις πού δό&ηκαν ytd τή γύμναση

Οΐ μαγικές πράξεις υπαγορεύονται από κάποια βαθύτερη πίστη των 
άνθρωπον πού τΙς έκτελούν, και γενικώτερα τοΰ. λαοΰ, στον όποιον ανήκουν 
οι άνθρωποι αυτοί. Είναι ώς ένα σημείο, δπως είπαμε και στην αρχή, τό 
καθρέφτισμα τής ψυχοδιανοηακής κατάστασης ολόκληρου ιού λαοΰ. Ή  λαο· 
γραφική ερευνά τις προσέχέι καί τις εξετάζει, μέ τό σκοπό νά εξακρίβωση 
τήν αρχική τους ρίζα, τό Ursprung, δπως δηλώνει χαρακτηριστικά ό γερ
μανικός όρος, καί νά παρακο?νθυθήση τήν εξέλιξή τους μέσα στον ίδιο λαό 
από τά παλαιότερα χρόνια ώς σήμερα. Λέμε τήν εξέλιξη μέσα στον ϊθιο λαό, 
γιατί προλήψεις, δεισιδαιμονίες καί μαγικές πράξεις βρίσκουμε σ1 όλους τούς 
λαούς, πιό πολλές στόύς καθυστερημένους λαούς, πού παρουσιάζουν στον 
πολιτισμό τους κάποιο πρωτογονισμό, τις ίδιες σχεδόν παντού στά βασικά 
τους.σημεία *)■ Ή  ειδική μορφή καί ή πορεία πού παίρνουν ή δεν παίρ· 
νουν στήν εξέλιξή τους μέσα σ’ ενα λαό, σ1 ενα έθνος, μας δίνουν τό μέ
τρο να κρίνουμε τήν πολιτιστική εξέλιξη και κατάσταση τού έθνους αυτού. 
Αυτό πάντως ισχύει γενικά για τή λαογραφική έρευνα, πού είναι έτσι καί 
διεθνική καί εθνική επιστήμη.

Ειδικά όμως γιά τή γύμνωση, δέ μπορούμε νά ειποϋμε, δπως φαίνε
ται καί από τά παραπάνω, ότι έπήρε καμμιά εξέλιξη σά μαγικό φαινόμενο. 
Τό αντίθετο είναι σωστό : ότι είναι μια μαγική πράξη πού γινόταν καί γίνε
ται μέ κάποιο περιορισμό στήν έκτασή της, ανάλογο πάντοτε μέ τήν εμπέδωση 
νεώτερων πολιτιστικών αντιλήψεων.

Εκείνο πού κυρίως ενδιαφέρει, είναι νά πλησιάσουμε τήν ψυχολογική 
άτμόσφαιρα μέσα στήν οποία κινούνται εκείνοι πού έχουν τή γύμνωση για 
μαγική πράξη και νά γνωρίσουμε έτσι τήν κατάσταση τού εσωτερικού τους 
πολιτισμού καί μέ κάποια προσέγγιση καί αναλόγια νά κρίνουμε γιά τον πο
λιτισμό δλου τού λαού στον όποιο ανήκουν.

Γιά τό θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί ώς τώρα διάφορες γνώμες πού 
τις παραθέτω εδώ περιληπτικά, δπως άναφέρονται στο Λεξικό τών γερμανι
κών δεισιδαιμονιών τοΰ Ε. Hoffmann—Krayer (Handworterbuch des 
Deutschen Aberglaubens τόμ. 6 (1934) στή λ. nackt, Nacktkeit, 1):

*0 Weinhold εξετάζει τή γύμνωση πού γίνεται σέ καθαρά λατρευτι
κές εκδηλώσεις καί διατυπώνει τή σκέψη οτι ό άνθρωπος μέ τή λατρεία επι
διώκει νά επιτυχή τή χάρη και τήν ευλογία τής θεότητας γιά τον εαυτό του, 
τά ζώα του καί όλα του τά υπάρχοντα καί ζητεί νά τον προστατεύση από 
τις εχθρικές δυνάμεις. Γιά νά επιτυχή τό σκοπό του αυτό, πρέπει δταν 
προσφέρη τή λατρεία του (προσεύχεται, θυσιάζη), νά είναι άμόλυντος. Ή

1} Πολλές τέτοιες ειδήσεις βρίσκει κανείς στό πολύτομο καί πολύτιμο βιβλίο 
τοΰ G. I, Frazer, The Golden Bough.



απλοϊκή σκέψη θεωρεί τό βγάλσιμο των ενδυμάτων- και υποδημάτων σαν 
απαλλαγή άπό τό μόλυσμα τής καθημερινής ζωής.

*0 ίδιος 6 Weirihold λέγει ότι μέ τή γύμνωση ο άνθρωπος μεταφέ* 
ται στην κατάσταση του παιδιού, πού άκόμη δεν έφόρέσε ενδύματα, δεν έμο- 
λύνθη από τή ζωή. "Ετσι πλησιάζει περισσότερο προς τις θεΐες υπάρξεις, 
τις θεότητες προ παντός των κατωτέρων βαθμιδών, πού στέκονται ανάμεσα 
ουρανού καί γης. Παρόμοιες γνώμες διετύπωσέ ό Wuttke.

Ό G. Ιν. Gomme είπε τή γνώμη, πού συχνά άκούμε για μαγικές 
πράξεις, πώς δηλ. ή γύμνωση είναι Ιπιβίωση από τήν αγροίκο προϊστορική 
λατρεία «as a survival of a rude prehistoric cult».

Ό  Hartland, ό Rich. Helm καί δ W. Crooke, είπαν πώς τή γύ
μνωση τήν προκαλεϊ ή λαϊκή πίστη στήν άποτροπιαστική δύναμη των γεν- 
νητικών μορίων. Τα πνεύματα, οΐ δαίμονες φοβούνται τήν άσχημοσύνη 
αυτών.

Ό F. S. Krauss είπε πώς αρχικό αίτιο για τή γύμνωση είναι οΐ ερω
τικές μυστικιστικές παραστάσεις. *0 ’ίδιος είπε, δτι είναι υπόλειμμα τής ζωής 
των παλαιών χρόνων, δτε δ άνθρωπος έζονσε γυμνός καί είχε ακάλυπτα τά 
γεννητικά του μόρια. Γυμνά έφανταζόταν ό πρωτόγονος άνθρωπος τά πνεύ
ματα καί έπίστευε, δτι γυμνός θά μπορούσε νά επικοινωνήση μέ αυτά.

Ό  Kroll καί δ Wa.ch.ter είπαν πώς οΐ άνθρωποι βγάνουν τά ενδύ
ματα, για νά μήν εμποδίζουν τήν απορροή των δυνάμεων πού κλείνει μέσα 
του τό σώμα ’)■

Ό Smith είπε τή γνώμη πώς τά ενδύματα μέ τή χρησιμοποίησή τους 
στη λατρεία γίνονται ιερά, είδος ταμπού δηλ., καί δεν μπορούν πλέον νά 
χρησιμοποιηθούν στήν καθημερινή 'ζωή. Γι’ αύτό δεν τά φορούν δταν κά
νουν λατρευτικές πράξεις.

*0 Heyck καί Rhus είπαν πώς ή γύμνωση είναι υπόλειμμα από πα
λιές θυσίες, πού έγυμνωνόταν εκείνος πού εθυσίαζε, για νά φανή ταπεινός 
μπροστά στις υπερφυσικές δυνάμεις. Σήμερα έχει άπομείνει σά συμβολική 
πράξη, για νά δείχνη ταπείνωση τού νικημένου μπροστά στο νικητή. Ή  αρ
χική όμως έννοια ήταν μαγική, Αύτό τό δέχεται καί δ Culloch πού λέγει 
πώς ή μαγική έννοια τής γύμνωσης προηγείται: «But the magical aspect 
of the nudity came first in time». 1

1 ) Ή  αντίληψη αύιή μα; θυμίζει τούς ένθεου; προφήτες τής Γραφής, πού 
γδύνονται καί ξαπλώνονται γυμνοί στό έδαφος.

Σέ πολλά μέρη συνηθίζου: νά βάζουν γυμνά κάτω στή γή άρ ρω στη μένα παι
διά, γιά νά θεραπευτούν. ’Αντίθετα πάλι σ’ ώρισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται 
νά έγγίσει τό σώμα ή μέλος του γυμνό στό έδαφος. "Ετσι π. χ , στις παρθένε; τού 
Iyoango απαγορεύεται νά εγγίζουν τή γή μέ γυμνό μέλος τοΰ σώματος, όταν έχουν 
έμμηνο ροή (Hoffmann—K rayer ε. ά. nackt, Nacktheit, 17 πρβλ. Philologus 
53, 202).

'Η γύμνωση στις μαγικές Ινέργειίς i l l
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Οι γνώμες πού διατυπώνονται στις παραπάνω εξηγήσεις, δέ μπο
ρούμε νά εΐποΰμε πώς χωριστά ή κάθε μια δεν αντιπροσωπεύει κάποια 
βαθύτερη λαϊκή δοξασία και κατά τούτο φυσικά είναι αξιοπρόσεκτες.

Δεν υπάρχει αντίρρηση π. χ. δτι μερικά έθιμα και άλλες λαϊκές εκ
δηλώσεις δείχνουν πώς ό λ,αος πιστεύει στήν άποτροπίαστική δύναμη των 
γεννητικών μορίων, δπ φαντάζεται τα πνεύματα γυμνά κ.λ,π.. 'Ωστόσο όμως 
άν κάνουμε μια κριτικώτερη (ανασκόπηση, βλέπουμε πώς μάς άφίνουν πολλά 
κενά. Κάθε μια άφίνει έξω και κάποιες πλευρές τοΰ ζητήματος μας. Μάς 
εξηγεί τούτο, δέ μάς ξεδιαλύνει τά άλλα.... *Άς πάρουμε μια * μια από τήν 
αρχή τις παραπάνω Ιξηγήσεις :

Ή  πρώτη πού μιλάει γιά τή γύμνωση σέ λατρευτικές ενέργειες και 
δέχεται τή γύμνωση σαν τρόπο απαλλαγής από τά μολυσμένα από τήν κα
θημερινή χρήση ενδύματα δέ μάς εξηγεί γιατί γίνεται ή γύμνωση σέ άλλες 
περιπτώσεις, πού δέ φαίνεται νά ύπάρχη ανάγκη νά απαλλαγή κανείς από 
τά ενδύματα, για τό λόγο ότι είναι μολυσμένα, όπως π. χ στήν περίπτωση 
πού θέλει ό γυμνούμενος νά επίδραση στα στοιχεία τής φύσεως, πού τότε 
είναι ανάγκη προ παντός νά έμπνευση τον τρόμο, ή ν3 άρπάξη τά αγαθά 
τοΰ άλλου κ.λ.π.-

Ή  δεύτερη εξήγηση, πού δέχεται τή γύμνωση σά μέσο νά έπιδει- 
χθοΰν τά γεννητικά μόρια, πού στή συνείδηση τοΰ άνθρώπου έχουν άπο 
τροπιαστική δύναμη, έχει τή στέρεοη βάση οτι πραγματικά υπάρχει ή τέτοια 
πίστη, άλλα έχουμε και περιπτώσεις, πού γιά νά επιτυχή ή μαγγανία, γυ
μνώνονται άλλα μέλη τοΰ σώματος και όχι τά γεννητικά μόρια καί άλλες 
περιπτώσεις πού στή γύμνωση δέ φαίνεται νά ύπάρχη ή αντίληψη δτι γίνε
ται άποτροπίαστική ενέργεια, γιά νά χρειάζεται ή επίδειξη μελών μέ άπο- 
τροπιαστική δύναμη.

*Η γνώμη τοΰ Krauss οτι ή γύμνωση είναι υπόλειμμα τής πρωτό
γονης εποχής, δτε 6 άνθρωπος εζοΰσε γυμνός, μόνο ώς μέσο ν3 άποφύγουμε 
νά δώσουμε κάποια λύση μπορεί νά χαρακτηριστή, γιατί έισι μποροΰμε νά 
λέμε γιά κάθε τι πού φαίνεται παράξενο καί αναχρονιστικό γιά τήν εποχή 
μας. Ή  αοριστολογία όμως δέν έχει σχέση μέ τό επιστημονικό αντίκρισμα 
των πραγμάτων,

Ή  γνώμη τοΰ ϊδιου, δτι ό άνθρωπος Ιφαντάσθη τά πνεύματα, τις 
ανώτερες δυνάμεις γυμνές καί επίστεψε πώς μέ τήν ίδια εμφάνιση, γυμνός, 
θά μπορούσε καλύτερα νά έλθη σ3 επικοινωνία μαζί τους, έχει λογική βάση, 
γιατί καί από παλαιότερες γραπτές πηγές έχουμε τέτοιες ειδήσεις J) καί σέ 
πολλές σημερινές παραδόσεις, πού. δπως ξέρουμε, κουβαλούν ώς τήν εποχή 1

1) «Καί συντυχαίνω δαίμονας νύχτας τάς άσελήνους...» λέγει ή μάγισσα 
στό έμμετρο βυξαντ. μυθιστόρημα «Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην» στ. 9469.
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μας παλαιότατες δοξασίες, βρίσκουμε γυμνά δαιμονικά οντα, Ξωτικά, Νεράι
δες κ. τ. δ. ’). δπω,ς επίσης βρίσκουμε κα'ι δαιμονικές υπάρξεις μέ διάφορες 
άλλες εξωτερικές εμφανίσεις 1 2 3).

’Από τη λαογραφική ερευνά είναι γνωστό πώς στη λαϊκή ψυχή υπάρ
χει βαΟειά πίστη, δτι μέ την αλλαγή στήν εξωτερική εμφάνιση, και τήν 
ομοίωση τοΰ ανθρώπου μέ άλλα δντα, πού ανήκουν στο ίδιο ή άλλο είδος, 
επέρχεται κα'ι ανάλογη ουσιαστική αλλαγή. Αυτά είναι πλέον σαν ένα δόγμα 
τής λαϊκής πίστης και σ’ αυτό στηρίζονται οί διάφορες άπομιμητικές μαγι
κές πράξεις, ή χρήση εύφημιστικών λέξεων, μέ τό σκοπό πάντα νά γίνη μέ 
αυτόν τον τρόπο καί αλλαγή στήν ουσία των πραγμάτων11).

Και στήν περίπτωσή μας για τή γύμνωση, μπορούμε νά διακρίνουμε 
στον γυμνοΰμενο τήν πρόθεση νά μοιάση μέ τή γύμνια του μέ τά δαιμονικά, 
γιατί έτσι, εκτός από τό κέρδος πού θά εχη, νά μήν τοΰ είναι επικίνδυνα 
γιατί είναι δμοιός τους, πιστεύει δτι. και εσωτερικά αλλάζει, γίνεται δυνα
τός σάν τό δαίμονα και ή μαγική του δράση έτσι μπορεί νά είναι πιο απο
τελεσματική."Οπως θά ΐδοΰμε 5μως από τά παρακάτω, δε μπορούμε νά ει- 
ποΰμε πώς ή μόνη αίτια πού προκαλεϊ τή γυμνωση είναι αυτή.

Ή  εξήγηση οτι ή γυμνωση γίνεται για νά μένουν ελεύθερες οΐ δυ
νάμεις, πού κλείνει μέσα του τό σώμα, φαίνεται σάν πολύ θεωρητικό κατα
σκεύασμα, μακριά από τή λαϊκή σκέψη, πού ακολουθεί πολύ άπλούστερους 
καί ομαλώτερους δρόμους. Παλαιότατη και σημερινή πίστη σέ λαούς μέ 
πρωτογονικό πολιτισμό είναι, οτι οργανικά καί ανόργανα σώματα εγκλείουν 
μέσα τους μυστηριώδη δύναμη, ιό niana, δπως είναι γνωστό μέ τον δρο 
των λαών τής Πολυνησίας 4 *), αλλά δέν υπάρχει και ή αντίληψη, δτι για 
γά εξωτερικευθή και νά δράση αυτή ή μυστηριώδης δύναμη, πρέπει νά

1) Νεράιδες γυμνές χορεύουν ή κλαΐνε στις σκιερές όχθες των ποταμών 
(Θρακ. Έπετηρίς 1897, 19). «ΟΪ Νεράϊδις ξεγυμνώνουνπ οΐ καταραμένις τσίτσιρου 
κί σέ φουνάζουν νά πας κούνιά τους» (Λέσβος, Ν. Πολ. Παραδ. 1, 665). Στό Γερα- 
καρίο Ζακύνθου «κάθε νύχτα, δταν δέν είνα ι φεγγάρι, τρέχει άπάνω κάτω μια 
γυναίκα, πότε γυμνή, πότε μέ πουκάμισο καί καβαλλικεύει ενα καλάμι. *Άλλοι τή 
λένε Άνεράιδα κι άλλοι ξωτικό* (ε. ά. σ. 675). Βλ. καί Max Bartels, Die Me- 
dizin der Naturvolker (Eeipsig 1893) σ. 163.

2) Πολλές σχετικές πληροφορίες βρίσκει κανείς στό βιβλίο τοΰ W ill-” 
Erich Peuckert, Deutscher Volksglaube des Spatm ittelalters, Stuttgart 1925.

3) Ή  λεχοινα πατάει σίδερο γιά νά «σιδερωθή» ή κατεβαίνει άπό τό κρεβ* 
βάτι στις εννιά, γιατί έτσι γίνεται νιά . *Η κλώσσα πρέπει νά γυρίζη δεξιά, γιά 
νάρχωνται τά πράγματα δεξιά. Τής Ανάληψης λούζονται οϊ γυναίκες, γιά ν ’ άνα- 
ληφθοΰν οί ακαθαρσίες άπό τό κεφάλι τους. Γιά νά γυρίση ό βοριάς, υστερότοκη 
κόρη ανεβαίνει στό δώμα τοΰ σπιτοΰ καί λέγει: «ύστερή μαι κι ύστερή σου νά- 
ναι». (Πληροφορίες άπό τά χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας).

4) Γιά τό man a·, orenda, wakonda κ.τ.ο. βλ. J . Harrison, Themis (Cam
bridge 1912) σ. 66 -69 .
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γυμνωθή to σώμα... Τέτοια σκέψη μοΰ φαίνεται, ότι γίνεται μόνον στον 
εγκέφαλον εκείνων, πού μέ τή λογική προσπαθούν να χαλκεύσουν κάποια 
ερμηνεία της γύμνωσης.

Στη γνώμη οτι τά ενδύματα τά βγάζουν οέ πράξεις λατρευτικές, για 
νά μην πάρουν από την ιερότητα της λατρείας, νά μη μιανθοϋν και γίνουν 
ταμπού, δηλαδή ακατάλληλέ έπειτα για καθημερινή χρήση, δέ βλέπουμε 
καμμιά θετική εξήγηση. 'Υπάρχει ή λαϊκή αντίληψη, οτι ό άνθρωπος 
καί όλα του τά υπάρχοντα μιαίνονται από τό αντίκρισμα ή τήν επαφή 
μέ ώρισμένα αντικείμενα, ή πρόσωπα, όπως άπό τή θέα τού νεκρού, τήν 
επαφή μέ πρόσωπα θεωρούμενα ταμπού κ.λ.π. Τέτοια όμως απλή χρησιμο- 
θηρική σκέψη δέ μπορεί νά εξηγήση τή γύμνωση σά μαγική ενέργεια, πού 
έχει θετικές επιδιώξεις καί όχι απλώς νά προστατεύση τά ενδύματα !

Ό τι ό άνθρωπος μέ τή γύμνωση θέλει νά φανή ταπεινός άπέναντι 
στις ανώτερες δυνάμεις, όπως λέγει ή εξήγηση τού Heyck—Rhus—Cul* 
loch, φαίνεται άπό μερικές περιπτώσεις, νά έρμηνεύη τήν εσωτερική διά 
Οεση τού ανθρώπου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι π. χ., όταν ό άνθρωπος γυ
μνώνεται γιά νά θεραπευτή. Γυμνώνεται ίσως τότε καί επικοινωνεί έτσι 
ταπεινός μέ τή μητέρα Γή, γιά νά επιτυχή άπό αυτή τή λύτρωσή του. 
Φανερώτερη γίνεται ή τέτοια λαϊκή αντίληψη σέ άλλα λατρευτικά έθιμα, 
όπως π.χ. σ’ αυτό πού γινόταν στη μεσαιωνική Γερμανία καί Σερβία, οπού 
γιά νά προκαλέσουν βροχή, έκαναν λιτανεία μέ γυμνά τά πόδια. Τέτοιο ήταν 
καί αρχαίο ρωμαϊκό έθιμο, πού ξυπόλυτοι έκαναν λιτανεία γιά βροχή (nu* 
dis pedibus Iovem aquam exorabant) *)■

Καί ή εξήγηση όμως αυτή μόνη της δέ μπορεϊ νά δικαιολογήση τή 
γύμνωση σέ πολλές περιπτώσεις, όπου δέ φαίνεται καθόλου νά ύπάρχη ή 
έννοια τής ταπείνωσης απέναντι στις υπερφυσικές δυνάμεις, όπως όταν απει
λούντο τά στοιχεία τής φύσεως ή όταν κατασκευάζωνται άπό γυμνούς μαγικά 
εργαλεία κ.λ.π.

Ε ξ έ τ α σ η  τής γύμ να σης at συσχετισμό μύ τούς βασικούς σ κοπο ύς 
κ α ί ζΐς  μεΰ'όδονς τής μαγείας

Ό πως φαίνεται στις μυθολογίες καί τις θρησκείες όλων των λαών, 
πολύ παλιά είναι ή δοξασία τών ανθρώπων, οτι μέσα στον κόσμο, στή γύρω 
μας φύση, δεσπόζει τό πνεύμα τού καλού καί τό πνεύμα τού κακού s), σέ 
σφοδρό ανταγωνισμό μεταξύ τους» ο Όρμούζ ή 'Αούρα Μάσδα καί ό 3Αρι- 
μάν ή “Αγρα Μαϊνού τών αρχαίων Περσών, οι "Αγγελοι καί οϊ Δαίμονες 
τών χριστιανικών Γραφών. Είναι ή πρωτόγονη αντίληψη, πού συνδέεται μέ 1 2

1) Βλ. Ν. Γ. Πολίτη, Νεοελληνικά Άνάλεκτα Παρνασσού Α 'ί 1870) σ.370 1.
2) Σχετικά άπό παλαιότερη εποχή μπορεί νά ίδή κανείς στόν Πλούταρχο, 

«περί "Ισιδος καί Όσίριδος» 76 χέ.
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τις παμπάλαιες άνιμιστικές δοξασίες. Οΐ άνθρωποι — πιο πολύ εκείνοι πού 
ή ζωή καί δ πολιτισμός τους έχουν περισσότερα στοιχεία πρωτογονισμού— 
παλεύουν μέ τις αόρατες αυτές δυνάμεις τοϋ καλού καί τού κακού. ’Αγωνί
ζονται άκατάπαυστα ν’ αποκρούσουν την κακή επίδραση τους και να επιτύ
χουν το αγαθό, πού θά προαγάγη τη ζωή τους καί θά τούς φέρη τήν ευτυ
χία. Στον αγώνα τούτο, δσο λείπει τό φως καί ή καθοδήγηση της επιστη
μονικής γνώσης των πραγμάτων, έχουν κυριώτερο δπλο τή μαγεία.

”Αν θέλουμε ν’ αναζητήσουμε καί καθορίσουμε τό ουσιαστικό περιε
χόμενο καί τις μεθόδους πού ακολουθεί ή περίεργη, αλλά καί τόσο σημαν
τική πρωτόγονη αυτή επιστήμη καί τέχνη μαζί, θά βρούμε τ’ ακόλουθα 
γνωρίσματα της : Ό  άνθρωπος, από αδυναμία νά έξηγήση πολλά από δσα 
συμβαίνουν στο γύρω του κόσμο καί στον εαυτό του, Ιπίστευε καί πιστεύει 
πώς άγνωστες υπερφυσικές δυνάμεις επιδρούν πολύ στή ζωή του καί τού 
φέρνουν δυστυχία ή ευτυχία. Πλάθει μέ τή φαντασία του τη μορφή τους μέ 
διάφορα χαρακτηριστικά καί Ιξωτερικά σχήματα, ανάλογα πάντα μέ τά συ
ναισθήματα καί τις σκέψεις, πού τον βασανίζουν έξ αιτίας τής υποτιθέμενης 
επίδρασής τους στη ζωή του. Πιστεύει οτι μπορεί νά τις καταπολεμήση ή 
νά κερδίση την εύνοιά τους μέ μιμητικές καί ποικίλες άλλες πράξεις καί 
τρόπους του, μέ τή θέλησή του, μέ τό λόγο του’ γενικά μέ τις μαγικές του 
ενέργειες, νομίζει, δτι έρχεται σ’ επικοινωνία μέ δαιμονικές δυνάμει; καί πα
λεύει ή μέ κάποιο τρόπο συνεργάζεται μαζί τους ’)* Στον άγώνα του αυτόν 
ρίχνεται μέ δλη τήν πρωτογονική συναισθηματικότητα, χωρίς νά διακρίνη 
εμπόδια και νά έχη μέσα του αμφιβολίες καί κλονισμούς, γιατί δέν υπάρχει 
ό αυστηρός έλεγχος τής λογικής, πού φέρνει πολλούς δισταγμούς. Κάθε 
εξωτερικός ή εσωτερικός ερεθισμός φέρνει άμεση ψυχοκινητική αντίδραση 
(primitiv Reaktion), χωρίς πολύχρονη λογική επεξεργασία *). Διάφορες εξω
τερικές ομοιότητες ή αντιθέσεις των πραγμάτων, προλήψεις καί δεισιδαιμο
νίες μέ απροσδιόριστη τήν αρχική τους προέλευση, τοϋ δείχνουν τούς δρόμους, 
πού θ ’ άκολουθήση στις ενέργειές του αυτές. Πάντοτε δμως τρές?ει μέσα 
του κάποια μυστηριώδη πεποίθηση, πού δέ μπορεί νά δίκαιωθή μέ τήν 
ψυχρή λογική, οτι θά μπόρεση μέ τις μαγικές του ενέργειες νά νικήση. Έτσι 
εχει δημιουργηθή ολόκληρο σύστημα μαγικών ενεργειών, πού επηρεάζουν 1 2

1 ) Σέ πρωτόγονους λαούς θ μάγος-γιατρός επικοινωνεί μέ τά πνεύματα καί 
παίρνει συνταγές γ ι' άρροίστους (M ax Bartels, Die Medizin der Naturvolker, 
Deipsig 1893 σ. 193). «Καί συντυχαίνω δαίμονας νύχτας τάς άσελήνους...» λέγει ή 
μάγισσα στό βυζαντινό μυθιστόρημα «Τά κατάΛύβιστρον καί Ροδάμνην», στ. 2369.

2) "Οσο περισσότερο πρωτόγονος είνα ι ό άνθρωπος, παρατηρεί ό Α. 
Storch (Das arc ha’isch-primitiv Erleben und Denken der Schizophrenen, 1922 
σ. 28) τόσο μεγαλύτερη είναι ή πίστη του, δτι μπορεί ν ’ απόκτηση τό πδν μέ τήν 
απλή θέλησή του. "Οσο ωριμάζει ή ψυχή, τόσο πιό πολύ συγκροτείται ή θέληση 
στά δρια τοϋ δυνατοΰ.
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«ημαντικά τήν πορεία της ανθρώπινης ζωής και έχουν μεγαλύτερη την επιρ
ροή τους, προ παντός εκεί πού δεν είναι οδηγός ή επιστήμη και ο όρθολο 
γισμός ‘ )·Τ ήν εκδήλωση και τη μέθοδο των μαγικών ενεργειών χαρακτηρίζει 
τό φαινόμενο, δτι οι άνθρωποι πού πιστεύουν στη μαγεία καί επικαλούνται 
ιή δύναμή της, προσπαθούν να έμφανίζωνται εξωτερικά σοβαροί καί άμί- 
λητοι, μέ ύφος γεμάτο μυστήριο, για νά εμπνέουν τό φόβο καί τό σεβασμό, 
δπως οΐ ΐερεΐς - μάγοι, ,οί γιατροί * μάγοι ατούς πρωτόγονους λαούς. Χα
ρακτηριστικό επίσης είναι, δτι επιδιώκουν νά φαίνωνται απειλητικοί, με πα
ράξενη εμφάνιση καί τρόπους καταπληκτικούς, σά νά νομίζουν, οτι έτσι 
μοιάζουν μέ τά δαιμονικά, πού φαντάζονται πώς καταπολεμούν καί οτι μέ τήν 
δμοίωσή τους αυτή πετυχαίνουν καλύτερα στον αγώνα. "Αλλοτε πάλιν πα
ρουσιάζονται ταπεινωμένοι, ικετευτικοί, για νά άποσπάσουν τήν ευμενή 
τους διάθεση a).

"Ας έρθουμε τώρα στη δική μας περίπτωση μαγικής ενέργειας, τή 
γύμνωση. Είναι ένας από τούς πολλούς μαγικούς τρόπους καί υπηρετεί στούς 
’ίδιους βασικούς σκοπούς τής μαγείας, όπως διαγράφονται παραπάνω, καί 
πρέπει καί αυτή, σά μαγικός τρόπος πού είναι, νά ένισχύη τήν αποτέλεσμα 
τικότητα τής μαγείας. Ενδιαφέρει νά ϊδοΰμε, πώς καί γιατί έπιστεύθη, οτι 
ή γύμνωση κάνει νά πιάνουν καλύτερα τά μάγια.

'Ολοφάνερο, πώς μέ τήν αλλαγή πού φέρνει ή γύμνωση στην εξωτε
ρική εμφάνιση, γίνεται ξαναγύρισμα στην κατάσταση τού πρωτόγονου καί 
άγριου άνθρώπου, γιατί άφαιρεΐται τό ένδυμα, επίτευγμα χαρακτηριστικό 
τής πρώτης εποχής, πού άρχισε νά δημιουργήται κάποιος πολιτισμός.
Σέ πολλές λαϊκές δοξασίες παλιές, άποτυπωμένες πιο πολύ σέ παραδόσεις, 
παραμύθια, μαγικές επωδές1 2 3) κ.τ.δ. (βλ. καί παραπάνω σ. 113) οί υπερφυ
σικές δυνάμεις, τά δαιμονικά παρουσιάζονται σέ τέτοια περίπου εξωτερική §μ-

1) Ό  S. Reinach (Orpheus, histoire generate des religions, Paris 1928 σ. 
32) λέγει χαρακτηριστικά, δτι ή ανθρωπότητα, γιά ν ’ άντιδράση στις πολυπλη
θείς δυνάμεις των διαφόρων πνευμάτων, πού έπιστευε πώς τήν περιστοιχίζουν, 
εφεύρε μιά ψεύτικη επιστήμη, τή μαγεία, πού είναι ή μητέρα δλων των επ ιστη
μών. Μέ τή μαγεία δ άνθρωπος γίνεται διευθυντής ορχήστρας στη μεγάλη συν
αυλία των πνευμάτων, πού βουίζουν γύρω στ’ αυτιά μας.

2) Είδήσεις πολλές γιά τούς μάγους καί τήν εξωτερική τους εμφάνιση βρί
σκει κανείς στδ βιβλίο τοΰ Ε. Schertel, Magie (Geschichte, Theorie, Praxis), 
S tu ttgart 1923.

3) Αναγράφω εδώ χαρακτηριστική θρακιχή επωδή. Τό δαιμονικό (μυαρό-Γιλ- 
λοϋ) φορεΐ τζάτζαλα (κουρέλια) :

"Αη Γιώργη δίσηνε, δίσηνε καί τρίσηνε 
δέσε καί χαλίνωσε τή Γιλλοΰ καί τό Μυαρό 
τό κακό, τό πονηρό, καταπόδι τό Κλωθώ 
πού τή νύχτα περπατεΐ καί τά τζάτζαλα φορεΐ.

(Θρακικά τόμ. 9 σ. 229).



Ή  γΰμνωση σιΐς μαγικές ενέργειες 117

φάνιση, δηλ. γυμνά, μισόγυμνα, κουρελιάρικα και μέ ποικίλα εξωτερικά σχή 
ματα. Δεν ακολουθούν την πορεία της ανθρώπινης ζωής και δέ συμμερίζον
ται τά πολιτιστικά της επιτεύγματα. Γυρίζουν παντού, προ παντός τή νύχτα, 
ξεγυμνωμένα η μέ παράξενες μορφές ζώων, σαν τέρατα, πού εμπνέουν τον 
τρόμο πολλές φορές. Παραφυλάνε εδώ κι έχει, κατά προτίμηση στά τρί
στρατα, έτοιμα νά κάμουν τό κακό, νά παραπλανήσουν, νά ενοχλησουν, άλλα 
και μέ την υπερφυσική δύναμη πού έχουν, ικανά νά κάμουν και καλό, όταν 
τό θελήσουν. Εΐναι οι ξεπεσμένες υπερφυσικές δυνάμεις' δεν έχουν τύ με 
γαλεΐο καί την αίγλη της αληθινής θεότητας, άλλ* ούτε καί στά όρια τής 
ανθρώπινης δύναμης βρίσκονται, ώστε νά μη μπορούν νά κάνουν πρά
ξεις, πού εΐναι παραπάνω από την ανθρώπινη ικανότητα. ’Από πολύ κοντά 
παρακολουδούν και επεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή τοΰ ανθρώπου. Τέ 
τοια εμφάνιση καί τέτοια αποστολή δίνουν στις κατώτερες θεότητες τους οΐ 
μυθολογίες καί οϊ θρησκείες δλων των λαών. Κοντά στις μεγάλες καί πολυ- 
σέβαστες θεότητες στέκονται πάντα καί δευτερότερες. Δυϊσμός κοιϊ αντίθεση 
καί εδώ, όπως καί στις άλλες βασικές εκδηλώσεις τής ζωής—καλό κακό, δί
καιο άδικο, ανώτερο κατώτερο—δημιούργημα καί προβολή τοΰ εσωτερικού 
κόσμου ιού ανθρώπου, πού τον κυβερνάει, όπως και τόσα άλλα, 6 νόμος τής 
αντίθεσης. Δευτερότερες θεότητες, κακόβουλες περισσότερο γιά τον άνθρωπο, 
βρίσκουμε στην αρχαία ελληνική θρησκεία τις Γοργόνες, τις Λάμιες, τούς 
Σατύρους καυΣειληνούς, τή Χάρυβδη, τή Σκύλλα χλπ-, στή χριστιανική θρη
σκεία τούς δαίμονες, ξεπεσμένους καί διωγμένους από τον ουρανό καί πα
ρόμοιες στις θρησκείες δλων τών λαών.

"Ορια στερεά καί θετικά δέ μπορεί νά βάλη κανείς ανάμεσα στις 
ανώτερες καί κατώτερες θεότητες καί κάθε ενέργεια μέ μαγικό - λατρευτικό 
περιεχόμενο δεν ξεχωρίζει καθαρά, αν γίνεται για τις πρώτες ή τις δεύτερες. 
Πάντως στις πρώτες απευθύνονται nto πολύ οϊ καθαρά λατρευτικές πράξεις. 
Οΐ δεύτερες στέκονται στήν ανθρώπινη ζωή σαν πιο επικίνδυνες καί μέ τις 
μαγικές του πράξεις ό άνθρωπος εκείνες προ παντός πιστεύει οτι καταπο
λεμάει ή εξευμενίζει. Ή  συνειρμική σκέψη πού στηρίζεται σέ επιφανεια
κές αναλογίες καί ομοιότητες, ρυθμίζει και κατευθύνει πολύ τή ζωή τού 
απλοϊκού ανθρώπου. ’Έγινες εξωτερικά δμοιος, γίνεσαι καί εσωτερικά. Τέ
τοιο σκοπό επιδιώκει καί ή γύμνωση. Ή  μάγισσα ή ό μάγος πού γυμνώ
νεται, οπλίζεται έτσι μέ μαγικό μέσο, γιά Vs αγωνιστή μέ τά δαιμονικά. Γ ί
νεται δμοιός τους. Καί όπως εκείνα, μαζί μέ τ’ άλλα τους μέσα, έχουν καί τή 
γύμνια πού τούς δίνει δύναμη, έτσι κι δ μάγος γυμνώνεται, γιά ν’ απόκτηση 
κι αύτός δραστικότητα καί επιβολή. Γίνεται κι δ ίδιος δαίμονας καί πόλε 
μάει ίσος μέ ίσο. Δεν τολμούν νά τον πλησιάσουν καί νά τού κάνουν κακό. 
’Έγινε εξωτερικά ομοιός τους; επήρε καί τή δύναμή τους τή δαιμονική, τήν 
υπεράνθρωπη. Λυτή τήν έννοια πρέπει νά δώσουμε στήν εξήγηση τόΰ
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Krauss, υτι ό άνθρωπος έπίσιεψε πώς αν γυμνωθή, θά έπικοινωνήση εύ 
κολώτερα μέ τά πνεύματα, πού τά εφαντάσθη γυμνά.

Μέ τή γύμνωση γίνεται, δπως είπαμε και παραπάνω, ξαναγύρισμα 
στην κατάσταση τής πρωτόγονης ζωής. Το ξαναγυρισμα τούτο, κοντά σέ δσα 
είπαμε για την ομοίωση μέ τά δαιμονικά, δίνει καί τήν εντύπωση, δτι δη- 
μιουργεΐται ξανάνιωμα, δυνάμωμα τού άνθρώπου, γιατί γίνεται δμοιος μέ 
τούς παλαιούς δυνατούς προγόνους. Είναι, νομίζω, καί ή αντίληψη αυτή 
μια αφορμή, πού συντελεί στο νά πιστεύεται πώς μέ τή γύμνωση γίνεται 
άποτελεσματικώτερη ή μαγική ενέργεια. Το οτι οί παλιότεροι ήσαν πιο 
δυνατοί, άντρειωμένοι, είναι πίστη βαθιά ριζωμένη στους ανθρώπους καί 
γενική είναι ή αντίληψη, δτι σήμερα χάλασε «ή παλιά πλάση», κάθε πέρσι 
καί καλύτερα. Οΐ παραδόσεις καί τά παραμύθια μιλούν πολύ συχνά για 
γίγαντες καί άντρειωμένους '), γιατί έτσι άποζητάει τούς παλιότερους αν
θρώπους ή άπλή λαϊκή σκέψη. ’Άνθρωποι, πού μέ τήν εξωτερική τους εμ
φάνιση δείχνουν δτι βρίσκονται πιο πίσω άπο τό σημερινό πολιτισμό, πού 
στήν δλη τους ζωή παρουσιάζουν πολιτιστική καθυστέρηση, πιστεύονται 
σάν ώπλισμένοι μέ περισσότερη εσωτερική δύναμη καί γ ι’ αύτό πιο δυνα
μικοί στις μαγικές τους ενέργειες. Τέτοιοι π. χ. είναι οι Άτσίγγανοι, οϊ 
Γύφτοι, οί Άρμένηδες, οΐ Άράπηδες κλπ. a). ”Αν πάρουμε αυτή τή βάση 
τής λαϊκής βιοθεωρίας, μπορούμε νά δεχτούμε, δτι στη γύμνωση, δπως γε
νικά σέ κάθε ξαναγύρισμα σέ παλιότερες μορφές, ή λαϊκή αντίληψη βλέπει 
τό δυνάμωμα, τήν απαλλαγή από τό ζέφτισμα τής ζωτικότητας, πού φέρνει 
δ χρόνος καί ό πολιτισμός καί γΓ αύτό σέ περιπτώσεις τής ζωής, πού απαι
τούν ενέργεια δυνατή, δπως στη μαγεία, γίνεται αυτή ή οπισθοδρόμηση, μέ 
τό σκοπό νά δώση δύναμη. 1 2

1 ) ’Ανάλυση των δοξασιών γιά τούς άντρειωμένους μπορεί νά ϊδή κανείς 
στις μελέτες Ν. Γ. Πολίτη, Νεοελληνική μυθολογία, τ. Β' Ά θήνα ι 1874 σ. 501 «. ε. 
Σ. Π. Κυριακίδη, «“Έλληνες γίγαντες», ‘Ημερολόγιο Μεγάλης Ελλάδος 1926 σ. 45 κ. I.

2) Έπφδή βυζαντινών χρόνων τέτοιους ανθρώπους αναφέρει: ή μάγος ή 
μάγισσα ή Γάλλος ή Γάλλαινα ή Περσης ή Πέρσισσα ή ΑΙγύπτιος ή Αίγύπησσα 
ή Βαβυλώνιος ή Βαβυλώνισσα ή Εύρος ή Εύρισσα ή Εβραίος ή Έβραισσα ή 
Άτσίγγανος ή Άτσιγγάνισσα ή Παυλιανός ή Παυλιάνισσα ή Άρμένης ή ‘Αρμέ
νισσα ή Κύπρος ή Κύπρισσα (Βλ. Στ. Κυριακίδη, Αί γυναίκες είς τήν Λαογρ. σ. 110).

Στό βυζαντινό μυθιστόρημα «Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην», Α1γύ· 
πτισσα είναι ή μάγισσα : Έγώ, παιδιά μου, γέγονα έκ χώρας τής Αίγυπτου

ούκ άπό χώρας εΰγενοΰς........  (στ. 2461 έκδ. W agner),
Άρμενοπούλα είναι ή μάγισσα στό γνωστό δημοτικό τραγούδι :

...τί έμενα μέ παντρέψανε εδώ σιήν ’Αρμένιό 
και πήρα Άρμενοπούλα, μάγισσας παιδί 
οπού μαγεύει τ' άστρα xui τον ούρανό...

Πάνε στή" μάγισσα, στήν Τούρκα, στην Άρκαδιά (Κυπαρισσία), λένε στην 
Τριφυλία κ.λ.π.
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Αυτές οΐ δυο τάσεις, ομοίωση μέ τά δαιμονικά δντα, επαναγωγή σέ 
παλιότερες μορφές ζωής, περισσότερο ισχυρής και αδιάφθορης, νομίζω, ότι ' 
εξηγούν, με ικανοποιητικό τρόπο, τη γύμνωση ως μαγική ενέργεια. Ύπο- 
στηρικτές πολλούς έχει και ή εξήγηση, πού άναφέραμε παραπάνω, δτι ή γύ 
μνωση γίνεται, για νά φανούν τά γεννητικά μόρια μέ τήν άποτροπιαστική 
τους δύναμη. Ή  εξήγηση αυτή, από πρώτη άποψη, φαίνεται, οτι είναι ση
μαντική, γιατ'ι συνδέεται μέ αξιολογίες λατρευτικές πράξεις : 'Ολόκληρες φαλ- 
λοφορικές τελετές, δπως είναι γνωστό, είχαν καθιερωθή σέ αρχαίους λαούς1). 
Πολλά λείψανα από τέτοιες τελετές διασώζονται σήμερα σέ άλλες χώρες και 
στή δική μας 8), δπως επίσης και άλλα υπολείμματα (άσεμνες χειρονομίες, 
αστεϊσμοί κ. τ. δ ), πού δείχνουν τήν παλιά πίστη στήν άποτροπιαστική δύ
ναμη των γεννητικών μορίων8). Σ’ αυτά δμως διακρίνει κανείς λατρευτι
κές συμβολικές πράξεις, πού συνδέονται μέ τήν ευγονία. "Εχουν δηλ. άλλο 
βασικό σκοπό καί δεν εΐναι δυνατό νά στηριχθή ή γνώμη, οτι μέσα σέ τέ
τοιου είδους ενέργειες και αντιλήψεις, πρέπει ν’ άναζητηθοϋν τ’ άρχικά α ί
τια, πού έπροκάλεσαν τή γύμνωση.

Τό συμπέρασμα οτι μέ τή γυμνωση, επαναγωγή σέ πρωτόγονη μορφή 
ζωής και ομοίωση μέ δαιμονικά δντα, δημιουργεϊται ή εντύπωση τοΰ ίσχυ 
ροϋ, τοΰ δυνατού, τοΰ ΐκανοΰ νά παλέψη μέ τις υπερφυσικές δυνάμεις, 
δικαιώνεται, από τις περιπτώσεις γυμνωσης, πού άναφέραμε σέ προηγού
μενο κεφάλαιο: Στή μαγική ενέργεια π. χ., των γυμνών μαγισσών, πού 
βγαίνουν τά μεσάνυχτα, γιά νά πάρουν τήν ξένη σοδειά, βλέπουμε τή μαχη
τική ένόρμηση, πού τις οδηγεί νά άναμετρηθοΰν μέ τά δαιμονικά και νά πα
λέψουν. Φανερά είναι πώς γυμνώνονται άκριβώς για νά κερδίσουν τή νίκη και 
για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιούν και τά άλλα μαγικά τους μέσα. Τή μάγισσα 
τοΰ Σαμοκόβου τής Θράκης, πού βγαίνει τή νύχτα γυμνή και πλαγιάζει μέσα 
στο ξένο χτήμα καί «σκουλήκια σεbαιvάσι πέ τό στόμα άης», δπως λέγει ή 
σχετική είδηση (σελ. 101), τή βλέπουμε σαν άληδινό δαιμόνιο.

"Ομοια ενίσχυση θεωρείται, δτι προσφέρει ή γύμνωση στις μαγικές 
προσπάθειες, πού κάνουν οϊ μάγοι νά επιβληθούν στα στοιχεία τής φύσεως 
και νά αλλάξουν τήν κανονική τους πορεία : νά γυρίση ο άνεμος, νά δυνα- 
μώση ή φωτιά, νά σταματήση ή πλημμύρα, νά πέσή βροχή, νά σκορπίση 
ή ομίχλη η.λ.π. "Οταν οι μάγοι, οι γύφτοι, τή νύχτα μέσα στο σκοτάδι, 1 2 3

1) Ή  σχετική βιβλιογραφία είνα ι πολύ πλούσια. Πρόχειρα μπορεί νά 16ή κα
νείς Α. Λ. Κεραμόπουλον, Άποτυμπανισμός, Ά θήνα ι 1923, σ. 123,' Andre Lefe- 
vre,  ̂ L a religion, Paris 1921 σ. 146.

2) Στή Θράκη, τής Άγιας Δομνίκης (8 τοΰ Γενάρη) έχουν τή γιορτή της μαμ- 
μής «μπάμπως ή μέρα» καί αποδίδουν Ιδιαίτερη λατρεία σέ ομοιώματα ανδρικών 
καί γυναικείων αιδοίων, βλ. Κ. Α. Ρωμαίο, «Λαϊκές λατρείες στή Θράκη» Άρχεϊον 
Θρακ. Θησ. ΙΑ' σ. 104.

3) Βλ. Κ. Α, Ρωμαίο, «Τό κακό μάτι» Μακεδ. Ήμερολόγιον 1934 σ. 114-116.
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άπάνου σιό σταυροδρόμι, τόπο πού συχνάζουν τά δαιμόνια, δουλεύουν για 
να φκιάσουν τά μαγικά τους σύνεργα, τά μαγικά κλειδιά, για νά κλειδώσουν 
τό χωριό, νά μην περνάη ή αρρώστια, η ν’ ανάψουν τη διαβολόφωτιά, ή 
γύμνωση τονώνει την ολη μαγική άτμόσφαιρα, προσφέρει, σά νά λέμε, 
τό τραγικό στοιχείο στη μαγική δραματουργία τής φανταστικής πάλης μέ τά 
δαιμονικά. Τό ίδιο γίνεται και όταν οι μάγοι γυρίζουν γυμνοί γύρω από τό 
χωριό, γιά νά ξορκίσουν το κακό ή δταν γυμνοί σέρνουν γύρω τό αλέτρι κλπ.

Σ* δλες αυτές τις περιπτώσεις ή γύμνωση είναι τό μαγικό μέσο τής 
επίθεσης, τής επιβολής. Υπάρχουν δμως καί περιπτώσεις μαγικών ενερ
γειών, πού δ αγώνας μέ τις υπερφυσικές δυνάμεις διεξάγεται, όχι μέ τήν επί
θεση, άλλα μέ τήν υποχώρηση καί τήν ταπείνωση μπροστά τους. Γίνεται 
και στις μαγικές ενέργειες ο,τι καί στήν άλλη ζωή, τήν πιο θετική καί πρα
κτική, επίθεση καί άμυνα, μέ τελικό πάντα σκοπό νά μπόρεση τό άτομο νά 
ζήση καί νά εύημερήση. "Αν από τις παραπάνω περιπτώσεις, βλέπουμε στή 
μαγική ενέργεια τής γύμνωσης τήν έννοια τής επιβολής, τής επιθετικότητας, 
δέ μπορούμε νά ειπούμε, πώς στήν ίδια νοοτροπία άνταποκρίνεται ή γύ
μνωση στή μαγική ενέργεια, πού γυμνώνουν τον άρρωστο κι έτσι γυμνόν τον 
άφίνουν στοϋ ήλιου τήν επίδραση ή τόν περνάν μέσα από τρύπες ή τον γυ
ρίζουν γύρω στ* «άγιολίθαρο» ‘)ι Υι<* ν<* θεραπευθή/Εδώ είναι φανερό πώς 
δ γυμνιομένος δεν κάνει επιθετικό αγώνα, δεν απειλεί, άλλ’ άμύνεται παθη
τικά, κάνει ικεσία, λατρεύει. Πετάει από πάνω του δ',τι τοΰ έδωκε δ αν
θρώπινος πολιτισμός, ξαναγυρίζει στήν πιο φυσική κατάσταση, «όπως τόν 
έγέννησε ή μάννα του», προσφέρεται ολόκληρος στή φύση, γιά νά βρή το 
λυτρωμό του.Ή ενέργεια αυτή έχει τόν χαρακτήρα λατρευτικής πράξης, πού 
τό βαθύτερο νόημά της είναι τό τάζω καί προσφέρω γιατί φοβάμαι a), δίνω 
γιά νά πάρω. 'Η έξιδανικευμένη έννοια τής λατρείας, σαν ενέργειας σεβα
σμού καί ευχαριστίας προς ανώτερες δυνάμεις, προϋποθέτει προχωρημένη 
καί εξυψωμένη βαθμίδα πολιτισμού. Τό δόγμα τού «do ut des», τόσο γνωστό 
στήν πρακτική ζωή, βρίσκεται μέ τήν ΐδι.α ισχύ καί στις λατρευτρικές ενέρ
γειες, άλλα σκεπασμένο καί παραμορφωμένο πολλές φορές από τούς τύπους ®).

Τέτοια έννοια, νομίζω, πρέπει νά δώσουμε στήν εξήγηση τού Wein- 
hold, on δ άνθρωπος μέ τή γύμνωση έρχεται στήν κατάσταση τού παιδιού 1 2 3

1) Βλ. παραπάνω σ. 103.
2 ) ’Αναφέρω γιά παράδειγμα τή γνωστή λαϊ>ιή παροιμία, «τ’ άγιου τ’ ανά

βουν ένα κερί ·««! τοΰ δαιμονου δύο* (στον άγιο άναψε ένα κερί, στο δαίμονα όσα 
μπορείς), πού άν τήν προσέξουμε στήν αρχική της διατύπωση, πριν νά πάρη τή 
μεταφορική έννοια, βλέπουμε τΐ επιδιώκει τό τάξιμο καί ή λατρεία.

3) Γιά τό «do ut des* στή λατρεία μπορεί νά Ιδη κανείς λεπτομέρειες στή 
μελέτη τοΰ G. van der Lieuw, «Die do ut des—Formel in der Opfertheorie* 
Archiv fur Religionwissenschaft, Leipsig—Berlin 1921, %, 20 σ. 241 xf. I. S e - 
gond, La priere, Paris 1911 σ. 13ό, 138,
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πού δεν εμόλύνθη, πλησιάζει, έτσι αγνός, περισσότερο προς τό θείο.
Ένώ ή πρώτη αντίληψη για τη γυμνωση, δτι κάνει τον άνθρωπο 

δυνατό, δμοιο μέ τούς δαίμονες και ενισχύει τη μαγική του δύναμη, είναι 
παμπάλαιη, χάνεται στα βάθη των αιώνων, όπως φαίνεται και από τις λί
γες καί σποραδικές μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων, πού άναφέραμε παρα
πάνω, αντίθετα ή δεύτερη αντίληψη, για τό οτι μέ τη γυμνωση δ άνθρω
πος γίνεται ταπεινός καί ικετευτικός, φαίνεται, δτι ανήκει σε νεώτερους χρό 
νους, σ’ εποχή κάποιου προηγμένου πολιτισμού, πού τό ένδυμα ήταν δείγμα 
πολιτισμένης ζωής καί ή αφαίρεση του, ή έλλειψη του έδειχνε φτώχια καί 
ταπείνωση. Ή  αρχική δηλ. έννοια τής γυμνωσης είναι, δτι δυναμώνει τον 
άνθρωπο μέ τόνά τον επαναφέρη σέ πρωτογονική ζωή, μέ τό νά τόν όμοιώνη 
μέ τούς δαίμονες. Ή  έννοια δτι μέ τή γυμνωση δ άνθρωπος ταπεινώνεται 
μπροστά στΐς ανώτερες δυνάμεις, πού τις λατρεύει είναι μια σκέψη βγαλμένη 
κατ’ αναλογίαν από την ταπείνωση, πού φέρνει ή γυμνωση μπροστά σέ 
δποιοδήποτε ισχυρό.

Στο αρχικό νόημα τής γυμνωσης, σά μαγικού τρόπου, πού φέρνει δύ
ναμη, άνακατευθηκαν ύστερα, δπως γίνεται καί στολές τις μαγικές ενέργειες, 
καί άλλες σκέψεις καί αντιλήψεις, εμπνευσμένες από. ειδική αιτία σέ κάθε 
περίσταση. Γιά νά βρεθή π.χ. ή στείρα γυναίκα σέ στενώτερη επαφή μέ την
ανώτερη δύναμη, γυμνή έναγκαλίζεται τό άγαλμα τού θεού ή κυλιέται επάνω 
σέ πέτρες κ.λ .π ..

Δεν πρέπει νά λησμονάμε και τούτο Μια εμφάνιση, ένα μαγικό μέσο 
ή τρόπος, μιά και έθεωρήθη μαγικός, μένει πλέον σά συνταγή, γιά «νά π ιά
νουν τά μάγια» καί έτσι συνοδεύει πολλές μαγικές πράξεις, χωρίς νά μάς 
είναι εύκολο τότε νά διαγνώσουμε, ποιά είναι ή πραγματική σημασία του 
μέσα στη μαγική ενέργεια, ποιά τά αρχικά αίτια πού τόν προκάλεσαν.

Αυτό έγινε μέ τή γύμνωση, πού παρουσιάζεται ώς ένισχυτική σ’ όλες 
σχεδόν τίς σημαντικές μαγικές ενέργειες. Συσκοτίστηκε to αρχικό της νόημα 
άπό τό ανακάτεμα μέ άλλα, λογής - λογής, μάγια καί χρειάζεται πολύ παί
δεμα καί ψάξιμο μέ τά μάτια τής λογικής καί τής πείρας, γιά νά μπορέσουμε 
νά ξεδιαλύνουμε κάπου σημάδια, μέσα στή δραματική πορεία πού τραβάει δ 
άνθρωπος, γυρεύοντας την ευτυχία καί προσπαθώντας νά ξεφύγη άπό τό 
κακό. Πάντως φανερό είναι δτι δ μάγος μέ τά πολλά καί ποικίλα μα
γικά του τεχνάσματα δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά αναζητεί μέ προσήλωση 
τόν τρόπο πού θά τού δώση τή δύναμη, τή χαμένη, άπό τή μοιραία έκφυλι- 
στική επίδραση τού χρόνου καί τήν τριβή τής πολύχρονης ζωής. "Ενας βοη
θητικός τρόπος στην προσπάθεια του αυτή, όταν τής επιστήμης τά φώτα δεν 
ξανοίγουν άλλους δρόμους, είναι ή επανάσταση προς τά καθιερωμένα τής 
ζωής καί τό ξαναγύρισμα σέ παλιότερες μορφές.

Ό καθαυτό μάγος, μέ τή θαρρετή του πράξη, μέ τά μάγια του, σαν
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πρωταγωνιστής ήρωας τραγωδίας, δίνει διέξοδο στις εσωτερικές αγωνίες και 
τούς πόθους του και βρίσκει έτσι κάποιο λυτρωμό. Εμείς οΐ άλλοι, μέ τον 
εσωτερικό μας κόσμο πληθωρικά γεμάτο άπό μακρόχρονη πλούσια κληρονο
μιά προλήψεων, δεισιδαιμονιών, πόθων, πού έρχονται σέ δραματική σύγ
κρουση μέ δσα νέα φέρνει ή ζωή και ή μάθηση, παθητικά υπομένουμε τή 
σύγκρουση αυτή μέσα μας. ’Έχουμε πάντα τις ίδιες ή παρόμοιες υποσυνεί
δητες τάσεις και διαθέσεις μέ τούς μάγους1 δέ μπορούμε δμως νά καταφύ
γουμε πάντοτε στις ίδιες μαγικές πράξεις.

Τ ά  &ΧΧα μαγικά μέσα πού χρησιμοποιούνται μ α ζί μέ τή γύμνω ση

“Οπως φαίνεται σέ προηγούμενο κεφάλαιο, μαζ'ι μέ τή γύμνωση 
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο μαγικό σκοπό και άλλα μέσα  ̂ και τρόποι, 
δπως τό φουρνόπανο, τά τριμμένα κεραμίδια, τό αλάτι, ο ιστός τού αργα
λειού, ή λαβή τής χύτρας, οΐ λαμπάδες, τό αλέτρι, ή βωλοκόπος κ.λ.π. *Η 
πληθωρική πολλές φορές χρησιμοποίηση μαγικών μέσων άνταποκρίνεται στήν 
αφελή λαϊκή πίστη, δτι δσο περισσότερα μέσα χρησιμοποιηθούν, τόσο πιό 
σίγουρη είναι ή Ιπίδραση στις υπερφυσικές δυνάμεις.

Τό καθένα από τά μαγικά μέσα, άνάλογα μέ τή σημασία του στή 
ζωή και τή χρησιμοποίησή του, έχει πάρει και ιδιαίτερη εξέλιξη και θέση 
μέσα στις μαγικές πράξεις και θά πρέπη νά ερευνηθή χωριστά. Έδώ, μόνο 
για γενικό κατατοπισμό, θά κάμω σύντομο λόγο για τον τρόπο, μέ τον όποιο 
λειτουργεί ή λαϊκή σκέψη και βρίσκει τά μαγικά μέσα, πού, δπως είπαμε 
παραπάνω, μερικά συνοδεύουν τή μαγική ενέργεια τής γύμνωσης.

Πολλά μαγικά μέσα καθιερώθηκαν1
Α') σύμφωνα μέ τήν αρχή «post hoc, ergo propter hoc», πολύ λο

γική γιά τον άνθρωπο, πού κατά πρωτογονικό τρόπο διανοείται' δηλ, άν 
συμπέση νά γίνη κάτι ύστερα άπό άλλο γεγονός ή μέ τήν παρουσία κάποιου 
αντικειμένου, προσώπου κλπ., τό πρώτο μπορεί νά θεωρηθή σαν αιτία τού 
δεύτερου και νά τού άποδοθή μαγική δύναμη.

Β) Γιά τήν καθιέρωση άλλων μαγικών μέσων εδωκαν αφορμή ϊσως 
οΐ ίδιες οΐ φυσικές τους ιδιότητες, πού άφίνουν τήν εντύπωση, δτι έχουν 
άποκρουστική δύναμη. Τέτοια μπορούν νά θεωρηθούν τό σκόρδο, ό καπνός, 
τό ξύδι κ. τ. δ.

Γ) ’Άλλα εθεωρήθηκαν οτι έχουν μαγική δύναμη, γιατί τούς αποδί
δονται ιδιότητες αντίθετες άπό εκείνες, πού έχει τό καταπολεμούμενο μέ τή 
μαγική Ινέργεια. Τό λιβάνι π. χ. ή ό σταυρός, σάν ιερά αντικείμενα, έχουν 
μαγική άποκρουστική δύναμη, γιά νά φεύγουν τά δαιμόνια.

Δ) Πολύ παλιά επίσης είναι ή άντίληψη, on εκείνος πού έκαμε τό 
κακό, δπως είχε τή δύναμη νά τό κάμη, έχει και τήν ανάλογη μαγική δύ
ναμη νά χό θεραπεύη «ό τρώσας και ΐάσεται» : χώμα άπό τό πόδι εκείνου
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πού μάτιασε το ρίχνουν στο νερό και πίνει δ ματιασμένος* καίνε, κομμάτι 
ρούχο η τρίχες, ρίχνουν την τέφρα στο νερό και πίνει επίσης δ ματιασμέ
νος J), κ. ά. δ. ’Αστραπόλιθο βάνουν στα παράθυρα των σπιτιών, στις τρύ
πες τών τοίχων, στα θεμέλια κλπ., για να προφυλάσσεται τό*κτίριο από τον 
κεραυνό 3).

Ε) Περίεργη και άξιοπρόσεχτη είναι άλλη λαϊκή άντίληψη, που ξεκι
νάει από τα πανάρχαια χρόνια και ζωντανή την βρίσκουμε σέ πολλές πε
ριπτώσεις ακόμη και σήμερα στή συνείδηση πολλών ανθρώπων μέ πρωτο
γονικά στοιχεία πολιτισμού στή ζωή τους, άλλα και ανθρώπων πού βρίσκον
ται σέ άνώτερη πολιτιστική βαθμίδα: Μερικά αντικείμενα, πού ή προέλευσή 
τους φαίνεται κάπως παράξενη και άνεξήγητη ή μέ εμφάνιση ασυνήθιστη, 
(άστραπόβολα, πολύτιμοι ή περίεργοι λίθοι μέ παράξενα σχήματα ή χρωμα
τισμούς, κόκκαλα ψαριών κ. όί. δ.), όπως και άλλα αντικείμενα πολύ κοινά 
και πολύ χρήσιμα στην καθημερινή ζωή (σάρωμα, ιστό; αργαλειού κ.ά. π.), 
μέ ιόν τρόπο τής παλαιότατης άνιμιστικής 3) θεώρησης τών αντικειμένων 
τοΰ γύρω κόσμου, εθεωρήθησαν και εξακολουθούν, ασυνείδητα πλέον, νά 
θεωρούνται, δτι έχουν μέσα τους ιδιαίτερη μαγική δύναμη, τό μάνα *). Δεν 
λείπουν δηλ. και από τή σημερινή ακόμη ζωή δοξασίες ανάλογες μέ εκείνες 
γιά τά φετίχ fi) και ταμπού β), πού είχαν πολύ σημαντική επίδραση στή δια- 1

1 ) Βλ. και σιά προηγούμενα σελ. 103 καί Κ. Α. Ρωμαίο, «Τό κακό μάτι» 
Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, Θεσσαλονίκη 1934 σ. 115—117.

2) Γιά τό άστραπόβολο, προφυλαχτικό μέσο από τόν κεραυνό, βλ. Ν. Πο
λίτη. Μετεωρολογικοί μύθοι (Λαογρ. σύμμ. Γ, 1931 σ. 19). I. Β· Harrison, The
mis (Cambridge 1912) σ. 56 χέ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις άναφέρει ό Ρ. Se- 
billot, Traditions et superstitions de la Haute Bretagne τόμ. I (Paris 1882) σ. 
55 : ΟΙ νέοι σέ καιρό καταιγίδας βάνουν άστραπόβολα στην τσέπη κι δταν άχοΰνε 
βροντή λένε :

Pierre, pierre 
garde moi du tonnerre

par la  vertu de cette pierre 
que je sois garde du tonnerre...

3) 'Από τό γνωστό ορο animismus (συνών. pananimismus, panpsychi- 
smus) άντίθ. μέ τόν πανθεϊσμό. Βλ. καί Schertel, Magie, Stuttgart 1923 σ. 13).

4) "Αλλα συνώνυμα  άπό τή γλώσσα  τής Μαλανησίας καί Αυστραλίας : ζυα- 
konda , oretida, manitu, t jurunga  κλπ. (βλ. Κ. Beth, Religion und Magic bei den 
Naturvolkern 1914, σ. 126 κέ. E- Schertel ε- ά. σ. 4, 7. J . Harrison, Themis, 
σ. 66 -69).

5) Ά πό την Πορτογαλ. λ. Fetisso.
6) Όρος άπό Πολυνησιακή διάλεκτο. Τό αντίθετο τοΰ ταμπού, τό προσιτό 

σέ όλους, λέγεται άπό τούς Πολυνησίους νάα. Ταμπού έθεο)ρήθησαν παλαιά κειμή
λια, ενδύματα, όπλα, άρχαΐα νομίσματα, μνημεία τέχνης (παλλάδια, αγάλματα, τά 
insignia τοΰ αγίου Ρωμαϊκού κράτους, τά pignora imperii), άνθρωποι μέ ίδιαί-
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μόρφωση και ανάπτυξη τής θρησκείας καί λατρείας των πρωτογόνων λαών. 
Δε μπορούμε βέβαια να εϊπόΰμε, ότι σήμερα, στη ζωή των πολιτισμένων 
λαών ή θρησκεία καί ή λατρεία, ή σχετική μέ τα ταμπού, έχει την ίδια επ ί
δραση, πού είχε στη ζωή των πρωτογόνων* σώζεται όμως τό νόημά της καί 
σέ πολλές περιπτώσεις τής ζωής, πού έχουν σχέση μέ μαγικά φαινόμενα καί 
ενέργειες, παίζει συνειδητά ή ασυνείδητα κάποιο ρόλο.

Στις παραπάνω αιτίες πρέπει ν* 2 3 άνατρέξουμε, γιά νά εξηγήσουμε καί 
τήν καθιέρωση των μαγικών μέσων, πού συνοδεύουν τή γυμνωση: Τό φουρ- 
νόπανο π. χ. πού καβαλλάνε οΐ γυμνές μάγισσες καί βγαίνουν τή νύχτα νά 
κάνουν τά μάγια, έχει τήν ΐδια μαγική έννοια μέ τό σκουπόξυλό, πού κα- 
βαλλοΰσαν οι μάγισσες τοϋ Μεσαίωνα καί πήγαιναν στα ντυχτερινά τους 
συνέδρια *) και μάς φέρνει τή σκέψη πιό μακριά ακόμη, στο παράγγελμα 
των Πυθαγορείων, γιά τήν απαγόρευση νά πηδάη κανείς πάνω από τό σά- 
ςωμα s), όπως μάς τήν διασώζει ο Πλούταρχος («μηδέ σάρον ύπερβαίνειν», 
Ρωμ. Ζητ. 112).

Τόν ίδιο ρόλο του σκουπόξυλου πρέπει, νομίζω, νά παίζουν καί ό 
ιστός τοΰ αργαλειού, ή ηλακάτη (ρόκα) Β) σέ άλλες μαγικές περιπτώσεις, ή 
σαΐττα τοϋ αργαλειού κ.λ.π. “Ολα αυτά τά αντικείμενα πρέπει νά ήσαν άλ
λοτε ένα είδος ταμπού. Έπιστεύετο ότι κρύβουν μέσα τους μαγική δύναμη, 
πού φέρνει καλό ή κακό, όπως γενικά πιστεύεται γιά τά ταμπού. 3Από τήν 
ιδιότητά τους αυτή καθιερώθηκαν σά μαγικά μέσα καί σύμβολα καί βλέ
πουμε σήμερα τή μάγισσα, νά παίρνη ένα ή καί περισσότερα από αυτά, γιά 
νά κάμη τά μάγια της, μέ τήν πεποίθηση, ότι έτσι γίνεται πιό αποτελεσμα
τική ή μαγική της ενέργεια.

‘Υποθέτω ότι ή φυσική ιδιότητα έδωσε τήν πρώτη αφορμή νά κα- 
θιερωθή τό αλάτι ώς μαγικό μέσο, πού συνοδεύει πολλές φορές μαγικές 
ενέργειες. Τό^άλέτρι, ή βωλοκόπος, όργανα σπορά; 4),πού φέρνει τό θερισμό, 
τήν απόλαυση και τήν ευτυχία, έγιναν και σύμβολα γονιμότητας καί συνο-
τέρα χαρακτηριστικά, σωματική ρώμη, κοινωνική θέση, επάγγελμα (ηγεμόνες, ιε 
ρείς, πολεμιστές, κυνηγοί, παρίες Ινδ ιώ ν, Γύφτοι κ .λ.π .), σέ ΐδιάζουσα φυσιολο
γική κατάσταση (γυναίκες στην εμμηνη ρύση) κλπ. Γενικά γιά ταμπού μπορεί νά 
ΐδή κανείς : S. Freud, Totem und Tambu (1913) S. Reinack, Orpheus, histoire 
general des religions, Paris 1921 σ. 6 κε. I. G. Frazer, The Coloden Bough3 
τόμ. 3ος. 1) Βλ. Γ. Ν. Πολίτη, Λαογραφ. σύμμ. 2, 159.

2 ) Σέ πολλά μέρη καί σήμερα ακόμη απαγορεύουν στά παιδιά νά «δρασκε- 
λάν τό σάρωμα, γιατί δέ μεγαλώνουν» ή τό μεταχειρίζονται σάν άποτροπιαστικό 
μέσο, γιά νά μή πιάνουν τά μάγια. Στό αάρωμα έχουν τή δύναμή τους Δράκοι» 
Σαββατογεννημένοι καί άλλοι παρόμοιοι ηρωες παραμυθιών. Σχετικές δοξασίες βλ· 
καί I. G. Frazer, The Golden Bough3, X, 210.

3) Ή  ρόκα μέ τή μαγική της δύναμη προκαλεΐ τό θάνατο «δυό χιλιάδες 
πέθαναν, άμα εΐδαν τή ρόκα» λέγει Ναξιακό παραμύθι (Λ, Α· 1545, 70).

4) Βλ. Κ. Α. Ρωμαίο, τό όνί καιά τόν γάμον, Λαογραφία 7, 346 χέ.
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ζεύουν τις μαγικές ενέργειες, για νά ένισχύσουν την προσπάθεια για την 
κατάχτηση της ευτυχίας. Ή  λεπτομερειακή εξέταση της εξέλιξης χαθενός από 
τά μαγικά μέσα, πού παροδικά μόνο τά αναφέρω εδώ και απλές υποθέσεις 
διατυπώνω γιά τή μαγική τους χρήση, νομίζω, δτι μπορεί νά δώση άφορμή 
γιά γόνιμες παρατηρήσεις, σχετικές μέ την πορεία τής λαϊκής σκέψης και τον 
τρόπο τής διαμόρφωσης τής λαϊκής ψυχολογίας.

Ε Π Ι ΜΕ Τ Ρ Ο

' Η  απαγόρευση τ^ς &έας γυμνόν σώματος

Ερευνώντας τό θέμα γιά τή γύμνωση ως μαγική ενέργεια, εύρηκα 
πολλές ειδήσεις γιά παλιές προ παντός αντιλήψεις, δτι ή θέα του γυμνοΰ σώ- 
ματο; είναι απαγορευμένη, δ'τι εκείνος πού βλέπει γυμνό τιμωρείται ή μπο
ρεί νά πάθη κακό, δτι ντροπή είναι γιά κεϊνον πού παρουσιάζεται γυμνός ') 
κ.λ.π.. Θά αναφέρω μερικές από τις περιπτώσεις αυτές :

Παράγγελμα των αρχαίων μάγων τής Περσίας απαγορεύει τή γύ- 
μνωση μπροστά στον ήλιο και τή σελήνη (magi vetant... contra solem lu- 
namque nudari* * 3 4). Ό Flamen Dialis των αρχαίων Ρωμαίων δέν εβγαζε 
τον εσωτερικό του επενδυτή μπροστά στον ήλιο, γιά νά μην παρουσιαστή 
γυμνός στα μάτια τοΰ Δία s). Ό  Τειρεσίας ετυφλώιθη, γιατί είδε γυμνή τήν 
“Αθήνα στο λουτρό «ουκ έθέλων δ3 είδε τά μή θέμιτ3 ήν *)».

Στον Ησίοδο ("Εργα και Ήμέραι 729 κ.ε.), βρίσκουμε τήν απαγό
ρευση τής γυμνωσης : μήτ3 εν όδφ, μήτε εκτός οδού προβάδην ούρησης, μήτ3 
απογυμνωθείς... μή ούν άπογυμνουμενον μολύνειν τήν εστίαν. Ό  Πλούταρ- 
χος (Ρίομύλος, 20) αναφέρει τήν απαγόρευση τής θέας γυμνού : «αισχρόν δέ 
μηδέν είπεΐν παροΰσης γυναικός, μηδ’ δφθήναι γυμνόν». "Ομοιες ειδήσεις 
εχουμε από τήν Π. Δ., «και είδε Χάμ ό πατήρ Χαναάν τήν γυμνωσιν τοΰ 
πατρόςαυτού και έπορεΰθησαν όπισθοφανώς και συνεκάλυψαν τήν γύμνωσιν 
τοΰ πατρός αύτών καί τό πρόσωπον αυτών ούκ ειδον» (Γεν. 9, 22—23).

Ό Μωϋσής παίρνει τήν εντολή νά μή άνεβή μέ αναβαθμίδες στο θυ
σιαστήριο, γιά νά μή φανή ή γυμνωσή του «ΕΙπεν ό Κύριος προς τον Μωϋ- 
σήν... καί μή άναβής δι3 αναβαθμίδων επί τό θυσιαστήριόν μου, ϊνα μή 
άποχαλυφθή επ3 αυτού ή γύμνωσίς σου» (“Εξοδος 20, 26).

1} «Παρά γάρ το ϊσ ι  Λυδοΐσι, σχεδόν δέ χαΐ παρά τοίσι άλλοισι βαρβάροισι 
καί άνδρα δφθήναι γυμνόν ές αισχύνην μεγάλην φέρει» λέγει ό Ηρόδοτος (I, 8}, 
κάνοντας λόγο γιά ενα επεισόδιο τής γυναίκας τοΰ βασιλιά τής Λυδίας Κανδαύλη 
μέ τό Γύγη, πού  την  είδε γυμνή.

2} Πλιν. 26, 6 . 19, Βλ. Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. σύμμ. 2, 142.
3) A. GelliuSjNoctes Atticae, 10, 15, 20. Πρβλ. Frazer, The Golden Bough® 

III, 14.
4) Καλλίμαχος, Ύ μνοι 5, 80.
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Σέ παραμύθια καΐ παραδόσεις γίνεται λόγος για τιμωρία εκείνων, 
πού Αντίκρισαν γυμνά τά σώματα δαιμονικών οντων. Οι Νεράιδες, λέγει πα
ράδοση από τό Ζουπάνι της Δυτ. Μακεδονίας, βγαίνουν τά μεσάνυχτα ολό
γυμνες και λούζονται στις πηγές. Επικίνδυνο είναι νά τις Ιδη κάνεις έτσι ι).

Στήν παλιά Βρεττάνη έπίστευαν πώς αν ό θαλασσινός ΐδη γυμνή 
Νεράιδα, σηκώνεται θύελλα 5).

Στη Μαδαγασκάρη, δσοι παρευρέθηκαν στον τοκετό καΐ είδαν τη λε
χώνα γυμνή, θεωρούνται μολυσμένοι καί κάνουν μαγικές πράξεις, για νά 
καθαρθοϋν και προ παντός νά προφυλάγουν τά μάιια τους πού κινδυνεύουν®).

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι εύκολο νά καθορίσουμε άν 
ό κίνδυνος προέρχεται από τή λεχώνα, πού σύμφωνα μέ λαϊκές δοξασίες, 
θεωρείται ταμπού, φορέας κακού, ή από τη θέα τού γυμνού σώματος. 
'Οπωσδήποτε δμως, από τις ειδήσεις πού άναφέραμε παραπάνω—λίγες μέσα 
σέ πολλές—φαίνεται ή παλιά λαϊκή δοξασία, δτι είναι απαγορευμένο νά βλέπη 
κανείς γυμνό σώμα καί γιατί υπάρχει κίνδυνος από τέτοιο θέαμα καί γιατί 
φέρνει ντροπή, Τήν απαγόρευση δηλαδή, άλλοτε τή βρίσκουμε ώς αποτέλεσμα 
τής Ιδέας, δτι μολύνει ή γύμνωση, δτι κάνει κακό, άλλοτε τή βρίσκουμε συν
δυασμένη μέ ηθικές έννοιες, οτι είναι αισχρό πράγμα, προσβάλλει τήν ηθική 
κ.τ.δ.. Μέ νόημα ηθικό βρίσκουμε τήν απαγόρευση σέ πολιτισμούς κάπως 
ανώτερους, πού κατά κανόνα, ή γύμνωση καί μάλιστα ώρισμένων μελών τού 
σώματος, θεωρείται προσβλητική γιά τή δημόσια αιδώ. Σέ λαούς περισσότερο 
πρωτόγονους καί άνεξέλικτους, δπως καί σέ λατρευτικά έθιμα καί δεισιδαι- 
μονικές αντιλήψεις, πού έπιζοϋν καί σέ προχωρημένους λαούς, βλέπουμε τήν 
απαγόρευση, περισσότερο σά φαινόμενο δεισιδαιμονικό : Μή γυμνωθής, μή 
βλέπης γυμνό γιατί είναι κίνδυνος, γιατί μπορεί νά πάθης κακό.

'Η  μαγική έννοια τής απαγόρευσης τής θέας τού γυμνού σώματος μάς 
φέρνει τή σκέψη στά πανάρχαια ταμπού τών οποίων ή αρχική προέλευση, 
δπως και ή διττή επίδραση (καλή κακή) στή ζωή, εγέννησε προβλήματα *). 1 * * 4

1) Α.Α. 169, 113. 2) Hoffmann— K rayer I. ά. στή λ. nackt, Nacktheit, 6.
3) Βλ. Georges Scopelitis, Moeurs et coutumes de Madagascare. Λαογρα

φία, 2 σ. 9*10.
4) *0 S. Freud (e. &. σ. 49) λέγει, οτι είνα ι αδύνατο νά βεβαιώση κανείς, 

άν οί πανάρχαιες αυτές απαγορεύσεις είνα ι έμφυτες στον άνθρωπο ή αποτέλεσμα 
πείρας καΐ αγωγής. Ή  διττή τους επίδραση (ώφέλιμη—βλαβερή) άνταποκρίνεται 
στή διττότητα τών Ανθρώπινων συναισθημάτων. *0 άνθρωπος υποσυνείδητα έχει 
τήν επιθυμία νά παραβή τήν άπαγόρευση, αλλά καΐ φοβάται νά τό πράξη. Διότι 
έχει μέσα του τέτοια3έπιθυμία, αισθάνεται φόβο, καΐ ό φόβος του τόν συγκρατεΐ, 
γιατί είναι ισχυρότερος άπό τήν επιθυμία. Τήν πάλη ιώ ν  συναισθημάτων του τήν 
αντικειμενοποιεί στά πράγματα τοΰ γύρω του κόσμου.

Υποθέτω  πώς π ιό απλά μπορούμε νά ΐδοΰμε καί νά εξηγήσουμε τή λαϊκή 
σκέψη στό σημείο αυτό, μέ τήν εξής λογική : Μιά καΐ έπιστεύθη, για λόγους πού
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3Από τις ποικίλες απαγορεύσεις των ταμπού τής θρησκείας και λατρείας των 
πρωτογόνων λαών, όπως είναι γνωστό, άπόμειναν καί καθιερώθηκαν πολλοί 
ηθικοί κανόνες νεώτερων κοινωνιών. Πολλές δηλ. από τις ρητές Απαγορεύ
σεις των ταμπού διεσώθησαν καί στις εξελιγμένες κοινωνίες, αλλά μέ την 
μορφή καί τό ένδυμα τής ηθικής. Άπό τη σκέψη αυτή ξεκινώντας, μπο
ρούμε νά είπούμε, οτι από τις δυο έννοιες, μέ τίς όποιες παρουσιάζεται ή 
απαγόρευση τής γΰμνωσης, πρώτη έρχεται ή μαγική. Πρέπει δηλ. τό γυμνό 
σώμα νά έθεωρήθη σά φορέας κάποιας μαγικής δύναμης και γι° αυτό ήταν 
απαγορευμένη ή θέα του. 'Όταν αργότερα ή μαγική έννοια άρχισε νά χά
νεται, ή απαγόρευση έμεινε σαν ηθική πλέον επιταγή.

Τό συμπέρασμα τούτο γίνεται πιστευτό, άν έχουμε ύπ* 1 2 3 ό'ψη τίς πα
λιές Αντιλήψεις, δτι ώρισμένα μέλη τού σώματος ή καί λειτουργίες τους, 
δπως τά γεννητικά μόρια, ή έκκρισή τους, τά βλέμματα, ή ομιλία, ή έκκριση 
τών ούρων κ. τ. δ. εθεωρούντο φορείς μαγικών ιδιοτήτων καί δυνάμεων ι) 
καί ή θέα τους ήταν επικίνδυνη για ώρισμένες προ παντός περιστάσεις. Ή  
απαγόρευση της θέας γυμνών μελών μέ μαγική δύναμη, δπως είναι τά γεν
νητικά μόρια, έγενικεύθη ίσως καί για δλο τό σώμα γυμνό καί όταν έπαυσε 
νά εχη μαγική έννοια, έπήρε τήν ηθική σημασία, όπως την καταλαβαί
νουμε σήμερα. 3'Αν δεχτούμε σωστή τήν άποψη τούτη, καταλήγουμε νά π ι
στέψουμε, οτι καί ή σημερινή ήθική επιταγή για τήν Απαγόρευση έχει τήν 
ίδια Αρχική ρίζα,|πού έχουν πολλές άλλες επιταγές τής κατηγορικής μας προσ
τακτικής : Τά παμπάλαια ταμπού, ό άγραφος κώδικας τής Ανθρωπότητας, 
δπως χαρακτηριστικά λέγει ό Wundt a), επέβαλαν στον άνθρωπο πολλές Απα
γορεύσεις, πού ή άγνοια καί ό φόβος *) τίς έκαμαν νά ριζώσουν βαθιά στην 
ανθρώπινη ψυχή. Οϊ Απαγορεύσεις έστάθηκαν εμπόδιο στη γρήγορη εξέλιξη

δε μπορούμε εύκολα νά εξηγήσουμε, ou κάποιο αντικείμενο εχει ύπερφυσική δύ
ναμη, μέ τή δύναμη αύιή μπορεί νά προξενήση καί τό καλό καί τό κακό. Βασική 
Ιδιότητα είναι ή δύναμη καί φανερώματα της τό καλό καί τό κακό. "Ετσι εξηγεί
ται καί ή διττή σημασία πού επήραν ώρισμένα επίθετα, όπως τό εναγής (επάρα
τος, άλιτήριος—καθαρός, αγνός, σεβάσμιος), άγος (Ιερόν πράγμα—μίασμα), τό λα
τινικόν sacer (ιερός—αποτρόπαιος, βδελυρός), τό εβραϊκό κοντάους κ .λ.π . (Βλ. 
καί G. I. Frazer, έ. ά. III, 224 κέ. S. Reinach, έ. ά. τόμ. 2 σ. 34—35. Δ. Κων- 
σταντινίδης, ΑΙ ψυχώσεις καί ή εξέλιξις τής ψυχής, Ά θήνα ι 1935 σ. 173 « . έ ).

1) Βλ. Κ. Beth, Religion und M agie bei den Naturvolkern (1914) σ. 49 
κέ.,δπου έξετάζονται καί σχετικές γνώμες του Ιν ., Preuss. Κ. Δ. Κωνσταντινίδης, 
At ψυχώσεις καί ή εξέλιξις τής ψυχής, Ά θήναι 1935 σ. 27, Hoffmann-Krayer 
έ. ά. τόμ. β' στη λ. Mund.

2) Volkerpsychologie Β ', mythus und Religion σ. 308 πρβλ. «αί Frazer, 
The Colden Bough s τόμ. I l l  σ. VII έως VIH.

3) *0 S. Reinach (Cultes, mythes et religions 3 τόμ. 2 σ. 30} λέγει δτι τά 
ταμπού εϊναι τό βαθμιαίο αποτέλεσμα τής παλιάς άνιμιστικής αντίληψης. Βλ. καί 
Κ, Beth, έ. ά. σ. 85.
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τοΰ πολιτισμού, αλλά καί έπροφύλαξαν από πολλές παρεκτροπές’ οπωσδή
ποτε όμως, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ηθικών αντιλή
ψεων και κανόνων. Με την παράδοση, που στενά δένει τό παρελθόν μέ τό 
παρόν και αποτελεί τη ρίζα καί τό θεμέλιο σέ κάθε πνευματική δημιουργία, 
γιατί σά σπίθα άσβεστη φωτίζει, καλά η άσχημα, τό δρόμο κάθε ανθρώπινης 
ύπαρξης, μεταδόθηκαν από γενεά σέ γενεά, άναχωνεύτηκαν καί ξαναζωντά
νεψαν μέ τά καινούργιακάθε φορά δεδομένα της ζωής, διεμόρφωσαν τη 
στάση τοΰ ανθρώπου απέναντι στο γύρω του κόσμο, προσδιώρισαν, μέ λίγα 
λόγια, τό περιεχόμενο τής ηθικής του.

'Ένα μέρος από τις πολλές αυτές απαγορεύσεις και ή απαγόρευση τής 
θέας τοΰ γυμνοΰ σώματος, μπορούμε νά πισιέψουμε δτι ακολούθησε τον ίδιο 
δρόμο,[από τή μαγική έννοια στην ηθική, άν δέ μάς άπατοΰν τά μαγικά δε
δομένα πού άνέφερα παραπάνω.



• ΕΛΛΗΣ ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΥ (δώασχαλίσσης)

ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ *ϊ

Σκοπός.—Κ άτοικοι.—Τό έσωτερ ικό στά σπ ίτ ια .—’Ήθη καί ?θ ιμ α .— 
Δ ιασκεδάσεις.—Π αρέες.—Μ πάλοι.—Τό θέατρον.—'Α νο ιξ ιάτικα  πανηγύρ ια . — " 
Ή Α γ ία  Τριάδα·—‘Ο Ά γ ιο λ ια ς .—Ή ‘Α γία Σωτήρα. —Τά ισ α γ ίρ ια !—Ή 'Α -\ 
γ ιά  Τριάδα τού Τυρνόβου.—Ό  διωγμός τού 1915.—Τό χτίσιμο' τής έκΚλη- 
σ ία ς .—"Έθιμα έορταστικά .—Π ρολήψεις.—Δ εισ ιδα ιμονίες.—Π αροιμίες.—Τρα*:': 
γούδια Σ κοπού.—Δημώδης ιατρική (γήτεμα).— Παιχνίδια. — Λ αχνίσματα .— 
Τραγουδάκια γ ια  πολύ μικρά πα ιδ ιά .—Παραμύθια.

Ό Σκοπός  απέχει 15 περίπου χιλιόμετρα Β. Α, των Σαράντα ’Εκ
κλησιών. Είναι χτισμένος αμφιθεατρικά επάνω σέ δυο λόφους, στους πρό- 
ποδες τού Μικρού Αϊμου καί διασχίζεται στο μέσον από ένα χείμαρρο,' 
Τρεις ξύλινες γέφυρες ένωναν τούς δυο λόφους, κάθε λόφος ήταν χωρισμέ
νος σέ δυο συνοικίες. Οί τέσσερις συνοικίες τοΰ Σκοπού ήταν : Κυριάκό, 
Παλατίν, Σακιζλή, Άλεμόν. Στο μέσον τής χωμοπόλεως υψωνότανε επιβλη
τικά ή καινούργια εκκλησία τοΰ ‘Αγίου Δημητρίου, πού ξεχώριζε μέ την 
ομορφιά της και τον δγκο τη; από όλες τις εκκλησίες τής Άνατ. Θράκης ’)■ 
Γύρω τριγύρω απέραντα αμπέλια έζωναν τον Σκοπό σέ μεγάλη ακτίνα και 
τά περίφημα κρασιά του εξασφάλιζαν τό κυριώτερο εισόδημά του.

Κ άτο ικο ι .  — Ό πληθυσμός, περί τις 7 χιλιάδες, προ τοΰ πολέμου, 
ήταν αμιγής Ελληνικός. Οΐ κάτοικοι ήταν γεωργοί, αμπελουργοί, κτηνοτρό- 
φοι, τεχνίτες, έμποροι και ολίγοι επιστήμονες. Πολλοί Σκοπιανοί έλειπαν. 
μήνες από τό Σκοπό, τά καλοκαίρια. ’Άλλοι πήγαιναν στη Ρουμανία γιά 
νά δουλέψουν στά «κεραμίδια» (κεραμιδάρ’δες) και άλλοι, στη Βουλγαρία 
στά «τυριά» (τυροκόμοι ή κασερτζήδες). Αρκετοί πάλι ξενητευοντάν στην 
’Αμερική, Ρωσία, Αίγυπτο.

Εργατικοί, δραστήριοι και φιλοπρόοδοι, φιλοδοξούσαν πάντοτε νά 
βρίσκωνται στην πρώτη γραμμή σέ κάθε κίνηση και νά ξεχωρίζουν σέ ολα. 
Διατηρούσαν λαμπρά σχολεία, δύο εξατάξια δημοτικά, ένα γιά τ’ αγόρια 
και ενα γιά τά κορίτσια και τά τελευταία χρόνια και ήμιγυμνάσιο μικτό 2). 
Γιά ευρύτερη μόρφωση έστελναν τά παιδιά τους, δσοι ήθελαν, στις Σαράντα 
’Εκκλησίες, Άδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, ’Αθήνας.

Την πνευματική κίνηση τοΰ Σκοπού μαρτυρούν καί τά δύο κοινω
φελή σωματεία πού υπήρχαν : ‘Η «"Ενωση των νέων ό Όρφεύς» μέ την 
πλούσια βιβλιοθήκη της καί ό «Σύνδεσμος των Κυριών και Δεσποινίδων ή 
’Ελπίς». * 1

*) Βλ. Λαογρμφικά Σκοπού και Άρχεΐον Θράκης, τόμ. Ε' σ, 14δ—26ί,
1) Τό χτίσιμο τής εκκλησίας περιγράφω κατωτέρω.
2) Σχολείο στό Σκοπό ΰπήρχε από τό 1810 πού εξυπηρετούσε καί τις γύρω

Ελληνικές κοινότητες. -

9



'ίίλλης Ιϊαλοκάρδου13Q

Τό έαοοζερικδ ατά α η ίχ ι α .—Εσωτερικά τά σπίτια ήταν πλούσια 
στολισμένα μέ έργα εγχωρίου κατασκευής. Οΐ Σκοπιανές ήταν ξακουστές για 
τή δεξιοτεχνία τους, σέ δλες τις γυναικείες εργασίες καί προ πάντων του 
(Γλάκκον» '). Τά «συρτά» *) καί τά «σχονλωτό» Β) τον χειμώνα έπαιρναν κι’ 
έδιναν πάνω στά «σέτια» *) ενώ κάτω στο πάτωμα ήταν στρωμένα παχιά 
«κ ιλ ίμ ια» 6) μέ διάφορα σχέδια σέ συνδυασμό χρωμάτων τεχνικώτατο. Τό 
δημιουργικό καί εφευρετικό πνεϋμα τών γυναικών τοϋ Σκοποϋ, ζητώντας 
διαρκώς καινούργια σχέδια καί καινούργια τέχνη στον αργαλειό, τελειοποίησε 
τά «κιλίμια» καί από τά «λουρωτά» β) πού ύφαιναν τά πρώτα χρόνια έφ9α- 
σαν στά «ξεφαδιαστά» 7), “Οταν πλησίαζε τό Πάσχα δλα τά «χειμωνιάτ’κα» 
σηκώνονταν, τινάζονταν, πλύνονταν στον ποταμό καί φυλάγονταν στά «σε- 
dovxta» Β) καί τό σπίτι ντυνότανε στά «καλοκαιριάτ’κα». Τώρα τά «σέτια» 
στολίζονταν μέ τά «γιολίδ’κα» 3) ή τά «ταρακλίύ’κα» 10). Τά τελευταία ήταν 
πιο επίσημα καί τά έστρωναν στά σέτια τής σάλας. Πάνω απ’ αυτά, μόνο 
εκεί πού κάθονταν, έβαζαν τά «σκεπάσματα»—στενά φύλλα άπό «χασέ»—μέ 
δαντέλλα στήν άκρη. Τά έστρωναν αυτά γιά νά μη λερώνουν τά υφαντά.

“Ολα τά στρωσίδια τών σετιών, τόσο τά μάλλινα οσο καί τά βαμβα 
κερά, κατέβαιναν ως κάτω στο πάτωμα καί τελείωναν σέ πλούσια λευκά κρό 
σια, έργα κι’ αυτά τών γυναικείων χεριών. ’Ανάλογα μέ τον πλούσιο στολι
σμό τών δωματίων από εΐδη υφαντά ήταν καί τά στρωσίδια (τά στρώματα 
καί σκεπάσματα) τοΰ ύπνου. Οΐ β μουσάάοιες» '*) ήταν γεμάτες από χράμια, 
ίκάπες οκονλωτές» ,a), σεντόνια μάλλινα γιά τον χειμώνα και βαμβακερά γιά 1 * 3 4 5 6 7 * 9 10 11 12

1) λάκκος=άργαλειό.
2} συρτά=δφαντά μάλλινη σκέτα βαμμένα κόκκινα σκοΰρα.
3) σκουλωτά=ύφαντά μάλλινα μέ τήν καλή Ιπιφάνεια σκουλωτή, πού δταν 

ήταν βαμμένα κόκκινα ή πράσινα έμοιαζαν σά βελούδο.
4) σέτια=καναπές χτιστός κατά μήκος τοΰ τοίχου. Σέ μερικά δωμάτια ε ί

χαν σέτια καί στους δυο τοίχους καί σ' άλλα καί στούς τρεις.
5) κιλίμια=ταπέτα.
6) λουρωτά=λωρίδες, λωρίδες τά χρώματα, ριγωτά,
7) ξεφαδιαστά=κεντητά. Τά ξεφαδιαστά τά κεντούσαν τήν ώρα πού τά 

ύφαιναν ακόμη. Σχέδια έπαιρναν άπό βιβλία σχεδίων καμβά. Πολλές φορές οί εξυ
πνότερες έκαναν σχέδια «πέ τύ νοϋ άους». Γλάστρες μέ λουλούδια, πουλιά κ .λ .π . 
έστόλιζαν τά ξεφαδιαστά κιλίμια καί τούς σιτζαάέδες,

3) σεάούκια=λ. τ. μπαούλα.
9) γιολίδ’κα=δρομωτά, ραβδωτά, ριγωτά, ‘Υφαντά βαμβακερά στρωσίδια 

πάνω στά σέτια άσπρα μέ μπλέ γραμμές (γιολΐδ’κα^άπό τήν Τουρκ. λ. γιόλ=δρόμος),
10) ταρακλίδ’κα—ϊά έπίσημα στρωσίδια τών σετιών άσπρα μέ μπλέ σχέδια.
11) μουσάντριες =  ντουλάπες χτιστές μέσα στόν τοίχο, δπου φύλαγαν τά 

στρώματα καί τά παπλώματα.
12) κόππες σκουλωτές—κουβέρτες χονδρές τοΰ άργαλειοΰ μέ σκουλιά άπό τήν 

μιά επιφάνεια.
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το καλοκαίρι. Μέσα σέ δλα αύτά Είχαν τη θέση τους σέ ιδιαίτερο δωμάτιο 
—στο σεάούκ’-οάασί—και τα σεντούκια πού φύλαγαν την προίκα των κορι- 
τσιών. Έχει μέσα τόπια-τόπια φύλαγαν λογης λογης υφάσματα τού αργα
λειού. Το ιτ ιισιμί*  ι), πού μ1 αυτό θά γίνονταν τά πουκάμισα τοϋ γαμπρού 
και των συμπεθέρων, πού θά τά έστελνε ή νύφη στά πανέρια, μέ τις μπιμ
πίλες στο γιακά και στά μανίκια. Τό βτιριπλικένιο» β) κι’ αυτό γιά τά κα
θημερινά πουκάμισα. Τά μασονρωτά , τά δ ίμ ιτα , τά πεΓτά γιά σεντόνια και 
λοιπά χρειώδη. Και τό καλύτερο άπ* δλα τό ψηφωτό ®) γιά τά καλά τραπε- 
ζομάντηλα, τις πετσέτες τοϋ φαγητού και τις πατοαβρονδες *). Θά είχαν ακόμα 
καί τά σαντρατοωτά Λ) καί τά κατριΧωτά, άσπρα μέ κόκκινες γραμμές σταυ
ρωτές η άσπρα μέ μπλε γραμμές, γιά τά τραπεζομάντηλα καί τις πετσέτες 
καθημερινής χρήσεως. Καί ένα σωρό άλλα φ α ά ϊ  “) γιά μαξιλάρια, στρώ
ματα κλπ.

"Ηϋ'η καί %$ιμα
Δ ια σκ εδά ζεις.—Διασκεδαστικοί, άνοιχτόκαρδοι καί πάντα εύθυμοι 

οΐ Σκοπιανοί—πολύ συνέτεινε σ’ αυτό καί τό ρουμπινί υγρό των άμ^ελιών 
του;—δεν άφιναν καμμιά ευκαιρία νά τούς διαφύγη. Ζητούσαν μέ τό παρα
μικρό μιά διασκέδαση καί δημιουργούσαν γιορτές καί πανηγύρια μέ τό τί
ποτε. Οί παρέες Τ). Τις μεγάλες κι άτέλεωτες νύχτες τοϋ χειμώνα είχαν τις 
παρέες. "Οταν οι παρέες γίνονταν σέ στενό κύκλο, οΐ άνδρες θά συζητούσαν 
διάφορα θέματα, ενώ οϊ γυναίκες θά έκαναν «παρακά#*» s) καί τά δάχτυλά 
τους άδιάκοπα θά κινιοϋνταν πάνω στά εργόχειρά τους (πλέξιμο φανέλλας, 
κάλτσας, δαντέλλας, γνέσιμο, κλώσιμο, κέντημα). Καί μέσα στή γλυκεία ζε
στασιά τοϋ δωματίου άπό τ3 αναμμένο τζάκι ή τη «σόμπα» καί μέ την συν
τροφιά θά τελείωναν ένα σωρό δουλειά καί θά «πόσοναν» β) τόσα «κουτσο- 
δούλια» 10), ενώ οΐ γλώσσες θάκοβαν καί θά έρραβαν πάνω σέ διάφορα θέ
ματα πού τις απασχολούσαν. 'Γή,συζήτηση των άνδρών θά ζωντάνευε κανένα 
ποτηράκι κρασί μέ τον απαραίτητο μεζέ. Οί γυναίκες πάλι θά «ίεροκονχ3- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) πισιμ’ι=:υφαντό λεπτό μέ μετάξι καί φελεμένι.
2) τιριπλιχένι,ο=μέ πολύ λεπτή κλωστή βαμβακερή.
3) ψηφωτό=άσπρο ύφαντό μέ μικρά τετραγωνίδια, πάλι άπό τήν ίδια κλω

στή πού γίνονταν στό φάσιμο. Καί τά μασουρωτά, τά δίμιτα καί τά πελιτά καί 
αυτά ΰφαντά πού διέφεραν τό ενα άπό τό άλλο στό φάσιμο.

4) πατααβροϋδες—μικρά πετσετάκια πού σκούπιζαν τά χέρια στό τραπέζι 
μ* αΰτά, ένω τή μεγάλη πετσέτα τήν άπλωναν στήν ποδιά.

5) σαντρατσωτά=μέ γραμμές πού διασταύρωναν.
6) φαάά=ΰφαντά.
7) παρέες=βεγγέρες.
8) παρακάθ’=νυχτέρι(παραχάθημαι).
9) πόσοναν—τελείωναν κάτι άρχινιμένο-

10) κουτσοδούλια=μικρές δουλιές, επιδιορθώσεις.
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ζανα» κάτι. Σταπίδες, στραγάλια η «φοϋακες» '). Πολλές φορές πάλι τις φον. 
σκες άντΐ να τις ψήσουν τις έβραζαν σέ πήλινη χύτρα και υστέρα ζεστές-ζε* 
στες τις πρδσφεραν μέσα σέ πιατάκια κουκίζοντας από πάνω ζάχαρη, κα- 
νέλλα και άφθονο καρύδι κουπανισμένο. Γιά τέτοιες ώρες ακόμα φύλαγαν 
και τις περίφημες μουστολαμπάδες τά «πελιοσούτζονκα», πού τόσο αριστοτε
χνικά έκαναν οΐ Σκοπιανές από τον «πελιε» 1 2 3) και κόβοντας κομμάτια πρόσ- 
φεραν στην συντροφιά.

"Οταν οΐ «παρέες» γίνονταν σέ μεγαλύτερο κύκλο (5—6 οικογένειες) 
τότε έπαιζαν δλοι μαζί, άνδρες και γυναίκες, διάφορα διασκεδαστικά παι
χνίδια μέ τά «φιλτζάνια» 8) η μέ τά χαρτιά, βάζοντας στοίχημα ένα αρνί η 
ένα διάνο η και ένα χαλβά σπιτικό, πού ήταν υποχρεωμένος νά κάνη, στο 
σπίτι του καί νά καλέση δλους, αυτός πού θά έχανε. Στις παρέες αυτές τότε 
τά «ίκράμιαχ> 4 5) ήταν περισσότερα και καλύτερα καί οι μεζέδες μέσα στο δί
σκο των ποτηριών τοϋ κρασιού αφθονότεροι καί σέ μεγαλύτερη ποικιλία. 
Ή  καλή «νοικοκερά» τότε πλάγι στις μουστολαμπάδες θά έβγαζε κι’ άλλα 
«ΐκράμια» χειμωνιάτικα: κυδωνόπαστο ή κυδώνια κομμένα φέτες, τζίτζιφα, 
καρύδια καί αμύγδαλα πού έβγαζε άφθονα ό Σκοπός. Καμμιά φορά καί 
φρούτα πού έρχονταν άπ3 έξω : μήλα, πορτοκάλλια, σύκα, χουρμάδες. Δέ θά 
έλειπε καί κανένα γλύκισμα1 ένας χαλβάς μέ σιμιγδάλι ή ενα κανταΐφ.

Ot μ η ά λ ο ι ,—Διασκέδαση όμως χειμωνιάτικη αληθινή γιά τούς Σκο
πιανούς ήταν οΐ μπάλοι. Κάθε χρόνο ήταν άδύνατο νά μή γίνουν 3—4 μπά- 
λοι. Μπάλο συνήθως έκαναν εκείνοι πού γιόρταζαν την ονομαστική τους 
εορτή ή οποιοδήποτε άλλο ευχάριστο γεγονός τής οικογένειας τους (αρρα
βώνα, γάμο κλπ.). ’Από μέρες άρχιζαν οΐ ετοιμασίες. Γινότανε τό «δρτό σα- 
ραγλι» Β) καί άλλα γλυκίσματα. Ειδοποιούνταν τά διολιά 6) νά έρθουν άπ3 
τό «Λουλέ Μπιργάζ» 7) καί έστρώνετο τό σπίτι καταλλήλως. Την ήμερα τής 
γιορτής 6 οικοδεσπότης ή ή οικοδέσποινα έξαποστέλνοντας τούς επισκέπτας 
πού έρχονταν νά τούς ευχηθούν τό άπόγευμα, τούς έλεγαν : «'Ορίστε καί τό 
βράδ9 πού \θά νέχουμ3 μπάλο». ΈκεΤ τότε μέσα στήν απέραντη σάλα καί

1) φοΰσκες=καλαμπόκι ψημένο στό κόσκινο πού ζεπετιόταν άπό μέσα άσπρο.
2) πελτέ=μουσταλευριά. Πώς γίνονταν ή μουσταλευριά καί οι μουστολαμ

πάδες, βλ. ‘Αρχεΐον τόμος Δ" σελ. 96, δπως γίνονταν «αί στις Σαράντα ‘Εκκλησίες.
3) Τά «φιλτζάνια» παίζονταν ώς έξης : "Εβαζαν σ* ένα δίσκο μπρούμυτα 

12 φιλτζάνια καί ενώ ένας άπό την παρέα έβγαινε έξω, οί άλλοι έκρυβαν ένα δα- 
χτυλίδι κάτω άπό ενα φιλτζάνι. Κατόπιν τόν φώναζαν νά έρθη καί νά μαντεύση 
κάτω άπό ποιο φιλτζάνι βρισκότανε ιό δαχτυλίδι, ενώ ολοι μαζί τραγουδούσαν ένα 
τραγούδι σχετικό μέ τό δαχτυλίδι.

4) ίκράμια=λέ|ις Τύρκικη' σερβιρίσματα.
5) σαραγλΐ—βλέπε ΆρχεΤον, Τόμος Γ', Π. Π. σελίς 217.
6) δΐολιά=βιολιά·
7) Λουλέ-Μπιργάζ=ή Άρκαδιούπολις.



Λαογραφικά Σκοπού ‘Ανατολικής Θράκης 133

τά ευρύχωρα δωμάτια των Σκοπιανών σπιτιών άναβε τό γλέντι και έπαιρνε 
και έδινε δ χορός. Πάνω από 50 ζεύγη πολλές φορές γύριζαν μέ τούς ήχους 
των «διολιών» πάνω στο ρυθμό τού βάλς, της πόλκας, της μαζούρκας. 
Στο τέλος χόρευαν κα'ι τις κατρίλλιες. Κάποιος γαλλομαθής θά βρισκότανε 
πάντα για νά τις διευθυνη. "Οσο για ιόν μπουφέ, πλουσιώτατος' ικανό 
ποιούσε κάθε καλοφαγά. Τό «μπρούσκο» J) μαύρο κρασί, ό «μπογιαμας», δ 
«πελΐνος» 1 2 3) μέ τό χρυσόξανθο χρώμα του καί τό σπιρτόζικο «άσπρο» μέ 
αφθονία χύνονταν στα ποτήρια, ενώ δρεκτικώτατοι μεζέδες από ψητά, που
λερικά, χοιρινά (μπριζόλες καί λουκάνικα) τουρσιά καί τυριά τραβούσαν 
διαρκώς τούς χορευτάς κοντά τους. Καί τό γλέντι εξακολουθούσε έτσι μέσα 
σέ αδιάπτωτη ευθυμία χωρίς καμμιά παρεξήγηση, χωρίς καμμιά ασχήμια ως 
τό πρωΐ.

Τά δω δεκάμερα .—Μέρες χαράς καί διασκέδασης για ολους ανεξαι
ρέτως ήταν καί οϊ «Χριστόμερες». Τά άαβούλια καί τά « παιχνίδια» ή «λα- 
λήματα» Β) δεν έπαυαν καθ’ ολο τό δωδεκαήμερο. Παρέες, παρέες γύριζαν 
οΐ ανδρες μέ τά όργανα στα σπίτια για νά ευχηθούν. Ούτε τό κρύο τό βαρύ, 
ούτε τό χιόνι πού «μπόγια» 4) ήταν στρωμένο κάτω, τούς τρόμαζε. ’Έτσι οΐ 
«μαχαλάδες» αντηχούσαν από τραγούδια, άαβούλια, ζουρνά καί κλαρίνο.

Τό ΰ'έατρον ,—Κατά τούς μακρούς μήνες τού χειμώνα εκτός άπό τις 
άλλες διασκεδάσεις οΐ Σκοπιανοί είχαν καί τό θέατρό τους. Ή  ένωση ό 
«Όρφεύς», πού άπό χρόνια την είχαν ιδρύσει οΐ φιλόμουσοι νέοι τού Σκο
ποΰ, ώργάνωνε κάθε χρόνο δυο τρεις θεατρικές παραστάσεις καί τις εισπρά
ξεις τις διέθετε γιά τά σχολεία. 01 παραστάσεις αυτές γίνονταν στο Παρθε
ναγωγείο πού ήταν μιά μεγάλη καί ευρύχωρη αίθουσα χωρισμένη μέ ξύλινα 
χωρίσματα σέ 3 άλλες. Τά χωρίσματα αυτά εύκολα σηκώνονταν καί τό σχο
λείο διεσκευάζετο σέ αίθουσα τελετών. ’Αργότερα προσετέθη μιά καινούρια 
αίθουσα πλάγι στις άλλες—γιά τις ανάγκες τού σχολείου—ή οποία χτίστηκε 
λίγο ψηλότερα καί χρησίμευε καί ως σκηνή.Όσο γιά τά σκηνικά, κατεσκευά* 
σθησαν αρκετά καί μέ κάποιο γούστο, τά όποια μέ τον καιρό τελειοποιούν
ταν. Τά πρώτα χρόνια έπαιρναν στις παραστάσεις μέρος—παίζονταν τά έργα 
τοΰ Περεσιάδου : ή Γκόλφω, ή Έσμέ, ή Σκλάβα καί άλλα καί ακολουθούσε 
πάντα μιά κωμωδία—μόνον οΐ νέοι τής «Ένώσεως», πρωταγωνιστούσαν οΐ 
διδάσκαλοι, καί οΐ ίδιοι νέοι έπαιζαν καί τούς γυναικείους ρόλους, Αύτό, τό 
υπαγόρευε ή αυστηρότητα τών ηθών τής εποχή; εκείνης (1900 περίπου).’Αρ
γότερα δμώς δέχθηκαν νά παρουσιασθούν στή σκηνή οΐ δασκάλισσες πρώτα 
καί οΐ αδελφές τών νέων πού είχαν ρόλους, έπειτα. Ή  επιτυχία τών παρα*

1) Τό μπρούσκο, δ μπογιαμας, ό πελΐνος, ονόματα κρασιών.
2) πελΐνος=κρασΐ άσπρο αρωματισμένο μέ αψιθιά.
3) παιχνίδια—λαλήματα=μουσικά όργανα (βιολί, κλαρίνο, λαούτο).
4) μπόγια=τό μπόγι τού άνθ’ρώπου=άνάστημα' εδώ έχει τή σημασία μέτρα.
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στάσεων τώρα μέ την εμφάνιση καί γυναικών στη σκηνή ήταν μεγάλη. Οΐ 
ερασιτέχνες ηθοποιοί έβαζαν δλα τους τά δυνατά νά είναι πάντοτε στο ρόλο 
τους και τό παίξιμό τους νά γίνεται μέ τέχνη.

. Ή  δράσις αυτή τοϋ συλλόγου των νέων σέ έργα ευγενικά και κοινω
φελή εσπρωξε και τις κυρίες και δεσποινίδες του Σκοπού νά τούς μιμηθοΰν. 
Και έτσι κατά το 1912 περίπου ιδρύεται ό «Σύνδεσμος των Κυριών και Δε
σποινίδων ή Ελπίς». Σέ μικρό διάστημα από τής ΐδρύσεώς του καταρτίζει 
μανδολινάτα μέ την διεύθυνση αυτής τής Προέδρου του Συνδέσμου και τότε 
Δίϊυθυντρίας τοΰ Παρθεναγωγείου Ελπινίκης Άλεξιάδουκαί δίνει την πρώτη 
του θεατρική παράσταση μέ τό έργον «ό ’Αθανάσιος Διάκος». Τούς ρόλους 
ολους—άνδρών και γυναικών—τούς ΰπεδύθησαν οι πιο μορφωμένες Δ)δες 
τών καλυτέρων οικογενειών, ενώ κατά τά δια?,είμματα ή μανδολινάτα εκτε- 
λοΰσε διάφορα μουσικά κομμάτια, από τά όποια τά περισσότερα ήταν πα
τριωτικά. Τό κοινό ασυνήθιστο σέ τέτοιου είδους ψυχαγωγία ενθουσιάστηκε 
τόσο μέ τό πατριωτικόν περιεχόμενον τής όλης θεατρικής εορτής, πού ξέ
σπασε στο τέλος τής παραστάσεως, σέ παταγώδη χειροκροτήματα.

Αυστυχώς τήν πνευματική αυτή κίνηση τοΰ Σκοπού και τήν προδευ- 
τική προσπάθεια τής νεολαίας ήρθε νά διακόψη ό σκληρός διωγμός τοΰ 1915.

’Ανο ιξ ιάτ ικα  π α ν η γ ύ ρ ια ,—Μέ τις αποκριές έκλεινε ή χειμωνιάτικη 
περίοδος. Τό άνθισμα τής μυγδαλιάς και 6 ερχομός τοΰ πρώτου χελιδονιού 
έφερναν τό ξύπνημα τής ζωής στήν ύπαιθρο. "Ενα σωρό αγροτικές δουλειές, 
σκάψιμο, κλάδεμα άμπελιών, κλάδεμα δέντρων, σπορά διαφόρων καρπών, 
καλοΰσαν όλους εξω στα χωράφια, στ’ αμπέλια, στους κήπους μέ τΙς πρώτες 
καλοκαιριές. Σκάβουν, οργώνουν, κλαδεύουν, σπέρνουν, πλήθος αγρότες και 
γεμίζουν τά λιβάδια, τ’ αμπέλια, οι ρεματιές μέ τις χαρούμενες φωνές. Μαζί 
τους χαίρεται όλη ή γύρω φύση. Τά πουλιά, τά μελίσσια, τά ζουζούνια, τά 
λουλούδια, τά νερά. Καί δλα μαζί πλάθουν ένα πολύφωνο τραγούδι καί γιορ
τάζουν τό μεγάλο πανηγύρι τής άνοίξεως.

’Από τό Πάσχα κι* ύστερα άρχιζαν τ’ ανοιξιάτικα πανηγύρια. 'Όλη 
ή εβδομάδα τής Διακαινισίμου περνούσε μέ χορούς καί μέ γλέντια. Τήν Τρίτη 
μέρα τοϋ Πάσχα στήνονταν χοροί έξω στ’ αλώνια. Τά «λαλήματα» '), τά τρα
γούδια καί οΐ φωνές άντηχοΰσαν στούς γύρω λόφους. Οΐ τέσσερις συνοικίες 
τοΰ Σκοπού συναγωνίζονταν ποιά θά έστηνε τον καλύτερο χορό. Τήν ΓΙέμ- 
πΐη τό απόγευμα φεύγανε πολλοί για τον «"Αη Θόδωρο», ένα εξωκκλήσι, ώς 
μιά ώρα δρόμο μακρυά, μέσα σ’ ένα πυκνό βαλανοδάσος.’Εκεί πήγαιναν γιά 
νά γιορτάσουν τό «Μπαλουκλή» 3) πού ήταν τήν άλλη μέρα τήν Παρασκευή. 
Οΐ πανηγυριώτες άλλοι μέ αμάξια, άλλοι μέ ζώα καί άλλοι πεζή, εφωδια- 1 2

1) λαλήματα—όργανα μουσικά.
2) Μπαλουκλή=τουρκ, λ. από τό μ*ίαλούκ=,ψάρια. Ζωοδόχος πηγή.
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σμένοι δλοι μέ τά απαραίτητα σκεπάσματα και φαγητά περνούσαν τδ βράδυ 
στο δάσος καί την Παρασκευή μετά τη λειτουργία έστηναν χορό στα ξέφωτα 
τοΰ δάσους. ’Αργά τδ απόγευμα γύριζαν για τδ Σκοπό καί σταματούσαν στην 
«Ά γ  ιούδα» ι )—σ’ ένα μεγάλο ;«άλάν» 1 2 3 4 5 6) πού ήταν τδ εκκλησάκι τής ‘Αγιού
δας έξω άπδ τ’ αλώνια—δπου συνεχιζότανε τδ γλέντι και εκεί λάβαιναν μέ
ρος καί άλλοι πού είχαν πάγει στδν "Δη Θόδωρο, 'Γην Κυριακή τοΰ Θωμά 
τδ απόγευμα γιόρταζαν «τη Θεού τδ πανεγύρ’» 8) σέ μια τοποθεσία προς τά 
Ανατολικά τοΰ Σκοπού μέσα στ’ αμπέλια πάνω σ’ ενα λοφίσκο. ’ Εκεί θυ 
σίαζαν αρνιά δσοι είχαν τάξιμο καί μοίραζαν στούς φτωχούς. Την άλλη μέρα 
τή Δευτέρα ήταν τδ επίσημο γιόρτασμα τής «Άγιούδας». Γενική ήταν ή έξο
δος στο πανηγύρι αυτό. Οί χορευταί ήταν αμέτρητοι καί πλήθος οίθεαταί.

Ή  *Αγία Τριάδα .—Τδ πανηγύρι όμως των πανηγυριών τοΰ Σκοπού 
ήταν ή «'Αγια Τριάδα», τρεις ώρες άπδ τδ Σκοπό μέ βωδάμαξο. Έδώ ξε· 
περνούσε κάθε όριο εορτασμού. Τδ πανηγύρι κρατούσε τρεις μέρες. Ξεκινού
σαν άπδ τδ Σκοπό Σάββατο πρωί καί γύριζαν Δευτέρα βράδυ. Δυο νύχτες 
κοιμόνταν εξω στδ βουνό, γύρω στήν εκκλησία τής 'Αγίας Τριάδας. Τδ πώς 
γιόρταζαν οΐ Σκοπιανοί τδ πανηγύρι αυτό ήταν γνωστό και στά γύρω μέρη, 
γ ι’ αυτό ένα σωρό ξένοι ήρχονταν στδ Σκοπό από μέρες γιά νά βρεθούν εκεί 
καί νά λάβουν μέρος καί αυτοί στδ πανηγύρι.

Καί τώρα άς ξαναγυρίσω στά παιδικά μου χρόνια για νά σάς πάρω 
μαζί μου στήν όμορφη πατρίδα μου, στδ σπίτι μας, μιά εβδομάδα πρδ τής 
εορτής.—«Ά  *) πάμ’ στήν 'Αγιά Τριάδα καί μείς ;» ρωτούσαμε κάθε τόσο 
τ’ άδέλφια μου κΓ εγώ, μικρά παιδάκια τότε, πότε τή μητέρα μας καί πότε 
τον πατέρα μας. «Νά ή νουνά ετοιμάζάαι’ καί ή άμνια *) ή Σμαράγδα κΓ 
αύιή. Τά παιδιά τής νουνάς, ή Βανθούλα κΓ ό Άριστοκλής, μάς εΐπανα 
πού παζάρεψανα ®) καί τδ £ΐρατζή» ! 7).

—«Ά  πάμ’ άέ καλά, ά πάμ’ κΓ εμείς’ ώ ! ω ! μέ ζάλ’σετε τδ κεφάλ’ 
μου, μέ ξεκούφανετε πέ τις φωνές σας. Παγαίντε πια πέ δώ πέρα», μάς έλεγε 
ή μητέρα καταθυμωμένη μέ τή μουρμούρα μας. Καί τότε τρέχαμε στδν πα
τέρα,—'«Ά  πάμ’, πατέρα, στο πανεγύρ’ ; 6λ* όλ* ά πάνα, μόν3 μείς δέ θά

1) Άγιούδα—είναι άγνωστον στήν μνήμη ποιας 'Αγίας ήταν τό πανηγύρι 
τής Άγιούδας. Στις Σαράντα Εκκλησίες την ήμερα πού στό Σκοπό γιόρταζαν την 
Άγιούδα, έκεΐ γιόρταζαν την 'Αγία Φωτεινή.

2) άλάν=άνοιχτό μέρος.
3) «Τή Θεοΰ ιό πανεγύρ*»=Πώς γίνονταν «τή Θεοΰ τό πανεγύρ’» αναφέρω 

κατωτέρω είς τό περί « ’Ηθών, έορταστικών εθίμων καί προλήψεων» μέρος.
4) ά= θά, ά παμ’= θα  πάμε.
5) άμνια= άντί κυρία. *Η άμνια ή Έλέν', ή άμνια ή Μαρ'γώ. "Ετσι συ

νήθιζαν νά φωνάζουν οί μικρότεροι τις μεγαλύτερες.
6) παζάρεψανα=συμφώνησαν.
7) κιρατζής=άμαξάς πού νοίκιαζε τό αμάξι του.
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π’ά μ ν —«Καλά, καλά, ά δώ, ά χορατέψω τον .Παν.αγιώτ1 * 3 to Κόσμαρο' σά 
δε πάγ’ άλλο να, νά πάγ3 μάς». Και περιμέναμε νά βραδυάση καί νμ γυρίση 
«πέ τό τσαρσί» *) ν3 αρχίσουμε πάλι τά ίδια μόλις τον βλέπαμε νά μπαίνη 
την «σοκακόπορτα» a).— «Ήβρες ηιρατζή» ; ά πάμ3» ; Τί χαρά ήταν εκείνη 
πού νοιώθαμε. δταν τέλος παίρναμε την ποθητή απάντηση ! — «Ά  πάμ3, ά 
πάμ3», καί «κοιτάμε νά λέη στή μητέρα μας. «*Έ ! Χρυσώ, παζάρεψα άμάξ3 
νά τδ ξέρ3ς. Θέλ3 νά άρχινίσ’ς νά έτοιμάζ3ς». Πόσα αφτιά είχαμε κείνες τις 
μέρες τότε ! Τί καλά παιδιά πού εΐμασταν ! « Ά  σέ βοηθήσουμ3 μητέρα καί 
μ εις * 'Ό,τι θέλ3ς, τής λέγαμε πρόθυμοι, ενώ τά βράδυα ξαπλώναμε στο 
στρώμα μας καί κάναμε χίλια σχέδια: Ποιος θά κάθεται εμπρός στη τσέργα 
για νά βλέπη καλλίτερα εξω, τί φόρεμα θά φορέσωμε καί τί «ζαχαρκά» ®) 
θ 3 άγοράσωμε από την ‘Αγία Τριάδα, πού πάντα ήταν άφθονα καί γαργα- 
λιστά σ3 δλα τά πανηγύρια.

*Η μητέρα την άλλη μέρα χθά έβαζε πλύση καί θά έπλυνε καί θά σ ι
δέρωνε δσα ήταν γιά νά πάρωμε μαζί μας. Θ3 άνοιγε ακόμα τά σεντούκια 
της, νά βγάλη ένα σωρό άλλα — τά καλλίτερα της — γιατί στο «πανεγύρ3» 
«ήλά 4) φανή» ή άξια καί ή «καλονοικοκερά». «Παάιοΰ φτωχός, στό πανε- 
γύρ3 άρχοάας» λέγει ή Σκοπιανή παροιμία. Θά έβγαζε λοιπόν ενα τραπεζο- 
μάντηλο πρόχειρο «σαντρατσωτό» άσπρο μέ κόκκινες γραμμές «πέ τις πετσέ
τες άου» καί ενα άσπρο ψηφωτό γύρω, τριγύρω μέ δαντέλλα, πετσέτες τοϋ 
φαγητού καί «πατσαβροΰδες» γιά τό σκούπισμα των χεριών την ώρα πού 
τρώγανε, όλες ψηφωτές; καί αυτές σαν τό τραπεζομάντηλο. Μια μεγάλη 
«μάρκα» μέ τ’ αρχικά τού ονόματος τής μητέρας μου, κεντημένη μέ κανα- 
βοβελονιά μέ κόκκινη καί «μπλού» κλωστή στόλιζε μια πλευρά τού άσπρου 
:τραπέζομάντηλου. Ή  ίδια μάρκα μικρότερη δ'μως ήταν καί στις πετσέτες 
τού φαγητού καί ακόμα μικρότερη στις «πατσαβρούδες».

Μαζί μ3 αυτά θά έβγαζε ένα «στεμέλ3» 5 6) κι3 αυτό μέ δαντέλλα γύρω 
καί τη μάρκά της, γιά νά σκεπάση μ3 αυτό κεΐ στό πανεγύρι τό σκαμνί β) 
πού θά παίρναμε μαζί ,μας γιά τό «ρακίκεφι», κι3 ακόμα καί to καλλίτερο 
της άσπρο ψηφωτό σεντόνι, μέ μια δαντέλλα, ώς μια πιθαμή φαρδιά—στις 
δυο άκρες. Αυτό θά τό έβαζαν πάνω στην τσέργα έτσι πού ή δαντέλλα νά 
'πέφτη στό εμπρός μέρος τού αμαξιού.

Κατόπι θ* άνοιγε τη μεγάλη «πραματευτάδικη σεντούκά», πού φ.υ*

1) ισαρσ'ι λ. τουρκ.— αγορά* πέ τό τσαρσί—άπδ την αγορά.
‘2) σοκακόπορτα=ή πόρτα τοΰ δρόμου1 έγινε άπό τό σοκάκ λ, τ.=δρόμοι:.
θ) ζαχαρκά=κουφέτα, καραμέλλες κλπ..
4) ήλά=ήθ·ελε νά φανή=θ·ά φαινόταν.
5) Στεμέλ’ =  μικρό τραπεζομαντηλάκι έπίτηδες γιά τά σκαμνιά ή γιά άά

πανέρια. , \
6) 2καμνί—μικρό καί χαμηλό τραπεζάκι τετράπλευρο.
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λάγονταν τά μέλ ινα  : κιλίμια, χράμια, κάπες κλ.π., καλοπλυμένα δλ« στον 
ποταμό από τις μέρες πού τά ξέστρωσαν και φυλαγμένα μέ καπνόφυλλα κα·ι 
κομμάτια άμεταχείριστου σαπουνιού για να μη τά φάγη ή «μόρτσα» *). Θά 
έπαιρνε άπό κει μέσα ένα «σιτζαάέ s) λουρωτό» και ένα «ξεφαδιαστό» μέ 
λουλούδια  ̂καΐ δυο μεγάλα πουλιά, Στην απάνω μεριά φάνταζε τ* όνομά τους 
ολόκληρο και στην κάτω τό έτος πού «έφαινε». 'Όλα αυτά ήταν ύφασμένα 
και κεντημένα στον αργαλειό άπό τά χέρια της. “Υστερα θά ξεχώριζε και δυο 
κιλίμια «λουρωτά»* ενα για πάνω στην «τσέργα» κι’ ενα για νά απλώσουν 
κεΐ στο «πανεγύρ1 2 3»  κάτω στη γη.

“Υστερα θά πήγαινε στην κάμαρα τη «μουσαφιρικιά», θ ’ άνοιγε τη 
«μουσάντρια» και θά κατέβαζε άπό τό «γιούκι», πού ήταν δλα τά «καλά 
στρώματα και τά σκεπάσματα» ενα στρώμα, δυο «σιλτέδες»3) δυο παπλώ
ματα, σεντόνια και δυο μαξιλάρες, τ)ς πιο καλές δλο ψιλή «παστιτσα» 4) και 
δαντέλλα «άνδρετέ» 5 6) στις δυο άκρες, μέ κιλίφια «καναριά» ”).

Σ1 δλες αυτές τις ετοιμασίες έμεΐς τρέχαμε πίσω της στη «νουρά της»* 
δπως έλεγε πολλές φορές, και σκύβαμε εδώ και σκύβαμε κει στά σεντούκια 
νά δούμε καλά, νά ξεδιπλώσωμε αυτό, ν’ άνοίξωμε κείνο, νά κάνωμε χίλιες 
ερωτήσεις, σά νά τά βλέπαμε γιά πρώτη φορά.

«Τι έν αυτό, μητέρα ; Γ’ά τό κάνουμ* κείνο ;» ’Έτσι γιά νά γίνεται 
λόγος γιά τό πανηγύρι, γιά τις ετοιμασίες, γιά ν’ άκοϋμε άπ3 τό στόμια τής 
ίδιας μας μητέρας, πράγμα πού μάς έπειθε πια πώς δέν ήταν -ψέματα, πώς 
θά πηγαίναμε και ’μεϊς στο πανεγύρ3». Κι3 έκοβαν κι3 έρραβαν οί γλωσσί- 
τσες μας άπό την μεγάλη, την ανέκφραστη χαρά.

Την παραμονή πιά, την Παρασκευή—θά φεύγαμε Σάββατο πρωί— 
κατέβαινε και ή μεγάλη «καλαθούνα»—ήταν κρεμασμένη στο «κελλάρι»—μέ 
τά δυό της καπάκια, πού ήταν αποκλειστικά γιά τά πανηγύρια.

’Έτσι, τήν τελευταία χρονιά πού πήγαμε—θυμάμαι ήταν προ τού 
σκληρού διωγμού τού 1915—άμα είδαμε τήν καλαθούνα νά κατεβαίνη και 
πάλι, πεταχτήκαμε μέ χαρούμενες φωνές καί ζητούσαμε κι* εμείς νά βοηθή
σουμε σιό τακτοποίημα των πραγμάτων μέσα σ3 αυτήν.

—«Μεΐς ά καλοΑέσουμ3 τά πράματα τής καλοθούνας, μητέρα, μεΐς», 
προθυμοποιηθήκαμε. Ή  μητέρα μας, πού είχε νά φροντίση γιά αλλα σπου

1) Μόρτσα—σκόρος. Τον λένε καΐ «τέρδα».
2) Σιτζαάές — μικρό κ «’ι στενόμακρο χαλί γιά πάνω ατούς σιλτέδες ή καί 

στά σέτια καμμιά φορά.
3) Σιλτέδες, ό σιλτές — μικρά στρώματα μέ λίγο βαμβάκι ή μαλλί μέσα, πού 

τά είχαν πάντα στρωμένα εμπρός στο τζάκι ή στή σόμπα γιά νά κάθωνταΐ.
4) παστίτσα=πιετάκια.
5) άνδρετέ=άπό τή Γαλλική λέξη entre—deux.
6) καναριά=κίτρινα. .



138 “Ελλης Καλοιάρδου

δαιότερα καί πού μα; εμπιστευότανε τώρα πια πού είχαμε μεγαλώσει λίγο, 
αφού μας έφερε αύτά πού θά βάζαμε μέσα και μας έδωσε οδηγίες, μας 
άφήκε και εφυγε. Όλη μας τη νοικοκυροσύνη την δείξαμε τότε. Βάλαμε μέ 
τάξη κάτω —κάτω διάφορα τενεκεδένια κουτιά. 'Ένα μέ αλάτι ψιλοκοπανι- 
σμένο—πλυμένο και στεγνωμένο στον ήλιο πριν τριφτή για νά είναι άσπρο 
—και ένα κουτί μέ μαΰρο πιπέρι. Τό «καβοκουτ9» μέ τά δυό του χωρί
σματα—για τή ζάχαρη και τόν καφέ,—το άλατερό άδειο, για νά μή χυθή τό 
αλατοπίπερο. Έ να «κουρούπ9» ') γλυκό και μια «κεσέ» άδεια, για νά προ
σφέρουν στο πανηγύρι στους «μουσαφίρηδες», τά μαχαιροπήρουνα τυλιγμένα 
μέσα σέ μια πετσέτα και τά φλυτζάνια τού καφέ. Πάνω βάλαμε τις πετσέτες 
και τά τραπεζομάντηλα για νά μή τσαλακωθούν.

Τήν ’ίδια ώρα ή μητέρα τακτοποιούσε μέσα σέ μια μεγάλη κοφινά 
κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια, τά "ψωμιά (5—6 ψωμιά σπιτικά) ενα δίσκο, 
μισό κασέρι, τυρί τουλουμίσιο, βούτυρο, σ9 ένα μπουκάλι λαδόξιδο, καί ο,τι 
άλλο νόμιζε πώς θά χρειαζότανε γιά τό μαγείρευμα και τό σερβίρισμα. Ό  
πατέρας πάλι κατέβηκε στό κρασομάγαζυ καί γέμισε ενα μικρό βαρελάκι 
κρασί, μιά άαμιτζάνα πελΐνο, και ένα «χιλιάρικο» άσπρο. ’Έφερε ακόμα καί 
«πέ τό τσαρσί», ένα «πεάακοσιάρ’κο» κονιάκ καί ένα ρακί. Ένώ γίνωνταν 
ολ9 αύτά έμεΐς τά παιδιά, πότε—πότε πετιόμαστε κ ι9 έξω στην «πατωσιά» 1 2 3) 
γιά νά δούμε άν έρχεται τό αμάξι. Κι9 όταν είδαμε τέλος ν9 ανοίγουν οΐ «πορ- 
τάρες® ε) μας καί νά μπαίνουν μέσα στην αύλή τά καλοθρεμμένα βώδια κα
μαρωτά καμαρωτά μέ τις μπουρλιές τά «χάντρα» καί τά «χαμαγλιά» στα κέ 
ρατά τους, σέρνοντας τ9 αμάξι, πήραμε τρία—τρία τά σκαλοπάτια τής πέ
τρινης μας σκάλας και τρέξαμε κοντά τους.

— «Κουτρούνα 4 5) ναί, κουτρούνα ;» ρωτήσαμε τόν £ΐρατζή.
—«Μόν9 σά da πειράξτε» μάς εΐπε αύτός και τραβώντας τά βώδια 

από τά σκοινιά, έκανε μισό κύκλο Xs αμάξι γιά νά «γυρίσ9» καί νά είναι αύ 
ριο έτοιμο νά βγή κατ9 ευθείαν έξω, γιατί όταν εΐναι φορτωμένο τ9 αμάξι, 
είναι δύσκολο τό «γύρισμα». "Υστερα τά «ξέζεψε» καί τά έδωσε στον πα- 
ραγυιό του νά τά πάγη στη βοσκή. Θά τά έφερνε τήν άλλη μέρα πρωί-πρωί.

Τώρα ο Παν9γιώτ9ς ό κιρατζής μαζί μέ τόν πατέρα άρχισαν νά κά
νουν τήν «τσέργα». Ετοίμασαν ο—6 βεργιά 6) ξύλινα ανοιχτά από μιά με-

1) Κουρούπ*=βάζο πήλινο δπου φύλαγαν τό γλυκό.
2) Πατωσιά=τό επάνω μέρος τής σκάλα; πού μοιάζει μέ βεράντα, στρω

μένο μέ σανίδια.
3) Πορτάρες=μεγάλες πόρτες πλάγι στή μικρή πού άνοιγαν γιά νά μπή 

στήν αύλή αμάξι ή ληνός.
4) Κουτρούνα= κουιουλοΰν=κουτρώ=χουτουλώ, άπό τό κοΰτρα=μέτωπο 

κεφαλή.-
5) Βεργιά=στεφάνια βαρελιών
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0Lot- “Υστερα παίρνοντας ενα - ένα, έδεναν μέ σπάγκο την μια άκρη του στο 
ένα «σερένι» ’) τού άμαξιοϋ και την άλλη άκρη στο άλλο. Ά φοΰ τά έδεσαν 
ολα, σέ αρκετή απόσταση τό ενα από τό άλλο, τά στερέωσαν υστέρα μέ 4 μα- 
χρυές βέργες—τις έβαλαν σταυρωτά στά βεργιά—κα'ι άπλωσαν μέ προσοχή 
πάνω σ' αυτά τό άσπρο «ψηφωτό» σεντόνι, φροντίζοντας ή δαντέλλα νά κρέ
μεται εμπρός μέ χάρη. Πάνω από τό σεντόνι έβαλαν μια ψάθα και πάνω 
από τήν ψάθα τό «κιλίμ» καί τό ράψανε υστέρα καλά δώ καί κεϊ στά «βεργιά» 
πιάνοντας μαζί καί τήν ψάθα καί τό σεντόνι γιά νά γίνη ή τσέργα πιό στε
ρεά καί μάζεψαν τις άκρες τοϋ κιλιμιού για νά μή σέρνωνται στους «τρε- 
χούς» καί λερώση. Μέσα στ5 αμάξι πάνω στά σανίδια άπλωσαν μιά μικρό
τερη ψάθα καί πάνω σ’ αυτή δυο σιλ,τέδες. ’Έτσι τό αμάξι έγινε τώρα μιά 
στενόμακρη θολωτή καμαρούλα. Κατόπι άρχισαν νά κατεβάζουν τά πράγματα 
πού θά παίρναμε μαζί μας καί νά τά «γεολεστίζνα» a) στο βάθος τ’ αμα
ξιού. Βάλανε πρώτα ένα μικρό σεντούκι πού είχε μέσα τά ρούχα. Πάνω στο 
σεντούκι τό στρώμα καί τά παπλώματα καμωμένα ένα δέμα. Πλάγι στο σεν
τούκι μπήκε ή καλαθούνα καί τά μπουκάλια μέ τά ποτά, ενώ έξω άπό τήν 
τσέργα στήν «νουρά» τοΰ αμαξιού δέσανε τήν χοφίνα μέ τά τρόφιμα καί 
πιατικά, τό βαρελάκι to κρασί καί τό σκαμνί. Τήν άλλη μέρα σηκωθήκαμε 
πολύ πρωί, ντυθήκαμε καί'κατεβήκαμε στήν αυλή. *Η μητέρα κατέβασε τούς 
«σιιζαάέδες» καί τούς άπλωσε μέσα στο αμάξι πάνω στους σιλτέδες καί τις 
δυο άσπρες μαξιλάρες μέ τά κίτρινα τα χιλίφια, Αυτές ιΐς έβαλε εμπρός · εμ
πρός στ’ άμάξι. Ψηλά στο θόλο των βεργιών έδεσε ό πατέρας καί τό φανάρι 
μ1 ένα ολόκληρο σπαρματσέτο, ενώ 5—6 άλλα σπαρματσέτα καινούργια καί 
αυτά τά έχωσε μέσα στήν καλαθούνα, άνοίγοντας λίγο τό ένα καπάκι της.

Καί τώρα άνυπομονούσαμε πότε θά «κινήσουμ’» ®). Πηγαίναμε καί 
ερχόμαστε σ’ ένα δυο γειτονικά σπίτια πού ετοιμάζονταν καί ’κεΐ γιά τό πα
νηγύρι.— «Ή  νουνά έζεψάνα καί τά βουβάλια καί ’μεις τά δικά μας τά βώ- 
δια δέ φάν’κανα κόμ’υ φωνάζαμε μπαίνοντας λαχανιασμένοι στήν αύλή μας.

Τέλος έφτασε καί ή δική μας ώρα πού θά «κινούσαμ’». Ό  παρα- 
γυιός έφερε τά βώδια. Τά έζεψαν. Μεΐς κρατώντας τά πανωφόρια μας στά 
χέρια γυρίζαμε γύρω γύρω στ’ άμάξι καί ρωτούσαμε' μέ άγο)νία.

—«’Ά  νέβουμ’ ; πότε ά νέβουμ ;»
Ή  μητέρα κλείδωσε τήν πόρτα τής σκάλας καί κοντοστάθηκε γίά μιά 

στιγμή έχει στήν πατωσιά «μή λάχ’» καί ξέχασε τίποτε.
Ό  κιρατζής πέρασε μιά μικοή στάμνα μέ νερό άπό τό χέρι της, στήν 

«κλημνιά» 1 2 3 4) τοΰ αμαξιού, έρριξκ μιά τελευταία ματιά στ’ άμάξι καί έπιασε

1) Σερένι—τό πλαγινό τό αμαξιού.
2) Γερλεστίνζα=τακτοποιοΰν, γερλεστίζω^ιακτοποιώ.
3) Κινήσουμ’=ξεκινήσουμε.
4) Κλημνισ=;;ύλο ορθό πού άκουμπά τό σερένι. Τ ’ άμάξι έχει 4 κλημνιές

Λαογοαφίϋά Σκοπού ‘Ανατολικής Θράκης
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τού; «τσιγάδες» ‘) τών «τροχών» για νά βεβαιωθή πώς δεν κουνιέται κα
νείς. "Υστερα .άνοιξε τις πορτάρες κι* 1 2 3 έβγαλε σιγά σιγά τ3 αμάξι έξω στο 
δρόμο. *0 πατέρας μας βοήιθησε ν3 ανεβούμε καί μας έβαλε νά καθήσωμε 
μέσα. Τί χαρά ήταν εκείνη πού νοιώσαμε τότε I

— «Σκουπ’σανα τά ποδάρια άους ;» φώναξε ή μητέρα βγαίνοντας κι3 
αυτή από τή «σοκακόπορτα». «Νά τά βγάλνα τά σκαρπ άους, νά τά 
βγάλνα. "Α λερώσνα τό σιτζαθέ».

-—-«Τά έβγαλαμΥ τά έβγαλαμ3» είπαμε ολα μαζί μέσα από την τσέργα 
ενώ ή καρδούλα μας, πήγαινε νά σπάση από τή χαρά καί τή συγκίνηση. Καί 
αλήθεια ξέροντας από άλλοτε πώς δεν έκανε νά μπαίνωμε στο τόσο καθαρο- 
στρωμένο αμάξι μέ τά παπούτσια, τά είχαμε βγάλει ίΐάνω στον «αρμό» ανε
βαίνοντας καί νά τώρα τά πήραμε καί τά χώσαμε κοντά στήν καλαθούνα— 
σηκώνοντας λίγο τούς «σελτέδες»,—κάτω στη ψάθα.

Ό πατέρας άφοΰ βοήθησε καί τή μητέρα νά άνεβή καί νά μπήμέσα, 
έκλεισε ύστερά τις πορτάρες καί βγαίνοντας από την μικρή πόρτα τήν τρά 
βήξε δυνατά γιά νά κλείση καλά. "Ενα «τράκ»—«τράκ» έκανε τό «κουκου- 
ρίκ3» 3) άης μέ τό ορμητικό κλείσιμο. Εμείς πού μόλις συγκρατιόμαστε μέσα 
στην τσέργα, άπ3 τή μεγάλη τή χαρά, ξεσπάσαμε σέ «χάχανα» καί φωνάζαμε. 
«3Αθίο, άάιο» σά νά απαντούσαμε στο «τράκ» «τράκ» τής εξώπορτας μας. 
Πάτησε καί δ πατέρας τώρα στον «άρμό» 5) καί μ3 ένα πήδημα βρέθηκε κα
θισμένος πάνω στις άσπρες μαξιλάρες, ενώ τά πόδια του τά είχε έξω.Ό «κι- 
ρατζής» τού δίνει τότε τή «φκέάρα» 4) γιά νά «φκεάρίζ3» πότε πότε τά βώ· 
δια καί παίρνοντας αυτός τά σκοινιά τών γιουλαριών πού ήταν ριγμένα στο 
ζυγό τράβηξε. Μέσα στ3 αμάξι ολοι κάναμε τό σταυρό μας. «"Ελα Χριστέ 
καί Παναγιά» είπαμε. Ό  πατέρας δίνει τήν πρώτη «φκεάριά» στα ζώα γιά 
νά προχωρήσουν.

Τό αμάξι μας πήρε προς τά πάνω καί τράβηξε κατά τό «Ζαλαχανά» *). 
Δεξιά, αριστερά, κάτω στήν ποταμιά, αντίκρυ στο πηγάδι τον «Tσάgαρ3» 
ώς κάτω στο πηγάδι ιό «Σωφρόνιο», βλέπαμε τσέργιες μέ τά θωριαστά κι
λίμια τους νά πηγαίνουν όλες προς τά «Κοκκ’νιόγια». «Μ ια—δυο—τρεις» 
μετρούσαμε μεΐς καί σκύβαμε μια άπ3 εδώ καί μιά άπ1 εκεί πίσω από τό 
κεφάλι τοΰ πατέρα μας πού μας εμπόδιζε νά δούμε καλά έξω. «Ντέ όλούμ 
ντε, έ, ε» φώναζε κάθε τόσο εκείνος φκεντρίζοντας λίγο τά ζώα. Νά, τώρα

δυο γιά κάθε σερένι.
1) Τσιγάδες=καρφιά σιδερένια πού τά βάζουν στήν άκρα στό άξόνι, γιά νά 

μή φεύγη Θ τροχός.
2) Κουκουρίκ’~τό χερούλι τής πόρτας, τό ρόπτρον.
3) Άρμός=:τό φαρδύ ξύλο τοΰ ζυγοϋ πού χωρίζει τά ζώα.
4) Φκέάρα=βουκέντρι.
*) Σημ. τ. Δ. Γιά τά τοπωνύμια βλ. Άρχεΐον Θρ.' Θησ. τ. ΣΤ' σ. 20β κεξ.
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είμαστε πάνω από τις «Καρυδιές της Χαρτά». Σέ λίγο περνούμε και τον 
ποταμό. Είναι άνοιξη πιά. Τά πολλά νερά τραβήχτηκαν κι’ έτσι τό πέρασμά 
του είναι εύκολο. Μονάχα τό χοντρό χαλίκι του καί κάτι «πλάκες» ανώμαλες 
άπ’ εδώ και άπ’ εκεί στις όχθες του δυσκολεύουν λίγο τό περπάτημα των 
ζώων. Δύσκολο τώρα και τ’ άνέβασμα προς τά «Κοκκ’νιόγια». Όλο «μπα- 
γίρ» ‘) και ό δρόμος αΰλακωμένος, φαγωμένος από τά γερά των βροχών και 
γεμάτος «άροΰλ’» *)·. *Ως τόσο τά βώδια τά καημένα ανεβαίνουν αργά, αργά 
καί τ’ αμάξι «πλαγινίζ’» 1 2 3 4) πότε από τό ένα μέρος καί πότε από τ’ άλλο. 
Είμαστε “ψηλά πιά. Γύρω, τριγύρω, τ’ αμπέλια με τό φύλλωμά τους τό κατα* 
πράσινο, δίνουν θέμα για συζήτηση στους νοικοκυραίους μέ τους «κιρατζηδες»*

— «Νά διοϋμ’ κυρ Γιώργη πώς ά πάγ’ φέτο τό μαξούλ’1» λέγ’ ό κι- 
ρατζής μας στον πατέρα.

—«Δέ μπόρ’ς πέ τώρα νά καταλάβ’ς. Σά δεν πέσ’ καμμιά πάχνη κα
νένα χαλάζ’.... Αυτό νά παρακαλιοϋμ’’ πάχνη και χαλάζ’ νά μή μπέσ’ καί 
μας τά χαλάσ’ .» απάντησε δ πατέρας, πάνω από τ’ αμάξι.

Πάνω στην ομιλία αυτή βγάλαμε καί εμείς τά κεφάλια μας εξο) σαν 
τά χελωνάκια, προσπαθώντας νά δούμε κΓ εμείς. Μακρυά ώς εκεί πού 
έφτανε τό μάτι σου δεξιά καί αριστερά απλώνονταν τ’ αμπέλια τά «Κοκκ’ 
νιόγια». Τά «κουρβοΰλια» *) φουντωτά καί καταπράσινα σέ μακρυές σειρές 
καί σέ ίση απόσταση τό ενα από τό άλλο λές καί καμάρωναν πάνω στην 
κόκκινη γή. «ΓΓ αυτό τά λένα «κοκκ’νιόγια ;» ρωτήσαμε, «Γιατ’ έν κόκκινο 
τό χώμα ;» «—Γι’ αυτό, ναι, γ ι’ αυτό» μάς απάντησαν.

’Εδώ τό «μπαγΐρ» ήταν μεγάλο, ο πατέρας κατέβηκε απ’ τό αμάξι 
γιά νά τό ξαλαφρώση λίγο καί για νά ξεμουδιάσουν καί τά πόδια του.

"Ενα σούσουρο έγινε μέσα στην τσέργα καί κουνηθήκαμε και τά τέσ· 
σέρα, γιά νά καταλάβωμε τό θεωρείο τον πατέρα μας. Μά μιά φωνή τής 
μητέρας μάς έβαλε όλα στή χθέση μας.

—«Νά κάτσ’τε όλα λήγορα 3) κεΐ ποΰ γείστε. Νά μή κουνηθή κανίνα 
σας γιατί σείς τό ξέρτε.»

—«Ά  κάτσω ’γώ», είπε ο αδελφός μου «τ’ά γεν’ καί σύ.»
—«Ό χ’ κανίνα σας.’Έτσ’ μιά φορά ενα παιδί πού ήθελε νά κάται ®) 

μπροστά στ’ άμάξ’—δέ ξέρω πού πήγαινάνα—γιά νά «σιργιανίζ5 6», τό πήρε 
δ ύπνος καί πεκοιμήθκε. Κεΐ πού πήγαινάνα σ’ έναν κατήφορο «πλαγίν’σε» 
λίγο τ’ άμάξ’ καί τδ παιδί έτσι πού κοιμούάανα έπεσε κάτ’ καί τό τσαλαπά-

1) Μπαγΐρ—ανήφορος.
2) Όραΰλ’ δ άροϋλο;=πέτρες ριγμένες στό δρόμο-
3) Πλαγινίζ*—πλαγινίζει=γέρνει λίγο.
4) Ιίουρβούλια=τά κούτσουρα τοϋ αμπελιού.
5) Λήγορα=γρήγορα.
6) Κάται=κάθεται.
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τσανα τα βώδια καί οι τρεχοί. Ή  μάνα τ’ύστερα «τσουτσουδομαλλίζάανα» *) 
άμα πόσ1 2 3 παράδες έφκιανε. Καταλάβετε τώρα γιατί δέ θέλω νά κάτστε μπρο
στά ; Νά, και πέ κεΐ πού γεΐστε γλέπτε χαλά».

’Αμίλητα συμμαζευτήκαμε στη θέση μας. Τό τσαλαπατημένο παιδί μέ 
τά πεταμένα μυαλά και τά αίματα to είδαμε γιά μια στιγμή μπροστά μας. 
«Καλά βλέπουμ3 κα) πέ δωπέρα» είπαμε σιγανά μεταξύ μας. Κι3 αλήθεια 
τώρα πού κατέβηχε δ πατέρας είχαμε δλο τό άνοιγμα τής τσέργας εμπρός μας 
και καθώς ή μητέρα μας καθότανε πλάγια, δεν μας εμπόδιζε τίποτε. "Ολος 
6 δρόμος πού ανοιγότανε ήταν γεμάτος άπό πανηγυριώτες. Τσέργες, άλλες 
εμπρός μας, άλλες στα πλάγια—γιατί δ δρόμος ήταν πολύ φαρδύς—αμάξια 
ανοιχτά χωρίς τσέργα άπό πάνω, γαϊδουράκια φορτωμένα, άρτγοπήγαιναν 
προς τό «κουρί» 3) «τή Λέκκα» Τσεσμεσί» πού τά πρώτα του δέντρα φάνη
καν κιόλα. Ήταν δεν ήταν 6 δρόμος άπό τό Σκοπό ώς εκεΐ καμμιά ώρα.

Σαν φτάσαμε στο «Λέκκα Τσεσμεσί» κάναμε ενα σταθμό. Ή ταν δ 
τόπος τής συγκεντρώσεως σά νά ποΰμε. Έχει μέσα στην πυκνή σκιά των 
αμέτρητων άγριοβαλανιδιών «πελιοΰσανα» s) δ'λα τ’ αμάξια. «Πέλκαμ’» και 
μεϊς και κατεβάσαμε μερικά πράγματα, τ’ απαραίτητα για τό σημερινό μας 
φαγητό. *0 πατέρας κατέβασε άπό τό αμάξι τό κιλιμ καί τό έστρωσε κάτω, 
στο πράσινο χόρτο γιά νά καθήσωμε. ’Άνοιξε καί ή μητέρα την καλαθούνα 
κι’ απίθωσε τό «σαντρατσωτό» τραπεζομάντηλο—τό «ψηφωτό» λέγ’ θά τό 
έστρωνε Κυριακή στην «Ά γ ια  Τριάδα»—κι3 έβαλε πάνω ένα—δυο πιάτα μέ 
δρεχτικοηατα ντολμαδάκια άπό αμπελόφυλλα καί ένα άλλο μέ κεφτέδες. 
Ή ταν τά φαγητά πού ετοίμαζαν όλες οΐ νοικοκυρές άπό βραδύς στα σπίτια 
τους, γιά τό «Λέκκα Τσεσμεσί.» 'Όταν ξεφάγαμε τ’ ανεβάσαμε δλα πάλι 
επάνω. Τά άμάξια εζεψαν τώρα καί ξεκινήσαμε ολα μαζί—θάταν ώς 300 — 
τό ένα πίσω άπ’ τό άλλο σέ μια μακρυά σειρά. Στην Α γία Τριάδα φτάσαμε 
αργά τό απόγευμα. Σέ μια πλαγιά τού Μικρού Αίμου πάνω σ’ ένα άνοιγμα 
μέ αρκετά δέντρα γύρω, πανύψηλα καί φουντωτά, φάνταζε ή καινούργια εκ
κλησία τής Α γίας Τριάδας 4 5) μέ τό «χαβοΰζ’» a) τό άγιασμα εμπρός στην 
είσοδο. Λυό τρία μαγαζάκια λίγο πιό κεΐ, καινούργια κι’ αυτά έδιναν, μέ 
την κόκκινη στέγη τους όπως καί ή εκκλησία, μια όμορφη πινελιά στο πρά
σινο φόντο τού τοπίου. Κάτω ή γή κεντημένη μέ μύρια άγριολοΰλουδα, τό

1) Τσουτσουδομαλλίζάανα= μαλλιοτραβγιότανε, τραβούσε τά μαλλιά της 
άπό τόν καημό της. Τσουτσουδομαλλιοΰμ’—άπό τό τσουτσούδα=πλεξίδα. «XI μα* 
κρύες τσουτσοΐδες πού έχ’ αΰιή !»

2) Κουρΐ=δάσος λ-τ.
3) Πελιοΰσανα — απέλυαν τά ζώα. τά ξέζεβαν' σταματούσε τό αμάξι καί 

έβγαζαν τά ζώα άπό τό ζυγό.
4) Πώς χτίστηκε ή 'Αγία Τριάδα, βλέπε «*Αγία Τριάδα Τυρνόβου—Α γία  

Τριάδα Σκοπού».
5) Χαβοΰζ=δεξαμενή. λ.τ.
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ενα άπ* τό άλλο καλλίτερο σέ χρώμα, σέ σχήμα, σ’ ευωδιά.
Πριν φτάσω με καλά · καλά, 6 κιρατζής μας, μάς αφήκε και προχώ

ρησε μόνος για νά προλάβη νά εξασφάλιση ενα δέντρο, γιατί εδώ δεν είχε 
τόσα πολλά δπως στο δάσος του «Λέκκα Τσεσμεσί». "Αμα πλησιάσαμε, τον 
είδαμε από μακρυά νά μάς κάνη χειρονομίες καί νά μάς καλή προς τά εκεί. 
Κεΐ κοντά του ενα δέντρο μοναχικό άπλωνε τά πυκνόφυλλα κλαδιά του και 
σκίαζε αρκετό μέρος. ’Όχι ενα μά καί δυο και τρία αμάξια μπορούσαν νά 
«πελυσνα» εκεί. ΙΙρός τά εκεί διηυθυνε καί ό πατέρας τό αμάξι μας.

—«Νά διοΰμ’ νά φωνάξουμ1 2 3 κανΐνα δικόνα μας» είπε ή μητέρα δταν 
σταματήσαμε καί άπολυσαμε κάτω από τή θαυμασία σκιά του. Κατεβάσαμε 
τώρα όλα τά πράγματα από τό αμάξι καί πρώτα, πρώτα στρώσαμε τό κιλίμ3 
βάλαμε υστέρα καί τούς σιλτέδες με τούς «σιτζαάέδες» από πάνω, ενα από 
δώ καί ενα άπ3 εκεί. Στη μέση τό σκαμνί με τό άσπρο τό «στεμέλ3» καί πάνω 
ό δίσκος μέ τά ποτήρια ήρθαν να συμπληρώσουν τό στρώσιμο. Καί δταν 
αργότερα ό πατέρας κρέμασε καί, ιό φανάρι σ’ ενα κλαδί του δέντρου πού 
έφτανε ακριβώς πάνω από τό σκαμνί, τό μέρος μας εκεί φάνταζε σά μια κα
λοστρωμένη κάμαρα. Πίσω από τό αμάξι, πλάγι σ3 ενα θάμνο, δ κιρατζής 
έσκαψε λίγο καί μάς έκανε κι* ενα πρόχειρο τζάκι γιά τό μαγείρεμα, στήνον
τας δυο πέτρες γιά νά άκουμπά ή κατσαρόλα.

Τό βράδυ κοιμηθήκαμε οΐ μισοΐ μέσα στην τσέργα καί οϊ άλλοι κάτω 
στο κιλίμ3 δπου είχε στρώσει ή μητέρα τό στρώμα. Ίό πρωί τής Κυριακής 
μετά την Εκκλησία άρχιζε τό γλέντι. Τότε γίνονταν οΐ επισκέψεις από τό ενα 
αμάξι στο άλλο. «'Ορίστε καί στ3 άμάξ3 μας» έλεγε ή μιά στην άλλη δταν 
έβγαιναν από την ’Εκκλησία. Μάς, τά παιδιά, πού δεν «εκανε» νά μάς 
παίρνουν στις επισκέψεις, μάς έδωσαν την άδεια νά πάμε νά σιργιανίσουμ3 
τά μαγαζιά. «3Αμά νά μή ξεμακραίν3 τε» φώναξε ή μητέρα, όταν μας είδε 
νά φευγωμε τρέχοντας.

Έκει γύρω στά μαγαζάκια ήταν τό γλέντι καί τό πανηγύρι τών μ ι
κρών. Τουφεκιές, σφυρίγματα, φωνές, κακό. Κάναμε ενα γΰρο νά τά δούμε 
δλα. Πίταν μιά μικρή αγορά. Δυο - τρία μαγαζιά πού τά είχαν νοικιάσει γι’ 
αυτές τις 2 μέρες : ένας μικρός φούρνος καί τ3 άλλα μέ διάφορα μικροπράγ
ματα καί παιχνίδια παιδικά. Ρολογάκια, σφυρίχτρες, τουφεκάκια «γερλεστι- 
σμένα ')» πάνω σέ πρόχειρες «μόστρες a)» τραβούσαν τ3 άγόρια διαρκώς 
κοντά τους. Σέ μιά άλλη μόστρα πολλά κοριτσάκια διάΐ.εγαν χτένες γιά τά 
μαλλιά, «μπουρμάδες 3)>, δαχτυλιδάκια, «φιοϋμπες». Πιο κάτω άγόρια καί 
κορίτσια μαζί εμπρός σ’ ενα πελώριο δίσκο ξύλινο.

Μέσα σ’ αυτόν πού ήταν χωρισμένος σέ πολλά χωρίσματα φάνταζαν

1) Γερλεστισμένα=ταχτοποιημένα.
2) Μόστρες, ή μόστρα=βιτρίνα.
3) Μπουρμάδες—γιαλένια βραχιόλια.
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σέ ολα τά χρώματα τής ϊριδος «μέντες», «ζαχαρχά», κουφέτα. Πήγαμε xie 
εμείς κοντά και ανακατευτήκαμε μέ τ3 άλλα τά παιδιά. Καί όταν αργότερα 
γυρίσαμε στ1 αμάξι μας, έμεΐς τά 3 κορίτσια είχαμε στολισμένα τά χέρια μέ 
«μπουρμάδες» κόκκινους καί μπ?.έ καί τό στήθος μέ μια «φιούμπα» που 
άστραφτε στον ήλιο άπ3 τά πολλά... πετράδια.Ό αδελφός μας πάλι φυσοϋσε
μια φούσκα πού έμοιαζε μέ μπαλόνι καί πού σφύριζε όταν τήν έβγαζε από 
τό στόμα.Έν τώ μεταξύ άρχιζε ή διασκέδαση των μεγάλων. Τά κεράσματα καί 
οί μεζέδες άνοιγαν τήν όρεξη καί εφερνρν τό «κέφι». Δω καί κεΐ σ3 όλη τήν 
έκταση πού ήταν «απολυμένα» αμάξια, ακούονταν «νταβούλια», «διολιά» 
«κλαρνέτα* πού μάζευαν τον κόσμο. Έ τσι ώς τό απόγευμα επικρατούσε γε
νική ευθυμία καί ό χορός κρατούσε ώς τά μεσάνυχτα.

3Από νωρίς το απόγευμα μάς είχαν πάγει καί στήν «Κρασάβα» λίγο 
πιο κεΐ από τήν 'Αγία; Τριάδα, μέσα σέ μιά μαγευτική ρεμματιά πού τήν 
σκέπαζαν δέντρα πυκνόφυλλα, ήταν τό νερό τής «Κρασάβας».Έτρεχε άφθονο 
καί κρουσταλλένιο μέσα από ευωδιαστά χόρτα καί πάγωνε τό χέρι σου, άν 
τό κρατούσες καί λίγα μόνον λεπτά μέσα. Παρέες, παρέες κατέβαιναν όλοι 
ώς εκεί αυτές τίς δυο μέρες τού πανηγυριού, γιά νά απολαύσουν τήν όμορ 
φιά τού τοπίου καί νά πιουν καί άπ3 τό παγωμένο νερό.

Τήν άλλη μέρα Δευτέρα, πού ήταν τής Ά γ. Τριάδας, ήταν ή μεγ« 
λύτερη μέρα τού πανηγυριού. Οί γυναίκες φόρεσαν τό καλύτερο τους φου 
στάνι πού έφεραν μαζί τους, γιά νά παν στήν εκκλησία. «Τάματα» ενα σωρό 
από βραδύς : λαμπάδες, λάδι, αρνιά, κ.ά.

Μετά τό μεσημέρι πια αρχίσαμε νά ετοιμαζώμεθά γιά τό γυρισμό. 
‘Ανεβάσαμε όλα τά πράγματα πάλι μέσα στ3 αμάξι καί ξεκινήσαμε όλοι μαζί. 
Στο «Λέκκα Τσεσμεσί» πάλι έγινε σταθμός. Έκεΐ βρήκαμε καί άλλους πολ
λούς πού εϊχαν έρθει από τό Σκοπό από τό πρωί καί διασκέδαζαν περιμέ- 
νοντας νά γυρίσουν οΐ πανηγυριώτες. Ή ταν όσοι γιά τον ένα ή τον άλλο 
λόγο δέν μπόρεσαν νά έλθουν στήν 'Αγιά Τριάδα. Έκεΐ μέσα στ3 όμορφο 
δάσος περάσαμε όλο τό απόγευμα. «Κάτια» «κάτια» *) γύριζε ό χορός μέσα 
στα ξέφωτα, ενώ άφθονο έτρεχε στά ποτήρια τό «μαύρο» καί ό «πελΐνος». 
’Αντηχούσε τό δάσος από τά τραγούδια, τά «λαλήματα», τίς φωνές. Και μόνο 
αργά τό βράδυ, τήν ώρα πού τ’ αναμμένα φανάρια κρεμασμένα άλλα μπρος, 
μπρος στήν τσέργα καί άλλα εξω στήν «κλημιά» των αμαξών, άδικα: προσ
παθούσαν νά χύσουν λίγο φώς μέ τίς φτωχές τους ακτίνες, στ3 ολόμαυρο πια 
δάσος, αφήσαμε τό «Λέκκα Τσεσμεσί». Τά αμάξια πάλι στή γραμμή καί τό 
καθένα μέ τό δικό του τραγούδι, μέ τό δικό του σκοπό. Πολλοί βγαίνοντας 
άπό τό δάσος ερριχναν καί τουφεκιές. Έτσ.ι ειδοποιούσαν στο Σκοπό πώς 
έρχονται, πώς γυρίζουν «πέ τό πανεγύρ3». Ή  νύχτα άπό ώρα άπλωσε τό

X) κάτια, κάαα=:πολλά γυρίσματα,, τυλίγματα.
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βαρύ της πέπλο καί δλα γύρω, τά δέντρα, οΐ ρεμματιές, τ" Αμπέλια, πήραν 
αλλόκοτες μορφές. Σαν περάσαμε τά «Κοκκ’νιόγια» καί φτάσαμε στον πσ·1 
ταμό ή μακρυά ουρά των αμαξιών χάλασε. "Αλλα πήραν δεξιά προς τό «Σω
φρόνιο», άλλα κατέβηκαν στήν «ποταμιά», άλλα πάνω αριστερά για νά 
βγούν πάνω από τούς «καναράδες» ‘) τής Ά γ. Παρασκευής. Καί τά τραγού
δια καί οϊ φωνές και τό «νταμ ντούμ» τών νταβουλιών χύθηκαν καί στις 
τέσσερις συνοικίες τοΰ Σκοπού καί έφεραν τή χαρά τοΰ πανηγυριού καί σ" 
αυτούς πού ούτε στο «Αέκκα τσεσμεσΐ» δεν μπόρεσαν νά παν 1 2 3).

Ό  Ά γ ιο λ ιά ς .—"Ομοιο μέ τό «πανεγύρ» τού Άη-Θόδωρου ήταν καί 
τό «πανεγύρ5» τού Άγιολιά στις 20 "Ιουλίου, πού τό γιόρταζαν σ’ ένα χα
μηλό λόφο μέσα σε δάσος καί μιά ώρα μακρυά από τό Σκοπό. Πήγαιναν 
καί έκεϊ από την παραμονή μέ αμάξια, κοιμόνταν τό βράδυ μέσα στο δάσος 
γύρω στο καινούργιο εκκλησάκι καί τήν,,άλλη μέρα μετά την λειτουργία άρ
χιζε τό φαγοπότι. Στα σπίτια τους γύριζαν αργά τό βράδυ.

«*Η 'Αγίά Σωτήρα» . Α νγονατ ιάτ ικο  π α ν η γ ύ ρ ι . —“Αλλο μακρυνό 
πανηγύρι ήταν ή «'Αγια Σωτήρα», τρεις ώρες καί αυτό πάνω κάτω μέ βω- 
δάμαξο, σ’ ενα τοπίο άγριο καί απότομο πάνω στον Μικρό Αίμο. Γύμνια 
καί πέτρες. Πέτρες σαν σπίτια αψηλές, θεόρατες, αμέτρητες, αλλόκοτες, πα
ράξενες σέ σχήματα. “Αλλες σαν ζώα μυθικά, άλλες σάν άνθρωποι γιγάντιοι, 
σάν Κύκλωπες. Τις έβλεπες καί τρόμαζες. "Εδώ ή μια πάνω στήν άλλη σέ 
τέτοια στάση πού νόμιζες πώς από ώρα σέ ώρα θά έπεφταν. Πιο κάτω μιά 
άλλη πού έλεγες πώς θά έφτανε νά τήν άγγίξης μέ τό μικρό σου δάχτυλο, 
νά πάρη τον κατήφορο.

Λίγο πιο πάνω ήμέρευε τό τοπίο. "Εκεί μέσα σέ ερείπια κατεστραμ
μένου χωριού ήταν ή έκκλησούλα τής Μεταμορφόίοεως τού Σωτήρος. Πλάγι 
σ" αυτή μιά μικρή στέρνα απεριποίητη πού από τή λάσπη της Αλείφονταν 
δσοί ύπέφεραν. Γι’ αύτό στο πανηγύρι αυτό πήγαιναν μάλλον άρρωστοι γιά 
τή «χαρ"» καί όχι γιά γλέντι. Ούτε ντούμπανα, ούτε λαλήματα. Τό πολύ 
καμμιά «guida». Οι προπαππούδες λέγανε πώς τό κατεστραμμένο χωριό, τό 
Κάστρο ήταν Ελληνικό. Αυτοί τό φτάσανε, τό θυμούνταν. "Ερημώθηκε από 
«βρυκόλακες». Οϊ κάτοικοι από τό φόβο τους έφυγαν στα γύρω κοντεινά 
χωριά, μερικοί μάλιστα ήρθαν καί εγκαταστάθηκαν καί στο Σκοπό. Λέγανε 
ακόμα πώς κάποτε, στά παλιά χρόνια, σιό Κάστρο είχε καί βασιλιά καί πώς 
τό παλάτι του ήταν πάνω στον «Καλέ» £) (βράχο απόκρημνο λίγο ψηλότερα

1) Καναράδες=βράχοι μεγάλοι.
2) Τό πανηγύρι τής Ά γ. Τριάδος ιό γιόρτασαν γιά τελευταία φορά στά 

1922 λίγους μήνες πριν γίνη ή εκκένωση τής ’Avar. Θράκης. Kui σάν νά προαι
σθάνονταν πώς 5έ θά τό ξαναγιόρταζαν πιά, πολλές οικογένειες, έκ των καλυτέ
ρων, έμειναν έκεϊ καί ολη τή Δευτέρα καί γύρισαν ιήν Τρίτη στό Σκοπό. Τό γιόρ
τασαν δηλ. τέσσερις μέρες, πράγμα πού ποτέ άλλοτε δέν είχε συμβή.

3) Καλές—φρούριο λ. τ. Γιά τό κατεστραμμένο χωριό αναφέρω καί κάτω*
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από ιό  χαλασμένο χωριό). Πάνω στον «Καλέ» σέ μια μικρή πλατεία δεί
χνανε τον τόπο που ήταν τό παλάτι καί σέ μια άκρη μια «άλογοπατκτ» άπο 
τό άλογο τοΰ βασιλιά. Στή ρίζα του «Καλέ τής 'Αγια Σωτήρας» — έτσι τό 
λέγαμε—ήταν μια σπηλιά* 1 εκεί μέσα είχε κρυμμένο ό βασιλιάς τό θησαυρό 
του. ’Έλεγαν ακόμα δτι αυτή ή σπηλιά ήταν τό άνοιγμα μακρυνοΰ υπογείου 
δρόμου πού έφερνε στήν Πόλη. Πολλοί δοκίμασαν να προχωρήσουν μέσα 
βαθειά μέ κερί άναμμένο, μά σέ λίγα μέτρα έσβυνε τό κερί καί γύριζαν πίσω 
μή μπορώντας νά προχωρήσουν μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Έ τσι κανείς ποτέ 
δέν κατώρθθ)σενά εξακρίβωση πώς ήταν αυτό τό «λαγούμ5» ') κ«ί ποΰ πήγαινε.

’Από κεΐ πάνω από τόν «Καλέ»—πού τον βλέπαμε καί από τό Σκοπό 
καλά μέ γυμνό μάτι—ή θέα ήταν μαγευτική. Μπρος σου τό ερειπωμένο χω
ριό μέ τήν παλιά του εκκλησία—τήν «Ά για  Σωτήρα» — καί γύρω τό πλή
θος των σκορπισμένων βράχων μέ τά αλλόκοτα τά σχήματα. Πιο κάτω, μα- 
κρύτερα ξεδιπλώνεται, ώς εκεί πού φτάνει τό μάτι σου, απέραντο ταπέτο 
καταπράσινο, ό Θρακικός κάμπος. ’Αμέτρητα χωριά τόν στολίζουν, πού απ’ 
έκεΐ ψηλά φαίνονται σάν μπουκέτα από λ,ουλούδια, μέ τ’ άσπρα τους σπιτά
κια καί to κοκκινωπό τής. στέγης τους. Νά καί ο Σκοπός εκεί κάτω μέ τά 
σπίτια του πού άνηφορίζουν ατούς δύο λόφους, Πιο πέρα μακρυά στο βά
θος τοΰ ορίζοντα σά μιά κηλΐδα άσπρουλή καί οΐ Σαράντα Εκκλησίες.’Ενώ 
μέ τηλεσκόπιο φαίνεται από κεΐ ψηλά — είναι σχεδόν στήν κορυφή τοΰ Μ. 
Αίμου—καί ή Ραιδεστός καί ή θάλασσα τοΰ Μαρμαρά.

Τά τσαγ ίρ ια  θ π ε μ η ά η ια ,—’Εκτός από αύτά τά πανηγύρια πού τά 
γιορτάζουν οι Σκοπιανοί σέ εορτές Ά γιων, είχαν καί τά «τσαγίρια» ή τά 
«κιαμπάπια», Αυτά ήταν σάν εκδρομές ημερήσιες πού γίνονταν στά λιβάδια 
ώς μισή ώρα μακρυά, κοντά στά αμπέλια. Πήγαιναν στά «τσαγιέρια», τις 
τελευταίες Κυριακές τοΰ Αύγούστου καί τις πρώτες τοΰ Σεπτεμβρίου. Γε
νική έξοδος σχεδόν. Άλλοι μέ τά πόδια, άλλοι μέ τά ζώα, οΐ πιο πολλοί 
μέ αμάξια για νά κουβαλήσουν καί τά απαραίτητα για τό φαγοπότι. "Ολες 
τις Κυριακές πού γίνονταν αύτά τά πανηγύρια, έψηναν «κεμπάπι» στή «σού- 
γλα» *) γι’ αυτό τό έλεγαν καί «κεμπάπια» ενώ «τσαγίρια» είναι πάλι από 
τήν Τουρκ. λέξη πού θά πή «λιβάδια». Ακράτητη ευθυμία καί γλέντι κρα
τούσε δλη τήν ήμερα καί ό χορός έπαιρνε καί έδινε. 'Η έπισφράγιση τών 
«τσαγιριών» ήταν ή 14η Σεπτεμβρίου. Τήν ήμερα αύτή αντί τοΰ «κεμπα· 
πιοΰ»λόγφ τής νηστείας, έψηναν μελιτζάνες καί πιπέρια στή «σούγλα» καί 
σέρβιραν στά πιάτα πυχτή φασουλάδα τήν «Τσαγιριώτικη» δπως τήν έλεγαν.

Μετά άπό τά τσαγίρια άρχιζαν οΐ ετοιμασίες γιά τό τρανό πανηγύρι 
τοΰ Σκοπού, οΐ μεγάλες ετοιμασίες τοΰ τρυγητόν 8).

τέρω «Προλήψεις—δεισιδαιμονίες», «Οί βρυκόλακες».
1) Λαγούμ=ΰπόγεΐος δρόμος. 2) Σούγλα=σούβλα·
3) Ό τρυγητός στόν Σκοπό γινόταν όπως καί στις Σαράντα—Εκκλησίες.



'Όπως μοϋ διηγή&ηχε ή μητέρα μου zb πανηγνρι 
τής 'Αγίας Τριάδος τοϋ Τνρνόβου

«Στο χωριό μας, παιδί μ’ εΐχαμ9 πανεγύρια και πήγαιναμ9 και δια- 
σκέδμζαμ9. Ό πατέρας μου είχε τό ^αιρότ9 ') και 9γαποϋσε πολύ τά γλέντια, 
γι1 αυτό πήγαιναμ9 παάιοϋ. 'Γην 'Αγια Τριάδα 9 μεΐς, ποάέ ήμνα 9γώ παιδί, 
δέ ντή γιόρταζαμ9 κεΐ πού την ήξαιρέτε σεις. Δεν την ηξαιραμ* τότε αυτή 
την εκκλησία, γιατί δεν εΐάανα, θά σέ πώ κατόπ9 πώς γίνηκε. Τότε πήγαι* 
ναμ9 στην Α γία Τριάδα τη Τυρναβου, κοάά στη Βουργαρία. Διάβαιναμ* 
Πέφτ9 πρωί πέ το Σκοπό και έφταναμ9 κεΐ το Σαββάτο ύστερα πέ το με* 
σημέρ\ Ποάέ ήρχουάανα ό πατέρας και μάς ηλεγε : «Ά  πάμ9 στην Ά για— 
Τριάδα, νά τοιμαστήτε» ήλασκωθοΰμ9 νά πλΰνουμ9 πέ τΐς μέρες νά σιδερώ- 
σουμ9 γιατί κεΐ στο πανεγύρι φαίνουάάνα ή καλονοικοκερά. Την Τετάρτ 
πρωί ήλαναρτ9 τ9 άμάξ9 νά χάνουμ9 τη τσέργα, πέ βεργιά γυριστά και νά 
βάλουμ9 πέ πάν9 έ'να σεντόν9 πέ νταντέλα χαλοσιδερωμένο. Πέ πάν9 μια ψάθα 
και κόμ9 πέ πάν9 ένα καλό θωριαστό κιλίμ9. Την ψάθα και τό κιλίμ9 τά έβα· 
ζαμ9 για νά μας προφυλάγνα πέ τό κρύο, για νά γέ'ν9 ζεστό τ9 άμάξ9 τά 
βράδ9 πά κοιμόμαστε μέσα στο βουνό - “Υστερα εδενάνα πέ πίσ9 πέ τ9 άμάξ9 
μια κουφά για νά βάλουμ9 ψωμιά—ετοιμασία γιά 8 μέρες—τυριά, κασέρια, 
λουκάνικα, χοιρινά πού τά έφκιαναμ9 μεΐς στο σπίτ9 μας κεΐάανα τέτοια νό
στιμα. Έβαζαμ9 και δίσκοι καί ποτήρια λογιών do λογιών, πιάτα, τετζέρ* 
δες, ένα άαβά *) για ψητό, άλας και λοιπά. Έπαιρναμ9 κόμ9 κιέ'να μικρό βα- 
ρέλ9 κρασί 20 ώς 25 δκάδες, πελίνο μιά άαμιτζάνα, ένα χιλιάρικο ρακί και 
κονιάκ, ένα σεάουκ9 πέ τά ροΰχα μας, τά γιορτερά και δυο στρώματα. 
Μπροστέ στ9 άμάξ9 εΐχαμ9 δυο μαξιλάρια πέ άαντέλες και κεάήματα καί φαί- 
νουάανα πέ μέσα ατλάζια κόκκινα ή γαλάζια. Τό πρωί την Πέφτ9 έμπαιναμ9 
καί μεΐς μέσα καί ξεκινουσαμ9. Έξω πέ τό χωριό ήβρισκαμ9 κι9 άλλ* αμά
ξια πολλά πού πήγαινάνα π άλλα χωριά γιά τό πανεγΰρ9. Πέ τη Γέννα, πέ 
τό Μπουρνάρασαρ, πέ τό Λουλέ Μπιργάζ, πέ τις 40 Εκκλησίες καί π’άλλιοΰ, 
γιατί αυτή ή 'Αγία Τριάδα εΐάανα πολύ θαυματουργή και μαζευουάανα κεΐ 
στη χάρ9 <3ης κόσμος πολύς πέ ολα τά μέρη καί πέ μέσα πέ τη Βουργαρία, 
πέ τό Μπυργο, τή Βάρνα, καί π9 άλλα Βουργάρκα χωριά. Βγαίνοντας πέ τό 
χωριό μας σταυροκοπιόμαστανα «Θεγέ μ9 και Πανεγία μ9, ήλεγαμ9, φύλαγέ 
μας νά πάμ9 καί νά νάρτουμ9 πέ τό καλό». Γιατί κεΐν* τά χρόνια είχε κλέφ- 
δες στά βουνά κΓ έβγαινάνα στο δρόμο, καί σκότωνάνα κι9 έπαιρνάνα καί 
ρούχα καί πέ ολα. Τί ήλακάνουμ9 όμως' πήγαιναμ9 γιά τή χάρ9 άης. 9Άλλ9 
εΐάανα ταμέν9, άλλ9 εΐχανα παιδιά άρρωστα και παρακαλουσανα τήν 'Αγία

Ααογραφίκά Σχοποΰ 'Ανατολικής Θράκες 14?

Βλέπε Άρχεΐον Θρ. Θησ. Τόμος Δ'. ‘Αριστ. Χατζηπαρασκευά σελ’ις 88. —«Φύτευμα 
άμπελιοΰ» εως τό τέλος σελϊς 100.

ϊ)  τό £αιρό τ’=τά πλούτη του. 2) Βαβά=ταψι, ό τοβάς.
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Τριάδα νά γ ίν1 2 3 6 άρρωστός dove καλά καί νά πάνα νά προσκυνησνα καί νά 
πάνα τόσο λάδ3 καί τόσο κερί. *0 δρόμος ώς πού νά πάμ3 κεΐ εϊάανα πολύς.

Έφευγαμ3 τή Πέφτ3 τό πρωί καί γύρζαμ3 Τετάρτ’ βράδ3. Εϊάανα 
Μάης μήνας. Τά βουνά γιομάτα λουλούδια λογιώ do λογιώ μοσκομύρζε 
ό τόπος. Δέάρα αψηλά πυκνά-πυκνά καί φουάωτά, πού δεν έβλεπες 
ουρανό. Τ3 αμάξια πορπατούσανα ένα ένα καί πέ μακρυά φαίνουάανα 
σά μια μακρυά «νουρά». Μπροστέ, μπροστέ πήγαινε ένας «καλαγούζς» ’)* 
Αυτός ήξερε πέ ποΰ ηλαπάμ3, που ηλασταθοΰμ3 νά φαμ3 καί κόμ3 πόσες 
φορές ηλασταάοϋμ3 νά ξεκουραστοΰμ3 καί 3μεϊς καί τά ζώα, γιατί οΐ 
ώρες εΐάανε μετρημένες. "Αμα γινούάανα μεσημέρ3 ηλασταθοΰμ3 νά «πελύ- 
σουμ3» κοάά σέ κανίνα botαμόt νά φάγ3 ο κόσμος καί νά πιούνα πέ κεΐν* τό 
ωραίο νερό. Τί έμορφα πού εΐάανε *κεΐ!'Τ« ψάρια πηδούσανε στις άκρες 
τη ποταμού καί πολλοί πέ τις «σερτμέδες» 3) επιανανα ψάρια. Τά παιδιά 
έ'άρεχάνα καί γύρευάνα πέ κάτ3 τις πέτρες τη ποταμιού τσαγανοί κι3 άμα 
ηβρισκάνα «κοσεβάνα» 9) νά τις ψησνα στη φωτιά π3 άναβάνα. Ξύλα όσα 
θέλς3 κεΐ πέρα. Τά δέάρα κεΐ, μεγάλωνάνα, γερνούσα να, ξερένάανα κι3 έπε- 
φτάνα κεΐ στο άόπο χωρίς νά τά πειράζ3 χωρίς νά τ* κανείς. «’Ά ϊάε
παιδιά, φώναζε δ «κολαγούζς» νά ζεύγουμ3, νά τραβοΰμ3 τό δρόμο μας». Κι3 
εζευγαμ3 κι3 άρχινούσαμ3 πάλ3 τό δρόμο μας.' Τό πρώτο βράδ3 έφταναμ3 στ3 
Αΰκαριοΰ, πού ύστερα τό έλεγάνα «Εύκάριον» γιατ3 έβγαζε πολλά καί καλά 
καρύδια. Eidava χωριό 'Ελληνικό. Πέ τ3 Αύκαριοϋ έβγαινάνα νά μας προ- 
ϋπανάησνα καί νά μάς σιργιανίσνα δλ3 στολισμέν3 πέ τά καλά άους. Πολλοί 
Αύκαριανοί εΐάανα έτοιμοι πάν’ στ3 αμάξια άους κι3 ήρχουάάνα μαζί μας 
για τό πανεγύρ3. Τ3 άλλο βράδ3 έφταναμ3 σ' ένα χωριό Βουργάρκο, στο Μό- 
κρουσου. Δώ πέρα πάλ3 για νά μάς εύχαριστησνα έστηνάνα χορό τά κορίτσια 
τη χωριού στολισμένα πέ φλουργιά στο λαιμό καί πέ τις ποδιές άους τις κε- 
άημένες πέ λογιών do λογιώ χρώματα. Στο χορό έτσ3 πού Eidava πιασμέ
νες, τραγουδούσανα πρώτα καί χορεύανα οΐ μισές πηγαίνοντας άάίκρυ στις 
άλλες καί ύστερα πάλ3 οΐ άλλες μισές τραγουδούσανα καί πηγαινανα άάίκρυ 
στις άλλες. Κι3 έτσ3 πού πήγαινάνα όλοξυπόλτες άκούγουθάνα τά ποδάρια 
άους πού χτυπούσανα κι3 εκανάνα «πλάτς»-«πλάτς». 3Ανάμεσά άους έπιανε 
στο χορό καί κανένα παλληκάρ3 άμα είχε μαάηλ’ στό χέρ3 άου γιατί τό εΐχανώ 
άροπη γ« πιάννα τό χέρ3 τη κοριτσιού. ’Έτρωγαμ3 καί ύστερα κοιμώμασταν 
πάλ3 αλλ3 μέσ3 στ3 αμάξια κι“ άλλ3 όξω καί στη γη. Τί ωραία πού εΐάανα! 
Ξά βλέπς3 ν3 άνάβνα πέ δώ φωτιά, πέ κεΐ νά ψήννα κρέατα, άλλιού νά μα- 
γερεύνα. Νάκούς νταβούλια, διολιά, gκάϊdες, κλαρνέτα, φωνές, κλάματα, 
γελοία, καυγάδες, τραγούδια. Καί μέσα σ3 δλ3 αυτά νάχς καί τά μουγκρίζ-

1) Κολαγούζ—οδηγός,
2) Σερτμέδες—δίχτια. Λέξ. Τούρκ.
3) Κόσεβάνα:=έτρεχαν.
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ματα των βωδιών και βαβίσματα τη σκύλου. "Ισαμ3 τις 10 της νυχτός βα- 
στούσανε τά γλεντια και οΐ φωνές. «"Αϊάε νά κοιμηθούμ’» φώναζε πάλ3 6 
κολαγούζ, «αύρι3 θέλ’ νά σκωθοΰμ3 πρωί. ’Έβαζάνα μεγάλα ξερά δέθρα στις 
φωτιές νά καίγνα ΐσαμ τό πρωί γιά νά tpsgva καί πεκοιμνιόμαστάνα. Για 
νά μας φυλάγνα εΐχαμ3 μαζί μας καί στρατιώτ* κι αξιωματικοί Τούρκοι, 
"Αμα γινοΰάανα ησυχία κιδλος κείνος ο κόσμος κοιμόάανα ήλαρχινίσνα οι 
βατράχ9 ν3 άκούγουάαι, «βράκ, βράκ», τά γαργαλόνια «γρά, γρά, γρά», τό 
πουλί d Γκιώνς «γκιόν, γκιόν», τό νερό τού ποταμιού πού κατρακυλούσε κι3 
ό αέρας πού φυσούσε ήσυχα, ήσυχα στά δέντρα. Πέ πάν τό qpegao3 νά χάν- 
ται μιά καί μια νά ξετρυπών3 πέ μέσ5 στά δέάρα. Τέτοια έμορφιά δέ θά 
την ξεχάσω καμμιά φορά. Τέλος έπαιρνε ή χαραυγή. Ν’ άκοϋς τώρα τ* αη
δόνια καί τ3 άλλα τά πουλιά νά κελαηδούνε γλυκά πέ δω τσίου,πέ κεΐτσίου. 
Κεϊ σέ κεϊν3 τά μέρη καταλάβαινες αλήθεια τη φύση καί τη Θεού τά έργα. 
Σέ λίγ9 ώρα πάλ3 νά βλέπς3 νά χρυσών3 τό βουνό καί νά βγαίν3 ένας κατα- 
κόκκινος δίσκος πέ τη gopcp0 τ3. "Αμα έβγαινε ό ήλιος «προζβούκζαμ» ') 
λίγο κι έζευαμ3 τά ζώα. Αυτή τη μέρα περνούσαμ3 πέ μέσα π3 ένα άλλο χω 
ριό τό Καρά άερέ. Τό Σαββάτο τό βράδ3 βράδ3 έφταναμ3 στην *Αγιά Τριάδα. 
Eidava κοθά στόΤύρναβο στά Βουργάρκα τά σύνορα, πάν3 σ3 ένα ύψωμα τη 
βουνού μέσα σέ πυκνά δέθρα. Ό  δρόμος πού πήγαινε στην έκκλησιά εΐάανα, 
στενός, άμα κάτ9 πέ την έκκλησιά εΐάανα ένα ανοιχτό μέρος πού είχε δέάρα 
πολλά καί φουθωτά κι3 εκεί πελυούσαμ3 τ9 αμάξια καί κατέβαζάνα ο κόσμος 
τά πράματα τ3. Την ψάθα τ3, τό κιλίμ πέ πάν3 καί ύστερα τις σιλτέδες, τά μαξι
λάρια καί καθόμασταν. ’’Εστηνε ό καθένας καί τό φανάρ3 άου σ3 ενα ξύλο νά 
φέγγ3 κι3 άρχίνεβανα τις φωτιές, τά μαγειρέματα. "Αμα τελείωνάνα αυτές τις 
δουλειές καί πήγαινάνα καί στην έκκλησιά νά προσκυνησνα, γύρζανα ύστερα 
καί μαζευουάανα οι συγγενείς, οι φίλ3 οΐ χωριανοί σ3 ένα μέρος—σά γειτόνιο 
νά ποϋμ9—άναλόγως 10—15- ’Έβαζάνα στη μέσ3 πά στο κιλίμ3 ένα σκαμνί 
σ’ ένα καθαρό «στεμέλ3» καίπάν’ τίς μεζέδες μέσ’ τό δίσκο τά ποτήρια πέ τά 
πιοτά κι3 άρχινούσε τό γλέντι, τά γέλοια, τά τραγούδια ή τά όργανα. Τί κό
σμος, τί κακό εΐάανα. Πέ δώ νταβούλια, πέ κεϊ τ̂άΐίΗβς, παρακάτ3 διολιά 
κλαρνέτα, τουφεκιές σέ ξεκούφανάνα, καί κόσμος πλάγ3 σου πού δέν τον ήξε
ρες πέ στολές καί φορεσιές λογιών do λογιών καί νάχνα άλλ3 άρρωστο μαζί 
άους, άλλ3 σακάτδες «Πανεγία νά φυλάγ3» , πού τούς έφερνάνα στη χάρ3 άης 
πού εΐάανα τέτοια θαματουργή. Τώρα μέ ήρτε στο νού μ3 ένα θάμα πού τό 
είδα πέ τά μάτια μ3 κι9 ά σέ τό πώ.

Μιά χρονιά 3κεΐ πού εΐάανα δ'λ3 μαζεμέν3 στο δικό μας τ3 άμάξ3 καί 
διασκέδαζάνα—γώ θά ήμνα τότε 10 ως 12 χρονώ, — ήρτε άθίκρυ μας έν3 
άμάξ3 καί κατέβασάνα μέσ3 σ3 έ'να χράμ3, μιά κυρία ομορφήνα καί νέα, πού 1

1) Προσβθύκζαμ*=τρώγαμε κάτι τι.
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το βαστοΰσανα ένας κύριος και μια γριγια. Ή  πολακαμέν* *) ή κυρία δέ 
μπορούσε νά κάτσ*, εΐάανα πιασμέν* κι* 6 άάρας της την βοήθησε νά κάτς’ 
και την άιστή?ω>σε ®) πέ μαξηλάρια μ ή μπέσ*. Είχα να κι* ένα μωρό ώς ένα 
—δυο χρονώ και τδβαλε κι* αυτό νά κάτσ* παρά κατ’, έκατσε κοάά άης κι* 
ό άάρας πού φαίνουάάνα όπως πρέπ’ κύριος κι* ή γριγια πήγε για την εκ
κλησία. Ό πατέρας μου πού εΐάανα πολύ διασκεδαστικός και πολύ πολιτι 
κός ®) σέ δλ* τό gόσμo· καί ας μή άούς ήξερε κιόλα γυρίζ* και φωνάζ* τον 
κύριο, πού εΐάανα μονάχος άου χωρίς ά'λλ* παρέα πέ αάρες, νά ναρτ* στην 
παρέα άους. *0 ξένος δέχκε, ήρτε και συστήθηκε μονάχος (Ιου. Εΐάανα λέγ* 
πέ τό Μπύργο τής Βουργαρίας καθηγητής σέ σχολειό Ελληνικό καί ή γυ
ναίκα τ* δασκάλ’σσα και πέρσυ πού γέννσε το μικρό αύτό πέμνε πέ τότε 
πιασμέν’ στο στρώμα. Κανένας γιατρός σ’ δσοι την είδανε δέ μπόρεσε νά 
την κάν* καλά κι* αυτός τώρα την ήφερε στην 'Αγία Τριάδα πού άκσε *) πού 
εν* θαματουργή. Γώ, πού σέ είπα πού ήμνα τότε ώς 32 χρονώ, μ* άρεσε 
πολύ ή κυρία κι* δλο αύτήνα έβλεπα. Ό  αάρας της κι’ αυτός έκατσε άάίκρυ 
της γιά νά τή μπροσέχ* μή θέλ* τίποτα, φαρμακωμένος 6), πέ τή μπίκρα τ’ 
νά βλέπ* τή γυναίκα τ* σ* αύτήνα την κατάσταση. 1{εΐ πού ήπινάνα καί χο* 
ράτευανα, βλέπω *γώ τό μωρό—πού δέ μπορούσε κόμ* νά πορπατήξ* καλάι 
πού σκώθκε, έκανε δυο—τρεις πεσκελιές ®) κι* έπεσε κάτ*. *Ή μητέρα τ’ 
πού εΐάανα άιστηλωμέν’ πέ τά μαξιλάρια και πιασμέν’ , σκώθκε μάνε μάνε 
κι* άρπαξε τό μωρό στήν αγκαλιά άης. Ό άάρας π’ άάίκρυ πού είδε δλ* 
αυτά πετάχκε πέ τό ντόπο τ* πήγε κοάάάης καί τήν ρώτσε πώς έγινε αυτό τό 
θάμα. «Είδα τό παιδί πού έπεσε, είπε αύτή, καί ξέχασα πού δέν μπορούσα 
νά κουνηθώ—κι* έτρεξα καί τδπιασα πού έπεσε». Κείν’ τήν ώρα άρχίνσανα 
νά κάννα καί οΐ δυο τό σταυρό άους καί νά δοξάζνα τό Θεό καί τήν Ά για 
Τριάδα πού έκανε τό θάμα άης.Άμα ήρτε καί ή γριγιά πέ τό ποτήρ* τ’άγία- 
σμα καί τής εΐπανα κι* αύτηνής άρχίνσε καί αύτή νά σταυροκοπιέται. Εΐ* 
άανα ή μητέρα άης. Τήν έπιασάνα τότε καί οΐ δυο μπράτσο καί τήν πήγανα 
στήν έκκλησιά γιά νά πεμείν* τό βράδ* εκεί. Είδες θάμα ; Νά τήν κατιβάσνα 
πέ τό χράμ* πέ πάν’ τ* άμάξ* καί νά πάγ* ύστερα πέ τά ποδάρια άης στήν 
έκκλησιά ! Τί πίστ* είχε !

Τήν άλλ* τή μέρα τό πρωί πού πήγαμ* στήν έκκλησιά άλλο -θάμα. 
Πόξω πέ τήν έκκλησιά κάθοντάνα σειρά, οϊ τυφλοί, κουτσοί, κουλοί, κι* ένα 
σουρί άρρωστοι. Μέσ’ αύτουνούς ένα Βουργαράκ* ΐσαμ δεκατρία) χρονώ, 1 2 3 4 5 6

1) Πολακαμέν* = ή καημένη.
2) Δΐοτήλωσε=τή στήριξε.
3) Πολιτιχός=ΛερΐΛθΐητικός, εΰγενής,
4) άκσε=άκουε.
5) Φαρμακωμένος=πολύ λυπημένος,
6) Πεσκελιές—βήμαια,
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φώναζε, γελούσε, έκλαιγε, κι3 έκανε σά μπαλαβό κι3 έλεγε στή μάνα τ\ «Νά 
τά μάτια σ\ νά ό στόμα σ3, νά ή μύτ3 σου, νά τά χέρια σ3» και τάδειχνε 
και τή φιλούσε και πηδούσε πέ τή χαρά τ3. Ή  μάνα τ3 και δ πατέρας άου 
φώναζάνα κι3 αυτοί πέ τή χαρά άους και σήκωσάνα τήν εκκλησία στο πο· 
δάρ ’). Έπ'ι τέλος ρωτά ό κόσμος, «τι τρέχ3;» κι εΐπανα αυτοί, πώς to παιδί 
άους πριν 5 χρόνια δεν έγινε καλά. Τδταξάνα κι3 αυτοί στην Α γία  Τριάδα 
νά τό φέρνα. Εΐάανα πέ τή Βάρνα. Πέ βραδύς τοπλυνάνα τά μάτια τ* πέ 
τ3 άγιασμα, κοιμήθχε μεσ3 τήν έκκλησιά καί τώρα τό πρωί ελειψάνα τά μά
τια τ3 πέ λάσπη τόκανάνα πέ τ3 άγιασμα καί ηυρε τό φως άου !

Αυτά καί τά δυο τά θάματα τά είδα πέ τά μάτια μ3 καί δέ ντά ξεχνώ 
ποτέ. Τήν Κυριακή τό πρωί καί τή Λεύτερα στολίζάανα 3λ3 πέ τά καλά άους 
ρούχα καί πήγαινάνα στήν εκκλησία. Μέσα στήν εκκλησία πέ μέσ3 πέ μιά 
μεγάλ’ πέτρα έβγαινε τ3 άγιασμα κ3 έσταζε κι’ άγίασμα καί πέ ψηλά γιατ3 ολ3 
αυτή ή πέτρα εΐάανα μεγάλ3 πολύ καί τήν φήκανα έτσ3 πού τήν ήβρανα κι9 
έκανάνα γΰρω τήν έκκλησιά. Πέ τήν έκκλησιά, δλ3 πήγαινάνα νά σιργιανίσνα 
τό Παζάρ3 καί νά ψουνίσνα δώρα γιά τό χωριό άους, για τις δικοί τ3 δ κα
θένας. ‘Έκανάνα μαγαζιά προσωρινά πέ τά κλαδιά καί πουλιούσανα δ,τι 
ήθελες. Παπούτσια, πιάτα, στάμνες, κουμάρια, παιχνίδια, στολίδια. Πέ κάθε 
χωρίο ήφερνάνα δ,τι έβγαζε κεΧν3 τό χωριό. Αυτές τις δυο μέρες θά κοίτα- 
ζάνα οι γυναίκες τή μπετσέτα τής μιανής πού δώκε στον άάρα άης νά σκού- 
πιστή τό πρωί, νά διοΰμ3 άαντέλα έχ3 γιά κέάημα, τό φούσταν3 τής άλληνής 
κι3 ύστερα νά τά λένα καί νά περγιελούνα ο,τι κουσοΰρ3 ήβρισκάνα.

Τή Δευτέρα άμα σχολνούσε ή έκκλησιά έτρωγαμ3 καί έζευάνα τ3 άμά* 
ξια γιά νά πηγαίνουμ3. Νά εΐστανα π3 ενα μέρος καί νά έβλεπέτε νά ξεκίνα 
μιά σειρά πέ χίλια αμάξια, πέ λογιών ντο λογιώ κιλίμια στις τσέργες άους ! 
Αΐ, κιάμα μας τύχαινε καί καμμιά φορά καί βροχή, τότε μή άά ρωτάς. 
Χωνόμαστάνα μέσ9 στ3 άμάξ9 σά άίς σαλιάκ3. Στο γυρισμό πήγαιναμ3 πέ 
άλλο δρόμο, πέ άλλα χωριά. Δώ πέρα έβλεπες πεά εξ κολύμπες a) καί κανα- 
δυό κοπάδια πρόβατα καί άρνόπουλα μικρούτσικα νά πηδοΰνα. Παρά κεΧ8ε 
σ3 άλλο χωριό, νά βγαίννα οΐ νοικοκυρές νά ταγίζνα τις δρνιθές άους, άλλες 
τά γουρούνια άους κι3 άλλες ν ’ άρμέγνα τις αγελάδες. Τί έμορφα, παιδί μ3, 
δεν ήθελαμ3 νά τελειώσνα οΐ μέρες. Τέλος τή Τετάρτ3 μεΐς τά Σκοπιανά 
τάμάξια έφταναμ3 στο Σκοπό. Τουφεκιές, «μπάπ» «μπουμ» πέ δώ πέ κεΧ, 
γιά νά καταλάβνα, νά βγήκνα στή μπροϋπάντηση. Πόξω πε τό Σκοπό πε- 
λιούσανα τ’ άμάξια καί στήνάανα χορός. Εΐρχουάάνα τότε καί οι άλλ3 πέ 
μέσα πέ τό χωριό καί άρχινούσανα τά «καλώς δρίστε» καί έπερνάνα τά δώρα 1 2

1) Σήκοοσάνα τήν έκκλησιά στο ποδάρ’=έκαναν πολύ Φόρυβο; πού δλος 6
κόσμος πρόσεχε αύτοός.

2) κολόμπες^καλύβες.
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καΐ. χ”.άγιασμα πού ιούς ήφερνάνα οι πανηγυριώτες και επιανάνα κι’ αυτο  ̂
στο χορό. Α ΐ... Λ ΐ... και ποάέ έμπαιναμ1 στα σπίτια μας, μη ρωτάς την 
κούρασ1 ποΰχαμ’ . ’Οχτώ μέρες σιό ποδάρ1 κ ι’ ο ύπνος όπως λάχαινε και 
χώρια την κούρασ1 ποΰχαμ1 πέ τις μέρες πού γίνάανα οΐ ετοιμασίες τη 
πανεγυριού. "Υστερα πέ λίγα χρόνια ο καλός ό παππούς ’Αλέξ’ς ό γείτονας 
μας, ήβρε την *Αγιά Τριάδα τή Σκοπού πού έφτασέτε σείς. Θά ειάανα 
ΐσαμ 80 χρονώ τότε και πήγε κι1 ώς τά 100 καί παραπάν1. Αυτός είχε 
«Θεός σχωρέστονα» μανία νά σκάβ3 για «μαάοαγοϋνες» '). Επειδή ένας 
δυο στα πρώτα χρόνια ηβρανα «μαάραγούυα» κι’ αυτός τώρα, μόν5 κι1 
άκουγε νά λένα «κεΐ πέρα μνοια'ζ3 νά έν μαάραγοΰνα» η «μπρος χά κεΐ έχ3 
μαάραγούνα», έπαιρνε τό γαδοΰρ’ <3ου, τά τσαπιά τ’ και τό φκιάρ3 άου καΐ 
πήγαινε κι1 έσκαφτε. Μια μέρα κεΐ π3 έσκαφτε, μακρυά ώς 3 ώρες όξω πέ 
τό χωριό, τό τσαπί τ1 χτύπησε σ1 ένα ξύλο. Τό τραβά, τό βγάζ1 καί βλέπ* 
ένα πράμα ξυλένιο τρίγωνο καί μεγάλο ΐσαμ ένα μέτρο ή κάθέ μια μεριά τ . 
Τό σφουγγίζ s) καί βλέπ1 ποΰάανα εικόνα τής 'Αγιά Τριάδας. Την φέρνει 
στο Σκοπό στην εκκλησία μας. Εϊάανα τότε Μεγάλ1 Σαρακοστή καί οί Σκο
πιανοί εΐπανα νά χτίσνα εκκλησία κεΗπού βρέθκε ή εικόνα' βάλκανα κιόλα 
νά την τελειώσνα ώς τή μνήμη άης καί νά γιορτάσνα κεΐ την Άγια Τριάδα. 
Οί πλούσιοι πέ παράδες, οΐ άλλ’ δσοι δέ μποροΰσανα νά δώσνα, έ'βαλάνα τό 
γκόπο άους κι1 έτσ1 γίνηκε ή εκκλησία. Σκάβοντας ήβρανα καί άγιασμα 
πο?,ύ καί έκανάνα «χαβούζ» γιά νά μαζών’ται μέσα κεΐ. Πέ κεΐ καί δώθε 
εΐχαμ1 πια κι1 εμείς την *Αγιά Τριάδα μας καί δέ μπήγαιναμ1 τόσο μακρυά
όπως τότε στά παιδιακίσια μ1 χρόνια, πού έκαναμ1 ταξίδ’ οχτώ μερώ καΐ ε ΐ
χαμ1 καί φόβο καί πέ τις κλέφδες.

Ό  δ ιωγμός .-—'Τον Σεπτέμβριο τού 1915, οί 7 χιλ. κάτοικοι τού Σκο
πού μαζί μέ εκατοντάδες άλλες Έλληνικώτατων χωριών τής Θράκης, όπως τοΰ 
Σκεπαστού, Σαμακοβίου, Σαρακίνας, Τρουλιάς, *Αγ. Στεφάνου, Στράνιζας, 
Σοφίδων κ.ά. εξορίσθηκαν, αφού πρώτα υποχρεώθηκαν νά παραδώσουν στις 
Τουρκικές αρχές δ'λη τους την περιουσία, όλα τους τά χρήματα καΐ δ,τι πο
λύτιμο είχαν σέ κοσμήματα. Κρατήθηκαν δέ καί έσφάγηκαν άπάνθρωπα οΐ 
πρόκριτοι δλων των χωριών, μέ χήν κατηγορία δτι ήταν συνεννοημένοι μέ 
τούς Έλλαδίτες γιά απελευθερωτικό κίνημα τής Θράκης από τον Τουρκ.ζυγό.

’Από τον Σκοπό οί Τούρκοι άρπαξαν μέσα από τις αγκάλες των οι
κογενειών τους, τούς αειμνήστους μάρτυρες : τούς αδελφούς Παπακυριακόν 
Κωνσχαντόπουλον ιερομόναχον, καί ’Αριστόδημον Κωνστανιόπουλον διδά
σκαλον, τον Ζαφείρη Ζαφειριάδη φαρμακοποιόν, τον Σΐμον Σιμόπου?μ>ν 
διευθυντήν τού Σχολείου, τον Πελοπίδαν Βαβαζανίδην διδάσκαλον καί τον 
Θεόδωρον Κοκκάλαν'έ'μπορον. 1 2

1) ματίραγοίινες^κρυμμένοι Ό-ησαυροί’ ή μαάραγούνα καΐ μαάραβούνα.
2) σφουγκίζ’=σκουαίξει.
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’Αφού τους ώδήγησαν σέ μια χαράδρα έξω άπό τό Σκοπό πηγαίνον
τας προς τις Σαράντα Εκκλησίες, τους έσφαξαν μέ φριχτά βασανιστήρια.

Οί διωγμένοι Σκοπιανοί περιπλανήθηκαν μαζί μέ τούς άλλους επί 
πέντε χρόνια, άλλοι στον κάμπο τής Άνατ. Θράκης καί άλλοι στη Μ. Άσία 
και δπέφεραν απίστευτα μαρτυρία καί κακουχίες. Πολλοί πέθαναν στην εξο
ρία από τις ταλαιπωρίες, τις στερήσεις καί την πείνα. Οϊ Τούρκοι μετά 5 
χρόνια τούς επέτρεψαν νά γυρίσουν στήν πατρίδα τους. Καί δσοι εζησαν, 
γύρισαν φτωχοί και αξιοθρήνητοι στά σπίτια τους πού τά βρήκαν καί αυτά 
ερείπια.Ή κατοχή τής Άνατολ. Θράκης από τον Ελληνικό στρατό τό 1920, 
τούς έδωσε φτερά καί πολλές ελπίδες για ένα καλλίτερο μέλλον. Καί ρίχθη- 
καν όλοι μέ ενθουσιασμό στη δουλειά. Κι’ άρχισαν μέ υπομονή νά καλλιερ
γούν τά χερσωμένα χωράφια τους, τά ξεριζωμένα αμπέλια τους. Νά νοικο
κυρέψουν τό κάθε τι από την αρχή καί νά ξαναστήσουν ο,τι γκρέμησε ή βία 
καί ή αγριότητα του εχθρού. Καί δλες αυτές τις προσπάθειες τις τόνωνε ή 
δυνατή πίστη πώς θά βρουν τήν αμοιβή για τούς κόπους τους καί πώς θά 
ξαναζήσουν, τώρα μάλιστα μέ τήν ελευθερία τής Θράκης τους, στά ωραία 
εκείνα χρόνια τής αφθονίας καί τής χαράς. Δυστυχώς δμως ό ενθουσιασμός 
αυτός καί ή χαρά κράτησαν δσο καί ένα ωραίο όνειρο καί έσβησαν μέ άλλη 
πιο μεγάλη καταστροφή: μέ τό οριστικό ξερρίζωμα άπό τά πατρικά χώματα. 
Μαζί μέ τούς άλλους πρόσφυγες πού ερριξε ή Μικρασιατική καταστροφή στήν 
μητέρα Ελλάδα καί οϊ Σκοπιανοί — γιά δεύτερη φορά πρόσφυγες, — δο
κιμάσανε τήν πίκρα τοϋ εκπατρισμού.

Τό χτ ίσ ιμ ο  τής έκκΧησίας τοϋ  * Αγίου Δη μητρ ιόν .  — Ή ’καινούρια 
εκκλησία τοϋ Σκοπού χτίσθηκε στή θέση τής παλιάς, γιατί αυτή ήταν μικρή 
καί δέν έπαρκοΰσε. "Ολοι οϊ κάτοικοι βοήθησαν στο χτίσιμο. "Αλλοι μέ χρή
ματα και άλλοι μέ προσωπική εργασία. Επίσης βοήθησαν καί οϊ Σκοπιανοί 
τής Ρωσίας καί ’Αμερικής.

Επειδή 6 χώρος τής παλιάς εκκλησίας (αυτή κατεδαφίστηκε κατά τό 
1901 περίπου), ‘) ήταν χαμηλότερος άπό τό άλλο έδαφος, χρειάσθηκε νά 
ύψωθή περίπου ένα μέτρο. Ευτυχώς κοντά στήν εκκλησία περνούσε ό ποτα
μός καί για νά άποφύγουν εργάτες καί μεροκάματα έβαλαν σέ ενέργεια τό 
«μεάζί» 1 2). ’Αργά τό απόγευμα—τό καλοκαίρι, πού ό ποταμός είχε λιγοστό 
νερό—όταν πια σχολνούσαν άπό τις εργασίες τους, χτυπούσεν ή καμπάνα γιά 
τό «μετζι». Καί όλοι τότε, άνδρες, γυναίκες—καί αυτές άκόμη των καλυτέ
ρων οικογενειών —καί παιδιά ξεχύνονταν άπό τΐς 4 συνοικίες πρός τό χώρο 
τής εκκλησίας/κρατώντας στο χέρι άλλος ένα καλάθι, άλλος έναν κουβά γιά

1) "Οταν κατεδαφίστηκε ή παλιά εκκλησία μετέφεραν τά ιερά σκεύη καί τΐς 
εϊκόνες στο σχολείο των άγοριών—-πού ήταν πολύ μεγάλη αίθουσα—καΐ εκκλησιά
ζονταν εκεί ώς που τελείωσε ή καινούριγα.

2) μεάζί—λέξις τούρκ.=προσωπική εργασία.
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το κουβάλημα της άμμου. Είχαν στηθή στο δρόμο ποταμού—εκκλησίας φα 
νάρια κατά σειράν για νά φωτίζουν, γιατί ή εργασία αυτή γινόταν όταν νύ
χτωνε πιά. Μέ τί προθυμία και χαρά έτρεχαν όλοι στο βραδυνό χτύπημα της 
καμπάνας γιά τή χάρη τ’ «Ά η  Δημήτρη» ! Δεν έμεναν στά σπίτια παρά 
μόνον οΐ γέροι, οί σακάτηδες καί τά μικρά παιδιά. Κι* είχαν τέτοια τάξη, 
σ’ όλη αυτή την εργασία ! ’Άλλοι έσκαβαν, ά'λλοι γέμιζαν μέ τά φτυάρια τά 
δόχεΐα άμμο κι άλλοι τά κουβαλούσαν.

"Οταν τελείωσε τό γέμισμα καί υψώθηκε ό χώρος όσο έπρεπε, πρό
βαλε το ζήτημα τής πέτρας. Πέτρες τέτοιες πού χρειάζονταν γιά τό χτίσιμο 
δεν εΐχε στά γυρώ τοΰ Σκοποΰ καί έπρεπε νά ζητήσουν άλλου. Πράγμα πού 
καί χρήματα ήθελε καί χρόνο απαιτούσε. Μά νά, όλως τυχαίως σκαλίζοντας 
μιά μέρα κάποιοι έξω στ’ αλώνια τής συνοικίας Παλατίν, βρήκαν την κα
τάλληλη πέτρα. "Ανοιξαν τότε «άαμάρ5» καί ολοι πού εΐχαν δικά τους αμά
ξια προσφέρθηκαν νά μεταη?έρουν την πέτρα στο χώρο τής εκκλησίας. "Οταν 
σώθηκε τό ζήτημα τής πέτρας παρουσιάστηκε τό ζήτημα τοΰ ασβέστη. ’Α
σβέστη δεν είχε καί έπρεπε νά φέρουν από τό Κρυόνερο, ένα χωριό αρκετά 
μακρυά στό δρόμο Βουνάρ—Χισάρ—Βιζυης. Αυτό θά στοίχιζε πολλά καί 
έβαλε σέ σκέψη καί συλλογή τούς προύχοντες. Άπό τή δύσκολη θέση τούς 
έβγαλε καί πάλι ενα τυχαίο περιστατικό πού τό άπέδωκαν σέ θαύμα τοΰ Α 
γίου Δημητρίου. Μιά μέρα ένας βοσκός, πού έβοσκε τά πρόβατά του κοντά 
στό δάσος τοΰ «Λέκκα—Τεσμεσί», παρουσιάσθηκε στους δημογέροντες κρα
τώντας μιά άσβεστόπετρα. ’Ήθελε, λέγει, νά βράση γάλα. "Αναψε φωτιά, 
έβαλε δυο πέτρες κι’ έστησε πάνω σ’ αυτές τή χύτρα του. Οι πέτρες του ζε
στάθηκαν μέ τή φωτιά καί όταν από απροσεξία τοΰ χύθηκε λίγο γάλα, εΐδε 
πώς έσβησαν κ ι’ έσκασαν. Είπε ακόμα πώς τέτοιες πέτρες έχει πολλές εκεί. 
"Εστειλαν ανθρώπους καί άφοΰ βεβαιώθηκαν πώς είναι άσβεστης έκαναν 
καμίνι εκεί καί έτσι μέ τον ίδιο τρόπο πού ήρθε ή πέτρα ήρθε καί ό άσβε
στης στον τόπο τής εκκλησίας. Τό χτίσιμο άρχισε τώρα, μά πήγαινε σιγά, 
πολύ σιγά. Στά 1904 βάλανε τά θεμέλια, μά τό χτίσιμο κράτησε χρόνια. Οΐ 
Σκοπιανοί ήθελαν την έκκλησιά τους μεγάλη κι’ ό'μορφη, τέτοια πού νά μην 
έχη σ’ ολη τήγ περιφέρεια. Τά χρήματα πού είχαν συναχθή έφευγαν γρή
γορα τώρα σέ μισθούς μηχανικών καί ήμερομίσθια χτιστών. Οΐ ξενητεμένοι 
πάλι έστειλαν τή συνδρομή τους καί οΐ κάτοικοι έκαναν «μετζί» γιά τό σπά' 
σιμό τής πέτρα: σέ μικρά μικρά κομμάτια. Μ3 αυτά θά γίνονταν τά μω
σαϊκά πού θά στόλιζαν κάτω τό πάτωμα.

Καί όταν τελείωσε πιά καί έβγαλαν τις σκαλωσιές, πρόβαλε στά μάτια 
τους άσπρη κάτασπρη μέ τά δυό της καμπαναριά καί τον μολυβένιο τροΰλλο 
της—τον κουμπέ της—επιβλητική καί μεγαλόπρεπη. Καί ολοι την καμάρω
ναν γιατί, γιά νά γίνη, όλοι εΐχαν κοπιάσει, όλοι είχαν δουλέψει. ’ Εσωτε
ρικά μ’ όλο πού ήταν γυμνή —· δεν πρόφτασαν νά την διακοσμήσουν —
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εΐχε μιά χάρη και μια επιβλητικότατα μέ την εύρυχωρία της καί τον εξαιρε
τικά ωραίο γυναικωνίτη της, πού είχε τρεις σειρές στασίδια αμφιθεατρικά)?.

Για τά απαραίτητα ιερά σκεύη, εικόνες, έξαπτέρυγα, πολυελαίους και 
άμφια φρόντισαν οί Σκοπιανοί τής Ρωσίας καί ’Αμερικής.

Οΐ τρεις καμπάνες τής παλιάς εκκλησίας — μιά απ’ αυτές ή πιο με
γάλη χτυπούσε μέ τροχό — βρήκαν τη θέση τους στα όμορφα καμπαναριά 
πού υψώνονταν δεξιά καί αριστερά στην πρόσοψη τής καινούργιας εκκλησίας.

Δυστυχώς δεν πρόφθασαν νά την χαροϋν, ούτε τά εγκαίνιά της πρό
λαβαν να κάνουν. Ό νέος διωγμός τού 1922 τούς ανάγκασε νά την εγκατα- 
λείψουν καί αυτή μαζί μέ όλα τους τά αγαθά στη διάθεση τού καταχτητή.

'Έΰ'ίμα Χορταστικά.— Προλήψεις—Δεισιδαιμονίες

1.—Π ρωτοχρονιά , Ίο βράδυ τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς έβα
ζαν επάνω στο τραπέζι εκτός από τό φαγητό καί την πίττα μέ τό νόμισμα 
καί 3 ψωμιά ολόκληρα καί έ'να πανέρι γεμάτο σουρβακίδια (καρύδια, μύ
γδαλα, φουντούκια, σύκα, ξυλοκέρατα κ.λ.π.). ’Έφερναν ακόμα,—σέ μερικά 
σπίτια—κι3 έβαζαν καί δ,τι χρήματα είχαν και τά κοσμήματά τους. “Υστερα 
άναβαν τό καντήλι στο είκονοστάσιο κΓ ένα κερί. Ό  αρχηγός τής οικογένειας 
ή δ προστάτης αυτής—όταν ήταν πεθαμένος ό σύζυγος ή δ πατέρας—κρα
τώντας στο ένα χέρι τό αναμμένο κερί καί στο άλλο τό θυμιατό, έθύμιαζε τό 
τραπέζι έτσι δπως ήταν στροομμένο καί έλεγε : «Ό  Θεός νά τά πλουθαίν3». 
Γύριζε κατόπι σ’ δλο τό σπίτι μέ τό κερί καί τό θυμιατό καί θύμιαζε παν
τού, ενώ τά άλλα μέλη τής οικογένειας έκαναν, ως πού νά επιστρέψη, την 
προσευχή τους εμπρός στο είκονοστάσιο. Μετά τό θύμιασμα καί την προ
σευχή κάθονταν δλοι γύρω στο τραπέζι. Ό  πατέρας τότε ή © μεγαλύτερος 
τής οικογένειας έπαιρνε από τό πανέρι μερικά «σουρβακίδια» τά σκόρπιζε δε
ξιά και αριστερά μέσα στο δωμάτιο κι’ εύχότανε. « ’Έτσ3 νά σκορπιστή ή 
ευτυχία μέσ3 στο σπίτ3 μας». Κατόπι έκοβε μιά «γούγια» από τό ένα ψωμί 
καί έδινε σ3 όλους από ένα κομματάκι σάν άντίδωρο γιά νά τό βάλουν τό 
βράδυ κάτω από τό προσκέφαλο γιά νά δοΰν τί όνειρο θά έβλεπαν, Τελευ
ταία τούς εμοίραζε καί από 3 φουντούκια πού τά έσπαναν εκείνη τή στιγμή 
γιά νά δούν τήν τύχη τους. Τυχερός ήταν εκείνος πού τού τύχαιναν καί τά 
3 φουντούκια γερά. "Ολη ή χρονιά του θά πήγαινε καλά. Μετά ακολουθούσε 
τό φαγητό και τό κόψιμο τής πίττας. "Οταν τελείωνε τό φαγητό καί εσηκώ- 
νετο τό τραπέζι έπαιζαν φουντούκια σιήν «κεραμίδα». ’Έστηναν μιά «κερα
μίδα» αυλακωτή πλάϊ στο «σέτ» κάθονταν δλοι γύρω—κάτω στό πάτωμα 
πού ήταν στρωμένο μέ χοντρά «κιλίμια» καί «σιλιτέδες»—και έρριχναν μέ 
τήν σειρά τους στήν «κεραμίδα» από ένα φουντούκι δ καθένας."Οποιανου τό 
φουντούκι χτυπούσε ένα από αυτά πού ήταν κάτω, αυτός κέρδιζε καί τά μά
ζευε ολα. Στό τέλος τού παιχνιδιού οποίος μάζευε τά περισσότερα αυτός ήταν
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καί ο πιο τυχερός. Τυχερός ήταν καί οποίος φταρνιζότανε εκείνη τή βραδυά. 
Τοΰ χάριζαν τότε κάτι, ή του έδιναν ευχές όπως: «Νά νέχ’ς τη Άβράμ καί 
Ίσάκ τά καλά». Δοκίμαζαν ακόμη την τύχη τους καί μέ τα μπουμπούκια 
της κρανιάς της «σουρβάκας» δπως έλεγαν ένα τέτοιο κλωνί. Στο τζάκι πού 
εκαιγε μεγάλη φωτιά, άνοιγαν τη στάχτη καί ερριχναν μέ τή σειρά του ό κα
θένας από ενα μπουμπούκι. “Οταν τό μπουμπούκι «έσκαζε», ήταν καλό ση
μάδι καί αυτός πού τό ερρ-ιχνε ήταν τυχερός. ”Αν τό μπουμπούκι δμως και
γότανε καί μαύριζε ήταν κακό σημάδι* σημάδι ατυχίας. «Κάτι κακό θά τοΰ 
γινότανε ως τό χρόνο».

Τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς τά παιδιά έβγαιναν στα σπίτια καί 
«σουρβάκ’ζανα»—κρατώντας στο χέρι μια σουρβάκα (κλαδί κρανιάς)—χτυπού
σαν μ* αυτό ελαφρά στην πλάτη οποίον εΰβρισκαν στο σπίτι πού πήγαιναν, 
ή στο δρόμο καί έλεγαν :

«Σούρβα, σούρβα γειά χαρά ή «Σούρβα, σούρβα γερό κορμί
για σταπίδα γιά παρά γερό σταυρΐ
για ένα ζυλοκέρατο» καί τή χρόν3 ούλ’ γεροί

καί καλόκαρδοι»
"Αλλα πάλιν έλεγαν : «Σούρβα, σούρβα καί εις έτη πολλά». Μιά σακ- 

κούλα πάνινη πού είχαν κρεμασμένη στο ώμο γέμιζε τότε από «σουρβακί- 
δια», καί ή τσέπη τους από γρόσια πού τούς έδιναν δπου κι’ άν πήγαιναν 
εκείνη την ήμερα. (Τό θύμιασμα πού γινότανε στο τραπέζι τό βράδυ τής 
παραμονής τής Πρωτοχρονιάς γινότανε καί την παραμονή των Χριστουγέν
νων καί των Φώτων).

2. —Τά Φώτα. Τήν παραμονή των Φώτων, τά μεσάνυχτα πίστευαν 
πώς άνοιγε ό ουρανός και κατέβαινε τό "Αγιον Πνεύμα. "Οποιος τό έβλεπε 
εκείνη τήν ώρα καί «παρακαλοϋσε τό θεό πέ γούλ’ τή φαρδιά τ’» θά τοΰ 
έδινε δ,τι καί άν ζητούσε. Πολλοί λοιπόν τή νύχτα αυτή περίμεναν ν’άνοίζη 
ό ουρανός έχοντας έτοιμη καί τήν παράκληση. ’Έπρεπε μάλιστα νά τήν ποΰν 
γρήγορα - γρήγορα μόλις θά έβλεπαν τή λάμψη, γιατί αύτό τό πράγμα δεν 
κρατούσε πολύ καί ήταν φόβος νά κλείση ο ουρανός πριν τελείωση ή φράση, 
όπόταν δέ θά γινότανε τίποτα. ’Έτσι έπαθε καί χειρότερα ακόμα—έλεγαν οι 
προπαποΰδες,—κάποιος πού «σάστσε» *) άμα είδε τή μεγάλη λάμψη, καί αντί 
νά πή δπως σκεφτότανε «θεέ μ’ δώσε μ’ ενα «σινιάκο» φλουργιά» είπε «ένα 
σινιάκο, θεέ μ’ ...» κι’ έκλεισε ό ουρανός. Καί νά, τό κεφάλι του έγινε με 
γάλο καί μακρουλό σά σινιάκο !

3. —Βρυκόλακες. Τό δωδεκαήμερο δέ βάφτιζαν παιδί γιατί πίστευαν 
πώς θά βρυκολάκιαζε. Πίστευαν ακόμα πώς βρυκολάκιαζαν καί δσοι πέθαι- 
vuv τό δωδεκαήμερο. *0 λαός θέλησε νά τό έζηγήση αύτό. 1

1) Σάσζσε=τά έχασε* σινιάκο βλέπε ’Αρχείο Θρ. Θησ. τ. F ' Π. Π. σ. 218).
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Σε πολύ παλιούς φθόνους — λέγανε — ήταν συνήθεια νά βάζουν στο 
στόμα τοϋ πεθαμένου νόμισμα (ένα παρά) για νά πλήρωσή τον χάρο πού θά 
τον περνούσε στον άλλο κόσμο. Τότε εκείνα τα χρόνια τό κράτος ήταν Χρι
στιανικό (Βυζαντινή Αυτοκρατορία) και τό νόμισμα είχε πάνω σταυρό. ‘Η 
συνήθεια αυτή εξακολούθησε και ύστερα στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, με 
νόμιρμα Τούρκικο. ’Από τότε φάνηκαν και οΐ «βρυκολάκ’».

Φόβο; και τρόμος κΟρίεψε όλους τούς χριστιανούς. Πολλοί άφηναν 
τά σπίτια τους, τά χωριά τους και πήγαιναν άλλου. "Ετσι ερημώθηκε και τό 
Κάστρο, ενα χωριό προς Β' τού Σκοπού στη θέση ό «Καλές τής 'Αγια Σω- 
τήρας». Αύτό τούς έκανε νά σκεφθούν πώς αιτία ήταν: τό νόμισμα πού δεν 
εΤχε πάνω σταυρό. *Από τότε τό αντικατέστησαν μέ ενα μικρό σταυρό από 
κερί. 'Η συνήθεια αυτή τού κερένιου σταυρού εξακολουθεί μέχρι σήμερα.

4. —Τήν πρώτη Φεβρουαρ. 'Γρύφωνος τού μάρτυρος, τή δευτέρα τής 
Υπαπαντής τού Χριστού και τήν τρίτη τού Συμεών, τις έλεγαν όλες μαζί τά 
«Συμνιωγιόρτια» και τις γιόρταζαν και δεν έκαμναν τήν παραμικρή δου
λειά, όσες γυναίκες ήταν σέ ενδιαφέρουσα κατάσταση, για νά μή γεννήσουν 
σημ(ν)ειωμένο παιδί. Τής 'Υπαπαντής, επειδή τελείωναν οι γιορτές έλεγαν: 
«Παπαντή, ΙΙαπαντή, γιορτουλάρ καπανάί» (Γιορτουλάρ καπανάί=οΐ γιορ
τές έκλεισαν. Τουρκιστί).

5. —Τό Σάββατο τής ’Απόκρεω τό έλεγαν χαλβασάββατο. Τό βράδυ 
για νά διασκεδάσουν τά παιδιά κρεμούσαν στο ταβάνι μ’ ένα σπάγκο ενα 
μεγάλο κομμάτι καρυδένιο χαλβά. "Υστερα έδεναν τά χέρια των παιδιών 
πίσω και τά έβαζαν νά δαγκάσουν τό χαλβά πιάνοντάς τον αν μπορούσαν 
μέ τό στόμα, ενώ ένας μεγάλος κουνούσε τό σπάγκο μίά εδώ και μιά εκεί. 
"Ετσι τά παιδιά ήταν δύσκολο νά επιτύχουν τό χαλβά και καθώς κουνιόάαν 
τά έλέρωνε στο πρόσωπο, πράγμα πού έφερνε γέλοια και ευθυμία σ* όλους.

6. —Τά Ψυχοσάββατα εκτός από τά κόλλυβα πού μοίραζαν στήν εκ
κλησία και στούς τάφους γιά νά «σχωρέσνα» τούς πεθαμένους, μοίραζαν 
άκόμη καί στά σπίτια κομμάτια ζεστής πίττας ζυμωτής καί πάνω ένα αυγό 
βρασμένο ή όρνιθα βραστή μέ ρύζι κλπ.

7. —Τό βράδυ τής Τυρινής τελευταία από όλα τά φαγητά θά έτρω 
γαν αυγό βραστό. «Βούλωναν», όπως έλεγαν, τό στόμα μέ αυγό καί θά τό 
«ξεβούλωναν» ύστερα από τή Μ. νηστεία τής Σαρακοστής πάλι μέ αυγό 
(κόκκινο) τό βράδυ τής ’Αντιστάσεως.

8. —Τήν Καθαρή Δευτέρα θά ντυνότανε καί θά έβγαιναν καί «Τζα- 
μάλ’» μασκέ μιά ομάδα νέων καί θά γυρνούσαν από σπίτι σέ σπίτι. ΟΪ γυ
ναίκες τήν ήμερα αυτή θά κατέβαζαν στο «πλυσταριό» όλα τά σκεύη τού 
σπιτιού χρειαζούμενα καί άχρηστα ιδίως τής κουζίνας καί θά τά έβραζαν 
μέσα σέ μεγάλο καζάνι τής πλύσης μέ «θελόσταχτ’» γιά νά καθαρίσουν. Θά 
καθάριζαν άκόμη όλο τό σπίτιν "Ετσι εξηγείτο ή λέξις «Καθαροδευτέρα».
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9. —Τήν Καθαρά Δευτέρα και την Τρίτη πολλές ήλιχιωμένες γυναί
κες τό είχαν σέ καλό νά νηστέψουν χωρίς νά βάλουν τίποτε στο στόμα τους 
καί νά παν τό πρωί της Τετάρτης στην εκκλησία νά λειτουργηθούν. Αυτές 
τις γυναίκες πού κρατούσαν «τρίμερο» νηστεία όταν γύριζαν από τήν εκκλη
σία καί τίς έβλεπαν άλλες πού δεν νήστεψαν θεωρούσαν κα?ώ νά τις καλέσουν 
νά περάσουν μέσα στο σπίτι τους καί νά τίς κεράσουν ένα καφέ μέ βούτημα.

10. —Γήν ήμερα τόϋ Ευαγγελισμού την είχαν τόσο πολύ μεγάλη εορτή 
πού σταματούσαν δλ,οι τίς εργασίες τους. «Καί τό χελιδόν* κόμ’ μήτε «τσά- 
κνο» κι5 αυτό δέ goυβαvεΐ στη φωλιά τ’ πού φκιάν\ σά ναύτη τή μέρα πού 
ηιάσκε 6 Χριστός» έλεγαν οί γεροντότεροι.

11. —Τό Σάββατο πού ήταν προ τήςέβδομάδος τού Λαζάρου, τό έλε
γαν «Κουφοσάββατο». Πίστευαν πώς σαν αυτή την ημέρα ή Παναγία πήγε 
στο λουτρό νά λουστή. Κείνη τή στιγμή ακούσε έξω φωνές. ’ Ηταν ό λαός 
πού ζητούσε νά συλλάβη τον Τησοΰ. 'Η Παναγία, από τό θόρυβο πού έκα
ναν οΐ βρύσες τού νερού δέν μπορούσε νά καταλάβη καλά. Πάνω στην λα
χτάρα τη; ν* άκούση φώναξε. «Δέ βουβαίνονται κι1 αυτές νά μήν άκούγται» 
καί αμέσως τό νερό άλλαξε διεύθυνση κι5 έτρεχε ύπογείως χωρίς ν' ακούεται.

12. —Τίς Κυριακές τής Μ. Σαρακοστής γινότανε εξω από. τά σπίτια 
καί τό «Γκιουρέσ’»(πάλαιμ«).’Ερχόντανε επίτηδες άπ’ αλλού Τούρκοι παλαι- 
σταί, οΐ «πεχλιβάνδες». Συχνά στο πάλαιμα έπαιρναν μέρος καί Σκοπιανοί.

13. —Τό Σάββατο τού Λαζάρου, τό Λαζαροσάββατο, γυρνοϋσαν στα 
σπίτια οΐ «Λαζάρ’». Τσιγγάνες πού κατέβαιναν από τή Ρουμανία μέ τή 
ρουμανική ενδυμασία, στολισμένες μέ διάφορα πρασινάδια  στο κεφάλι κα| 
στή μέση, γυρνοϋσαν από σπίτι σέ σπίτι καί χόρευαν καί τραγουδούσαν :

Σήμερα ένε τή Λαζάρ Αύρι ένε των Βαγιώ—Λάζαρος Λάζαρος 
ήρτε μωρή Λάζαρος Τρώνα ψάρ’ καί κολιό—Λάζαρος Λάζαρος
Καί σάς ήφερε χαρά Καί τήν άλλ’ τή £υριακή Λάζαρος Λάζαρος
Λάζαρος, Λάζαρος τρώνα κόκκινο αύγό—Λάζαρος Λάζαρος,

14. —Τήν Κυριακή των Βαΐων έφερναν τά βάγια στο σπίτι καί αφού 
διασταύρωναν μ’ αυτά τό εΐκονοστάσιο τά κρεμούσαν πλάι στις εικόνες λέ
γοντας :

’Όξω ψύλλοι ποντικοί Βάϊ, βάϊ τό βαγιό
μέσα ήλιος καί χαρά τρώνα ψάρ’ καί κολιό
καί καλή νοικοκερά. καί τήν άλλ’ τή gυριaκή

Τά παιδιά έλεγαν αυτή τή μέρα καί τό : τρώνα κόκκινο αυγό.
15. —Τήν Μ. Πέμπτη πού τήν έλεγαν «Κόκκιν’ Πέφτ*» έβαφαν τά 

κόκκινα αύγά. Πρωί πολύ κάθε νοικοκυρά θά κρεμούσε, σ’ ένα παράθυρο 
τού σπιτιού της πού έβλεπε προς Άνατολάς, ένα κόκκινο ύφασμα ή κου
βέρτα ή δ,τι δήποτε κόκκινο εΐχε. Τό κόκκινο θύμιζε τό αΐμα τού Σωτήρος 
πού έτρεξε τήν ήμερα αυτή από τήν πλευρά του.
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16. —Την Μ. Παρασκευή ούτε νύχια έκοβαν, ούτε λουζότανε, ούτε 
έβαζαν στη φωτιά χατσαρόλα γιά φαγητό. ’Έτρωγαν ό,τι πρόχειρο είχαν. 
Πολλοί μάλιστα ένήστευαν όλη την ήμερα χαί δεν έβαζαν παρά μόνο λίγο 
ξείδι στο στόμα τους.

17. —Το Μ. Σάββατο γινότανε τό «Παζάρ». "Ηρχονταν καί από άλ
λες πόλεις έμποροι μέ διάφορα εμπορεύματα Ιδίως παιχνίδια παιδικά καί 
μιχροστόλιδα, άνοιγαν χαί οϊ Σκοπιανοί έμποροι στην αγορά τένάες καί έβγα
ζαν καί αυτοί τά δικά τους εμπορεύματα και γινότανε τό «Παζάρ». ’Από τό 
ΙΤαζάρ θ’ άγόραζον όλοι τά Πασχαλιάτικα παπούτσια καί φορέματα των 
παιδιών τους καί ενα σωρό παιχνίδια

18. —Τό βράδυ στην ’Ανάσταση θά έπαιρναν όλοι μαζί τους καί άπό 
ενα κόκκινο αυγό. ‘Γην ώρα που έλεγεν ό παπάς τό «Χριστός Άνέστη» τά 
τσούγκριζαν καί όταν γύριζαν στά σπίτι τό καθάριζαν καίτό έκοβαν με προ
σοχή στη μέση. "Οποιος ήταν «αναμάρτητος» καί καλός Χριστιανός θά έβλεπε 
εκεί στο κομμένο αυγό μέσα στον κρόκο ζωγραφισμένη την ’Ανάσταση τοΰ 
Χρίστου. Λέγανε ότι πολλοί βρήκαν στ’ αυγό τους ενα τέτοιο πράγμα. Γιά 
νά γίνη όμως αυτό έπρεπε νά είναι προσηλωμένοι εκεΐ μέ τον νοΰ καί την 
καρδιά τους στά «άγια γράμματα» τής Άναστάσεως.

19. —Την Κυριακή τοΰ Πάσχα τά παιδιά κρατώντας ενα κόκκινο αυγό 
φέρνοντας αυτό καί γύρω γύρω στο πρόσωπό τους έλεγαν : «Καλώς ήρτες 
Πασχαλιά μέ τά κόκκινα ι ’ αυγά* σέ μάς γειά, στους Εβραίους θερμασιά». 
’Επίσης τό πρωί τής Κυριακής συνήθιζαν νά στέλνουν τά δώρα οΐ κουμπά
ροι στους «συντέκνους»’). Τό δώρο ήταν πάντοτε ένα γλύκισμά: κουραμπιέ
δες, δρτό σαραγλί®), «παντεσπάν». "Οσοι εδυσκολευοντο γιά τον ενα ή τον 
άλλο λόγο νά κάνουν γλύκισμα έστελναν δυο τρεις οκάδες ζάχαρη καί καμμιά 
—δυο οκάδες καφέ άκαβούρδ ιστόν. Τά έστελναν δέ ή μέσα σέ ενα δίσκο ή 
σέ μεγάλα πιάτα σκεπασμένα άπό πάνω μέ τό καλύτερο άσπρο «στεμέλ1 2 3 4» *■) 
φιλεδένιο (κιοποΰρ φιλέ όπως έλεγαν) ή ψηφωτό *) τοΰ αργαλειού μέ δαν- 
τέλλες γύρω - τριγύρω.

20. —Τήν Κυριακή τοΰ Θωμά γινότανε έξω άπό τό χωριό «τή Θεοΰ 
τό πανεγΰρ’». Γ ι’ αυτό τό πανεγΰρ’ πού γινότανε—ώς μισή ώρα δρόμο 
—προς ’Αν. τοΰ Σκοπού υπήρχε ή Ιξής παράδοση .*

Άπό χρόνια πολλά εκεί σέ κείνο τό μέρος κάθε χρόνο σάν αυτή τή 
μέρα τοΰ Θωμά βρίσκανε ένα κριάρι μέσα στά χαμόκλαδα. Λέγανε πώς τό 
έστελνε ό Θεός γιά «xoogbav» όπως έστειλε καί στή θυσία τοΰ Αβραάμ. 
Διάβαζε ό παπάς μερικές ευχές καί ύστερα έσφαζαν τό κριάρι καί τό μοίρα

1) Σύντεκνος=αύτός πού στεφάνωνε ένα Αντρόγυνο.
2) Όρτό σαραγλί. νΙδε Π. Π. Άρχεϊον Θρ. Θησ., Τόμος Γ' σελϊς 217.
3) Στεμέλ—σκέπασμα μικρό, τραπεζομαντηλάκι.
4) Ψηφωτό=Π. Π. Άρχεΐον Θρ. Θησ , Τόμος Δ' σελ, 224.
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ζαν στούς φτωχούς. Αυτό γινότανε αρκετά χρόνια. “Ενα χρόνο δμως πήγε 
ό κόσμος όπως πάντα κ3 οΐ παπάδες και δεν βρήκανα τό κριάρι εκεί.’Άρχισαν 
οΐ παπάδες τις ευχές και τά τροπάρια, μά τό κριάρι δέ φαινότανε. Έ πΐ τέ
λους τό είδαν από μακρυά νά έρχεται τρεχάτο. Μόλις έφθασε, χωρίς νά τό. 
άφήσουν νά ξεκουραστή, έτσι ΐδρωμένο όπως ήταν, τό έπιασαν και τό έσφα
ξαν. Ό  Θεός δμως θύμωσε και τούς έτιμώρησε και από τότε δεν ξαναφάνηκε 
κριάρι κανένα χρόνο. ’Έμεινε δμως ή συνήθεια νά γίνεται τό πανηγύρι τήν 
ήμερα τοΰ Θωμά καί νά σφάζουν αρνιά και νά τά μοιράζουν έκεΐ στους 
φτωχούς, όσοι «έταζαν» για διάφορους λόγους.

21. —Τήν πρώτη Μαρτίου δλα τά παιδιά έβαζαν στο χέρι ή στο λαιμό 
«Μάρτ’» (κλωστές χρωματιστές κλωσμένες). Τό «Μάρτ3» τον φορούσαν γιά 
νά μή τά κάψη ό ήλιος τοΰ Μαρτίου. Τον είχαν στο χέρι τους ή στο λαιμό 
τους ώς πού νά διοϋν πελαργούς νά γυρίζουν από τά ζεστά κλίματα. Ά μα 
τούς έβλεπαν φώναζαν τραγουδιστά :

—Τσάκνια, τσάκνια λέλεγκα —Πέρα, πέρα στη φωλιά
πούν3 τά λελεγκούδια σου ; λούζονται χτενίζονται

στραβοφακιολίζονται.
"Υστερα έβγαζαν τό «Μάρτ3», σήκωναν μια μεγάλη πέτρα καί τον 

έκρυβαν από κάτω. Μετά 40 ήμερες πήγαιναν νά τον δουν. Σήκτοναν τήν 
πέτρα και αν έβλεπαν από κάτω κοντά στο «Μάρτ3» μυρμήγκια ή άλλα έν
τομα ήτο σημάδι πλούτου καί ευτυχίας, άν δέν εύρισκαν τίποτε σήμαινε 
φτώχεια καί δυστυχία.

22. —"Οταν έβλεπαν καινούργιο φεγγάρι, έπιαναν δ,τι χρυσαφικό 
φορούσαν ή χρήματα (ασημένια νομίσματα) για νά πάη καλά δλος ό μήνας.

23. —Γιά τό καινούργιο φεγγάρι τοΰ Μαρτίου έλεγαν τό έξης : Μό
λις τό δής νά βγάλης από πάνω σου κάτι—μιά καρφίτσα, έ'να μαντήλι κλπ.— 
καί νά τό βάλης μέσα σε μιά τρύπα ενός τοίχου καί νά πής : «Νά διώ στ3 
όνειρό μ3 τ’ ά μέ γέν’ ώς τη χρόν3» καί θά έβλεπες πράγματι δ,τι θά σου 
συνέβαινε.

24. —Τό βράδυ τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς έκαναν στήν πόρτα 
τοΰ σταύλου ή στήν πόρτα τοΰ δρόμου από εκείνη πού περνούσαν τά ζώα, 
ένα σταυρό μέ «κουπριγιά» όσοι είχαν ζώα, ενώ τήν πόρτα τήν άλλη τήν 
στόλιζαν μέ στεφάνια από λουλούδια, κρεμώντας ακόμα καί 2—3 σκόρδα 
φρέσκα. Τό πρωί τής Πρωτομαγιάς κοίταζαν τις πόρτες μήπως είχαν κανένα 
μικρό ξεφλούδισμα μέ μαχαίρι. Πίστευαν πώς τά μεσάνυχτα έβγαιναν «Νε- 
ράϊσες» καί εξυναν μέ τό μαχαίρι τις σοκακόπορτες, έβγαζαν μιά φλούδα 
καί έπαιρναν έτσι τό «κισμέτ» (τήν εύτυχία) εκείνου τοΰ σπιτιού. Τήν Πρω
τομαγιά οσοι είχαν ζώα πού τά άρμεγαν, μοίραζαν γάλα στά γειτονικά σπί
τια. Τό δοχείο πού είχε τό γάλα τό έδιναν πίσω άπλυτο μέ λίγο νερό μέσα 
γιά νά μή «στερέψ3» τό γάλα καί έλεγαν : «νά τά χιλιάστε».



25.—Την παραμονή τού'Α γ.’Ιωάννου—21 Ιουνίου —άναβαν «μπουμ- 
πούνε;». ’Από μέρες μάζευαν τά παιδιά κάδε συνοικίας χόρτα ξερά και τ’ 
αποθήκευαν κάπου. "Οταν πλησίαζε ή μέρα διάλεγαν ένα δέντρο ξερό, ιό 
έκοβαν, τό καθάριζαν από τά περιττά κλαδιά, κάρφωναν δώ και κεϊ στά 
μεγάλα εξωτερικά κλαδιά του λεπτά ξυλά γυρω-γυρω και τό ετοίμαζαν έτσι 
που νά χωρέση ολο τό χόρτο πού εμάζεψαν. “Υστερα άνοιγαν στην πλατεία 
τής συνοικίας ή σ’ ενα μέρος ανοιχτό πού νά φαίνεται από παντού δταν θά 
την άναβαν—κάδε συνοικία έκανε και την «μπουμπούνα» της—ένα λάκκο 
αρκετά βαθύ καί έμπηγαν μέσα τον κορμό τού δέντρου πού ετοίμαζαν. Τό 
στερέωναν καλά και άρχιζαν νά άνεβάζουν τό χόρτο τό ξερό πάνω. Παιδιά 
ανέβαιναν πάνω καί πατούσαν μέ τά πόδια τους τό χόρτο για νά πάρη πιο 
πολύ. Σ’ δλη αυτή την ετοιμασία έπαιρναν μέρος πολλές φορές καί μεγάλοι, 
γιατί κάθε «μαχαλάς» εφιλοτιμειτο νά κάνη πιο μεγάλη «μπουμπούνα»."Αμ« 
βράδυαζε άναβαν μικρές μπουμποΰνες καί πηδούσαν δλοι από πάνω.’Έλεγαν 
πώς άν πηδούσαν 3 φορές θά έφευγαν οι ψύλλοι καί οΐ κοριοί.

Τή μεγάλη μπουμπουνα την άφηναν τελευταία, πολλές φορές κοντά 
τά μεσάνυχτα καί ήταν τότε θέαμα μοναδικό γιά μικρούς καί μεγάλους, ή 
μεγάλη φωτοχυσία πού φώτιζε δλο τό χωριό. ’Από νωρίς οί γυναίκες καί 
τά κορίτσια κάθε γειτονιάς μαζεύονταν καί ετοίμαζαν τά «ριζικάρια». Τά 
«ριζικάρια» ή 6 Κλήδωνας γινόντανε καί στο Σκοπό, όπως καί στις Σαρ* 
’Εκκλησίες καί στη Γέννα. (Βλέπε ’Αργείον Θρ. Θησ., χόμ, Β\ σελις 131) 
καί Θρακικές’Ηθογραφ., Π. Π. Μέρος Β '( σ. 95, διήγημα «Τά ριζικάρια».

26. —Τό μεσημέρι τής Άναλήψεως δεν κοιμόνταν γιατί έλεγαν πώς 
οποίος θά κοιμηθή θά άναληφθή.

27. —Τής 'Αγίας Μαρίνας—17 Ιουλίου — πού άρχιζαν νά ροδίζουν 
ο! πρώτες ρώγες στ’ αμπέλια, έλεγαν την παροιμία : «Ή  Ά για Μαρίνα 
μουρμοΰρσε χιό 'Αγιολιάς έφαγε καί χόρτασε». “Οτι δηλαδή ή 'Αγια Μα
ρίνα πήγε στ’ αμπέλι νά φάγη σταφύλια καί δέ βρήκε παρά λίγες ρώγες καί 
παραπονέθηκε μουρμουρίζοντας, Ινώ μετά 3 ήμερες ό Προφήτης Ήλίας 
βρήκε τόσα ώριμα σταφύλια, πού έφαγε καί χόρτασε. ’Έτσι παρηγοριότανε 
δ'ταν δεν ωρίμαζαν έως τής 'Αγ. Μαρίνας, γιατί θά ευρισκαν καί θά έκο* 
βαν τού Προφήτου Ήλια.

28. —5 Από τήν 1η Αύγούστου έως τήν 6η δεν έπλυναν γιατί ήταν οί 
«δρίμνες». “Οταν χύχαινε δμως νά βρέξη αυτές τις 6 μέρες, χαλνούσαν οΐ 
δρίμνες καί τότε μπορούσαν νά πλύνουν.

29. —Στις 29 Αύγούστου — τού Άποκεφαλιστού, ήμερα νηστείας— 
δεν έτρωγαν ακόμα μαύρα σταφύλια, μελιτζάνες, επειδή ήταν μαύρες, καί δεν 
έπιναν μαύρο κρασί.

30. —“Οταν γινότατε ο «τρύγος» καί γύριζε ό ληνός γεμάτος σταφύ
λια στο χωριό, έστηναν εμπρός-εμπρος πάνω στά σταφύλια μια «παλιουρ*

Λαογραφικά 2κοποΰ ‘Ανατολικής Θράκες 1(>ί

11



m ΐΕλλης Καλοκάρβου

■για» για to μάτι. «Τό κακό ματt να πέση πάνω στην «παλιουργιά» (στο 
αγκαθωτό κλαδί χαμόδενδρου) και όχι στο ληνό. Μεγάλη ζημία γινότανε 
δταν τΰχαινε νά σπάση'τό άμάξι του ληνού στο δρόμο καί χυνότανε τα στα
φύλια. Τό σπάσιμο τού ληνοΰ σέ μια τέτοια περίπτωση τό απέδιδαν σέ κακό 
μάτι (τον μάτιαξάνα). Γ ι’ αυτό δταν συναντούσε κανείς ληνό φορτωμένο 
πρώτα δεν τον «περίκοφτε», δεν περνούσε από μπρός του νά κόψη τό δρόμο 
του και δεύτερον έλεγε «φτού, φτού σκόρδα» κι’ έφτυνε τρεις φορές. Ό τρυ
γητός στο Σκοπό γινότανε απαράλλαχτα δπως και στις Σαράντα Εκκλησίες. 
(Βλέπε Άρχεΐον Θρ.Θησ., τόμ. Δ', σελις 89 και Θρακικές ’Ηθογραφίες Π. 
Π., τόμ. Α', διήγημα : «Ό  τρύγος τού κυρ Άμπατζόγλου»).

31. —Των Ταξιαρχών—8 Νοεμβρίου—πολλοί έκαναν θυσία (κουρμ- 
πάν) στον ’Αρχάγγελο. ’Έστελναν μέ ένα παιδί η πήγαιναν οί ίδιοι, εξω 
από τό Σκοπό σέ μια ρεματιά κοντά στο πηγάδι «Σωφρόνιο», ένα οτιδή
ποτε πουλερικό. Έκει πλάι σ’ ένα δέντρο καθότανε ένας, καμμιά φορά και 
δύο άνδρες (δεν ήταν ωρισμένοι, πήγαινε οποίο; ήθελε, πάντως ήσαν φτω
χοί). Αυτοί έσφαζαν τό πουλί καί κρατούσαν μονάχα τό κεφάλι. Τό ακέφαλο 
πουλί τό έπαιρναν πίσω καί τό μαγείρευαν στο σπίτι τους.

32. —Την *Αγία Βαρβάρα τήν εώρταξαν για την ευλογιά. Γ ι’ αυτό 
δσες εΐχαν μικρά παιδιά έκαμναν εκείνη την ημέρα «λοκούμια» ’) καί μοίρα
ζαν για νά την βγάλουν γλυκά. Σέ παλιά χρόνια πίστευαν δτι ή 'Αγία Βαρ
βάρα ήταν ένα κορίτσι, πού έφερνε την ευλογιά γυρνόντας από σπίτι σέ σπίτι 
τή νύχτα. ΓΓαύτό δταν ήταν επιδημία εφρόντιζαν κάθε βράδυ νά «χρί
σουν» *) τό τζάκι γιά νά είναι καθαρό καί νά έχη πάντα φωτιά. Έπειτα 
έβαζαν εκεί ένα πιάτο μέ κάτι γλυκό, πετμέζι ή μέλι ή άλλο τι γιά νά τό 
εύρη ή ‘Αγία Βαρβάρα δταν έρθη, νά φάγη καί νά φύγη ευχαριστημένη. 
’Εφρόντιζαν ακόμα από τό καλοκαίρι νά γνέσουν ολα τα μαλλιά πού αγό
ραζαν γιά εργασίες τού αργαλειού γιά νά μή βρή ή 'Αγία Βαρβάρα, δταν 
έρθη, μαλλί καί κάνει τή φωλιά της καί μείνει δηλ. στο σπίτι. Την ήμερα 
τής 'Αγ. Βαρβάρας έλεγαν : «Ή  'Αγιά Βαρβάρα βαρβαρών’, "Αη Σάββας 
σαβανών’, κι’ "Αη Νικόλας παραχών’» καί πρόσεχαν νά μή κρυολογήσουν 
αυτές τις ήμερες πού έκανε δυνατό κρύο.

33. —Τον άγιο ’Ελευθέριο τον είχαν δτι «ξελευτέρωνε» μέ καλό τις 1

1) «Λοπονμια* σπιτίσια έκαμναν παίρνοντας άπό τή ζύμη — δταν ζύμωναν 
ψωμιά, — μικρά κομμάτια, τα έπλαθαν λίγο στις παλάμες καί δστερα τά έδιναν 
ένα σχήμα στρογγυλό καί τά άράδιαζαν στο ταψί άφοϋ πρώτα τό άλειφαν μέ σα· 
μάλαδο. Τά έστελναν στό φούρνο καί δταν έψήνοντο, έχυναν άπό πάνω δπως ήταν 
ζεστά πετμέζι καί καρύδια κοπανισμένα.

2) χρίσουν=άλε£ψουν, άλειφαν τό τζάκι ή μέ άσβεστη ή μέ χώμα κόκκινο 
ή κίτρινο διαλύοντάς το μέ νερό-
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ετοιμόγεννες και γ ι’ αυτό τον εώρταζαν και του άναβαν λαμπάδες όσες ήταν 
σέ ενδιαφέρουσα κατάσταση.

34. —'Όταν ελουζοντο τή νύχτα δεν έχυναν τά νερά εξω πριν ρίξουν 
μέσα στο «λεγέν» *) ένα κάρβουνο αναμμένο. "Οταν τά έχυναν έλεγαν : 
« ’Όξω τό κακό στ’ άγρια βουνά καί στ’ άκαρπα τά δέντρα».

35. —Δεν άνοιγαν τή νίίχτα ποτέ μπαούλα γιατί τό «στοιχειό τή σπι
τιού» έμπαινε μέσα καί λέκιαζε τά ροϋχα.

36·—-Στην ίδια πετσέτα δεν σκουπίζουνταν δυο γιατί θά μάλωναν.
37. —'Όταν πέθαινε ενα παιδί καί γεννιόταν άλλο στην ίδια οικογέ

νεια, δεν έβαζαν τό όνομα τοΰ πεθαμένου για νά μην πεθάνη καί αυτό.
38. —"Οταν ενα μικρό παιδί «άρκοΰδζε» *) ενώ μπορούσε καί περπα

τούσε προειδοποιούσε δτι κάποια επίσκεψη θά είχαν. ’Επίσκεψη προειδο
ποιούσε καί τό λούσιμο τή; γάτας.

39. —Όποιος εΐχε «κότσια» *) στα χέρια, έλεγαν ότι τον «κατούρσε» 
βάτραχος καί γι’ αυτό έγιναν.

40. —-Όταν ένα παιδί έβγαζε τό δόντι του, τό πετονσε πάνω σέ μια 
στέγη λέγοντας : «Νά κουρούνα κόκκαλο | καί δώσ’ με σιδερένιο | νά τσα- 
κιώ τά μάρμαρα | νά τρώγω παξουμάδια».

41. —Τετάρτη καί Παρασκευή δεν έκοβαν νύχια καί έλεγαν : «Τε
τάρτη καί Παρασκευή ] τά νύχια σου μήν κόψης | καί Κυριακή νά μή λου- 
σθής 1 αν θέλης νά προκόψης».

42.—"Οταν είχε πολύ καιρό νά βρέξη καί έβλεπαν μαύρα σύννεφα στον 
ουρανό τά παιδιά φώναζαν τραγουδιστά : «Βρέξε Θεέ μου, μιά βροχή | μιά 
βροχή άντίβροχη | νά κατέβη στο τσαρσί 1 νά φτηναίνη τό ψωμί J νά τό 
τρώνα οί φτωχοί». Όταν έβρεχε τά παιδιά φώναζαν τότε : «Βρέχ’ βρέχ’ , 
βραχανίζ’ 1 τή παπά ο γυιός £αρίζ’ | καί ή μπάμπω κοσκινίζ’».

43. —"Οταν ή μητέρα ήθελε νά ξεγελάση τό παιδί τη; καί νά τό ξε- 
φορτωθή για λίγο, για νά κάνη κάποια δουλειά της μέ ησυχία, τό έστελνε 
σέ καμμιά γειτόνισσα καί τό έλεγε. «’Άθε νά πάς στην άμνια τή Δονκαίν’ 
νά σέ δώσ’ λίγο aXxtbsvi». Ή  γειτόνισσα καταλάβαινε περί τίνος επρόκειτο 
καί τό κρατούσε οσο μπορούσε περισσότερη ώρα στο σπίτι της.

44. —Ποτέ στο δρόμο δεν «περίκοφτάνα» άνθρωπο ή ζώο ή αμάξι 
Ιδίως φορτωμένο. "Επρεπε νά σταθούν περιμένοντας νά περάσουν.

45) Ό ταν τρομάζουν φτύνουν τρις στον κόρφο τους καί λέγουν. «Κύ
ριος ήμών ’Ιησούς Χριστό; νικά καί σκορπά πάντα τά κακά». Πίνουν ακόμα 
καί λίγο νερό. 1 2 3

1) λεγέν—λεκάνη μπακιρένια.
2) άρκοΰδζε—άρκούδιξε, άρκουδίζω, περπατώ μέ τά τέσσαρα* χέρια, πόδια.
3) κότσια=μερμηγκές.
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Π αροιμίες Σκ οπ ού

1. —Δώκ δβρές και πήρε κονκουζέλες. Λέγεται δταν ένας νομίζει μέ 
βεβαιότητα otl ξεγέλασε τον άλλον ενώ και ό ίδιος έχει γελασθή ανάλογα.

2. —Πρόσταξάνα το σκύλο κι ό σκύλος τη νονρά τ’.Όταν αναθέσουν 
σ3 ένα νά κάμη μια εργασία και αυτός την αναθέτει εΐς τρίτον.

3. —Νεράσκε (βιάσθηκε) ή ννφ* μας το Σαββάτο το βράδ*. "Οταν 
άφήση κάνεις την τελευταία στιγμή μια εργασία και αγωνίζεται νά την τε 
λειώση δ'πως όπως.

4. —"Ολο τό ραιρό κούρευες τό άρίτσο (τράγος). Λέγεται σ’ εναν πού 
θέλει νά εργασθή τότε πού δεν πρέπει.

5 . —’Έφαγε ή ψείρα και βγηχε σιό γιακά, "Οταν ό φτωχός 5ή μια 
καλή μέρα καί κάνει τον φαντιάσμένο.

6. —Δό ξέρ3ς nh που κατονρεϊ ή ορνι&α. Δεν έχεις ιδέαν η γνώσιν 
πράγματός τίνος. Τελείως ανίδεος.

7. —'Η κνρά ή Θωμαγη πε τον νπνο στο φαγί. ’Αντίστοιχη φράσις 
«Μάμ και νάνι». Λέγεται για έναν πού τον χαρακτηρίζει νωθρότης.

8. —Μαζί χωρατεύονμ3 και χώρια καταλαβαίνουμε. "Οταν δεν ύπάρχη 
συνεννόησις στη συνομιλία.

9 . —*Ηβρ3 ο στραβός κατήφορο. "Οταν επωφελείται κανείς μια ευκαι
ρία καί κάνει ο,τι τοΰ αρέσει συχνά.

10. —Χαίρεται ή Κελαγδινιώ τ3 ά})ελ3 άης. "Οταν χαίρεται κανείς γιά 
επιτυχίες απραγματοποίητες, φανταστικές.

11. —Κατά τό πάπλωμα σ’ νά πλών3ς και τά ποδάρια σ\ Νά ζής ανά
λογα μέ την θέση σου.

12. —"j4vri νά τρίζε τρίζ3 δ άμαξας. Λέγεται γιά τον φταίχτη
πού ενώ έχη άδικο προσπαθεί μέ τις φωνές του νά έπιβληθή.

13. —■Σένα κολτουκ (μασχάλη) άυο καρπούζια δε σηκώνάαι, "Οταν άνα- 
λάβη κανείς πολλές εργασίες ταύτοχρόνως. παρ. Τ.

14. —*0 κόσμος πε τό ρόσμο , « ι3 ό μυλωνάς πε τό νερότ3, Γιά έναν πού 
άδίαφορεΐ γιά δ',τι γίνεται γΰρω του.

15. —"Οσο άργιώνα τά πράσα τόσο χονάοαίνα. Λίγα καί καλά.
16. —τΗβρες καί π α ίζ3ς. Δεν σου φθάνουν δσα έχεις παρά ζητάς κι3 

άλλα, ενώ πρέπει νά εΐσαι ευχαριστημένος.
17. —'Ο λύκος παστρομά δε φκιάν3. Λέγεται γιά τούς λαιμάργους, πού 

δεν μπορούν νά φυλάξουν τίποτε.
18. —"Αλλα λογαριάζ3 ή βονβάλα κ ι ' άλλα ό βονβαλάρ3ς. "Αλλα σκέ

πτεσαι νά κάμης καί άλλα σέ υποχρεώνουν.
19. — Πέρα3 εκλασε κ ι3 εφέιο βρώμαε. "Οταν ξαναφέρουν συζήτηση 

πού ξεχάστηκε.
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20.  -^Τράβηξε τής έλιάς τά βάσανα. ' Υπέφερε πολλά.
21. — 3 Αφού έχω μασιά γιατί νά καίγω τά χέρια μ 3. "Οταν έχη κανείς 

μέσα δεν χρειάζεται νά κοπιάζη. Λέγεται κΓ αλλιώς. «"Αμα έχ’ς χαμοθεό 
έχ’ς και Θεό».

22. — Ψειρίζ3 ή κάργα to  βουβάλ3 για νά γιομία3 τή ροιλιά άης. "Οταν 
κάνη κάνεις μια καλή πράξη μέ Ιλατήριο τό συμφέρον.

23. —Τον επίααάνα οτά πράσα. Πιάσθηκε πάνω στην κλεψιά ή στήν 
ψευτιά.

24. —  ̂Αλογο κλάν3 στο Μπίτ Παζάρ. Γ ι' ένα ίσχυρογνώμονα πού επι
μένει στη δική του γνώμη καί δεν προσέχει τί τοϋ λές.

24. Μτιαί>'3ς π ιπέρ3 ποάιοϋ. Αυτός πού ανακατεύεται παντού καί πάν
τοτε χωρίς νά τον ρωτήσουν.

26. —Θαρεΐς που δχ3 χίλια τσιροκέφαλα στο Βαλωνκ Παζάρ. Για εναν 
πού είναι ξέννοιαστος καί αδιαφορεί για τή φτώχεια του.

27. — Κατά το κεφάλ3 και ή σκούφια. "Ολα ανάλογα.
28. —Τον τραβούνα στο-χαλί κι αυτός γνρεν3 νά πάγ* ατό τσαλί. Ένώ 

τοΰ δείχνουν τον καλό δρόμο, αυτός παρασύρεται προς την καταστροφήν.
29. —Δ ιέ μ3 πένα μάτ3, νά σε διώ πέ δνό. ’Ανάλογα μέ την συμπερι

φορά σου προς έμενα, θά σοΰ φερθώ καί ακόμα καλύτερα.
30. —Τό γονρονν3 και τή μουρτσούνα τ3 νά κόψ’ς πάλ3 #ά σκαλίζ3. Λέ

γεται σέ εναν πού δεν εννοεί νά διορθωθή.
31. —*Άρατα δέματα, κουκιά μαγερεμίνα. ’Ανοησίες. ’Ασυνάρτητα 

λόγια, (άρητ’ αθέμιτα),
32. —Πέτρα πού κυλά όβρή δε μ π ιά ν .  Ποτέ δέ θά προκόψη τίποιος 

αφήνει τή μια δουλειά καί πιάνει τήν άλλη γυρνώντας από τόπο σέ τόπο.
33. —"Οπου πέσ3 ή φωτιά κει καίγετ3 ο τόπος. Σέ μια συμφορά οι 

σπιτικοί υποφέρουν περισσότερο, μ’ ολο πού λυπούνται καί οί γύρω.
34. —Κάνε μ 3 ξένο καί φτωχό νά παιν ιοΰμ δσο μπορώ. Λέγεται όταν 

ένας ξένος καυχάται. «Γώ ήμνα έτσ’ στο χωριό μ’ , ή γώ είχα τόσα πρόβατα, 
τόσα σπίτια» ένώ φαίνεται οτι δεν ήταν τίποτε καί κεΐ.

35. —Μεγάλ3 βούκα βάλ3, μεγάλο λόγο μή λές. Μή κατακρίνης άλ
λους για κάτι πού μπορεί καί σύ αργότερα νά κατακριθής.

36. —"Οποιος καγή ατό τζορμπά, φυσά καί ro γιογούρτ3. "Οταν πάθη 
κανείς κάτι κι’ υστέρα γίνεται τόσο προσεκτικώτερος.

37. — Δε ξέρ3 πέ πον πάγ τή χωρίου ή άγέλ3. ’Άγνοια, αμάθεια.
38—*0 λύκος κι3 άν ίγέρασε κι3 έχασε τό μαλλί τ 3 μήτε χή γνώσ* dov  

άλλαξε μήτε τή ρεφαλή τ’ . Στον αδιόρθωτο.
39.—Μέ κόατ'σε 6 κούκος άηδόν3. "Οταν άρχίσωμε κάτι μέ τήν ιδέα 

δτι θά μάς στοιχίση φθηνό καί κατόπι όταν τελειώση, δούμε πώς μάς βγήκε 
πολύ ακριβό. Κοσχίζ3 6 κούκος ά^όόν’ .^Π ολύ ακριβά.
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40. —"Ο,ιι κάν’ ό κόσμος κι & Κοσμάς . "Οταν σέ κάποια περίπτωση 
πρέπει νά κάνη ό καθένας όπως κάνουν οΐ άλλοι.

41. —Το ταονζ3 πολύ. Τδιαονξε. Πίνει πολύ κρασί. ’Ή πιε πολύ κα'ι 
μέθυσε.

42. —Ποιος εχασε τό μυαλό τ3 νά τδβρης σύ. Φράσις πού λέγεται σ’ 
εναν άνόητον, άμυαλο.

43. —Δουλείες μακρομάικες. Φράσις πού λέγεται για μια άστοχο ενέρ
γεια (γκάφες).

44. —Πιάσι3 το ντυφλόνα βγάλ3 τά μάτια  τ’ . Τίποτε δεν μπορείς νά 
πάρης απ’ αυτόν πού δεν έχει.

45. —Βρέξε κόλο φάγε ψάρια. Κόπιασε αν θέλης ν’ απόλαυσης κάτι. 
«Τά καλά κόποις κτώνται».

46. —Μσζωχτητε γνωστικοί νά φάτε τη τρελλον τό βιό. Λέγεται γ ι’ αυ
τούς πού ασυλλόγιστα έζοδεύουν την περιουσία τους για νά ευχαριστήσουν 
οσους τούς κολακεύουν,

47. —Δε λείπ3 6 Μάρτ3ς πε τη Σαρακοσιή. Γιά έναν πού 5έ λείπει από 
πουθενά.

48. —Ξεπελύ&κε αάν το ρόδάν3. Φράσις πού λέγεται σ’ έ'να φλύαρο.
49. —Πέ πού «ραία ή σκούφια τ\ Ποιά είναι ή οΐκογένειά του.
50. —Μάλλιασε ή γ?.ώσσα μ 3 νά λέγω. Βαρέθηκα νά επαναλαμβάνω τά 

ΐδια και πάλ* τά ΐδια.
51. —"Οα= γελοννα πε τά μένα καϊ γώ σκάνω στά γελοία. Λέγεται για 

ένα ανόητο πού δχι μόνον δεν παίρνει είδηση ενώ έγινε περίγελως, παρά 
γελά και αυτός με τούς άλλους.

52. —Τώρα που εχ ή θάλασσα μέλ3 άέ νεχονμ3 χονλιάρια. "Οταν δεν 
μπορείς νά επωφεληθής μια ευνοϊκή περίσταση.

53. —Τ’ άπ ίδ3 ά πέσ3 πε κάτ3 την άπιδ ιά. Φράσις πού λέγεται όταν 
θέλουν νά πουν πώς τό παιδί μοιάζει τούς γονείς.

54. —Προσκύνα τδ διάβολο γιά νά περάα3ς τό γιοφύρ3. Νά προσαρμό· 
ζεσαι κατά τη περίσταση.

55. —Τό φορτώ&κε σά σαμάν (άχυρο) τσουβάλι, ’Ανεπιθύμητο οικονο
μικό βάρος.

56. —ΚεΧ πού δε σε σπέρνοννα νά μ}] φυτρφν3ς. Σ’ έναν πού ανακα
τεύεται σε ξένες υποθέσεις.

57. —Κεχαγιά στά πρόβατά μ3 δε σ’ εχω. Μομφή γιά έναν πού κάνει 
παρατηρήσεις χωρίς νά έχη δικαίωμα.

58. — Καλογράψ ’ με καί στη ρουπριγιά ρ ίξ1 με. Φτάνει νά έχη κανείζ 
καλή τύχη καί άς μη είναι από μεγάλη γενιά.

59. — Κάλπικο λιανό. (Μέ ξέρνα σά gάλπικo λιανό. Λύτόνα τον ξέρνα 
σά ^άλπικο λιανό). Πασίγνωστος.
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60. —5Έκανε κατααμάκ. "Εφυγε κρυφά, τδσκασε.
61. —Τί σε λείπ* Μαργιορή ;—Μαργαριταρένια σκούφια* Λέγεται όταν 

χάνεις δεν βλέπει τις ούσιώδεις ελλείψεις πού έχει, άλλα ζητά επουσιώδη.
62. —Δε νέχ* ατό νήλιο μοίρα. Πολύ φτωχός.
63. —Ή  νύχτα εν έγκυος, άέ ξέρ'ς τί §ά γεννήσ3 τό πρωί. Δεν ξέρεις 

τί θά φέρη ή αυριανή ήμερα.
64. —*Έχ* καρδιά βονβαλίσια. Για έναν πού δέ στενοχωριέται εύκολα.
65. —'Έχασε τά πάσματα. .(’Έχασε τ' αυγά και τό καλάθ’). Λέγεται 

δταν ένας φοβηθή και δεν ξέρει τί να κάνη.1
66. —Το πάν τό παρταμένιο τό εχ3 νοικιασμένο. Ελαφρόμυαλος.
67. —Δε νεχ3 νύχια να ξυστή. "Απορος, φτωχός πολύ.
68. —Νέβκανα οι τρίχες μου αζή goρφή μ 3. Λέγεται σέ μεγάλη ταραχή.
69. —Στά παλιά μ 3 τά παπούτσια (τον γράφω). Δεν τον λ.ογαριάζω. 

“Αδιαφορώ.
70. —Ζέψε κάνε, αρτσε κ ι1 ένας. Λέγεται για εναν κουτό.
71. —Λίγα ν' τά ψωμιά τ'. Δέ θα πάγ’ πολύ καιρό. Θά παιθάνη. 

— Πολλά ψωμιά ΰ·ά φάγ* κ ό μ .  Θά περάσουν πολλά χρόνια.
72. —Τή διαβόλ3 ή κάλτσα. Αυτός εν τή διαβόλ5 ή κάλτσα. Τετραπέ- 

τος, πονηρός.
73. —νΕμα&ε ή μπάμπω  (ή γιαγιά) στά τοάκνα. Λέγεται για εναν πού 

έχει συνηθίσει σέ κάτι καί τό ζητά ύστερα καθημερινώς.
74. —· Σε δώκανε πρόσωπο γνοεύ’ς3 κΤ άαιάρ', (φόδρα λ. Τ.). Λέγεται 

όταν κάποιος ζητά περισσότερα ενώ του χαρίζουν κάτι.
75. —Καλή μέρα Γιάνν3,— Κουκιά σπέρνω. Γιά έναν πού άλλα τον λες 

καί γι“ άλλα σ’ άπαντά.
76. —Δέ #ά ξεπουλιάσ3. Δ’ ά βγάλ’ πουλιά. Δέ θά ζήση Θά πεθάνη.
77. —Κάνε τό καλό καί ρ ί ξ* το ατό γιαλό, δέρνοντας το τά κύματα ά τά 

βγάλνα μ ια μέρα δξω. Δηλ. Κάνε τό καλό καί μ ή περιμένης ανταμοιβή. 
Ίσως μιά μέρα όμως νά βρής αυτό τό καλό πού έκανες αναπάντεχα.

78. —Κά&ε χώρα και ζακόν, κά&ε μαχαλάς και τόξ3, κά$ε απίτ* καί 
άερλίκ. Δηλ. κάθε σπίτι και κάθε τόπος έχει καί τις δικές του συνήθειες, 
καί δεν πρέπει νά παραξενεύεται κανείς δταν τις βλέπη.

79. —Τρώς φίλεμ3 λάχανο ; "Οταν έναν τον ρωτούν άν θέλη κάτι, τή 
στιγμή πού ξέρουν δτι τό λαχταρά

80. — 'Ήμνα νιος καί γέρασα, Φράσις πού λέγεται όταν μιά ΰπόθεσις 
αργεί νά γίνη, ενώ φαινότανε πώς θά τελείωνε σύντομα.

81. — Πέ δικόνα ο3 φάγε mh κι άλισφερίσ3 μη φκιάν'ς. Μή έχης συναλ
λαγές μέ συγγενείς γιατί μέ τό τίποτε μπορεί νά Ιπέλθη ψυχρότης.

82. —Ποιος σέ τδβγαλε τό μά ι σου ; — Ό άδερφός μου. — ZV αυτό 
εν τόσο βα&ειά βγαλμένο. Είναι πιο επικίνδυνος εχθρός ένας μέ τον όποιον
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πρώτα ήσουνα συνδεδεμένος στενά. Προ πάντων ένας συγγενής.
83. — ΙΙαώ,ον φτωχός ατό πανεγύρ* αρχοάας. Σε επίσημη εμφάνιση νά 

φαίνεται κανείς ανοιχτοχέρης, χουβαρδάς.
84. — Τό ζοννάρ dov  ηελμένο (απολυμένο) τό χ*. Λέγεται για κείνον 

πού γυρεύει αφορμή νά πιαστή σε καυγά.
85. —Αιέ γονγια, πάρ πανί, "Οταν πρόκειται για εκλογή νύφης. ’Από 

τον χαρακτήρα και τα φυσικά της μάνας υπολογίζει κάνεις τΐ είναι η κόρη.
86. — Ά νϋούναγ  οΐ «κρανιές (κρανιές δένδρα τοΰ δάσους μέ καρπούς 

κόκκινους καί γλυκόστυφους), 'Όταν σέ μια συναναστροφή ύπάρχη κάποιο 
πρόσωπο πού δεν πρέπει ν’ άντιληφθή τό θέμα τής συζητήσεως, μέ τή φράση 
αυτή υπενθυμίζουμε σ’ αυτόν πού μιλει νά λάβη τά μέτρα του καί ή ν ’ άλ· 
λάξη τότε μέ τρόπο την ομιλία ή νά την διακόψη.

87. —Κάται ή μπομπή στο δρόμο, τίς διαβάτες περγελά. Λέγεται γι’ 
αυτόν πού δεν βλέπει τά δικά του ελαττώματα παρά κατηγορεί άλλους.

88. — Παποντσ* παλιοπάποντσο κι άς εν πε τό χωριό μ ,  Σέ συνοικέ
σιο όταν προξενεύουν νύφη ή γαμπρό. Προτιμούν νά είναι από τό δικό τους 
μέρος καί άς είναι καί φτωχός, γιατί τον ξέρουν, παρά πλούσιος καί άγνω
στος από ξένο τόπο.

89. —° Αμα όέ σε τρέχ’ μη άρέχ'ς' κι* άμα σε τρέχ3 πάλ3, τΐ άρέχ’ς. Τό 
παν έξαρτάται από τήν τύχη.

90. — Καινούργιο κοσκινάκι μον καί που νά σέ κρεμάσω ; Κάθε και
νούργιο πράγμα τίς πρώτες μέρες τό περιποιείται κανείς, ύστερα τό πετά.

91. —'Όποια πέτρα καί νά σπάσ’ς πε κάι* ά ιόν ήβρης. Σέ ολα μέσα 
είναι, δλα τά ξεύρει.

92. —Μάκραινε τό γαδούρ3 κονάοαινε (κόνταινε) ιό ααμάρ\ Για έναν 
πού μεγαλώνει και τοΰ έρχονται τά ροϋχα του μικρά,

93. —Ν& σκόρδο δφαγε, νε σκορδιας μ ν ρ ί ζ Γιά εναν πού κάνει ένα 
σφάλμα καί κάνει τον αδιάφορο, πώς δεν ξέρει, πώς δέν είδε, δεν ά'κουσε.

94. —Τά μυαλά σ’ καί μ ια λίρα καί τη βογιαιζή ό κονπανος. Φράση 
πού λέγεται σ’ ενα ανόητο, όταν μιλεϊ χωρίς νά ξέρη τι λέγει.

95-—Τά παλιά  σ ’ ύτλών’ς, τά ράματα σ’ χάν3ς. Όταν χάνη κανείς τον 
καιρό του αδίκως γιά πράγματα επουσιώδη.

96. —Όλες οΐ άφτριγιες ‘) καπνίζνα άμά δε ξέρ*ς τι καίγνα μέσα . 
Όταν ξεγελιέται κανείς από τήν επιφάνεια. Μή βλέπης τό απ’ έξω.

97. —Σνγίζάαι δλα τά αιδερκά, συγίζται κή τσοραποβελόνα. Λέγεται 
γιά έναν πού ενώ δέν εΐναι τίποτε νομίζει πώς είναι σπουδαίος καί ανακα
τεύεται και ΐσομετριέται μέ τούς μεγάλους καί τρανούς.

98. — Κόκκινο εν τό μήλο, άμά μέσα εν σκονλκιάρκο. Λέγεται όταν 1

1) "Αφτβΐγιες=καπνοδόχοι, ή άφτριγια, τό τζάκι, ή καπνοδόχος.



Λαογραφία Σχοποΰ ’Ανατολικής Θράκης 169

ένας Ινώ φαίνεται υγιέστατος, εχει κάποια άρρώστεια πού τον τρώγει.
99.—Τό καλό τ’ άπ ίό* το τρώ^’ τ’ άγριογοΰρνο. "Οταν ένας νέος η 

μια κόρη με πολλά χαρίσματα άποτύχουν στο γάμο.
100. —ζίέ bo g s !  να δείρ3 τό γαδούρ3 και δέρνει τό ααμάρ3. Γ ι’ αύτόν 

πού ξεθυμαίνει στον αθώο και αδύνατο γιατί δεν μπορεί άλλου νά ξεσπάση.
101. —Μασκαράς πέ τά κουδούνια. ’Αδιάντροπος. (Αυτός εν μασκαράς 

πέ τά κουδούνια).
102. —Στο καλάϋ·3 <5ε χωρεΐ, στη gotpiva περισσεν*. Γιά νά είρωνευθούν 

έναν πού θέλει νά περάση για καλός.
103. —Φύλαγε τά ρούχα σ’ νά ν ί χ ς  τά μισά. Πρόσεχε την περιουσία 

σου γιατί καί μ’ ολη σου την προσοχή θά έχης ζημίες. Φαντάσου πόσο με
γαλύτερες θά είναι άν δεν φροντίζης καί άν δεν επιβλέπης ό ίδιος.

104. —Πήγε γιά μαλλί καί γύρσε κουρεμένος. Πήγε για κέρδος καί βγαί
νει μέ ζημιά.

105. —’ Οχ3 δπως ξέρ3ς άμα όπως λάχ’ς. Νά είσαι έτοιμος νά τά δέ
χεσαι δλα καί νά πηγαίνης σύμφωνα μέ τις περιστάσεις.

106. —Πέ ξένα κόλλβα μνημόσυνο φκιάν . Γιά κείνον πού θέλει νά ευ
χαρίστηση τούς άλλους μέ ξένα πράγματα.

107. —2α do σκοινί μέσ ατό άουρβά. Ειρωνικά γιά εναν πού υποκρίνε
ται, τον ήσυχο.’Ιδίως λέγεται γιά τά παιδιά. Τί καλά που κάται τό πα ιδ ί μ ’ 
«σά do σκοινί μέσ’ ατό άουρβά'».

108. —'Έψαγαμ3 τό βώκο, ά φάμ3 και τή νουρά.31Οταν καταπιασθή κα
νείς μια δουλειά καί ενώ κοντεύει νά την τελειώση, θέληση νά την άφήση. 
«Τελείωσέ τηνα άε μωρή πιά, έφαγες τό βώκο καί πόμνε ή νουρά» τώρα.

109. —Τό στραβό τό ξύλο ή φωιιά τό Ισιών3. "Ενας κακός καί δύστρο
πος πρέπει νά τιμωρηδή ή νά πάθη κάτι γιά νά βάλη γνώση,

110. —Πέ τό σιγανό τό δίτα/τό νά φοβάσαι. Νά φοβάσαι τον ύπουλο 
άνθρωπο.

111. —Πέ τά φάβα ώς τά κεράσια. «Αυτό τό ρούχο θά πάγ’ πέ τά 
φάβα ώς τά κεράσια». Αέ θά κράτηση δηλαδή πολύ. Τά φάβα καί τά κερά
σια ωριμάζουν, βγαίνουν τά μέν κατόπι από τά δέ σέ πολύ μικρό διάστημα.

112. —Δέκα μέτρα κιενα κόφτε. Λογάριαζε πρώτα καλά καί ύστερα άρ
χιζε μια εργασία.

113. —*Εκαν3 ή Νιάδα στάρ3. "Οταν γινότανε κάτι ενώ δεν υπήρχε ελ
πίς νά γίνη ποτέ. ('Η Νιάδα, Ίνιάδα ή Θυνυάς στον Εύξεινο Πόντο βρα
χώδης καί γυμνή ακτή όπου δέ φύτρωνε τίποτε).

114. —Γή άχελώνα Γ άχελονόπλο άης. Γιά έναν πού μόνο τά δικά του 
πράγματα, κυρίως όμως τά δικά του παιδιά, βρίσκει ωραία.

115. —Κά$ε πεινός σιή govno'^ ia τ 3 λιαλεΐ. Οί ιδιοτροπίες ενός μόνον 
στο δικό του περιβάλλον περνούν.
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116. —Πόξο πέ τό χορό τραγούδια no Iket χουγάκ  (ακούονται). Λέγεται 
όταν ένας είναι μακρυά από μια υπόθεση και λέγει πολλά (θά κάνω έτσι, θά 
κάνώ άϊιλοιως) άλλ* δταν μπή τότε καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι.

117. —”Εβγαλε το τριαμσάρ. "Εβγαλε τά έξοδα τής ημέρας.
118. —Πέ to νον καί ηέ τη γνώο ήβρανα τό Θεό καμπ&α , Μέ τή λογική 

μάς άπακαλυπτονται πολλά.
119. — Κείνο nob φέρν* γη ώρα δε do φέρν3 δ χρόνος. Λέγεται δταν 

γίνη ενα έξαφνικό δυστύχημα,
120. —Π* ενα λουλούδ* άνοιξη δεν ερκεται. Μέ πολλά δεδομένα νά βγάζη 

κανείς συμπεράσματα και δχι μέ ενα.
121. —Ό  βρεμένος πε τη βροχή δε φοβάται.—Λέγεται για έναν πού εΐδε 

μεγάλες συμφορές καί δέν τρομάζει δταν τοϋ έρχονται και μικρές.
122. —Λεν dbv φτάνα φούρνοι ποξονμάδια .—Πολυέξοδος (Αΰτήνα δέ 

την φτάνα φούρνοι ποξουμάδια).
123. —2” εν 6 κάβουρας τ εν τό ζουμί τ’ , "Οταν ζητοϋν από εναν κάτι 

ανώτερο από τις δυνάμεις του.
124. —Δε νελπιζε νά παντρευτή κ ι ’ αυτό ζουνοτονρμπανίοκε (ζουρνάς 

και τύμπανο μαζί). Λέγεται για έναν που ενώ δέν ήλπιζε νά τοΰ γίνη κάτι 
καλό, τοΰ ήρθε δμως ξαφνικά και μέ τό παραπάνω.

125. — Γαποΰσ’ ή Μάρω τό χορδ καί ήβρε Hdoa γκάϊάαάζη. "Οταν 
εκπληρώνεται δ πόθος και ή λαχτάρα ενός μέ τό παραπάνω.

126. —Νιαβούλ3 άονάονκ* (σφυρίχτρα). Για κάτι πού τό έχουν κρυφό 
και τό μαθαίνει δλος δ κόσμος. «"Εγινε «άαβούλ’ άουάουκ’» αυτό τό πράμα». 
—Τό έμαθε δλος δ κόσμος, (άουάουκίσκε πα<3ιοΰ)=μαθέφτηκε παντού.

127. —™Α&ρωπο πε σόγ* καί οκΰλο πε μάάρα. Λέγεται δταν θέλουν νά 
δείξουν πώς ή κληρονομικότης είναι σπουδαίος παράγων στην καθόλου δράση 
και συμπεριφορά.

128. —Πέ τον καλόν(α) καί νηστικός σήκω. Προτιμότερη ή ηθική ωφέ
λεια από τήν υλική.

129. —Γέλασε ό Μάρτ*ς. Λέγεται γιά έναν πού είναι πάντα σκυθρωπός 
και τυχαίνει νά γελάση ή νά εύθυμήση κάποτε.

130. —*0 λύκος στήν άναμπονμπονλα χαίρεται. Λέγεται γιά έναν πού 
περιμένει μια ευκαιρία, μιά συγχιση ή έναν πανικό γιά νά έπωφεληθή.

131. —Τόν μπήγε τσοΰπρο. Φοβήθηκε πολύ. "Αλλη 3μοια ς?ράση. «Τον 
πήγε καπνός», ή <(ιόν πήγε Τρίτ* καί Τετράδ*»

132. —Πάτ'σες τήν μπίττα (πάτησε). Επέτυχες.
133. —Σήκωσε τά άεάόξυλα '). Γιά ένα πού χαλά τόν κόσμο μέ τις φ ω 

νές του. 1
1) άεάόξυλά=ξάλα της τένιας=άέάα=σχηνή των Τσιγγάνων. 01 Τσιγγάνοι 

κάνουν πολύ θορ»βί δταν χαλούν τις σκηνές τους γιά νά παν σέ άλλο μέρος.
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134. —Tlodh διώ ιό ψτί μ 1 2 3 χωρίς κα&ρέφτ*. Φράση πού λεγότανε όταν 
ενα πράγμα δέ θά γινότανε ποτέ.

135. —Ζνγίζ3 πε τίς λαφριγιές. Για ενα ελαφρόμυαλο.
Πώς βγήκε ή παροιμία  

(ίΔώκε όβρές *) κ α ί  πήρε κονκονζέλες  3)»

Κάποτε, λέγει ένας άεργος περπατούσε πλάι σ3 έναν ποταμό. Ή ταν 
καλοκαίρι και το νερό πού ήταν λιγοστά σταμάτησε εδώ και εκεΐ καί έκανε 
πολλές όβρές. Πράσινες, πράσινες καί γιαλιστές άπά το φως τοΰ ήλιου, φαι
νότανε άπά μακρυά σά μετάξια απλωμένα πάνω στις πλάκες τοΰ ποταμού. ,

—«Έμορφιά μια βολά, 3) να δουνα τά μάτια σ’ !» λέγει ο άνεργος 
αυτός, πού τις κοιτούσε. «Έμορφιά, γλά5ρισμα ! 4) θαρρείς τ’εν μετάξ’ .Τού 
5ρέ. Τί κρίμα νά μη νέν μετάξ3!»

Πλησιάζει, πιάνει ενα κομμάτι καί το χαϊδεύει. «Α ΐ καί νά εΐάανα 
μετάξ3» είπε πάλι. «Πόσ3 παράδες ήλά πάρω σά do πουλιούσα. Καί δέ 
5αίρνω νά γιομίσω ενα τσουβάλ ;»

Βρίσκει μιά σακκούλα τήν φέρνει στον ποταμό καί την γεμίζει 
δβρές. Τήν φορτώνεται ύστερα στην πλάτη του καί φεύγει. ’ Ελπίζει πώς κά
ποιον θά βρή στο δρόμο νά τον ξεγελάση πουλώντας τες γιά μετάξι.

Τήν ίδια μέρα ένας άλλος τεμπέλης, γυρνούσε έτσι άσκοπα μέσα σ3 
ενα πυκνά δάσος άπο άγριοβαλανιδιές. Κάτω ολο τά μέρος ήταν στρωμένο 
άπο κουκουζέλες πού πέσανε άπά τά δέντρα. Περπατούσε, καί μέ τά τράκα — 
τρούκα πού έκαναν οΐ κουκουζέλες κάτω άπά τά πόδια του, νόμιζε πώς πα
τούσε πάνω σέ καρύδια.

«—Μπρέ νά πάρ3 γή εύκή, νά πάρ3. Στρο^υλές, στρο^υλές σά ga- 
ρόδια». Σκύβει χουφτώνει μερικές. «“Ιδια καρύδια καί στά hoy' άους και 
στη θωριά 5 6 7) άους. Τού 5ρέ, νά μή νέν καρύδια !»

Καί αφού σκέφθηκε λίγο είπε. «Δέ γιομίζω ένα άουρ5ά ; *) Πόξω 
πέ do doυρbά έτσ3 π3 ά φαίνάαι στρομπουλά, στρομπουλά ά τά πάρνα γιά 
καρύδια καί μπορεί νά νεύρω κανίναν νά τις περάσω !»

Καί μιά καί δυά γεμίζει κι3 αυτός ενα σακκί κουκουζέλες, τις φορ
τώνεται καί τραβά προς τά κάτω. Κει πού πήγαινε βλέπει νά έρχεται κά
ποιος φορτωμένος άπά μακρυά. «Νά, «ράς ^ελσίί» ’) είπε από μέσα. «*Α

1) Όβρές=:τό μαλλί πού πιάνουν τό καλοκαίρι τά στάσιμα νερά.
2) Κουκουζέλες—καρποί τής άγριοβελανιδιας μεγάλοι και στρογγυλοί σαν 

καρύδια, άλλα κούφιοι μέσα. Ή  κουκουζέλα.
3) Βολά=φορά.
£) Γλάθρισμα—γιάλισμα.
5) Θωριά=χρώμα.
6) Όουρθά, τουρβός=σακκί.
7) Ράς gελdί=Toυρ«. φρ.=εύκαιρία, στην τύχη.



172 "Ελλης Καλοχάρδου

πολεμήσω νά τις παάρέψω ') Κι’ άμα πλησίασε, έκανε πώς κουράσθηκε καί 
άφήκε κάτω τό σακκι απότομα για νά ακουσδή τό τράκα—τροΰκα των δή
θεν καρυδιών.

—«Καλή μέρα πατριώτ’ » λέγει στον άλλο που δεν ήταν παρά αυτός 
μέ τις δβρές. «Τί καλά έχ’ς στο τσουβάλ ;»

« —Μετάξια», έκανε δ άλλος, πού νόμισε πώς βρήκε τό κελεπούρι για 
νά τις πέραση. «Σύ τί πουλεϊς ;»

—«Γώ ; μ.... καρύδια, καλά καρύδια».
—«’Αλήθεια λες ; ΜΑμ9 δέ ξέρ9ς πώς τ9 αγαπώ γώ τά καρύδια. Δεν 

ξέρ9ς πώς μέ άρέσνα. Καί την ψυχή μ’ κόμ9 νά μέ την γυρέψνα ά τή δώκω, 
γιά νά φάγω πεάέξ καρύδια. Έλα θέλ’ς ν’ αλλάξου μ’ ; Ά  σέ δώκω γώ τό 
μετάξ9 αυτό έ'τσ9 γ ι9 ώς έν πέ τό τσουβάλ9.—Δέ βαρυεσαι τ9 ά τό κάνω γώ. 
Καί σύ ά μέ δώκ9ς τά καρύδια. Τό στρέγ’ς ; 1 2) Γώ ά βγήκω ζημιωμένος άμά 
δέ be^at9», «Πέ τό θεό καί στα χέρια μ9 τό γύρευα» σκέφθηκε 6 ά'λλος καί 
νομίζοντας πώς θά έπαιρνε αληθινά μετάξι, είπε πρόθυμα. — « ’Αλλάζουμ9 
άμα θέλ’ς' άλλάζουμ9 σά νέν καί σέ αρέζνα τά καρύδια». ’Έτσι άλλαξαν τά 
σακκιά τους, καί χωρίστηκαν παίρνοντας καθένας αντίθετη διεύθυνση. Πόσο 
όμως άπογοητεύθηκαν δταν προχώρησαν κάμποσο καί άνοιξαν τά σακκιά !

— «Αΐ ! δώκα κουκουζέλες καί πήρ3 δβρές» είπε ο ένας αναστενάζον
τας βαθειά. —«Δώκα δβρές καί πήρα κουκουζέλες» είπε καί δ άλλος ξύνον- 
τας τό κεφάλι του.

Τραγούδια Σκοπ ού

(Τά τραγούδια τού Σκοπού ήταν δμοια μέ τά τραγούδια Σαρ. ’Εκ
κλησιών, Γέννης,Άδριανουπόλεως. Έκτος απ’ αυτά τραγουδούσαν και αυτά 
τά δύο πού παραθέτω όπως τ9 άκουσα από τή μητέρα μου Χρυσώ Γ. Κων· 
σταντινίδου, τό γένος Ζ Τζιλβελή (ετών 65), πού τάχε μάθει νά τραγουδή 
από τή γιαγιά της.

‘Η  Θεανώ

"Οταν σέ πρωτοεΐδα, Θεανώ, 
έγέμισα ελπίδα τ9 ορφανό 
καί σέ είπα σ’ αγαπώ 
καί τρελλαίνουμ9 καί πεθαίνω 
μίαν ώρ9 άν δέ σέ διώ 
ακριβή μου, Θεανώ.
Τό ρόδινο σου χείλι, Θεανώ 
στον 9'Αδη θά μέ στείλη τ’ ορφανό 
καί ή άη δ ονολαλ ιά σου,

θέ νά λάμψη καί νά κάψη 
τήν άθλια μου καρδιά, 
άσπρη μου τριανταφυλλιά.
Σέ φίλησα στο στόμα, Θεανώ 
και καίγομαι ακόμα τ’ ορφανό, 
καί μέ φίλησες καί σύ 
καί σέ είπα καί μέ είπες 
νά πεθάνουμε μαζί 
ακριβή μου, σεβαστή.

1) παάρέψω=ξεφορτωθώ.
2) DtQ£Y^=ortQYE^ δέχεσαι.
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*Η ρογ ίταα  ')

ΤρεΤς χρόνου; τήν εδούλευα
την ελάτρευα
στις τέσσερις τήν λέγω
τή ρογ'ι - τή ρογίτσα μου γυρεύω.
—Δώσε μ’ κυρά μ-1 τή ρόγα μου
—τή ρογίτσα μου
δώσε μ3 τή δούλεψή μου
σε βαρέ—σέ βαρέθηκ3 ή ψυχή μου,
νά κουβανώ κρΰο νερό
—τό χειμό γκαιρό
πέ τή πασά τή βρύση

νά πλΰνω τά ποδάρια νάης 
—τά ξεράδια νάης 
μεσ’ σ” αργυρή λεκάνη 
—ο Θεός, ό Θεός νά τά ξεράνη.
Χήν εύχομαι νά άρωστήσ3
και νά μή βρεθή κάνεις
και άς έχει τις παράδες
—νά γιομίσ3, νά γιομίσ3 ολο γιαράδες3)
νά μή βρεδή κοντά κάνεις
— ούτε συγγενής
νά κλαίγη νά φωνάζη

νά την δικάζη.ποιος τήν εΐ·ποιός τήνείδε τέτοια κρίση —κι1 2 3 ό Θεός κι3 θ Θεό:

Δημώδης 'Ιατρική
(Ό πως μοϋ τήν περιέγραψε ή μητέρα μου. Ή  ίδια ήξερε νά γιατρεύη αρκε

τές όρρώστειες δπως τό «ανεμοπύρωμα», τό «μάτιασμα», καί άλλα πού-αναφέρω 
κατωτέρω).

Ι .—ΙΙώς γ ιά τρευαν  τδ νταλάκ  (&νϋ·ραξ) *). Τό νταλάκ* στο Σκοπό 
τό γιάτρευε ό Γιώργης 3Αρβανίτ’ς. Αυτός έμενε στο Κουρού άερε, ένα χωριό 
μια δυο ώρες μακρυά, κατέβαινε δέ στο Σκοπό όσες φορές τον καλοΰσαν νά 
γιατρέψη ενα άρρωστο από <3αλάκ*.

Πρώτα, πρώτα για νά βεβαιωθή, άν αυτό τό σπειράκι πού παρου
σιαζότανε ήταν νταλάκι, έπαιρνε μιά βελόνα και τό κεντούσε λίγο. "Αν δ 
άρρωστος αΐσθανότατε τό κέντημα, τότε τό σπειρι αυτό δεν ήταν νταλάκι, 
άν όμως δεν αισθανότανε τίποτε, τότε ήταν ή φοβερή αυτή άρρώστεια.

3Αμέσως έβραζε ρύζι κοπανισμένο μέ ζάχαρη καί τό έβαζε ζεστό ζε
στό πάνω στο σπειρι κατ’ εύθεΐαν καί όχι σέ πανί. Τέσσερις πέντε φορές τήν 
ήμέρα καί άλλες τόσες τή νύχτα άλλαζε αυτό τό κατάπλασμα (δηλ. τό άλλαζε 
πριν προφθάση νά κρυώση) διασταυρώνοντάς το κάθε φορά καί ψιθυρίζον
τας κάτι λόγια «άγικά», Τό κατάπλασμα αυτό είχε τήν ιδιότητα νά ξεπρήξη 
έκεΐνο τό μέρος σιγά σιγά καί ν3 άνοιξη τό σπειρι. Μιά μικροσκοπική τρυ
πίτσα άνοιγε καί από εκεί τραβούσε τό υγρό. Συνάμα τό κατάπλασμα έτρεφε 
τήν πληγή καί έτσι θεραπευότανε χωρίς καρφιά καψίματα δπως έκαναν άλ
λοι πού καί πόνους έφερναν φοβερούς καί σημάδια βαθειά άφηναν. «Χρό
νια γιάτρευε έτσ3 τό άαλάκ3 δ Άρβανίτ’ς δ Γιώργης» s).

1) Ρογΐτσα=δούλεψη, γιαράδες=πληγές.
2) Γιά τήν άρρώστεια αυτή πώς είναι καί πώς εμφανίζεται βλέπε Άρχεΐον 

Θρ. Τόμος Δ', σελίς 53.
3) Βλ. Θησαυρό των Παιδιών Δημητράκου Περίοδ. Β' έτ. Α' Τεΰχ. 20,
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2 . —Τό άνεμοΛνρωμα ( έρυβ ίπ ελα ς).—Τό ανεμοπύρωμα ατό Σκοπό 
ιό έλεγαν και «χοχχινάδ’», και παρουσιαζότανε κυρίως ατό πρόσωπο και στα 
πόδια (κνήμες). *0 άρρωστος είχε ρίγη, απότομο άνέβασμα τοϋ πυρετοΰ ώς 
40°, και Ιμετούς. Μια πλάκα κόκκινη σκέπαζε τό δέρμα σέ κείνο τό μέρος. 
Κάποτε είχε πολύ κακά επακόλουθα και γινότανε ακόμα και γάγγραινα.

"Οταν ήταν ελαφρας μορφής κρατούσε 6 —10 ήμερες και περνούσε 
μέ τό γήτε(υ)μα. Μερικές γυναίκες πού ήζαιραν νά τό γητευουν έκαναν ώς 
έξης : Σκέπαζαν μ5 ένα κόκκινο πανί τό μέρος εκείνο πού ήταν τό «κοκκι- 
νάδ’» (αν ήταν στό πρόσωπο ολόκληρο τό κεφάλι σκεπάζονταν), ύστερα μέ 
άκλωστο λινάρι έκαναν 3 μικρά στρογγυλά στεφάνια κι’ έβαζαν στη μέση 
τοΰ καθενός δυό κομμάτια άλλα λινάρι σταυρωτά πού γινότανε σά σταυρός. 
'Άναβαν κατόπι ένα χέρι «χατζήδιχο», (από τον "Αγ. Τάφο) και παίρνοντας 
ένα ένα τά στεφάνια μέ τό σταυρό, τά έβαζαν πάνω στό κόκκινο παγι πού 
σκέπαζε τό κόκκινο μέρος τοΰ άρρωστου, και τά έδιναν φωτιά μέ τό αναμ
μένο κερί. Κάθε φορά πού καιγότανε κι’ ένα στεφάνι ή γυναίκα έλεγε: «Κύ 
ριος ήμών ’Ιησούς Χριστός νικά καί σκορπά ολα τά κακά» ενώ ό άρρωστος 
ταραζότανε λιγάκι από φόβο μήπως καή. Τό κερί έκεΐνο τό έσβηναν ύστερα 
μέσα σ’ ένα φιλτζάνι νερό καί σηκώνοντας τό κόκκινο πανί, διασταύρωναν 
μέ τό σβησμένο κερί τον άρρωστο κεϊ πού πονοϋσε καί έλεγαν κάτι «άγικά» 
πάλι λόγια. Τό γήτε(υ)μα γινόταν τρεις φορές την ήμερα, πρωί, μεσημέρι καί 
βράδυ. ’Εν τφ μεταξύ έβαζαν συχνά καταπλάσματα, πάνω μέ πίτερα βρα
σμένα μαζί μέ χαμομήλι καί τό ανεμοπύρωμα σέ λίγες μέρες γιατρευότανε.

3. —"Οταν τρόμαζε κανείς. — «Ξεσκώθκε τό «χολόργο» τ’» έλεγαν 
κάθε τόσο οί γριές, δταν κανείς τρόμαζε από κάτι ή ένοιωθε ένα πόνο στό 
στομάχι. «Ξεσκώθκε μωρή τό παιδί, τό χολόργο τ’ πέ τό φόβο τ’».

Σ’ αυτή την περίπτωση ή θεραπεία ήταν νά κατέβη ό άρρωστος τή 
σκάλα ανάποδα, «κατρακέφακα» (μια όποιαδήποτε σκάλα μέ 5—6 σκαλοπά
τια) νηστικός τρεις φορές τό πρωί, μόλις θά σηκωθή άπ’ τό κρεβάτι.

Απλωνότανε πάνω στό κεφαλόσκαλο μέ τό κεφάλι προς τά εμπρός 
καί βοηθούμενος μέ τά χέρια σερνώτανε στή σκάλα ώς πού την κατέβαινε. 
"Οταν έφτανε στό τελευταίο σκαλοπάτι, τον βοηθούσαν νά σηκωθή, τοΰ έδι
ναν μια «βούκα» ψωμί μέ άλάτι νά φάγη καί ανέβαινε τή σκάλα για νά 
κατέβη πάλι ανάποδα. Αυτό γινότατε τρεις φορές κάθε πρωί επί τρεις ήμε
ρες καί τό «χολόργο» πήγαινε στό «ιΐόπο τ’».

4. —Τό μάτιασμα (βασκαμός).—Πολύ συχνά ιδίως τά παιδιά ύπόφεραν 
από πονοκέφαλο. Τότε έλεγαν πώς ήταν «ματιασμένα» καί τά έβλεπαν στό 1 2

28 Ίουν. 1947 διήγ. Π. Παπαχριστοδοΰλου : τό Τ άμα.
1) Γενικά σέ κάθε πρήξιμο, σπειρί ή «βοΰζο» έβαζαν κατάπλασμα ζεστό 

από πίτερα καί χαμόμήλι ή καί άνθη μολόχας και μαλάχωνε καΐ έσβυνε.
2) χολόργο=ΐσως άπό τό χόλος (ό χόλος=χολή).
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«λάδ8». ’Έβαζαν σ8 ένα φλυτζάνι τού καφέ λίγο νερό, βουτοϋσαν σέ λίγο 
λάδι χό παράμερο δάχτυλο τοϋ χ'εριοΰ (αυτές που ήξεραν νά βλέπουν στό 
«λάδ8») και διασταύρωναν μέ τό βουτυμένο δάχτυλο το φιλτζάνι μέ το νερό 
λέγοντας. «Εις τδνομα τοϋ ΙΊατρός και τοϋ Υΐοϋ καί τοϋ 'Αγίου Πνεύμα
τος, διά τον δοϋλον τοϋ Θεοΰ...» καί έλεγαν τό δνομα τοϋ άρρωστου. Μέ 
τό διασταύρωμα έσταζαν μέσα στό φιλτζάνι 3 σταγόνες λάδι. "Οταν οί στα
γόνες έπλεαν μέσα στό νερό 6 άρρωστος δέν ήταν ματιασμένος, όταν δμως 
εχάνονταν οΐ σταγόνες ή δέ φαινότανε ίχνος λαδιοΰ, τότε ήταν ματιασμένος 
καί βουτώντας τό δάχτυλο στό φιλτζάνι τον διασταύρωναν στό κεφάλι. Τοϋ 
έδιναν κατόπιν νά πιη καί 3 «γουρλιές» από κείνο τό νερό, τό δέ άλλο τό 
έχυναν ή μέσα στό τζάκι ή σέ μέρος πού δέν είχε φόβο νά πατηθή (σέ γλά
στρες) λέγοντας : «"Οξω τό κακό. Στ9 άγρια βουνά, στ9 άκαρπα δένάρα». 
"Υστερα από λίγο ο κεφαλόπονος περνούσε καί ό άρρωστος γινότανε καλά.

Π α ιχ νίδ ια  ποϋ έπ α ιζα ν τά παιδιά  στό Σκοπό

1, Φτού κ ικ ινίκ ο ν.—«9Α παίξουμ8 φτού κικινίκου;»—«9Α παίξουμ8». 
«Τ’ ά βάλουμ9;»—«8Α βάλουμ’ μιά όρνιθα παραγεμιστή πέ σκούλ’κες."Οποιος 
ά χορατέψ8 πρώτος, ά την φάγ9» .—«Καλό, να ι» .—Καί ολα μαζί έλεγαν «Φτού 
κικινίκου». "Υστερα έκλειναν τό στόμα καί προσπαθούσαν νά κρατηθούν οσο 
μπορούσαν περισσότερο χωρίς νά μιλήσουν, ούτε καί νά γελάσουν. *0 πρώ
τος πού θά άνοιγε τό στόμα νά πή κάτι έχανε καί θά έτρωγε... φανταστικά 
την παραγιομιστή όρνιθα μέ τις σκούλ’κες ή τον -ψόφιο τό σκύλο ή δ,τι 
άλλ,ο παρόμοιο έβαζαν στην αρχή τοϋ παιχνιδιού. "Οταν έχανε ένας, άρχι
ζαν πάλι τό παιχνίδι από την αρχή βάζοντας άλλο πράγμα.

2, « Τ ί β λ έ π ’ς ;» —«Ο ύρα νό».—Δυο παιδιά γυρισμένα πλάτη μέ 
πλάτη, κρατιώνταν καλά τό ενα από τά χέρια τοϋ άλλου καί σήκωσε μιά τό 
ένα καί μιά τό άλλο τόν σύντροφό του.—Τί βλέπ’ς ;» .—«Ουρανό».—«Τί 
πατεΐς ;»—«Γ η».—«Τό σκούπ’σες τ8 αλών ;» —«Τό σκούπ’σα».—«Τί γή- 
βρες ;»—«"Ενα μπαρά».—«Τ’ ά 3γοράσ8ς ;»—«Σταπίδες».—« 8Α δώκ’ς ναι 
καί μένα ; » —«Ά  σέ δώκω τή παππού μ8... τό παλιοτσέρβουλο *)». Καί αμέ
σως μέτήν τελευταία απάντηση χωρίζονταν καί κυνηγούσε αυτό πού τού είπαν 
νά φάγη τό «παλιοτσέρβουλο» τό άλλο. Τό παιχνίδι εξακολουθούσε ίνώ τις 
έρωτήσεις τις έκανε τή δεύτερη φορά τό άλλο παιδί.

3, Κόκοτος καί κοποτίνα,—Τό παιχνίδι αυτό τό έπαιζαν συνήθως 
μέσα στό δωμάτιο ό'ταν δέν μπορούσαν νά βγούν έξω νά παίξουν άλλο παι
χνίδι. Τά παιδιά κάθονται μαζεμένα. "Ενα άπ8 αυτά βάζει στό νοϋ του μιά 
γνωστή τους οικογένεια καί ζητεί από τ8 άλλα νά μαντέψουν ποιά είναι αυτή 
λέγοντας : (”Ας υποδέσουμε, πώς έβαλε στό νοϋ του ένα σπίτι πού έχει πα- 1

1) Τσερβούλι=τσαροΰχι.
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τέρα, μητέρα, ο κορίτσια καί ενα αγόρι).—«Σένα σπίτι εν5 κόκοτος ‘), κοκο- 
τίνα, τρεις πουλάδες κιενα πετ1 2 3νάρ=. Ποιο εν5 ; Τά παιδιά προσπαθούσαν 
νά μαντέψουν την οικογένεια αυτή. Είχαν δικαίωμα νά πουν ώς τρία σπίτια. 
"Αμα δεν τό εΰρίσκαν, τό ίδιο παιδί εξακολουθούσε νά εχη τον λόγο βάζον
τας στο νοϋ του άλλο σπίτι. "Οταν τό ευρισκε ενα από τ3 άλλα παιδιά, 
έπαιρνε αυτό τό λόγο καί έτσι εξακολουθούσε τό παιχνίδι.

4. Ή  giovtjk'kdQvvia, ®).—"Επαιρναν από λουλούδια διαφόρων χρω
μάτων λίγα πέταλα, άνοιγαν ενα μικρό λάκκο στη γη και τά έστρωναν μέ 
προσοχή μέσα γιά νά μην άνακατευτοΰν μέ τό χώμα, κι3 έβαζαν από πάνω 
ένα γυαλί από σπασμένο τζάμι. Κατόπι τό σκέπαζαν μέ χώμα καί ήταν 
έτοιμη ή £ιουζέλάουνια.

—-«Δω έν3 ή gιoυζέλdoυvιat ελάτε νά διήτε τη ^ιουζέλάουνια !» φώ 
ναξε ένα από τά παιδιά, πού έκανε τό φύλακα. Τάλλα παιδιά πλησίαζαν, 
πλήρωναν τό εισιτήριό τους (κομμάτια σπασμένων γυαλιών ή φιλτζανιών) 
καί τό παιδί πού την φύλαγε άνοιγε σιγά - σιγά μέ τό δάχτυλο τό χώμα 
—προσέχοντας νά μή άνοιξη πολύ τό χώμα καί φανούν οι άκρες τοϋ γυα
λιού—και παρουσιάζονταν τά ωραία χρώματα κάτω από τζάμι. 3Αφού κοι
τούσαν λίγη ώρα την σκέπαζε πάλι μέ τό χώμα καί φώναζε πάλι γιά νά παν 
άλλα νά τήν δουν.

5. Of ψ εύ τη  πες ψ ηφ ες  Β).—"Ενα παιχνίδι πού τό έπαιζαν μόνον τά 
κορίτσια ήταν οΐ ψήφες οΐ ψεύτικες—καθώς τις έλεγαν—πού τις έπαιζαν 
καί απαράλλαχτα στη σκάφη δπως οΐ μεγάλες τις «άληθένιες».

Οΐ ψήφες των μικρών κοριτσιών τού Σκοπού δεν ήταν τά όμορφα 
επιχρυσωμένα γυαλάκια των μεγάλων, σάν τά ψηφιδωτά τής 'Αγια Σόφιάς. 
Αυτά ήταν ακριβά καί οΐ μητέρες δεν τά έδιναν στις μικρές. Αυτές δμως μέ 
τό εφευρετικό μυαλουδάκι τους βρήκαν ή μάλλον έκαναν ψήφες γ ιάνά  παί
ζουν, σάν τις μεγάλες, πού τόσο λαχταρούσαν. Μάζευαν κομμάτια πιατικών 
σπασμένων, πού είχαν δμως σχέδια χρωματιστά στην μιά δψη, τά έσπαναν 
μέ επιτηδειότητα καί προσοχή σέ στρογγυλά κομματάκια, άλλα μικρά καί 
άλλα λίγο μεγαλύτερα (γιά νάχουν καί μάνες και πουλιά) φροντίζοντας κάθε 
ένα κομματάκι—πού θά έπαιρνε τό δνομα «ψήφα» μόλις θάβγαινε από τά 
χεράκια τους—νά έχη καί λίγο σχέδιο επάνω. "Υστερα τά «τρόχζανα». Κρα
τώντας σφιχτά στα δάχτυλα ένα στρογγυλό κομματάκι τό έσερναν δυνατά

« 6

1) Κόκοτο εννοούσαν τόν πατέρα, κοκοτίνα τή μητέρα, πουλάδες τά κορί
τσια καί πετεινάρια τ' άγόρια. Ό ταν σέ ενα σπίτι είχε xai παππού καί γιαγιά, 
έλεγαν «έχνα καί μιά χουλχουβάγια κι* ενα χουλχοόβαγιο».

2) £ΐουζέλάουνια=δμορφος κόσμος, λέξ. Τ.
3) ψήφες=Βλέπε 'Αρχεΐον Θρ. Θησ., τόμ. Δ', Π. Π. σελ. 224 καί Θρακι- 

κές *Ηθ>ογρ. Π. Π. Μέρ. Β', σ. 63, διήγημα «Οί ψήφες». Περιγραφή παιχνιδιού 
βλέπε ’Αρχεΐον Θρ. Θησ., τόμος Β', Ά . Χριστίδου, σελίς 133.
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πάνω σέ μια πέτρα κατάλληλη γι’ αυτή τή δουλειά γιά νά φαγώσουν γύρω 
τριγύρω τή μυτερή άκρη του για νά μή κεντιούνται στο «χειροβόλιασμα» 
και γιά νά γίνουν άκόμα πιο στρογγυλές. Πόσες φούσκες δεν έφτιαναν στά 
χέρια τους μέ το σπάσιμο και το «τρόχιασμα» αυτό ! Κι’ ήταν τόσο άπορ- 
ροφημένα όταν καταγίνονταν μέ τή δουλειά αυτή, πού ξεχνούσαν καί φα 
γητό καί δλα. Μετά τό τρόχισμα τίς μετρούσαν καμαρώνοντας καί δίνοντας 
τες διάφορα ονόματα άναλόγως τού σχήματος καί τού χρώματος (είχαν καί 
αυτά όπως οΐ μεγάλες τίς πλάκες, τά άρουλιά, τίς τσίμπλες, τίς μάνες καί 
τά πουλιά, τίς μαυροΰλες καί τίς κοκκνούλες), τίς φύλαγαν μέσα σέ καμμιά 
«κρίνα» (κουτί) ή σέ σακκουλίτσες καί τίς έβγαζαν όταν ήθελαν νά παίζουν.

6. Οι '<χ ο ν π ο ύ ι ’ς» .—Τό καλοκαίρι έπαιζαν μέ μανία τις «κουκούτ’ς» 
(κουκούτσια διαφόρων καρπών). Την εποχή πού ήταν τά βερύκκοκα (οϊ 
τζαρτζαλούδες)—πού άφθονούσαν στο Σκοπό—τά παιδιά μάζευαν χιλιάδες 
καί τά πουλούσαν στον Εβραίο έμπορο πού ερχότανε καί τ3 αγόραζε μέ τά 
σακκιά. Έ ν τώ μεταξύ δμως έπαιζαν μ’ αυτά διάφορα παιχνίδια καί προσ
παθούσε καθένα νά συγκεντρώση περισσότερα γιά νά έχη καί μεγαλύτερα 
κέρδη στο πούλημα. (Κουκούτ’ς έπαιζαν καί τά αγόρια καί τά κορίτσια).

Στις «κουκούτ’ς» έπαιζαν τρία, τέσσερα, εξ ή καί οκτώ παιδιά. Χα
ράζανε στή γη ενα κύκλο μέ ακτίνα μισό μέτρο ή καί ένα μέτρο καί έβαζαν 
στη μέση τού κύκλου σκορπιστά από δσα κουκούτσια συμφωνούσαν. «ΙΙέ 
πόσ3 ά στήσουμ5 ; πέ τρεις, πέ έξ ;» Καμμιά φορά έστηναν καί «πέ» δέκα 
και «πέ» είκοσι. Σέ απόσταση 5—6 μέτρων από τόν κύκλο έβαζαν τό «σου- 
μάδ’» μια πέτρα μεγάλη. Κατόπι έπαιρνε τό καθένα την ομάδα του '), στε- 
κότανε μέσα στον κύκλο καί άπ3 εκεί τίς έρριχναν στο «σουμάδ3» προσπα
θώντας νά τίς ρίξουν δσο μπορούσαν πιο κοντά. ’Έτσι κανόνιζαν τή σειρά. 
"Οποιανου ομάδα πήγαινε πιο κοντά στο «σουμάδ3», αύτος ήταν ό πρώτος. 
Δεύτερος ερχότανε κείνος πού ή ομάδα του πήγαινε λίγο μακρύτερα από τού 
πρώτου καί οΰτω καθεξής. "Υστερα πήγαιναν δλοι κοντά στο «σουμάδ3» 
καί άπ3 εκεί καθένας μέ τή σειρά του έρριχνε την ομάδα του στον κύκλο 
σημαδεύοντας καλά τά κουκούτσια γιά νά βγάλη οσα μπορούσε περισσότερα. 
Αυτά πού έβγαζε τά κέρδιζε. "Οταν τελείωναν δλα τά παιδιά κι3 έμεναν 
ακόμη κουκκοΰτσια στον κύκλο, ξανάρχιζε πάλι δ πρώτος καί δλα μέ τή 
σειρά, άλλ3 αυτή τή φορά δέν έρριχναν τίς ομάδες από τό «σουμάδ3» άλλ3 
από κεΐ πού βρισκότανε μετά τό πρώτο ρίξιμο. "Οταν πάλι τελείωναν τά 
κουκκοΰτσια «ξανάστηναν» άλλα καί έρριχναν πάλι τις ομάδες στο «σουμάδ3» 
γιά νά κανονιστή ή σειρά τους καί έτσι ξανάρχιζε τό παιχνίδι. Μέ τόν ίδιο 
τρόπο έπαιζαν καί τά αμύγδαλα καί τά καρύδια. 1

1) όμάδα=άαάδα.

12



173 Έλλης Καλοκάρδοιί

Τραγουδάκια πού έλεγαν ak πολύ μικρά παιδιά
1) Κοισπ, κουπί, κουπίντσε 

πάγ* πατέρας στον μπαχτσέ 
νά τοϋ φέρη πωρικά 
πωρικά, πολύ καλά 
κι* έναν- γκόρφο κάστανα 
νά τά φάγη δεν μπορεί 
και δοντάκια δεν έχει 
τάδωκε της μάνας άου 
και τής παραμάνας (Ιου.

2) Κουπί Μανώλη 
νά πάμε στην Πόλη 
νά φέρουμε λάδι και σαμολάδι 
νά λείψουμ5 τη gάτα 
και το κατουδόπλο 
καί τη παιδιού μας το μυτόπλο 
νά πάρουμ* και μιά βίτσα
κι* ένα βιτσόπλο
νά δείρουμε τη γάτα και το γατόπλο

πόφαγε τη παιδιού μας 
το μυτόπλο (η τό κεφαλόπλο κλπ.)

3) Νά σάς πώ *να παραμύθ’, 
τό κουκί και τό ροβίθ* 
καί τη Φράγκου τό κορίτσ* 
ανεβαίνει στη συκιά
και πηδά στην καρυδιά
και φωνάζει κοΰει, κούει
και κάνεις δεν τό ακούει,
ώσπου νά προφτάσ* ή μάνα νάου
ή σκύλα γη αδερφή νάου
πρόφτασεν ό άγγελος
και πήρε την ψυχή νάου

4) "Eva ga^o  κι* ένα ζαμάν* 
πάάρευαν τό Καλπαζάν 
μέσ* στο τρύπιο τό καζάν* 
κ ι’ έτρεχαν οι λίγδες άου 
και οΐ κουρελίγδες (Ιου.

Λαχνίσματα
1) Έλε λέμ, μπέλε λέμ 

σκίσε τον ανήφορο
και πιάαε πέντε πέρδικες 
και πέντε περδικόπλα 
μέ τό γιαλι μέ τό σπαθί 
μέ της ελιάς τό φύλλο 
άψε σβήσε, πάρε ξύλο 
και κουπάνησε τό σκύλο.

2) Τσίμπι, τσίμπι τό λεφτό, 
τό λεφτό τό σιγανό
παίρν* ή μπάμπω τό κανάάρ* 
και χτυπά τό καλαμάρ*

— Τί γυρεύεις καλαμάρ*
— Θέλω λάδ’, θέλω ξύδ*, 

θέλω κόκκινη σαΐτα
νά φελιάσω τά παιδιά μ* 
και τά σκυλοκούταβά μ*.

3) Ντράν, ντράν Γιώργη, 
χτυπά τις καμπάνες
νά μαζωχτούν οΐ Φράγκοι,

να φανα μακαρόνια 
πέ τά χρυσά περόνια.

4) Πήγε "Αράψ στο βουνό.
— Πόσα πουλιά σκότωσε ;
— "Ενα δυό.
— Ποιος βγήκε ; —Τ ώ .
5) Τάξια, μετάξια 

κόκκινα κεράσια
άφλεμ, μπούφλεμ πράσσα.

6) *Έ λελέκα πεπελέκα
τό μάνάάρ*, τό καάάρ* 
πέρνει ή μπάμπω τό καάάρ* 
και χτυπά τό gatpavc^*.

— Τί θέλ’ς μπάμπω :
— Θέλω λάδ*, θέλω ξύδ!

νά φελιάσω τά παιδιά μ’ 
καί τά σκυλοκούταβά μ* 
ομουνο κουτσούμουνο 
κουτσό ποδάρ’ 
πήγαινε ήρκουάαν.
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΚΟΠΟΥ 
(κατά διήγηση τής μητέρας μου)
1.—Ot τβεϊς Μουάονράδες ')

Μια φορά κι’ ένα γκαιρό εΐάανα τρεις κουάουράδες κι5 έφκιαναν παρα- 
κάθ’ a) πότε στη μνιανοΰ τό άργαστήρ’, πέ τή δουλειά τ’ ό καθένας και πότε 
στη άλλνοΰ. “Ενα βράδ’ κεΐ πού δούλευανα και χοράτευανα κιόλα, λέγ’ ό 
ένας ό μεγαλύτερος άους : « ’Άχ ! βρε παιδιά νά μ’ έδινε ό βασιλές ενα δι- 
σάκκ’ φλουργιά κι’ ενα καλό άλογο ήξερα τί ήλα κάνω». Λέγ’ κι* ό δεύτερος: 
Κι’ εγώ νά γεΐχα αυτά πού λες άμά κι’ ενα καλό κορίτσ’ δε ήλα θέλω τίποτα 
άλλο», «άέ λες καί σύ τί θέλ’ς ;» ρώτσανα τό άρίτο, πού ώς τακείν’ τήν ώρα 
δέ γειπε τίποτα. «’Εγώ, λέγ’ 6 μικρότερος, δέ θέλω πέ τό βασιλέ, θέλω πέ 
τό Θεό ευχή». Ό  βασιλές κειν* τά χρόνια έάρεχε τεπτίλ ®) τά βράδυοί κι1 2 3 
άμα εγλεπε πδφεγγε ποΰποτε στεχουθανα καί φηκριούάανα νά διοϋμ’ τί 
λένα. Κεΐν’ τό βράδ’ πέρασε καί πό'ξω πέ τό άργαστήρ’ πού εΐάανα οΐ τρεις 
κουάουράδες και στάθκε νά φηκριστή καί άχσε ΐσα ϊσα αυτά πού έλέγανα 
για κείνονα. Ό βασιλές άμα άκσε τή μικρότερου τά λόγια πού ήθελε πέ τό 
Θεό ευχή μανιώθκε πολύ καί τό πρωί έστειλε ένα άνθρωπό τ’ καί τις φ ώ 
ναξε στο παλάτ’. "Αμα παρουσιάσκανα στο παλάτ’ μπροστέ στο βασιλέ, οΐ 
κουάουράδες, τις ρώτσε : «Ποΰ ήστανα εψές ;» Αυτοί ειπανα' «’Έφκιανάμ9 
παρακάθ’ στο μαγαζί». «Τί ήλεγέτε ;» τις ρώτσε πάλ’ ό βασιλές. «Τί νά 
λέμ’, δ,τι μάς έρχόάανα στη κόψ’’ ποΰ νά Θυμάται κανείς». Γιά τό βασιλέ 
τι ήλεγετε ;» τις είπε πάλ’ αυτός. Αυτοί στην αρχή άρεπόάανα νά ποΰνα 
αυτά πού ειπανα, άμα εΐδανα πού ό βασιλές ήθελε άέ καί καλά νά μάθ’ , 
πήρε τό λόγο ό πρώτος, 6 μεγαλύτερος κι’ είπε: «Γώ, βασιλέ μ’ πολύχρονε, 
κεΐ πού δουλευαμ’ εψές τό βράδ’ είπα: «Τί καλά νά μέ δώσ’ 6 βασιλές ένα 
καλό άλογο κι’ ένα δισάκκ5 φλουργιά». "Υστερα ρώτσε καί τον άλλο να’ «Σύ 
τί είπες ;» «Καί γώ, βασιλέ μ* πολύχρονε, είπα νά είχα ένα δισάκκ’ φλουρ- 
γιά, έ'να καλό άλογο άμά κι* ένα καλό κορίτσ’». Κατόπ’ ρωτά καί τό άρί- 
τοννα* «Σύ τί είπες πού θέλ’ς* ;» «Γώ, βασιλέ μ3 πολύχρονε, είπα πού δεν 
ήθελα πέ σένα τίποτα, μόν3 ήθελα πέ τό Θεό ευχή». ’Αμέσως κειν’ τήν ώρα 
6 βασιλές φωνάζ’ ένα άνθρωπό τ’ καί τον λέγ’: «Δώσ’ σ’ αύτουνούς τις δυο 
δ,τι θέλνα». Γυρίζ3 ύστερα και λέγ’ καί στις κουάουράδες. «Καί σεις αύρι’ 
χό πρωί νά φύγτε καί οΐ τρεις π’ αυτή τήν πολιτεία καί νά πάτε δπου θέλτε».

Οί δυο κουάουράδες, πού τις δώκε δ βασιλές αυτά πού ήθελάνα, διάβ- 
κανα εύχαριστημέν’ καί χαρούμεν* πέ τό παλάτ’ καί τό πρωί—πρωί, τήν άλλ’ 
τή μέρα καβάλλα πάν’ στ’ άλόγατά άους μαζί καί ή γυναίκα τή μιανοΰ πού

1) κουάουράδες—τσαγκάρηδες.
2) παρακάθ’=  νυχτέρι.
3) τεπιίλ =  Γουρκική λ. μετημφιεσμένος.
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της τήν δώχε ο βασιλές, φεύγανα jus την πολιτεία όπως τις διάταξάνα. Πέ 
πίσ’ άους χλουθοΰσε πορπατιστός κι* δ άλλος ο μικρότερος αυτός που γύ
ρεψε ηε τό Θεό ενκή. Άμα, 6 βαριλές πεβραδύς δώχε διαταγή σ’ ενα στρα
τιώτη νά πάγ’ πρωί οξω πέ τή πολιτεία, νά χρυβηθή πέ πίσ’ πέ κανένα δέ- 
dpo κι’ άμα θα διή τις τρεις κουάουράδες νά διαβαίνα πέ κεΐ, νά τραβήξ’ 
καΐ νά χτυπήσ’ ') αύτόνα π’ά πορπατή.

Οί κουάουράδες πήγανα κάμποσο δρόμο δέω πέ την πολιτεία, και οΐ 
άλλ’ πού εΐάανα πάν’ στ5 άλόγατα, λυπήθκανα τό μικρότερόνα πού πορπα
τοΰσε και γυρίζ’ δ μεγαλύτερος και τον λέγ\ «Θά κουροίσκες, καημένε, τό
σην ώρα, ελα ά χατέβω ’γώ νά νέβς’ σύ στ’ άλογό μ’» και στη στιγμή κα 
τέβκε και νέβχε δ μικρός, αυτός πού δπως είπαμε ήθελε τήν ευχή πέ τό Θεό. 
Δέ πρόφτασάνα νά κάνα λίγες πεσκελιές 3) κι’ άκούνα ένα «μπάμ» κι’ αυτός 
πού πορπατοΰσε ξαπλώθηκε σκοτωμένος. ’Έτσ’ πόμνε τ’ άλογο πέ τό δισάκ’ 
ϊά φλουργιά στο μικρόνα.

Γ0  στρατιώτς άμα γύρσε στό παλάτ’ είπε στο βασιλέ. «Βασιλέ μ’ πο
λύχρονε, έκανα δπως μέ είπες. Σκότωσα αύτόνα πού πορπατοΰσε». Ό  βα- 
σιλές ευχάριστήθχε γιατί τιμωρήθκε αυτός πού ζήτηξε πέ τό Θεό και οχ’ πέ 
τά κείνονα, δπως οι άλλ’ δυό. Ποϋ νά ήξερε πού σκοτώθκε δ άλλος καΐ οχ’ δ 
μικρός."Ας φήσουμ’ τώρα τό βασιλέ ξεθαρρεμένο κι’ άς πάρουμ’ τΐς άλλ’ και 
τή γυναίκα πού ξακολουθούσανα τό δρόμο άους, λυπημέν’ γ ι’ αυτό πό'γινε, 
Πορπάτσανα, πορπάτσανα πολλή ώρα κι’ άξαφνα γλέπνα μπροστέ άους ενα 
όοταμό. Κείνες τΐς μέρες φαίνεται θάβρεξε, γιατεϊχε πολύ νερό θελό 1 2 3) καΐ 
γι’ αυτό δέ Πορούσανα νά καταλάβνα ειάανα βαθύς για δχ’. 2kegovd«va κεΐ 
στήν άκρα τή ποταμού καΐ νούνζανα τΐ να κάννα. Τότε αυτός ποΰχε τή γυ 
ναικα γυρίζ’ καΐ λέγ’ στον άλλονα. «Δέ Περνάς δπως είσαι πά στάλογο, νά 
διοΰμ’ εν βαθύ τό νερό ; Γώ έχω γυναίκα κι’ έν κρίμα, αμαρτία νά χαθώ». 
Ό μικρός κουάουράς τον άκσε, δίν’ μια βιτσιά στ’ άλογό τ’ καΐ μπαίν’ στό 
ρέμα. Τό νερό ειάανα πολύ κ ι’ έφτασε ώς τή go^ia τ’ άλογο τ’. Τό καη
μένο τ’ άλογο τζαμπαλάτσε 4) πέ δώ, πέ κεΐ, καταφερε τσακ 8) στό κατόπ’ καΐ 
πέρασε στήν άλλ’ τήν άκρα. "Αμα εϊδανα τό άάρόγυνο πέ χαρσΐ β) πού δεν 
έπαθε τίποτα αυτός, χτύπσανα κι’ αύτοΐ τ’ άλόγατά άους και Πήκανα στό bo- 
ταμό. Τό νερό καθώς εΐάανα πολύ τΐς δυσκόλεψε καΐ πέ τά χίλια ζόρια φτά- 
σανα στή μέσ’ τή ποταμού. Κεΐ πού πολεμούσανα νά περάσνα πένα μέρος 
κόμ’ βαθύ, γλυστρά ι ’ άλογο τή κουάουρά, πέφ’ κι’ αυτός σιό νερό καΐ πινί- 
γουάε μαζΐ πέ τ’ άλογο. Ή  γυναίκα πέ γάλια έφτασε στή νάλλ’ τή μεριά πού

1) χτυπήσ'=σκοτώση.
2) πεσκελιες—περπαιησιές, βήματα.
3) $ελο~ θολό.
4) ΐζαμπαλάτσε=προσπάδησε. 5) τσάκ^εως.
6) καρσί=άντίκρυ λ. Τ.
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φύλαγε 6 μικρός χουάουράς. Τη brigs τότε για γυναίκα τ’ και ξακολούθσανα 
τό δρόμο. Πήγανα, πήγανα κιέφτασανα σε μια πολιτεία μεγάλ1 2 3. Πέ μακρυά 
πρί νά 1)ηκνα μέσα είδα να ένα μεγάλο σπίτ3 μέσ3 τη μέσ3 τής πολιτείας και 
ρώτσανα κέμαθάνα πώς είάανα χάν\ «3Άς πάμ3 σ3 αυτό τό χάν3 νά πεμεί- 
νουμ* πόψα» εΐπανα και τράβηξανα για τά κεί. Σά b0Yava, φάγανα, ξεκου 
ράσκανα κι3 άμα βράδυασε ετοιμάσκανα νά κοιμθοϋνα. Χτυπά τότες ή πόρτα 
τη νοάά άους" κι3 άνοίγνα και γλέπνα bgoatl άους τό χαντζή νά τις λέγ\ 
«Αέ gav3 νά πομείντε δώ πέρα τό βράδ3. Νά πάτε νά κοιμθήτε άλλιού καί 
αΰρι3 τό πρωί ελάτε παλ’. Λώ οποίος πεμνίσκει τή νύχτα, την άλλ* τή μέρα 
τον βρίσκουμ3 πεθαμένο. Αυτό γίνται χρόνια καί χρόνια».

—«Γώ δέ διαβαίνω πέ δώ» είπε ο κουάουράς «θά κοιμθώ δώ πέ τή 
γυναίκα μ* κι3 ο,τι θέλ3 ά; γίν !» «Μπρε κρίμα σ3, κρίμα στη γυναίκα σ » 
τον λέγ3 ό χαντζής «παγαίντε πέ δώ πέρα θά πάθτε κακό». Ποΰ νά κουσ3 
αυτός. «Θά πομείνουμ3 πόψα δώ δεν έχ3». *0 χαντζής άμα είδε πού δέ 
bapoe νά τις καντιράίσ3 *) τις φήκε καί διάβκε.

Σά διάβκε ό χαντζής αυτοί κλείδωσάνα χή boyxa άους καλά καλά κι3 
ύστερα ή γυναίκα πού εϊάανα πάρακουρασμέν3 πέ τον άνάρα της, ξαπλώθκε 
νά κοιμθή κι’ αυτός έκατσε ώς τά μεσάνυχτα καί φύλαγε νά διοΰμ3 θάρχό 
dava κανείς, τί θά γένάανα. Κεί πού έτοιμάζάανα νά κοιμθή καί κείνος, 
άκοΰγ3 οξω πέ τή bopxa ζavgoύρ—ζουν0ούρ σά σιδερκά, νά χτυπούνα. Ώς 
πού νά καλοκαταλάβ' τί τρέχ* άνοίγ’ ή πόρτα πένα gxp0xo καί φανερώνται 
έ'νας άνθρωπίσιος σκελετός ώς κεί πάν3 αψηλός πού βαστούσε στα χέρια τ3 
μια boυρλιά βαρυά κλειδιά. «ΙΊοϋ ήσνα τόσα χρόνια ;» τον λέγ3 ό σκελετός. 
«Τόσα χρόνια σέ φυλάγω, σέ φυλάγω νά νάρτσ3. Πίνιξα, πίνιξα ένα σουρί *) 
κόσμο. Βαρέθκα πια νά φυλάγω τό θησαυρό σ3. Νά, πάρ3 τά κλειδιά σ3», 
κι3 έρριξε μπροστέ στά ποδάρια τ3 τά κλειδιά καί γινκε άφαντος. Ή  γυ 
ναίκα τ3 άκσε ιό πατιράί αυτό, ξύπνησε σά σαστισμένη κούλκα 5) καί ρωτά τί 
τρέχ’ . Αυτός είάανα πιά βουβός πέ τό φόβο τ3 κειχε τά μάτια τ3 καρφωμένα 
στά κλειδιά. Δέν ήξερε, στον ύπνο τ3 είάανα, ή στο ξύπνο τ3. Αυτή τον ξα- 
ναρώτσε καί τότε ήρθε στον εαυτό τ3 καί τήν λέγ3: «Δέ γλέπ’ς δώ αυτά τά 
κλειδιά ;» καί τήν είπε ολα δσα γίνκανα πριν πέ λίγ1 ώρα. “Αμα τά άκσε, 
αυτή στην αρχή φοβήθκε, μά ύστερα ξεθαρρεύκε καί τον λέγ3. «Δέν έρχεσαι 
νά πάμ* νά διούμ ποΰ τεριάζνα αυτά τά κλειδιά, αφού σέ είπε πού φύλαγε 
τόσα χρόνια τό θησαυρό σ’ ; Σήκω».Ό κουντουράς σάν είδε πού ή γυναίκα τ’ 
εϊάανα άφοβη ξεθαρρεύκε κι3 αυτός πέ τά λόγια άης σχώθκε καί βγήκανα 
μαζί όξω καί πήρανα σειρά—σειρά όλες τις νοάάδες καί δοχίμαζάνα τά κλει
διά σέ κάθε πόρτα."Αμα τέριαζε τό κλειδί σέ καμιά πόρτα τό ά'φηνάνα κεί

1) καντιρντίσ’, καντιρντίζω^τουρκ. λ. πείθω , καταπείθω.
2) σουρί=σωρός, πλήθος.
3) κούλκα—διάνος.



182 "Ελλης Καλόκαρδου

και πηγαινάνα άλλιοΰ ώς πού στο τέλος πέμνε ένα μικρό κλειδόπλο. Γύρε· 
ψάνα 5ώ, γύρεψα να κεΐ, τέλος ηβρανα μέσ5 σ' ενα κελλάρ5 πέ πίσ5 τ?] bόρτα 
μια κλαβανη ’). "Εβαλάνα κεΐ στη κλειδαρότρυπά άης τό κλειδί καί τέργιασε, 
ξεκλείδωσάνα καί τράβηξάνα το καπάχ* της κλαβανόπορτας. Τί νά διοΰνα 
μέσα ! Ή  κλαβανη ώς τάπαν5 γιομάτ5 λίρες, φλουργιά, διαμαντικά. Τότε 
κατάλαβάνα πού εϊάανα δικά άους δλ5 αυτά πέ τά λόγια τη σκελετού καί θυ 
μηθκανα καί «χή Θεοΰ χην ευχή» —πού γύρεψε κεΐν5 τό βράδ5 στο παρακάθ’ 
πέ τΐς άλλνούς τις κουάουράδες,—πού έφτασε για νά τον χάν* τόσο πλού- 
σιό'να. Κλείδωσάνα πάλ5 τη §λαβανόπορτα χωρίς νά πειράςνα τίποτα καί πη- 
γανα στο νοάά άους καί κοιμηθκανα ήσυχα ώς τό πρωί. Την άλλ5 μέρα τό 
πρωί άμα ξύπνησάνα, σκώθκανα, ντύθκανα κιεκατσάνα στο παραθύρ5 νά σιρ- 
γιανίσνα.Κεϊ πού σιργιάνζανα *) γλέπνα πέ μακρυά έναν παπά καί κάμποσοι 
άνθρώπ* νά σκώννα δυο κιουβούργια “) καί νά πήγαινα μπρος τό χάν5, κι5 
εϊάανα μαζί κι5 ό χαντζής. ’Άνυιξάνα τή bopia καί brjxava στην αυλή, άμα 
τούς εΐδανα νά γλέπνα πέ τό παραθύρ5 θάμαξάνα καί τις ειπανα. «Ζουάανοί 
είστε ; κΓ εμείς ηρταμ5 νά σάς πάρουμ5 πεθαμένοι καί νά σάς παραχώσουμ5. 
Τόσα χρόνια σ’ αυτό τό χάν5 κανένας δέ μπόργε να μειν5 ζουάανός άμα κοι- 
μόάανα μέσα. Σεις τσόκ σεγίρ *) νά μή μπάθτε τίποτα !» Τότε τις λέγ5 ο 
κουάουράς.— «Δεν εΐδαμ5 τίποτα, τίποτα δεν άκσαμ5 τη νύχτα" κοιμηθκαμ5 
ήσυχα, ήσυχα σάν τά πουλιά.’Αλήθεια, δέ μάς τό πουλης αυτό τό χάν ; Πόσα 
θέλς’ ; τό παίρνουμε δσα μάς γυρέψ’ς γιατί μας άρεσε». Ό  χαντζής σάν 
άκσε πού ηθελάνα νά τό γοράσνα πήγε νά πετάξ5 πέ τη χαρά τ’ . Τόσα χρό 
via λαχτάρζε νά τό πουλήσ5 καί δεν ηβρισκε μουστερή ΰ). Χωρίς νά κάν5 πα
ζάρια τό πούλσε στο £ουάουρά. Λυτοί την άλλ5 τη μέρα κιόλα φώναξάνα 
άουλγιέρδες ®), τδκανάνα δπως τό ηθελάνα. Προς τά κείν5 τη μεριά άμα πού 
εϊάανα ή κλαβανη δέ φήκανα τΐς άουλγιέρδες νά πάνα, καί τό στόλσανα 
ύστερα καί τό έστρωσάνα πέ έμορφα πράματα πού φαίνάανα σά baλάτ5 βα
σιλικό. ΚΓ αυτοί μέσα ζούσανα πια σά βασιλέδες πέ δοΰλ5 καί παραδοΰλ’.

Πέρασάνα χρόνια πολλά κΓ ό βασιλές κείνου τη τόπου βγήκε νά κάν5 
περιοδεία στα χωριά καί στις πολιτείες. Πέ χωριό καί πολιτεία έφτασε 
καί στο μέρος πού ζοΰσε σά βασιλές καί κόμ5 καλά ό κουάουράς. Πέ μακρυά 
κόμ\ προτού νά μπή στη ^λιτεία ,τόν χτύπησε στο μάΓ ένα μεγάλο σπίΓ σά 
baλάτ5 «Μπά ! έκανε" εχ5 κΓ άλλο βασιλέ στη bεQιφέρειά μ5 καί γλέπω πα- 
λάτ* δά> πέρα ; 5Άς πάγω νά διώ τί έν.» Καί τράβηξε ΐσγια στο παλάτ5. 1 2 * 4 * 6

1) κλαβανή=καταπακτή.
2) σιργιάνζα, σιργιανίζω^κοιτάζω, βλέπω.
3} χιουβούργια=φέρετρα.
4) τσόκ σεγ1ρ=τουρκ. λ. πολύ πράγμα, περίεργο πράγμα,
ΰ) μουστερής=τ. λ. πελάτης.
6) ντουλγιέρδες=χτίστες.
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Χτυπά ΐή boQia και άνοίγνα οΐ δοϋλ3 τή κουάουρά. Αυτός θάμαξε άμα είδε 
τις δοΰλ3 πέ τή στολή, και τή μεγάλ3 πολυτέλεια και τό λοΰσο τή παλατιού. 
Μπήκε καί 6 κουθουράς πού εΐάανα πολύ καλός καί πολιτικός, 0, τόν bήρε 
μέσα καί τον πολιτευκε πέ τό παραπάν3 κι3 αυτός καί ή γυναίκα τ3.Ό  βασι* 
λες αυτός, είάανα κείνος πού πριν τόσα χρόνια όίκσε τις τρεις κουάουράδες νά 
χορατευνα κεΐν3 τό βράδ3 στό παρακάθ3 καί πού τούς διάταξε νά φύγνα πέ 
τή μπολιτεία τ3. Δεν τον γνώρσε δμως ο κουάουράς, μήτε κι* αυτός τό gou- 
άουρά, γιατί σ3 αυτό τό διάστημα άλλαξάνα καί οι δυό. Ό  βασιλές δση ώρα 
έκατσε δέ μπόρεσε νά καταλάβ' τίποτα' ήθελε πολύ νά μάθ3 ποιος ε’Μανα 
αυτός δ πλούσιος πού ζοΰσε βασιλικά καί πώς έκανε τόσο μπαρά, μά δέ τον 
ήρκουάανα στη κόψ3 σέ τόσ’ λίγ3 ώρα νά ρωτήσ3 καί νά μάθ3. ’Έκανε τά 
χατε πού ήθελε νά φύγ3 καί σκώθκε, άμά δ κουά,ουράς χωρίς νά ξέρ3 πού 
αυτός πού e’idava μπροστέ τ3 ειθανα βασιλές,—γιατί γύρζε τεπτίλ καί χωρίς 
μεγάλ3 ακολουθία,—τον παρακάλεσε νά κάτσ3 στό σπίτ3 άου όσες μέρες θέλ3 
καί δτι θά εύχαριστηΟή πολύ καί ή γυναίκα τ3 καί αυτός σά μπεμείννα κοντά 
<3ους. Αυτό πού ήθελε κι3 δ βασιλές. ’Έκατσε λοιπόν καί ύστερα πέ λίγ3 
ώρα εστρωσάνα τραπέζ3 π3 ένα σουρί φαγιά καί πιοτά πάν3. *0 βασιλές πού 
ήθελε νά μάθ3 ποιος εν καί τί δουλειά κάν3 ό πλούσιος αυτός, άνοιγε με 
γάλ3 κουβέντα καί πέ λόγο σέ λόγο ρώτσε αυτό πού ήθελε. Ό  κουάουράς 
πού καθώς εΐπαμ3 δεν τόν γνώρσε άρχίνσε νά λέγ3 ένα ένα πέ τή σειρά άους, 
ποιος εΐάανα, τί έγινε άμα βνήκανα πέ τή ^λιτεία , πώς σκοτώθκε ό μεγαλύ 
τερος κουάουράς καί πώς πόμνανα σ3 αύτόνα τάλογο καί τ3 φλουργιά τ3, κα- 
τόπ3 πώς πινίγκε καί δ δεύτερος καί τόν πόμνε καί ή γυναίκα καί πώς στό 
τέλος εΐδε σκελετό καί ήβρε τόσο θησαυρό. «Πέ τό θεό εύκή πού λες, γύ
ρεψα καί τήν ήβρα» είπε. Ό  βασιλές πέ την αρχή τής ιστορίας κόμ3 μπήκε 
στό νόημα, άμά στάθκε ν’ άκούσ* γιατί δεν ήξερε τί έγινε παρακάτ3 καί σά τε 
λειώσε ό κουάουράς γυρίζ3 καί τόν λέγ3. «Καί τώρα σά διής αυτό τό βασιλέ 
θά τόν γνωρίσ* ;» «Ποΰ νά τόν γνωρίσω ; λέγ3 δ κόυθυυράς, πάνα τόσα 
χρόνια πέ τότε.» ’Αμέσως τότε ό βασιλές σήκωσε πέ τό παλτό τ3 καί φάν· 
κανα τά παράσημα τ3 καί λέγ3 στό goodouoa καί στή γυναίκα τ3 πού τ’άχα- 
σάνα άμα εΐδανα τά παράσημα. «Γώ ειμ3, μέ γνωρίζτε ;» Αυτοί σκώθκανα 
νά τόν προσκυνήσνα, άμά δ βασιλές δέ άούς φήκε καί είπε. «Σχώρεσε μ3 γ ι3 
αυτό πού εΐχα βάλ3 στό νοΰ μ3 νά σέ κάνω». Πέ τώρα καί ύστερα θά σ3έχω 
τόν καλύτερο μ3 φίλο, γιατί μ3 έκανες νά μάθω δτι πρώτα πρέπ3 πέ τό θεό 
νά γυρεύουμ3 κι3 ύστερα πέ τούς βασιλέδες».

2 .— 'Ο Τ ζ ε λ έ π ’ς “)

Μια φορά είάανε ένας τζελέπ’ς πολύ πλούσιος. Μιά μέρα αυτός δ 1 2

1) πολιτικός, εύγενής, πολιτευουμαι^=περιποιοΰμαι μέ ευγένεια.
2) τζελέπ’ς=ζωέμπορος.
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τζελέπ’ς νέβηκε τ’ άλογο χ5 και πήγε σέ μακρυνά μέρη για νά ’γοράσν πρά
ματα ’) για σφάξιμο πού τά πουλούσε σ’ άλλουνούς καί κέρδιζε πολλούς κα
ράδες. Γόραζε κατσίκια, πρόβατα, «γελάδια, γουρούνια. Λοιπόν αυτός ό 
τζελέπ’ς πήγε, πήγε, πήγε πεθε'ξ μέρες δρόμο και την τελευταία μέρα έχασε 
τό δρόμο Xs καί βραδυάσκε μέσ3 στο «κΐρ» a) και «Οαμάζάανα» 1 2 3) ποΰ ήλα· 
πάγ3 νά πεμείν3 τό βράδ3 γιατί σέ κείνο τό <3όπο είχε άγρια θηρία και φο- 
βούάανα. Κεΐ πού «νούνζε» 4 5) τι ήλακάν1 καί ποΰ ήλαπάγ’ γλέπ3 μακρυά 
πό'φεγε έ'να φως κι είπε πέ μέσα τ\ « ’’Ας πάγιο κεΐ πού φέγ3 νά διώ τι έν* 
μ ή λάχ3 κι3 έν κανίνα σπίτ’ νά παρακαλέσω νά μέ βάλνα νά περάσω τή 
βραδυά μ’». Πορπάτσε κάμποσο δρόμο κι’ άμα έφτασε κοάά στο φως, είδε 
πού εΐάανα ένα σπίτ3 μεγάλο. Χτύπσε τή 1)όρτα. Μιά γριγιά χαλοπρομαζο- 
μέν3 5) άνοιξε και τον ρώτησε τι θέλ\ Την λέγ3 ο τζελέπ’ς. «Σέ παρακαλώ 
γριγιά μ3 φήσμε νά πομείνω πόψα δώ νά μέσα πέ τή boQta τή σπιτιού σ= 
γιατ3 έχασα τό δρόμο και δέ ξέρω πού νά πάγιο. Δέ θέλω νέ Β) νά φάγω, νέ 
τίποτα. Μόν* νά ξεκουραστώ καί νά κοιμθώ λιγάκ5 κι3 αύρι πρωί πρωί θά 
παγαίνω». Ή  γριγιά μέ εύχαρίστήσ3 τον μπήρε μέσα καί τον μπολιτεύκε ’) 
οσο μπορούσε πέ τό παραπάν’. Τον ρώτσε πέ πού εν\ τί δουλειά φκιάν, έχ3 
παιδιά, τέλος τον ψιλορώτσε γιά τή ζωή τ’ καί ύστερα τον μπήγε σ’ ένα 
νόθα ") καί τον είπε νά κοιμθή καί νά ξεκουραστή καλά, ύστερα τον καλή· 
νύχτσε καί διάβκε 9). Τά μεσάνυχτα κεΐ πού κοιμούάανα 6 τζελέπ’ς άκσε 
μέσ3 στον ύπνο χ3 ένα δυνατό χτύπημα στη σοκακόπορτα ,0) καί ξύπνησε. 
Τρόμαξε καί σχώδκε κι3 έκατσε μέσ3 στό στρώμα τ ’ καί φηκριγιούάανα Π) 
νά διούμ3 ποιος εν. ‘Η γριγιά σκώθκε καί ρώτσε πέ μέσα «ποιος έν» ; Μιά 
φωνή κούσκε π3 όξω πό'λεγε: «Γεννήθκε πόψα στό τάδε χωριό—κι’ είπε τ’ 
όνομα τή χωριού. ”Ας ποΰμ3 στις Σοφίδες—ένα παιδί αρσενικό, τή Δημή- 
τρη τή άουλγέρ3 τ3 ά τό γράψουμ3» ; Ή  γριγιά άποκρίθκε πέ μέσα πέ τό 
παραθύρ3. «Γράψτε το νά φάγ’ τή μουσαφίρ’ 1J) μου τό βιό», Ό  τζελέπ’ς 
άμα γιούκσε αυτά στενοχωρέθκε πολύ καί όλ3 τή νύχτα δεν κάμσε 1Β) μάτ’ πέ 
τό κακό τ’ . «Σέ τί σπίτ3 ειμ'» ήλέγε πέ τό νού τ3. «Μή λάχ3 κι3 έν καμμιά

1) πράματα=ζώα.
2) κίρ=τουρχ. λέξις, βουνό.
8) θαμάζάανα=άποροΰσε-
4} νοΰνζε=έσκέπτετο, νουνίζω—σκέπτομαι.
5) καλοπρομαζωμέν’=ντυμένη νοικοκυρεμένα. 6) νέ=ούτε.
7) πολιτεύκε—-περιποιήθηκε, πολιτεύομαι=περιποιοΰμαι.
8) νοάά=τουρκ. λέξις, δωμάτιο.
9) διάβκε=έφυγε.

10) σοκακόπορτα—ή θύρα τοΰ δρόμου, από τό σοχάκ’—δρόμος, τουρ. λέξις.
11) φηκριγιοόάανα=άκουε, κρυφακόυε.
12) μουσαφίρ'ς=έπισχέπιης, τουρ. λέξις.
13) κάμσε=έκλεισε.
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μοίρα αυτή και λ,έγ’ το γραφτό σε καθένα παιδί' άμα γεννιέται» ; Το πρωί 
σκώιθκε ευχαρίστησε τη γριγιά και χωρίς νά την πή άλλο τίποτα νέβηκε στ5 
άλογο τ’ καί τράβηξε για τό χωριό πού άκσε πού γεννήθκε τό παιδί, νά διη 
νά μάθ’ σά νέν αλήθεια. "Υστερα πέ δυο τρεις μέρες έφτασε στό χωριό, γύ
ρεψε, ηβρε το σπίτ’ τη Δημήτρη τη άουλγέρ’ και by]κε μέσα δήθεν πού 
ήθελε μέρος για νά πεμείν’ το βράδ’" "Αμα δήκε μέσα είδε μια γυναίκα στό 
στρώμα νά κοίτεται καί κοθά άης ένα μωρό. ’Ήβρε κεΐ και τον άάρα άης 
καί πέ λόγο σέ λόγο έμαθε πού τό παιδί εΐάανα αρσενικό καί γεννήθκε κείν’ 
τη βραδυά πού εΐάανα αυτός στης γριγιάς τό σπίτ’ . Σαν άκσε αυτά καί είδε 
πού εί'άανα αλήθεια έβαλε στό νοΰ τ’ νά χάσ’ τό παιδί για νά μη γεν' αυτό 
πού τδγραψάνα οΐ μοίρες νά φάγ’ τό βιό τ’ . Πέ τά λόγια τη άουλγέρ’ καί 
πέ τό σπίτ’ πού είδε—εΐάανα ένα φτωχόσπιτο—κατάλαβε πώς ε’ίθανα φτω
χοί άνθρωποι καί πώς είχα να κι’ άλλα παιδιά. Γυρίζ’ και λέγ’ καί στις δυο. 
«Σείς αφού έχετε καί άλλα παιδιά καί δέ μπορείτε νά τά θρέψτε, δέ με τό 
δίντε αυτό τό μικρό μένα. Γώ δέν έχω παιδιά καί είμ’ καί πλούσιος καί θά 
τό ’γαπώ τό παιδί σας, σά δικό μ’ κι’ εγώ καί ή γυναίκα μ’». Οϊ καημένοι 
οΐ φτωχοί άλλο πού δέν ηθελάνα. Τί ήλοι·1) τά κάννα τόσα στόματα! Ε φτά 
παιδιά εΐχανα κόμ’ 1 2 3), Ποιο νά πρωτοκοιτάζνα. Δώκανα στό τζελέπ’ τό μ ι
κρό κι’ αυτός πάλ’ τις έδωκε καμπόσες λίρες γιατί είδε τά χάλια άους, πήρε 
τό παιδί, καβαλίκεψε τ’ άλογο τ’ καί διάβκε. Πήγε, πήγε μακρυά κι αμα 
έφτασε μέσα στό βουνό κατέβηκε πέ τ’ άλογο τ’ κι* έκατσε πλάγ’ σ’ ένα πο
ταμό πού είχε ’κεΐ. ’Έκοψε ύστερα ψιλές βίτσες 8) π’ ενα δέάρο κι’ έκανε 
ένα καλάθ’. Δέν ήξερε νά φκιάν’ καλάθια, άμα νά, έκανε ένα πράμα σά 
£καλάθ’, έβαλε τό μωρό μέσα, τοκλεισε καί πέ παν’ π’ ένα καπάκ’ πού τδ 
πλεξε κι’ αυτό πέ τις βίτσες καί τορριξε στό άοταμό για νά πνίγη κι’ έτσ’ 
νά μη γίννα τά λόγια της γριγιάς. Ξεθαρεμένος 4 5) ό τζελέπ’ς ξακολούθσε τό 
δρόμο τ’ πήγε στά χωριά πού ήθελε νά πάγ’ ,γόρασε τά πράματα πού ήθελε 
καί γύρισε στη μπολιτεία πού καθόάαν.

Πέρασανα 18—19 χρόνια. Ό τζελέπ’ς σ’ αυτό τό μεταξύ έκανανα κι’ 
ένα κορτσόπλο 6) καί πετούσανα πια πέ τη χαρά άους. Ό τζελέπ’ς εφκιανε 
κόμ’ την ’ίδια δουλειά. Γύρζε πέ χωριό σέ χωριό, πέ πολιτεία σέ πολιτεία, 
γόραζε πράματα, τα πουλιοϋσε καί γίνκε πολύ πλούσιος. Τό σπίτι (Ιου γιο
μάτο πέ ούλ’ τά καλά και λίρες και φλ,ουργιά πια μη ρωτάτε. Τό κορίτσ’ (3ου 
τώρα πού εΐάανα δεκάξ’ χρονω τό τοίμασε προίκα καί προίκα. Δέν έλειπε πια 
παρά μόν’ ο γαδρός. Καί εϊάανα έμορφο καί άξιο πού δέν είχε άλλο στη bo*

1) ήλά=ήθελα τά κάνουν.
2) κόμ*·=άκόμη.
3) βίτσες=βέργες.
4) ξεθαρεμενος=ησυχος.
5) κορτσοπλο=μικρό κορίτσι.
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λιτεία τέτοιο. Ήρχουάανά καί προξενήτδες, μά αυτοί δέ vEgna^dava ’) νά 
το παάρέψνα μέ οποιονα λάχ\ «Μικρό εν χόμ* το κορίτσ3 μας» ήλεγανα άμα 
δέ dις άρεζε 6 γabρός. Και παρακαλιούσανα τδ Θεό νά τις στείλ3 μια τΰχ3 
τέτοια νά ταιριάζ3 στη μοναχοκόρ3 άους. Μια μέρα θ τζελέπ’ς βγήκε πάλ3 στα 
χωριά για δουλειά. Κεΐ που περνούσε πέ μέσ3 πένα χωριό «σκιάχκε» 3) πέ 
μια «κράνοιχτη» 3) πόρτα ένα πράμα σά £αλάθ3 πού κρέμάανα πλάγ3 στη 
σκάλα. Κοθοστάθκε 4) και - τό καλοεϊδε. Ήμνοιαζε σάν εκείνο τό καλάθ’ πο- 
πλεξε αυτός ένα £αιρό κι’ έβαλε κειν3 τό παιδί τη άουλγέρ3 μέσα.«"Ας μπήκω 
μέσα νά μάθω τΐ καλάθ3 έν αυτό και πού βρέθηκε», είπε πέ τό νοΰ τ3 και 
μπήκε μέσα στην αυλή και φώναξε. «Ποιος κάται Ε) δώ μέσα ;» Ή  νοικο- 
κερά τή σπιτιού πού άκσε τή φωνή βγήκε. Ei'dava μιά μισοκαιρίττσα γυ 
ναίκα και τον λέγ3. « Τ ί. θέλ3ς καλέ άνθρωπε ; ξένος θά είσαι, έλα μέσα νά 
ξεκουραστής». « ’Ήθελα νά πεμείνω λιγάκ’ δώ στο χωριό σας. Λέ μοϋ λες, 
έχτε κανίνα χάν3 ;» Ό τζελέπ’ς ήξερε πού δέν είχε χάν* σέ κειν3 τό χωριό, 
μόν3 τό είπε έτσ3 για νά ήβρη αιτία ν3 άνοίξ3 κουβέντα πέ τή νοικοκερά- 
«Όρίστε πέρασ’ μέσα, τον λέγ3 αυτή, καί κάτσε και καμμιά βραδυά σά τθέλς3 
γιατί δώ πέρα χάν’ δέν έχουμ .» Ό  Τζελέπ’ έκανε πού στεναχωρέθκε πού 
δέν είχε χάν3 άμά μπήκε μέσα και ε’ίάανα στο βάθος ευχαριστημένος. Δέ bρό* 
φτάσε καλά καλό νά κάτσ3 και γλέπ’ ένα παληκάρ3 νά μπαίν3 τή μπόρτα ώς 
καμμιά εικοσαριά χρονώ έμορφο και καλοφκιασμένο. Άρχινεψάνα τή κου
βέντα και πέ λόγο σέ λόγο ό τζελέπ’ς ρώτσε και για τό καλάθ’. « Ά  ! αυτό 
τό καλάθ’ τον λέγ3 ή γυναίκα, έχ3 τήν ιστορία τ3, πού νά ξέρς συ. Ά  σέ τήν 
πώ. Πάνα πολλά χρόνια πέ τότε, πού μιά μέρα πήγα γιά νά λευκαίνω ®) στο 
^ταμό πού εν έξω πέ τό χωριό μας. El'dava φαίνται πέ θεού νά πάγω κείν3 
τή μέρα στο boτaμό γιατί δέν εΐάανα καί μεγάλ3 ανάγκη. Άμά νά, σά νά 
μέ κουάούσε κανίνας νά πάγω Δέν έφτασα κόμ3 στο ρέμα και κούγω κλαϊτα 
μικρού παιδιού πέ μακρυά νά νέρχουάαι. Ά  ! είπα πέ μέσα μ3, έν κι’ άλλες 
και λευκαίννα κι* εχνα και τό παιδί θους μαζί* και τράβηξα κοάά στο bo* 
ταμό. Βγάζω τά πανιά πού είχα γιά λετίκος, πέ τό καλάθ’ μου καί ετοιμά- 
ζουμνα νά μπήκω στο νερό. Άμά οί φωνές τή παιδιού γίνουάανα κόμ: δυ
νατές. Τίποτα άλλο δέν άκούγάανα, νέ φωνή μάνας, νέ χοραιάδες 7). νέ «στε* 
λιάρ3» "), πού άμα νέχ’ καί άλλο γκόσμο στο ^ταμό χαλνά ή ρεματιά πέ τό

1) ν^άζάανα=εβιάζοντο, νεγκάζουμ’=βιάζομαι.
2) σκιάχ«ε~εΐδε. 3) κράνοιχτη—μισάνοιχτη.
4) «οάοστάθκε—σταμάτησε λίγο.
5) κάται=κάθεται.
6) λευκαίνω=σαπουνίζοϊ «άτι καί τ ’ απλώνω στόν ήλιο γιά νά στεγνώση. 

Λευκαίνουν τά πανιά του άργαλειοΰ τά άσπρα συνήθως στόν ποταμό.
7) χορατάδες=όμιλίες.
8} στελιάρ’—κόπανος. Μ’ αυτό χτυποΰν τά ροΰχα πάνω σέ μιά πέτρα γιά 

νά καθαρίσουν.
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«στελιάρισμα». Δέ μπά νά διώ τί εν χί δεν εν' χαί τραβώ γιά κεΐ πού οί 
χουγα τις φωνές τή παιδιού. Πηγαίνω κοάά και χί γλέπω ! ένα καλάθ1 2 3 κα- 
κοφκιασμένο, αύχό πού είδες στην αυλή, «ζουφωμένο» ’) μέσ3 στις πέχρες 
χη ποταμού καί σέ κάτι τσαλιά, a) πού φέρνει χό νερό πέ μακρυά καί τσα- 
λιούνα ®) κεΐ στις πέτρες, καί χά κλάματα νά βγαίννα πέ κεΐ μέσα πέ τό κα* 
λάθ\ «Αΐ γού, είπα, ποιος μώρ3 τδρριξε χό «πολλακαμένο» ή  αυτό. «Νεχο- 
1}όνουμ3» δ) μπαίνω μέσ’ τό νερό καί τραβώ χό καλάθ’ πέ κεΐ πού ειάανα. 
Τό φέρνω ό'ξω πάν3 στην «άμμδη» 6) καί τάνοίγω. “Ενα μωρό βυζαστάρκο 
μελανιασμένο πέ τό κρύο καί τά κλαίτα τίναζε τά ποδάρια τ3 καί χά χέρια 
τ’ . Ή  φωνίχσα τ’ βράχνιασε πιά. Ποιο; ξέρ’ πόσες ώρες νά εί'άανα μέσ’σχά 
νερά καί πέ πόσο μακρυά νά χό ήφερε τό ρέμα.

Μεΐς παιδιά δεν εΐχαμ3. Τό παίρνω τό άυλίζω μέσ’ στα ρούχα πού 
είχα γιά νάπλύνω, ειάανα στεγνά δέ άά έβρεξα κόμ3, καί χό φέρνω στο σπίτ’ 
μας. Ό  άάρας μου εΐδανα καλός καί μεΐς μια πού δεν εΐχαμ3 παιδιά, χό 
κράτσαμ3 χό μεγάλωσαμ3, Κανίνας ΐσαμ χά χώρα δέ φάνχε νά ρωχήσ3 ποια
νού εν, ποιος τδρριξε σχό Ιοοταμό δεν εμαθαμ3. Τό γαπούμ’ σά δικό μας κι3 
αυτό μάς γαπά σά νά είμαστε μεΐς κεΐν’ πού χό γέννσαμ3. Τό καλάθ3 χό κρέ· 
μασαμ3 κεΐ γιά νά χό γλέπουμ3 καί νά νουνίζουμ’ πού ιό ηβραμ3. Καί θελ’ς 
χώρα νά μάθ’ς ποιο εν αυτό τό παιδί τη καλαθιού ; Νά, αυτό χό παληκάρ’ 
πού γλέπ’ς». Ό  χζελέπ’ς άμα άκσε ολ3 αύιά «φαρμακώθχε» 7 8) γιατί κατά
λαβε πού εΐάανα τό παιδί πού έρριξε αυτός γιά νά χαθη. Κι3 άρχινσε νά 
νουνίζ3 χί τρόπο νά νέβρη γιά νά σχοτώσ3 τό παληκάρ3. Πέμνε τό βράδ3 κεΐ, 
τον έβαλάνα κι3 έφαγε καί ύστερα τόν έστρωσάνα χά καλύτερα άους στρώ
ματα γιά νά κοιμθή. 5Αμά χό βράδ’ αυτός δεν έκλεισε ματ3 πέ τό κακό τ’ 
καί νούνζε, νούνζε χί ηλακάν3 νά τό χάσ3 καί «τσακ» Β) στο κατόπ3 ήβρε. Τό 
πρωί άμα σκώθκε λέγ’ στη γυναίκα. «Δέ μού λες κυράμ3 πού μπορώ νά νέ- 
βρω ένα άνθρωπο νά σχείλω ένα γράμμα στη γυναίκα μ’ γιαχ3 έν μεγάλ’ 
ανάγκη ; Γώ εχω κόμ’ δουλειά στα χωριά καί δέ μπορώ νά πάγω. Δίνω καί 
πέάε λίρες». «Καλά, καί δέ μπάγ3 ό γιος μου; δουλειά δεν έχ3, παληκάρ3γερό 
έν, χά ποδάρια χ3 βασχούνα καί μπορεί νά πάγ3 καί ληγορα αφού έν χόσ’ 
ανάγκη», είπε ή καλή γυναίκα άμα άκσε καί τις πέάε λίρες. Αυτό πού ήθελε 
καί δ τζελέπ3ς. Κάχαι φχιάν’ ένα γράμμα, τό έκλεισε ύστερα καί τό βού-

1) ζουφωμένο=χωμένο, στριμωγμένο,
2) τσαλιά=χόρτα άγκαθωτά.
3) τσαλιούνα—σταματοϋν.
4) πολακεμένο=καημένο.
5) νεκομπόνουμ’=άνασκουμπόνομαι, ή σηκώνω τά ροΰχα μου ώς χά γό' 

νατα γιά νά περάσω ένα μέρος πού έχει νερό.
6) άμμδη=άμμος.
7) φαρμακώθ-κε^λυπήθ-ηκε παρά πολύ.
8) τσάκ=έως. Τσάκ σιό κατόπ’^στό  τέλος.
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λωσε πέ βουλοκέρ3 καί τό δώχε στο παληκάρ1. «"Aide, καλό παιδί, το είπε 
την ωρα πού τόδινε τό γράμμα, πάνε το οσο μπορείς ληγορώτερα, κι3 άμα 
γυρίσ’ς θά σέ πληρώσω πάλ3 για τό goreo σ’» και τό χχύπσε στο νώμο. Τό 
παληχάρ’ πήρε τό γράμμα καί πετοΰσε πέ τή χαρά τ*, γιατί μαζί πέ τό 
γράμμα έβαλε στη φούχτα τ’ κι’ ένα μαλαματένιο πεθόλιρο. Δεν εΐάανα μι 
κρό πράμα, για νά πας ενα γράμμα νά πάρ’ς ένα πεάόλιρο. Και ποώς ξέρ3 
τι θά τόδινε και άμα γύρζε !

Βγήκε πέ το χωριό τ’ κι3 άνοιξε τή boρπατησιά τ’ για νά πάγ3 και 
νά γυρίσ3 λήγορα. Πήγε, κι* άμα χόάευε νά φτάσ3 στη ^λιτεία  τή Τζελέπ3 
?νέγ’ πέ τό νοΰ τ3. «Τί νά τρέχ3 «ά'τζαπα» *) καί δίν3 αυτός τόσ3 παράδες γιά 
νά πάγω τό γράμμα τ’ ; Δέ d’ ανοίγω νά διώ τί λέγ3 ;» Και στή στιγμή 
έκατσε πέ κάτ3 πένα δέάρο, έβγαλε τή σογιά τ3, την έχαψε στή φωτιά πάναψε 
χεΐ χοάά τ* και πεγάλια, πεγάλια ξεχόλσε τή βούλα κι3 άνοιξε τό γράμμα κι3 
άρχίνσε νά τό διαβάζ3, «"Ο,τι χάν’ς, τον άνθρωπο πού σέ στέλνω νά τον 
σκοτώσ’ς όσο μπορής λήγορα. "Αμα νάρτω θά σέ πώ γιατί και πώς». Τό πα· 
ληκάρ3 σά διάβασε χό γράμμα «θάμαξε». Μπρε για τό Θεό, τί έχανα 3γώ 
και θέλ* νά μέ σκοτώσ’» είπε πέ μέσα τ’. Στάθηκε και νούνσε τί νά κάν3 
τώρα. «Έ τσ3 είσαι, «στέκα» 2) νά διής τ’ ά σέ κάνω γώ, αφού δέ σέ έφταιξα», 
έκανε τό παληχάρ3 και πήρε ένα άλλο χαρτί πού είχε μαζίτ3 κι3 έγραψε- «"Ο,τι 
κάν3ς νά κάν3ς τό νέο πού σέ στέλνω νά ιόν baTQe\Jj’ οσο μπορείς ληγορώ- 
τέρα πέ τό κορίτσ3 μας».3'Ακσε αυτός πού είχε κι3 ένα κορίτσ3, εκεί μέσ3 στή 
κουβέντα πού έκανάνα στο σπίτ3 άους. "Υστερα βούλουσε πάλ’ τό γράμμα 
και πήρε τό δρόμο τ3. Έφτασε στή boAixt-ία, ρώτσε ήβρε τό σπίτ3 τή τζελέπ’ 
και δώκε τό γράμμα στή γυναίκα τ3. Αυτή σά do διάβασε καί είδε τά γρα
φόμενα, «μάνε—μάνε» τοιμάσκε, τοίμασε και τή νύφ3 καί τις στεφάνωσε· 
Πέρασάνα τρεις μήνες κι3 ό τζελέπ3ς δέ φάνκεκόμ. Eidava ήσυχος γιατί αυτή 
τή φορά δέ θά την γλύτωνε ό νέος και γι3 αυτό έβλεπε τις δουλειές άου και 
γύρζε πέ χωριό σέ χωριό. Τέλος ύστερα πέ 4 μήνες γύρσε. Φτάν3 στο σπίτ3 
άου, χτυπά τή. boota, τον άνοίγνα και μπαίν3 μέσα. "Αμά τί νά διή ! Τό 
παληχάρ1 πού θαρρούσε σκοτωμένο νά μπαίν3 καί νά βγαίν3 σά νοικοκύρ’ς- 
«Μπρε, γυναίκα, τί έκανες :» τήν ρωτά μέ τρόπο. «Τί έκανα άθρα μ3 αυτό 
πού μ3 έγραψες». «Τί σ3 έγραψα ;» «Νά παάρέψω τή θεγατέρα μας πέ τό 
νέο πού μ3 έστειλες όσο μπορώ πιο λήγορα». «Τού ! νά παρ3 ή οργή, νά 
πάρ3' άμα 3γώ είπα νά μή φάγ3 τό βιό μ3, νά μή γ ίν3 τής Μοίρας ο λόγος. 
Θά τον σκοτώσω», είπε ό τζελέπ3ς κατασταναχωρεμένος. «Τί λές άθρα μ3 δέ 
γλέπ3ς πού ή θεγατέρα μας έν καί «γκαστρωμέν», δεν εν κρίμα πέ τό Θεό, 
νά σκοτώσ3 τον άθρα τή παιδιού σ3;» «Θά διής, είπα νά μή γίννα τά λόγια 
τής Μοίρας». Κι3 άρχίνσε πάλ3 νά νουνίζ3 τί τρόπο νά νέβρη. Στις καναδυό

1) άτζαπα=<Ιφα γε. 2) στέκα=στάσου.
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μέρες πού βρίσκουάάνα τώρα <ττό σπίτ1 2 3 dou πρόσεξε πώς ό γαβρός dou έβγαινε 
κάθε βράδ3 την ίδια ώρα στην αυλή προς νεροΰ τ' J). Φωνάζ3 ένα γείΐονά τ3, 
τον άάζ' πολλές λίρες και τον λέγ3 να πάρ3 ενα τουφέκ’ καί νά πάγ3 το βράδ3 
να κρυβηθή μέσ' στην αχερώνα πού εϊάανα αντίκρυ στον «αναγκαίο#*) καί 
άμα διή τή άάδ3 ωρα νά κατηβαίν3 ένας πέ παν3 τό σπιτ3 για κεϊν3 τό μέρος, 
νά τραβήξ3 καί νά τον χτυπήσ’» Β). Ό γείτονας dou δέχκε. Πήρε τό τουφέκ3 
dou πήγε πέ νωρίς κρύφκε μέσ' στην αχερώνα καί άμα γίνκανα μεσάνυχτα 
φύλαγε νά διοΰμ3 πότε ά κατέβ3 τή σκάλα δ γαμβρός γιά νά τραβήξ3. "Αμα 
έλα πού κείν3 τό βράδ3 ό γαbρός δεν ένοιωσε την ανάγκη νά βγήκ3 γιά τό 
«νερό» τ*. 'Ο τζελέπ’ ς πέ μέσα πέ τό νοάά τ3 άϋπνος φηγκρίγιούάανα ν3 
άκούσ3 τή άουφεκιά. Φηκρίσκε, φύλαξε, τίποτα. Βαρέδκε πια καί λέγ3. «Δέ 
μπά4) νά διώ τί τρέχ’; Μή λάχ3 καί φοβήθκε αυτός καί δέ dov «χτύπσε»,καί 
γι1 ώς εί'άανα πέ τά νυχτικά τ3, 5νοίγ3 τή bόρτa καί πήρε νά κατηβαίν3 τή 
σκάλα τής αυλής.’Όξω σκοτίδα, πίσσα, δεν έγλεπες τό δαχτύλ3 σου. Ό  τζε' 
λέπ’ς κατηβαίν’ μιά μια τις σκάλες καί λέγ’ πέ μέσα τ3. « ’Έχ3 χάζ 6) νά πε* 
κοιμήθκε δ ευλογημένος αυτός καί δέ κατάλαβε πότε κατέβκε δ άλλος». Δεν 
bρόφτaσε νά καλοκατέβ τή σκάλα καί νά, ένα μπάμ κούσκε καί πέφτ3 κάτ. 
Τί γίνκε; Νά, ό άνθρωπος πού εΐάανα κρυμμένος στην αχερώνα, τον Βήρε 
γιά τό Yaboo τ3 καί τράβηξε. Ή  καημέν3 ή γυναίκα τ’ πού φύλαγε κι3 αυτή 
πέ μέσα, άμα άκσε τή άουφεκιά, κατάλαβε τί γίνκε, βγήκε δξω καί άρχίνσε 
τά κλαΐτα καί τις φωνές. "Αμα γιούκσανα και οΐ άλλ3 τις φωνές βγήκανα 
δξω κι3 αυτοί, άμά εϊάανα αργά, γιατί δ τζελέπ’ς πιά εΐάανα πεθαμένος. Καί 
δ γabρός dou, κείν3 τό μικρό παιδί, πού πριν πέ 19 χρόνια τδγραψάνα οΐ 
Μοίρες νά φάγ3 τό βιό τ3, εζησε γιά νά γίννα τά γραμμένα. 3Έτσ3 «τό γραμ
μένο άγραφτο δέ γίνται».

3 .—Τό αφουγάάο  8) τ* "Άη Γ ίώργη

Μιά φορά σ’ ένα χωριό πόξω πέ τ’ αλώνια, καμπόσα παιδιά επαι- 
ζάνα λογιω do λογής παιχνίδια. "Ενα π* αυτά τά παιδιά καθημέρα έχανε, 
έχανε ο,τι καί νάπαιζε. Τό καημένο τό παιδί δλο πιά τό έπαιρνε τό παρά
πονο. Γιατί κι’ αυτό νά μή ^πρδίζ3 καμμιά φορά. Οΐ άλλ3 οΐ παράδερη?οί Τ)

1) προς νερό τ '—έξω νά ούρηση.
2) αναγκαίο—άποχωρητήριο.
3) χτυπήσ'—σκοτώση.
4) δέν μπά=δέν πηγαίνω.
5) εχ’ χάζ—έχει γοϋστο-
6) σφουγάτο=γλύκισμα, όταν γίνεται μέ αλεύρι, βούτυρο, αύγά καί κουκ* 

κισμενο άπό πάνω μέ ψιλή ζάχαρη, Φαγητό, όταν γίνεται στήν περίπτωση αύτή 
μέ κρεμμύδια, καί αυγά στό τηγάνι.

7) παραδερφός=παραδερφή=φίλος—φίλη, μεταξύ παιδιών.
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τ1 2 3 4 δλο και τό περγελούσανα ‘) καί φοσύχωνάνα και κουρουλάίζάανα 3). Κεΐ 
xodu εί'άανα καί μια μικρή εκκλησία τ’ Άη-Γιώργη. Τό παιδί αυτό μιά 
μέρα πριν va άρχινίσ3 τό παιχνίδ3 μπήκε μέσ3 στην εκκλησία καί πέ οΰλ3 τή 
φαρδιά τ’ έκανε τό σταυρό τ3 καί παρεχάλεσε τον Άη-Γιώργη νά τό βοη- 
θήσ3 νά χερδίσ3 κι3 αυτό καμμιά φορά. «'Άη Γιώργη μ’ βοήθησε μ3 νά κερ' 
δίσω κι3 ά σέ φέρω ένα «σφουγάτο» πέ φρέσκα κρομμύδια». "Αμα τελείωσε 
τή bρoσευχή τ’ βγήκε πέ τήν εκκλησία καί πήγε κεΐ στ3 άλάν3 που έπαιζανα 
τ’ άλλα παιδιά καί μπήκε κι3 αυτό στο παιχνίδ3. Κόμ3 δέ ν3 άρχίνσε νά παίζ’ 
καί κέρδισε πέ τή πρώτ3 τή φορά. Παίζνα άλλο παιχνίδ’ κέρδίζ3 καί σ’ αυτό. 
Κείν3 τή μέρα κανένα άλλο πέ τά παιδιά δε £ερδιζε. Τό βράδ3 γυρσε στο 
σπίτ3 άους καί πετοϋσε πέ τή χαρά τ3. «Μάνα, φώναξε σάν έφτασε στο σπίτ3 
άους, νά κάν’ς ένα «σφoυgάτo» νά πάγω στον "Αη Γιώργη γιατί κείνος με 
βοήθησε σήμερα καί κέρδισα δλα τ3 άλλα τά παιδιά». Ή  μάννα ι 3 τήν άλλη 
μέρα πήρε πεά έξ αυγά, έβαλε σ3 ένα τηγάν3 μπόλκο μπόλκο3) βοΰτυρο, έκαψε 
πολλά κρεμμύδια πράσνα ταζέδκα τά καβούρτσε πέ τό βούτρο κι3 υστέρα 
έσπασε μέσα καί τ’ αυγά. Καί ζεστό ζεστό γι3 ώ ; εΐάανα τό πήρε τό παιδί 
τό ήφερε στην εκκλησία καί ιό φήχε μπρος στην εικόνα τ’ "Αη - Γιώργη. 
«Σέ ήφερα τό τάμα μ3 3Άη Γιώργη μ3 καί σ3 ευχαριστώ πού μέ βοή'θσες 
καί κέρδησα κι3 εγώ» είπε φχιάνοντας τό σταυρό τ’ . "Υστερα ευχαριστημένο 
καί καταχαρούμενο διάβκε. Τήν ίδια ώρα πέ την άλλ3 τή μεριά τής εκκλη
σίας περνούσανα τρεις άνθρωποι κατακουρασμέν3. ’Ήρχουάανα πέ μαχρυά 
κι3 άμα εΐδανα μπροστέ άους τήν έκκλησιά, εΐπανα «Δέ μπάμ3 νά προσκυ
νήσουμε Μπήκανα μέσα άνάψανα π3 ένα κερί καί στάθκανα στο προσχυ- 
νητάρ3 καί προσευχήθκανα. ’Άξαφνα έπεσε τό μάτ’ άους στο πιάτο πού άφ· 
νιζε*) τό oipougado. E’idava κατασκοτωμέν3 πέ τή goύoaση καί πέ τήν πείνα. 
Γυρίζ3 καί λέγ’ δ ένας στον άλλονα. «Ό  Ά η Γιώργης aipovguto δέ άρώγ3 
δέ do τρώμ3 μεΐς καί φήνουμ3 ένα φλουρί γιά νά τον νάψνα κεριά» ; Πή- 
ρανα λοιπόν ιό σφoυgάτo έκατσάνα λίγο παρακεΐθε καί τδφαγανα. Ά μα 
ξέφαγανα έκανάνα νά σκωθούνα καί δέ ξεκολλούσανα. Μπρε πέ δώ, μπρε 
πέ κεΐ πολέμσανα, τράβηξε έναν τον άλλονα, αδύνατο. Καρφώθχανα θαρρείς 
κεΐ πέρα. Τότε άρχίνσανα τά κλαΐτα καί τά παρακάλια. «Ά γ ι Γιώργη άμάρ- 
τησαμ’ φαίνται, σχώρεσέ μας, φήσ3 μας νά πηγαίνουμ3 καί σέ τάζουμ πένα 
φλουρί δ καθένας μας». Άμά ποΰ, τά ΐδια δέ ξεκολλούσανα. «Σέ τάζουμ3 
πέ δυό, Ά γ ι Γιώργη». Τίποτα, κεί, καταϊδρωκόπσανα οΐ πολλακαμέν’ ένα, 
πέ τό φόβο άους κένα πέ τή goύρaση πού πόλεμούσανα νά σχωθούνα καί 
δέ μπορούσανα. «Τρία φλουριά σέ τάζουμ3* πέ τρία δ καθένας μας Ά γ ι-

1) περγελοΰσανα, περγελώ=εΙρωνεΰομαι.
2) κουρουλάίζάανα=Ικαμάρωναν.
3j μπόλκο=άφ,8ιονο1 πολΰ.
4) ά φ ν ιζ ε—άχνιζε.
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Γιώργη μ', φήσ* 3 μας νά πηγαίνουμ3». Και νά, γίνκε τό θάμα. Κόμ3 δέ τε- 
λείωσάνα τή ομιλία άους και ξεκόλλσανα. Σκώθκανα, υστέρα πήγανα μπρο- 
στέ στην εικόνα τ* κόλκσανα πέ τρία φλουριά και οΐ τρεις εκαγάνα τή boo- 
σευχή άους, εύχαρίσιησάνα τον "Αγιο και βγήκανα πέ την εκκλησία. Την 
ώρα πέβγαινάνα πέ την εκκλησία ξανάκανάνα πάλ3 τό σταυρό άους και εΐ- 
πανα « ’Άχ! "Αγι Γιώργη πολύ ακριβά μάς τό πούλσες τό σφου£ατο», ’Έτσ* 
έμαθάνα κόμ3 μιά φορά νά μη μπειράζνα πέ μέσ3 στην έκκλησιά πράματα, 
νά μή £κίζνα τά τάματα. Κει πόξω πέ τη μπόρτα ήμνα και γώ και άμα 
έβγαινάνα τις γύρεψα ένα φλουρί καί μέ δώκανα. Τοσφιγκα στή φούχτα μ* 
και κόσεβα ’) νά πάγω στο σπίτ3 μας. Κεΐ πού κόσεβα φτάνω σένα όργιάκ3) 
πού είχε βατράχ3. Πέ τή χαρά μ* δέ νεϊδα και πάττσα ένα βάτραχο. Αυτός 
έκανε «βράκ, βράκ». Γώ θάρεψα πώς εΐάανα κανίνας,Τούρκος κρυμμένος 
καί μέ είπε «μπράκ, μπράκ» “) καί πέλκα') τό φλουρί μέσ5 στ3 όργιάκ3 καί 
πήγα σπίτ3 μας πέ άδεια χέρια.

3Α^νίχύΐ μ * μ η ί τ ϋ ΐ  μ *

Μιά φορά ένα κι3°·αιρό εΐάανα μιά γριγιά καί είχε ένα άρνάκ3 έμορ
φο καί παχύ. Αυτή ή γριγιά τό γαποϋσε πολύ, τ’ αρνί άης καί κάδε πρωί 
έβγαινε καί μάζωνε χορτάρ* καί τό ήφερνε κι3 έτρωγε. Ποάέ έβγαινε πέ τό 
σπίτ3 άης; ή Μπουλά Μαρία, έτσι τήν έλεγάνα τή γριγιά, έλεγε στο άρνί άης 
νά μή νοίξ3 σέ κανίνα τή bopTa καί νά τήν κλείν3καλά πέ μέσα. "Αμα γύρζε 
ή Μπουλά Μαρία πέ τό χορτάρ3 χτυπούσε τή bopTa καί έλεγε. «3Αρνίτσι μ3 
μπίτσι μ*, άνοιξε, σέ ήφερα θεού δροσιά νά φας, νά πιής καί νά πέσ3 
νά κοιμηάής». Τό άρνί πού γνώρζε τή φωνή τής Μπουλά Μαρίας, άνοιγε 
καί έμπαινε ή γριγιά. Μιά μέρα δ κυρίτς Νικόλας, ο λύκος, πού είδε τή 
γριγιά νά κουβαλά χορτάρ3, κατάλαβε γιά ποιόνα τό πήγαινε καί έβαλε στο 
νοϋ χ3 νά πάγ3 νά τό φάγ3. Πήγε κατόπ3 πέ τή γριγιά πεγάλια, πεγάλια, 
άκσε τί έλεγε στο αρνί για νά νοίξ1 καί μιά φορά πού είδε πού έφυγε ή 
γριγιά πήγε στο σπίτ3 τ’ αρνιού καί άρχίνσε πέ τή χοάρή τή φωνάρα τ' νά 
λέγ3. «Άρνίτσι μ3 μπίτσι μ3 άνοιξε σέ ήφερα θεού δροσιά νά φας νά πιής 
και νά πέσ3 νά κοιμθής». Τό αρνί πού κατάλαβε πού δεν εΐάανα ή Μπουλά 
Μαρία είπε πέ μέσα. «Δέ είσαι σύ ή μάνα μ3. *Η μάνα μ3 εχ3 ψιλή—ψιλή 
φωνή καί φορεΐ καί κόκκινα παπούτσια».

Ό  λύκος τότε πήγε στο gruoi3sXo 6) καί τον λέγ3. «Κάνε με τή γλώσ
σα μ3 ψιλή καί δώσ* με καί κόκκινα παπούτσια». «Δέ στή φκιάνω» τον λέγ, 
δ κατσίβελος. «'Λ φάγω ιό πρόβατα σ3» τον λέγ3 δ λύκος. «Δεν έχω προ-

1) χόσεβα=έτρεχα. 2) όργιάχ’=ρυάκι.
3) μπράχ=λ. τ ., άφησε το.
4) πέλκα=άφήχα,
5) κατσίβελος=άΌ·ίγγανος,
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βατα». «Ά  φάγω τά κατσίκια σ’.» «Δεν έχω κατσίκια.» «Ά  φάγω τα γελά- 
δια σ’ .» «Δεν έχω γελάδια». «Ά  φάγω τά παιδιά σ’,» «Δεν έχω παιδιά.» 
«Ά  φάγω τη γυναίκα σ’» «Δεν εχω νέ γυναίκα.» «Τότε ά φάγω σένα» τον 
λέγ3 τσακ στο κατόπ3 δ λύκος. Ό  κατσίβελος, άμα είδε που δέ μπόρεσε νά 
γλυτώσ3 πέ το λύκο τοΰ ψιλαινε τή γλώσσα τ’, καί τον δώκε κι’ ένα ζευγάρ3 
κόκκνα παπούτσια. 3Έτσ3 ό λύκος τά'βαλε καί πήγε πόξω πέ τή Ιοόρτα πού 
εΐάανα τ’ αρνί καί άρχίνσε πέ μια ψιλή—ψιλή φ£ονή να λέγ\ «Άρνίτσι μ* 
μπίτσι μ3 άνοιξε, σέ ηφερα θεοΰ δροσιά, νά 'φας, νά πιης καί νά πέσ’ νά 
κοιμθής.» Το αρνί πού θάρεψε πού εΐάανα ή μάνα τ’, άνοιξε καί στη στι
γμή ό λύκαρος μπαιν3 μέσα τ’ , άρπάζ3 καί το τρώγ’. ’Έβαλε ύστερα τά κόκ- 
καλα πέ πίσ’ πέ τη ίιόρτα, έκλεισε κι’ έκατσε στό τζάκ3 καί πυρώνάανα '). 
Σέ λίγο γύρσε καί ή γριγιά καί φώναξε. «Άρνίτσι μ3 μπίτσι μ3 άνοιξε, σέ 
ηφερα θεού δροσιά νά φας, νά πιης καί νά πέσ’ νά κοιμθής». Μά πού νά 
νοίξ3 ή πόρτα. Ή  γριγιά ξαναφώναξε, αμά πάλ3 ή πόρτά δεν άνοιξε. Τότε 
την διν’ μια καί μπαιν3 μέσα καί τί νά διή. Τον χυρίτσ3 Νικόλα ξαπλωμένο 
στο τζάκ3. Βλέπ* δώ για τάρνι, κειτίποτα. Αρνί δέ φαίνάανα πούποτε μόν3 
πέ πισ3 τη bijQ-cot είδε τά κόκκαλα. Τότε κατάλαβε τί έγινε κι3 άρχίνσε τά 
κλαιτα. ΙΙέ τά πολλά ξύπνησε καί δ λύκος. ‘Η Μπουλά Μαρία έκανε τάχα
τες πώς δεν κατάλαβε τίποτα. Γυρίζ’ καί λέγ’ στο λύκο, «Δεν έρχεσαι κυρίτ’ς 
Νικόλα νά παίξου μ3 ένα παιχνίδι ;» «Τί παιχνίδ3 Μπουλά Μαρία ;» Το κα- 
σακούσακα». «Τί έν αυτό τό κασακούσακα Μπουλά Μαρία ;» «Νά, κυρίτ’ς 
Νικόλα, θά μπηκω πρώτα μέσα σένα τσουβάλ3 καί θά μέ χτυπάς σύ πέ μιά 
μικρή βίτσα καί γώ ά κάνω πώ; πονώ κι3 ά φωνάζω. "Υστερα ά βγηκω 3γώ 
νά μπήκ’ς σύ». «Καλά Μπουλά Μαρία.» Πέρνει λοιπόν ή γριγιά ενα τσου
βάλ3 μπαίν3 μέσα. Πριν νά μπήκ3 δώκε στό λύκο καί μιά ψιλή βίτσα γιά νά 
την χτυπά. Ά μα μπήκε, άρχίνσε δ λύκος νά την χτυπά λιγμκ’ πέ κείν’ τή 
ψιλή βίτσα. Ή  Μπουλά Μαρία έφκιανε πώς πονοϋσε καί φώναξε. «”Ω λε, 
λέ, κυρίτ’ς Νικόλα, μέ σκότωσες, ώ λε, λέ.»

Ό λύκος εΐάανα ξεκαρδισμένος πέ τά γελοία. Τον άρεσε πολύ αυτό 
τό παιχνίδ3 καί έλεγε. «Τί καλό παιχνίδ3 αυτό Μπουλά Μαρία, τί καλό». 
«Αΐ, τώρα φτάν; πια, Κυρίι3ς Νικόλα. Ά  βγηκω 3γώ νά μπήκ’ς σύ στό 
τσουβάλ3». Ό  λύκος ευχαριστημένος βοήθσε τή γριγιά νά ξέβ3 πέ τό τσουβάλ’ 
καί ύστερα μπήκε αυτός. Ή  γριγιά τότε παίρνει λήγορα, λήγορα ενα σκοινί 
δέν3 πέ πάν3 το στόμα τή τσουβαλιού, άρπάζ3 καί μιά χοάρή ροΰπα κι3 άρ- 
χινά «πάτ3» «κιούτ» τό λύκο. Αυτός τά χρειάσκε. «Αμάν Μπολά Μαρία μέ 
σκότωσες». «Ά  τρως V  άρνόπλο μ3 ;» Νά κι3 άλλνα, καί πάτ—κιούτ πέ 
τή ρούπα, ώστε πού τον σκότωσε. "Υστερα φορτώθκε στη ράχ3 (Της τό τσου
βάλ3 πέ τό λύκο καί πήγε καί τδρριξε στό ί)θταμό.

'Ύστερα ; ’Ήμνα καί γώ κεΐ κι έφαγα μιά σούγλα φακή. 1
1) πυρώνάανα=εζεσταίνετο.
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01 ΑΜΦΙΘΑΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Εΰρΰιαια διαδεδομένη εις δλα τα τμήματα τοΰ ελληνικού έθνους και 
βαθέως έρριζωμένη εις τήν συνείδησιν τοΰ λαοϋ υπάρχει ή συνήθεια τής χρη* 
σιμοποιήσεως των αμφιθαλών (παίδων ή ενηλίκων, των οποίων άμφότεροι 
οΐ γονείς εύρΐσκονται εις τήν ζωήν) ’) εις ώρισμένους σταθμούς τοΰ βίου τοΰ 
ανθρώπου, ώς είναι ο γάμος, ή γέννησις και ή τελευτή και εις άλλας περι
πτώσεις, ώς εις μαγικάς και μαντικάς ενεργεΐας κ, ά.

Α'.
*Η χρησιμοποίησις παίδων μή ορφανών, άρρένων ή θηλέων ανα

λογώ;:, παρουσιάζεται κατ' εξοχήν εις τον γάμον, εις πολλάς περιστάσεις 
κατά τον πολ,υήμερον αΰτοΰ, συνήθως επί οκταήμερον, εορτασμόν.

I. Ούτως εις τήν παρασκευήν τοΰ προζυμιοΰ καί κατόπιν εις τήν ζυ- 
μωσιν των άρτων τοΰ γάμου, πρέπει νά μετάσχουν νεάνιδες, τών όποιων νά 
ζοΰν οΐ γονείς. Εις τήν Λευκάδα προτού άρχίση ή ζυμωσις, οι διευθυνοντες 
τά τοΰ γάμου προσκαλοΰν «τρία παιδιά άρσενικά αμφιθαλή, ινα κοσκινί- 
σωσι τό διά τά προζύμια άλευρον» 2). Εις τήν Κρήτην τους άρτους τοΰ γάμου 
(γαμοκοΰλουρα) ζυμώνουν γυναίκες καί νεάνιδες συγγενείς τοΰ γαμβρού' 
«Μόνο χήρες κι ορφανά δεν πάνε οΰτ= έκεΐ γιατί φέρνουνε κακό» *). Εις τήν 
Θράκην (Σαράντα Έκκλησίαι) νεάνιδες μή ορφαναί, προσκαλούμενοι, ήτοί- 
μαζον, ςιδουσαι σχετικά ςίσματα, τό προζύμι διά τά ψωμιά ιοΰ γάμου *). 
Εις τήν Τσεντώ ετι τής Θράκης εις τήν ζυμωσιν «τών νυμφικών τσουρε- 
κιών» πρέπει νά μετάσχουν δυο κόραι αμφιθαλείς, ών ή μία πρωτότοκος καί 
ή άλλη υστερότοκος5). Εις Λακκοβίκια Μακεδονίας τήν Πέμπτην προ τοΰ 
γάμου αμφιθαλής παρθένος μετά τριών πρωτοστεφάνων γυναικών θά ζυ- 
μώση τό πρωτόψωμο ®).

Ιί. Κατά τήν ετοιμασίαν τής προικός υπό νεανίδων προς μετα
φοράν της από τής οικίας τής νύμφης εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού δεν 
πρέπει νά παρευρίσκεταί τις ορφανός (Κρήτη). Τήν προίκα μεταφερομένην 1 2 3 4 5 6

1) ΕΙς τήν Κρήτην ό αμφιθαλής παΐς λέγεται « μ α ν ν ο κ υ ρ ο υ δ δ *  
τ ο ς» καί «μαννοκυρουδάτη* ή κόρη. Βλ. C. Wachsmuth, Das alte Griechenland 
im neuen, Bonn 1864, σ. 83. Π. Γ. Βλαστόν , ό γάμος έν Κρήτη, έν Ά θήναις 1893 
σ. 132. Ί .  Μανραχάχη,  Άνάλεκτα Κρητ. Λαογραφίας, τόμ. Α '. Χανιά 1939, σ. 47, 
Ή  Μαρία Λιουδάκη έν ΕΕΚΣ Γ' (1940) σ. 379 λέγει δ ιι είς τήν Κρήτην λέγονται 
αΐ άμφιθαλεϊς κορασίδες «μανναδοκυρουδάτες».

2) Ενστ. Γ. Πολίτον, *0 γάμος εν Λευχάδι. Λαογρ. 1, 310.
3) Μαρ. Λιουδ&κι, Ό  γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά. ΕΕΚΣ Γ' 359.
4) Κ. Χατζοστονλον, Σαράντα ’Εκκλησιών σΰμμικτα λαογραφ. Θρακ. 2, 454.
5) Φ. Άποστολί&ου, Εορτασμός τών γάμων στήν Τσεντώ. Θρακ. 4, 269.
6) Γουαίον, *Η κατά Πάγγαιον χώρα σ. 58 πρβλ. καί Ν, Πολίτον, Λαο- 

Σύμμ.. Γ' 256 σημ. 3.
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συνοδεύουν Αμφιθαλή άρρενα παιδιά, ΐππεύοντα επί τών μεταφερόντων αυ
τήν ζφων (Ζαγόρι)’*) ή επιβαίνοντα επί τής, άμάξης (Αιδηψός) 3). Εις την 
Σκϋρον «τά ρούχα τοΰ γαμβρού θά τά μεταφέρουν στο σπίτι τής νύμφης κο
ρίτσια συγγενικά, όχι ορφανά» *). Εϊς την Θράκην, εάν συνέβαινεν 5 «γαμ
βρός νά εχη αδελφήν χήραν ή ανεψιάν δρφατήν, αύται έ&εώντο μακρό&εν 
χήν ίκφόρτωαιν τής προικός, καθ’ δαον έ&εωρεΐτο είδος κατάρας ή Ιεροσυ
λίας νά έγγίσονν την προ ίκα γυναίκες χήραι ή κοράσια άπωρφανισμένα ιών 
γονέων των 4). Ενταύθα ή προίξ ήχοιμάζετο ού μόνον ύπό νεανίδων ή γυ
ναικών αμφιθαλών, αλλά και ύπό πρακοσΓεφάνωι*. Εις τό τέλος μετά τήν τα- 
κτοποίησιν τής προικός έκύλιον επί των στρωμάτων παιδίον άρρεν, έκ πρω- 
τοστεφάνων γονέων καί αμφιθαλές διά νά είναι τό πρώτον τέκνον τής νύμφης 
άρρεν Β). Εις τήν Σύμην, τήν Κρήτην, τήν Σχύρον κ. ά. τήν νυμφικήν κλί 
νην θά στρώση ομοίως νεάνις αμφιθαλής β).

III. Κατά συνήθειαν εκ τής “Αρχαιότητος παραδεδομένην, ή στέψις 
τών νυμφευόμενων έγίνετο μέχρι προ ολίγων δεκαετηρίδων διά στεφάνων, 
οί όποιοι επλέκσντο εκ κλάδων ελαίας καί μάλιστα κληματίδων Τ). Τήν κο
πήν τών κλάδων καί τήν κατασκευήν εξ αυτών τών στεφάνων άνέλάμβανον 
πρά ολίγων ακόμη χρόνων, προτού διαδοθούν οϊ έκ τεχνητών άνθέων στέ
φανοι, αμφιθαλείς νέοι καί νεάνιδες (Λέσβος, Σάμος, Κάλυμνος, Σύμη, 
Κάρπαθος, Κρήτη κ. ά. * 3 4 5 6 7 8). Εις τήν Κρήτην τήν κατασκευήν τού στεφάνου 
«τής τζόγιας» άνέθετεν ό γαμβρός εις δύο γυναίκας πρωτοστεφάνους καί 
«μαννοκυρουδάτες» 9), δηλαδή αμφιθαλείς.

IV. Τον κινά, τον όποιον εστελλεν ό γαμβρός προ τοΰ γάμου είς τήν 
νύμφην, ήτοίμαζε νεάνις, τής οποίας έζων οί γονείς 10), ελουον δε τήν μελλό 
νυμφον (Σκοπός Θράκης) τήν προτεραίαν τής τελετής τοΰ γάμου, συλλουό- 
μεναι συγχρόνως μετ’ αυτής, νεάνιδες αμφιθαλείς "). Συμφώνως προς άλλο 
θρακικόν έθιμον ή νύμφη λούεται τήν τρίτην προ τής τελετής τού γάμου 
ήμέραν, προτού δε λουσθή πρέπει νά λούση παιδίον άρρεν. ’Αφού λου- 
σθή ή μελλόνυμφος, λούονται δύο κοράσια έκ πρωτοστεφάνων γονέων

104 . ■ C&- Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη

1) Ν. Σφενδόνη,  Μακ. Ή μ. ετ. 14 (1938) 142. 2) Λ.Α. όρ. 1560 σ/51—52.
3) Νίκης Πέρδικα, Σκϋρος I, Ά δ η  ναι 1940, σ. 112,
4) Ενστ. Ζήση, ’Αρραβώνες καί γάμοι στό Αύδήμι, Θρακ. 9, 293.
5) ’Έ νθ ’ άν. 291. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογ. Σύμμ. Γ. 321.
6) Δ. Χαβιαρά, Συμαΐκά. Ζωγρ.’Αγών. ΑΥ 213. Ν. Πέρδικα, ενθ·’ άν. 112.
7) *Ίδε Ν. Πολίτου, Γαμήλια Σύμβολα. Έπετ. Πανεπιστημ. Γ'(1909) (—Λαο

γραφ. Σύμμ. Β ' 230—231).
8) "Ιδε Ζωγρ. ’Αγών Α', 213, § 26 C. W esch er—Έ μ μ . Μανωλακάκη, Δω.

ρικόν ψήφισμα Καρπάθου, Ά θήνησιν 1878 σ. 57. Ν. Γ, Πολίτου, Γαμήλια σύμ. 
βολα, .ενθ* άν. σελ.258—260! 9} Π. Γ. Βλαστόν, “Ενθ* άν. σ. 132—134.

10) 'IS. *Ελιζ, Σταμονλη  — Σαραντή, εις Θρακ. 11 (1939) 171.
11) Γ. Μέγα, Ζητήματα Έλληνιχής Λαογραφίας. Τεϋχ. Α. σ. 71, άρ. 2,
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-τά οποία κατόπιν κτενίζουν και πλέκουν τάς πλεξίδας της μελλονύμφου ').
V. Ό  στολισμός της νύμφης και ή ενδυσις του γαμβρού γίνεται εϊς 

πλεΐστα μέρη της‘Ελλάδος, (Κρήτη, Κάρπαθος, ^Ηπειρος κ.ά.), τής μέν νύμ
φης υπό νεανίδων αμφιθαλών, τοΰ δέ γαμβρού υπό νέων επίσης αμφιθαλών. 
Ουτο) είς το Βραχώρι τής ’Ηπείρου «πάνε δυο ξαδέρφες της, όχι ορφανές, ή 
ή μάννα της άν εΐναι μονοσΐέφανη, πάλι κ’ έχει πάρει δεύτερον άντρα πάει 
μια θεία της και τής βάνουν τα νυφιάτικα» !). Την ενδυσιν τοΰ γαμβρού 
αναλαμβάνουν (Σκοπός Θράκης) νέοι, όχι ορφανοί, των οποίων οΐ γονείς δέον 
νά είναι και πρωτοστέφανοι “). Προτοΰ δ’ ούτος ένδυθή ελουετο υπό των πα- 
ρισταμένων νέων δι’ υδατος, το όποιον είχε κομισθή έκ τής κρήνης υπό αμ
φιθαλούς παιδός *)· Είς Σκεπαστόν τέλος τής Θράκης «ιό άλλαγμα τοΰ 
γαμβρού γίνεται από τρία παλληκάρια για νά μή χηρέψει ό γαμβρός» s).

VI. Έ ν Μεσημβρίςι την νύμφην καθημένην εις τον παστόν εγείρουν διά 
την στέψιν «δυο άγόρια, μέ μάννα, μέ μπαμπά, νά μήν είναι ορφανά» ®). 
Εις Βυσωκά Καλαβρύτων ετι την έν τη έκκλησίφ σημαίαν τοΰ γάμου πα- 
ραλαμβάνει αμφιθαλής πρωτεξάδελφος τοΰ γαμβρού μετ’ άλλων συγγενών 
και φίλων τ).

VII. Κατά την πομπήν τών μελλονύμφων πρός τήν ’Εκκλησίαν διά 
τήν στέψιν, τήν μέν νύμφην παρακρατούν από τούς βραχίονας δυο νεάνιδες 
«μανναδοκυρουδάιες», τον δέ γαμβρόν «δυο παλληκάρια μανναδοκυρου- 
δάτα», (Κρήτη) 8). Κατά την διάρκειαν δέ τής στέψεως, τά δύο μικρά 
παιδιά, άρρεν και θήλυ, πού βαστάζουν τάς λαμπάδας τοΰ γάμου, πρέπει 
νά μήν είναι ορφανά fl). Είς τήν Σκΰρον τό ποτήριον τοΰ οίνου μετά 
τήν στεφάνωσιν λαμβάνει είς χείρας «σερνικό παιδί, όχι ορφανό»' τό 
ανυψώνει καί επιλέγει: «Ευλογείτε ιερείς εΐ; υγείαν των νεονύμφων». 10) 
’Από τό κοινόν τούτο ποτήριον τού οίνου είς τήν Κέρκυραν πίνουν μετά 
τούς νεονύμφους οϊ βοηθούντες τον ιερέα κατά τήν στέψιν παΐδες, εάν ζοΰν 
οΐ γονείς των, άλλως απαγορεύεται είς αυτούς νά πιουν, διότι δεν θεωρείται 
αίσιον. Εις τήν Λευκάδα τέλος, αφού πιουν οί νεόνυμφοι, πρέπει νά λάβη 1 2 3 4 * * 7 8 9 10

1 ) Μέλη. Ε. Ζήση, ’Αρραβώνες καί γάμοι ατό Αύδήμι. Θρακ. 9, 290.
2) Λ. Α. άρ. 1422, σ. 32.
3) Δημ. Πετροπαύλον, Λαογραφικά Σκοπού ’Ανατολικής Θράκης! Άρχεΐον 

Θρακ. Θησ. 5 (1938-39) 153.
4) Wachsmuth , ενθ ’ άν. σ. 87.
δ) Δημ. Ώετροποΰλον, Λαογραφικά Σκεπαστού ’Ανατολικής Θράκης- Άρχ.

Θρακ. Θησ. 10 (1933-34) 192 άρ 4. 6) Λ. Α. άρ. 1104 Α, σ. 16.
7) ΛΙΕΕ Α’, 128 πρβλ. και εϊς Γ. Ν. Πολίτον, Λαογρ. Σύμμ. Γ', 259 σημ. 4.
8) Ίδ. Μ. Λιονδάκη,  έν ΕΕΚΣ Γ' (1940) 379.
9) Ίδ. Ν. Πέρδικα, ΙνΟ·' άν. σελ. 114. Μ, Αιονδάκη, ενθ ’ άν, Μ. Π, Μα·. 

λανδράκηι "Ηθη καί έθιμα έν Πάτμφ. ΔΙΕΕ. 3 (1886) 334.
10) Ν. Πέρδικά, ενθ ’ άν. σ. 113/



είς χεΐρας to ποτήριον του οίνου αμφιθαλής, «διότι άλλως δεν θά βγή 
σέ καλό» ')■

VIII. Εις Κάρπαθον μετά την άφιξιν τής γαμήλιου πομπής προ τής 
οΙκίας τοΰ γαμβρού, προτού ή νεόνυμφος εΐσέλθη εντός, παρθένοι πρωτότοκοι 
καί αμφιθαλείς χρίουν διά μέλιτος τάς παραστάδας τής οικίας 3), εις δε την 
’Ήπειρον κατά την ώραν αυτήν αμφιθαλείς παΐδες ραίνουν εκ τής στέγης 
τής οικίας δι' υδατος τό ζεΰγυς 8). Κατόπιν μετά τάς κατά διαφόρους τόπους 
δεισιδαίμονας, ώς ανωτέρω, καί άλλας εθιμικός πράξεις προ τής Αύρας τής 
οικίας τοΰ γαμβρού, προτού ετι ή νύμφη άφιππεύση, εγχειρίζεται εις αυ
τήν εις την Αιτωλίαν «όίρρεν παιδίον ζώντων γονέων» *). ’Αλλαχού, ώς εις 
τό Ζαγόρι, Νευροκόπιον, Λακεδαίμονα κ. ά. ή τοποθέτησις τοΰ αμφιθαλούς 
παιδιού εις τάς άγκάλας τής νεόνυμφου γίνεται μετά την είσοδον τής νύμ
φης εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού Β).

IX. Τήν επομένην τοΰ γάμου, Δευτέραν, εΐς τήν Αιτωλίαν, ή νύμφη 
παραλαμβάνουσα ά'ρρεν παιδίον ζώντων γονέων καί φέρουσα εΐς τάς χεϊράς 
της άγγεΐον μεταβαίνει εΐς τήν κρήνην. ΈκεΤ ρίπτει εντός τοΰ κρουνοϋ νόμι
σμα, ειτα δέ γεμίζει τό δοχεΐον καί επιστρέφει εΐς τήν οικίαν. Τό ακολουθούν 
αμφιθαλές παιδίον λαμβάνει τό νόμισμα β). Άλλαχοΰ ή έπίσκεψις εΐς τήν 
βρΰσιν γίνεται τήν Τρίτην, ή νύμφη χαιρέτα τήν πηγήν, πίνει νερό καί κα 
κατόπιν τήν «ασημώνει» ρίπτουσα νόμισμα εντός τοΰ υδατος. ’Αμφιθαλές 
παιδίον αντλεί ακολούθως νερό εΐς δοχεΐον καί μεταφέρει τοΰτο εΐς τήν οΐ 
κΐαν των νεόνυμφων χωρίς νά ομιλήση καθ’ οδόν Τ).

X. Μικροτέραν διάδοσιν έχει ή χρησιμοποίησις τοΰ αμφιθαλούς εΐς 
τά περί τήν γέννησιν, έν σχέσει προς τό βρέφος, τελούμενα νόμιμα. Εΐς τήν 
νήσον Σύμην τό νεογέννητον πρέπει νά λάβη πρώτη εΐς χεΐρας καί νά θη· 
λάση αυτό πρώτον γυνή αμφιθαλής, ήτοι έ'χουσα ζώντας τους γονείς, ΐνα 
μή άποθάνη ή μήτηρ ή δ πατήρ αΰτοΰ *). Εΐς τήν Στενίμαχον δέ τήν τρί- 
την μετά τον τοκετόν ημέραν «έ'να κορίτσι πού ζοΰν οΐ γονείς του παρου
σιάζει πίττα ζυμωμένη μέ μέλι» καί τοποθετεί αυτήν επί τραπέζης παρά 
τό προσκεφάλαιον τοΰ βρέφους, όμοΰ μετά των άλλων προσφερθέντων εΐς 
αυτό δώρων ®).

1) Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα (Λαοχραφ. Σύμμεικτα Β\ 263).
2) C. Wescher—Ε. Μανωλακάκη, ενθ ’ «ν. σελ. 57.
3) Ίδε είς A rchiv f. R elig iv , 81 (-193J.) 47—48. 4) Λαογρ. 12, 39.
5) Ν. Σφενδόνη, Μακεδ. Ήμερολ. έτ. 14 (1938) 142. Θ (εοφ ). A. 

νασιάδον) ,  *0 γάμος Ιν Κάτφ Νευροκοπίφ. Ήμερολ. Δράμας, έτος 1930, σελ, 52. 
Σπαρτ. Ήμερ. ,ετ. 1904 σ. 70. Πρβλ. καί IV. Γ. Πολίτου, Λαογ. Σύμμ. Γ ', 320.

6) Λαογρ. 12 , 40.
7) C. Wachsmuth , ένΟ·’ άν σ, 101. Πρβλ. καί A. Oepke, εΐς Archiv ί. 

Religw . 31 (1934) 48.
8) Δ. Χαβιαρα, ε νθ ’ άνωτ. Ά ',  211 § 1. 9) Λ.Α. άρ. 1154 σ. 27, 24.
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ΧΊ. Οί αμφιθαλείς παΐδες παρουσιάζονται ετι εχοντες σημασίαν καί 
εις την δραστικότητα μαγικών, μαντικών και άλλων δεισιδαιμόνων ενεργειών 
τοΰ λαοΰ. Ούτως είς την Κύπρον προκειμένου διά μαγικών μέσων νά θερα - 
πεύσουν τά «κλωσμένα» παιδιά «επτά κόρες από μονοστέφανα ανδρόγυνα και 
τών οποίων ζοΰν οι γονείς, παίρνουν αλεύρι από επτά μονοστέφανα ανδρό
γυνα καί φρύγανα από τού; φραγμούς τών οικιών επτά μονοστεφάνων άν 
δρογΰνων». Αϊ παρθένοι «ύται ζυμώνουν μέ τό συλλεγέν άλευρον κουλλου- 
ραν και την ψήνουν είς τον φούρνον, τον όποιον έχουν καύσει μέ τά 
συλλεγέντα φρύγανα. Μεταφέρουν είτα τό ασθενές παιδίον εις τρίοδον, επι
θέτουν εις αυτό την κουλλούραν διαπερώντες αυτήν από την κεφαλήν του καί 
έπειτα απομακρύνονται έγκαταλείποντες επί τής τριόδου την κουλλούραν. Ό 
διαβάτης, οστις θά πάρη τήν κουλλούραν πιστεύεται δτι παίρνει μετ’ αυτής 
καί τήν ασθένειαν τοΰ παιδίου '}. — Είς τήν Κύπρον ετι, εάν τό νήπιον βρα 
δύνη πέραν τοΰ κανονικού χρόνου νά περιπατήση, τότε «επτά παιδιά από 
μονοστέφανα ανδρόγυνα καί τών οποίων ζοΰν οΐ γονείς, τό θέτουν μέσα εις 
κοφίνι, τό παίρνουν μαζί τους καί ζητούν ελεημοσύνην από επτά μονο
στέφανα ανδρόγυνα. ’Έπειτα άφοϋ τό κυλίσουν είς μαλακόν μέρος, συνήθως 
κοπροσωτόν, διά νά πάη εκεί «πάσα κακόν» τό παίρνουν είς τό σπίτι, δπου 
τού δίδουν τά επτά κομμάτια τό ψωμί πού εζητιάνεψαν καί άμα τά φάγη 
πιστεύουν δτι θά περιπατήση» a) .—Εις τήν περιφέρειαν Στενιμάχου, εάν κατά 
τήν περίοδον τής άνοίξεως έπιπτε χάλαζα, οϊ χωρικοί έξουδετέρωνον τήν κα
ταστρεπτικήν της ενέργειαν ή διέκοπτον τήν πτώσίν της, βάλλοντες «τά παι
διά πού ήταν πρωτογέννητα και πού τούς ζούσε ή μάνα κι ό πατέρας νά 
πάρουν στη φούχτα τους από τό χαλάζι αυτό καί νά φάνε. ’Έτσι τό κακό θά 
λιγόστευε ή δέ θά γινόταν»8).—Ή  πρώτη ακόμη επίσκεψις «τό ποδαρικό» 
κατά τήν πρωίαν τής πρώτης τοΰ έτους έθεωρεϊτο είς τήν Θράκην, ως κα 
λός οιωνός, εάν έγινετο ύπό παιδός «τού οποίου ζοΰσαν'οΐ γονείς, άν ήταν 
ορφανό ήταν κακό σημάδι» 4).—Τέλος κατά τήν παραμονήν τού εορτασμού 
τοΰ Κληδόνόυ {=τό γενέσιον Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, 24 ’Ιουνίου), δτε ως 
γνωστόν, τελούνται πανταχοΰ τής Ελλάδος, ίδίςι ύπό νεανίδων, πλεΐσται μα
γικοί καί δεισιδαίμονες ενέργειαι, ϊνα διά τούτων μάθουν αΰται περί τοΰ 
μέλλοντος συζύγου των, μεταξύ άλλων μαντικών ενεργειών συνηθεστάτη είναι 
ή κατάθεσις εντός δοχείου ύδατος τών κληδονικών ή ριζικαριών, τών οποίων 
ή εξαγωγή κατά ζεύγη θά γίνη τήν επομένην ήτοι τήν 24 ’Ιουνίου. Προς τον 
σκοπόν τούτον είς τήν Άδριανούπολιν τής Θράκης έξελέγετο μικρόν κόρά 
σιον, τοΰ όποιου έπρεπε νά ζοΰν οΐ γονείς καί ενέδυον αυτό ώς νύμφην. Τούτο 1 * 3 4

1) Γ. Π. Παπαχαραλάμπονς, "Εθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι τών
Κυπρίων, Κυπρ. Σπουδαί Α' (1937) 82—83. 2) "ΕνΟ” άν. σ. 85.

3) Δ.Αονκάτον, Β') Λαογρ. ϊΐενιμάχου. Άρχ. Θρακ. Θησ. 12(1946—47) 162.
4) Ζ. Διάφορα Λαογραφικά Ζαμακοβίου. Θρακ. 15 (1941) 327,
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την παραμονήν περιέφερεν εις τας οικίας χάλκινον δοχεΐον, εντός τοΰ οποίου 
αΐ νεάνιδες ερριπτον «τα σημάδια». Την δ1 επομένην έγίνετο πανηγυρικώς ή 
εξαγωγή των υπό αμφιθαλούς κορασίδας ‘) .—Εις άλλα θραχικά κέντρα (Σω 
ζόπολις, Καλλίπολις, Γέννα, Έκκλησ. περιφ. Μέτρων) χατά την παραμονήν, 
23 ’Ιουνίου, αμφιθαλές χοράσιον επρεπε νά μεταφέρη «χωρίς νά μιλήση» 
«το αμίλητο νερό» ή «τ’ άρπαχτιχό νερό» από την βρΰσιν διά νά καταθέ
σουν εντός αύτοΰ τά μαγικά σημάδια 1 2 3 4) .—Εις την Σμύρνην τά σημάδια τοΰ 
χληδόνου εβαλλον εις δοχεΐον πήλινον, άμεταχείριστόν έτι, τό οποίον επρεπε 
προηγουμένως αμφιθαίιής παΐς χωρίς να μιλήση νά πλήρωσή δι’ ΰδατος «άπό 
τρία σπίτια πού κατοικούσαν μονοστέφανες» *).—Εις τον Σοποτόν Καλα
βρύτων, εις την Κρήτην καί αλλαχού, «τό αμίλητο νερό» πρέπει νά μετά- 
φέρη παΐς, τοΰ οποίου ζοΰν οΐ γονείς *).

Β\
'Η χρησιμοποίησις των αμφιθαλών παίδων γνωστή έχ τής ‘Αρχαίο 

τητος, κυρίως εις θρησχευτιχάς καί άλλας τελετουργιχάς υπηρεσίας των Έλ* 
λήνων χαι τών Ρωμαίων 6), ώς χατωιέρω, δεν περιορίζεται σήμερον είς τον 
ελληνικόν μόνον χώρον, άλλ5 εύρ [σκέτα ι ετι ευρέως διαδεδομένη είς 
όμοιας προς τάς ελληνικάς καί εις άλλας παραπλήσιας, ώς προς τον επιδιω- 
κόμενον σκοπόν, περιπτώσεις, είς πολλούς άλλους ετι λαούς, πολιτισμένους και 
πρωτογόνους ακόμη, ώς οΐ Βούλγαροι, οί Αλβανοί, οΐ Σλάβοι, οΐ Φίννοι, 
οΐ Καυκάσιοι, οΐ κάτοικοι τού Μαρόκου, τη: Κεντρικής ’Αφρικής, τής Σο 
μαλίας, Μαδαγασκάρης, ‘Ασιατικοί λαοί, οΐ ‘Ιάπωνες κ. ά. ®).

Ουτω εις τούς ‘Αλβανούς καί τούς νοτίους Βουλγάρους, κατ’ επί -

1) *Ιδ. Κ. Κονρχ ίδον , *0 κλήδονας εν Άδριανουπόλει, Θρακ. Έπετ Α' 
(1897) 169-^-172, καί Θεολ. Γ. Βαφείδην, είς Θρακ. Α' (1928) 191 άρ. 17.Άνάλογον 
μαντικήν ενέργειαν δι* άμςριθ-αλοΰς παιδός παραδιδει 6 Λουκιανός (Έρμότιμος 57).

2) Ίδ . Θρακ. Α' (1928) 459, ΣΤ' (1933) 336-37, Θ' (1936) 333. Άρχ. Θρακ. 
Θησ- Β' (1935-36) 130-33.

3) Σνλβ ίου ,  *0 Κλήδονας. Μιχρ. Χρον. Γ' (1910) 394.
4) Θ. I .  Ά&ανασοπονλον, Μαντεϊαι καί μαντικαί τελεταί. Λαογρ. 8, 564.

Σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α φ ί α ι ι
5) J .  G. Frazer , GB. (=The Golden Bough3. Part IV. Adonis, Attis, Osi 

ris, Vol. II. London 1936, σελ. 236—248),
A. Oepfte, ARW. (=A. Oepke, ’Αμφιθαλείς itu griechischen und helleni- 

stischen kult. Archiv fur die Religionswissenschaft 31 (1934) 42—56).
Louis Robert, ΆμφιΌ-αλής. Athenien Studies presented to william Scott 

Ferguson. Cambridge 1940, σελ. 509—519. (Harvard studies in classical philo
logy Supplementary Volume I).

6) "Ιδε J. G. Frazer , OF. (= Puplii Ovidii Nasonis, Fastorum libri sex. 
ed Jam es George Frazer. Vol. 1L London 1929, σελ. 197—203. J, G. Frazer , GB. 
245 χέξ E. Kagarozo, Der Naxische Hochzeitsgebrauch, Archiv I. Religw. 
26 (1923) 362.
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δρασιν ίσως εκ των ελληνικών εθίμων, εις μέν ιούς Αλβανούς κατά την 
ζύμωσιν των γαμήλιων άρτων, πρέπει ν’ άρχίση τήν ζύμωσιν παρθένος, ή 
οποία έχει γονείς ζώντας και τούς πλέον καλούς αδελφούς, διότι μόνον 
ή τοιαύτη παρθένος κατά την λαϊκήν πίστιν είναι τυχερή* είς τήν νότιον δέ 
Βουλγαρίαν παιδίον, τοΰ οποίου οί γονείς εύρίσκονται εν ζωή βοηθεΐ εις την 
ζύμωσιν των δύο γαμηλ,ίων άρτων, δηλαδή χύνει το νερό, ρίπτει αλάτι εις τό 
αλεύρι, και ταράσσει τό μίγμα ’).

ΕΙς τάς φυλάς τη; Σομαλίας Eesa και Gadabursi, την επομένην της 
ιελέσεως τοΰ γάμου γυναίκες συγγενείς της νύμφης πέμπουν εις αυτήν γάλα, 
ως δώρον, δι’ αμφιθαλούς άρρενος παιδιού. Έ πϊ παρουσίςι των νεονύμφων 
ό παΐς ούτος πίνει πρώτος από τό γάλα τούτο, προτού ά'λλος κανείς δοκιμάση, 
κατόπιν πίνει ό γαμβρός, εάν ζοϋν οι γονείς του, άλλως πίνει μετά τον παίδα 
ή νύμφη και κατόπιν ό γαμβρός * 3 * * * 7).

Είς τούς αρχαίους Ινδούς ύπηρχεν ή συνήθεια κατά την οποίαν, 
όταν ή νύμφη εφθανεν είς την οικίαν τού γαμβρού, έπρεπε νά την βοηθή
σουν νά κατέλθη από την άμαξαν γυναίκες καλού ήθους, των οποίων έζων 
οΐ γονείς καί οΐ υιοί 8).

Εις την Μαδαγασκάρην, τό άρρεν βρέφος εξάγεται τό πρώτον από 
την οικίαν ύπό αμφιθαλούς παιδός ηνέου,όστις, ενφτό κρατεί και ύπερβαί* 
νειτό κατώφλιον εύχεται: «είθε αυτό τό παιδί νά ζήση πολλά έτη»*). Εις την 
εκεί έτι φυλήν των Malagasy μετά την πάροδον εβδομάδος από τού τοκετού, 
τό βρέφος ένδεδυμένον μέ ωραία φορέματα φέρεται τό πρώτον, ύπό αμφι
θαλούς παιδός εκτός της οικίας καί επαναφέρεται αμέσως. Κατά την έξοδον 
καί την επαναφοράν τού βρέφους είς την οικίαν, ό βαστάζων τούτο άμφιθα* 
λής τό περνά άνωθεν τού πυράς, το οποίον διατηρείται άδιαλείπτως άνημ- 
μένον παρά την θύραν *).

Παραλείποντες την παράθεσιν άλλων περιπτώσεων χρησιμοποιήσεως 
τών αμφιθαλών είς συγχρόνους λαούς, προηγμένους είς πολιτισμόν καί πρω 
τογόνους *), παρατηροΰμεν, ώς ήδη ανωτέρω εΐπομεν, ότι οί άφιθαλεΐς με- 
τεΐχον καί κατά την ’Αρχαιότητα, ού μόνον εις την τελετήν τού γάμου, αλλά 
καί είς θρησκευτικάς καί άλλας ιεροπρεπείς τελετάς Τ).

Ούτω εις τάς αρχαίας ’Αθήνας, είς τήν γαμήλιον πομπήν τών νεο
νύμφων προς τήν οικίαν τού γαμπρού, μετείχε παιδίον αμφιθαλές, τό οποίον 
έστεμμένον μέ ρτέφανον έξ «κανθών μετά δρύινων καρπών καί περιφέρον

1) / .  G. Frazer, GB. σ. 246. 2) J. G. Frazer, GB, σ. 246.
3) νΕνθ’ σ. 246. 4) J. G. Frazer, OF II, σ. 201—202.
5) J, G. F rozen  GB, σ. 247.
6) Περισσότερα εάιμα δύναταί τις νά ιδη παρά J. C. Frazer, BG. καί

OF, ένθ* ανωτέρω.
7) Ίδέ A. Oepke, ARW, 31 σελ 42 κέξ. /. G. Frazer, GB, σελ. 237 κέξ.
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εις τάς χεΐράς του χάγιστρον πλήρες άρτων '■), ελεγε την παροιμιώδη ευχήν 
«εφυγον κακόν, εΰρον άμεινον» a). Και εις τους Ρωμαίους ομοίως κατά την 
γαμήλιον πομπήν προεπορευετο άρρην παΐς, δστις έκράτει δαυλόν άνημμέ- 
νον εκ τής εστίας τής οικίας τής νύμφης Β)' ό παΐς ουιος παρατηρεί ό Fra 
zer (OF. II, σ. 438—440) δτι θά ήτο αμφιθαλής, εκ γονέων εν ζωή, (pa- 
trimus et matrimus), διότι υπάρχει ή ρητή μαρτυρία (Varro, de ling lat. 
7, 34) κατά την οποίαν ε’ις τήν γαμήλιον πομπήν μετεΐχεν εις catnillus, αμ
φιθαλής νέος, οσιις έφερεν εις τάς χεΐράς του τό κάνιστρον, δπου βεβαίως 
ύπήρχον τα οικιακά σκευή τής νύμφης 4). Και ό Καλλίμαχος (Αίτια I, 1—3. 1 2 3

1) Ζηνόβ. I l l ,  98. Εΰσταθ. Σχόλ. είς Όμήρ. Όδ. μ. 357 (σ. 1727)' Ιδέ καί 
Archiv f. Religw. 30 (1933) 76. 31 (1934) 46. *0 αμφιθαλής παΐς παρίσταται καί 
είς γαμήλιους πομπάς επί αγγείων' ίδ. A dolphe F u rtzvaeng ler , La collection Sa- 
bouroff. tom. I, pi. LVIII, ένθα άγγεΐον αθηναϊκόν τοΰ τέλους τοΰ 5 αί. π. X .Ε ν
ταύθα παρίσταται ή πομπή τής νύμφης προς τήν οικίαν τοΰ γαμβρού. Μετά τήν 
νύμφην άκολουθεϊ άρρην παΐς φέρων στέφανον έπί τής κεφαλής. 'Ομοίως είς αρ
χαϊκόν άγγειον (ίδ. Ed. G erhard , Vasenbilder des griech. Alltagslebens, Tafel 310 
εΐκονίζεται γαμήλιος πομπή, τή; όποιας προπορεύεται παΐς.

2) Ή  τυπική αύτή ευχή, ή οποία έχει ιόημα μόνον, εάν διχθσμεν δτι άνε* 
φώνει αύτήν άντί ιώ ν  νεόνυμφων ό αμφιθαλής παΐς (ίδ. L. Deuhner, είς Archiv 
f. Religw, 30 (1933) 76) προϋποθέτει κάθαρσιν τών νυμφευόμενων πρό τής τελε
τής τοΰ γάμου. (Ίδ. γενικώς περί καθάςσεως χαϊ Κ ., Α. Ρωμαίου,  Λατρείες τής 
Θράκης. ’Αναστενάρια. Τελετή τής Τυρινής Δευτέρας. Άρχ. Θρακ. Λαογρ. καί 
Γλωσ. Θησ. ΙΑ' (1944—45) 54—55).

Τό ρητόν τούτο εν χρήσει καί εις τά μυστήρια τής Άρχαιότητσς (ίδ. Α. 
Dielerich, M ithrasliturgie5, 215. Τόν μυστηριακόν χαρακτήρα τής εύχής ταύτης 
τονίζει καί ό Charles P icard, ha. v i e  privee daqs la  Grece classique. Paris (1930), 
σ. 38} έλέγετο ομοίως υπό των καθαρθέντων μυστών. Τόν πρώτον δέ θπαινιγμόν 
προς τήν διά τής ευχής αύτής άντίληψιν ταυιην διακρίνει ό Fr. P f i s t e r  (Die R e
ligion der Gnechen und der Romer. Leipzig 1930, σελ. 149) είς τό άπόσπ. τοΰ 
Ξενοφάνους. «Οΰτοι άπ’ αρχής πάντα θεοί θνητοϊσι υπέδειξαν.

άλλά χρόνφ ζητοϋντες έφευρίσκουσιν άμεινον».
Ή  καθαρτική αύτή, ώς ανωτέρω, άντίληψις σώζεται ακόμη καί σήμερον είς 

λαϊκά έθιμα. Οΰτω είς μαντικόν έθιμον άπό τήν Κρήτην, κατά τήν παραμονήν 
τοΰ Κληδόνου (24 Ιουνίου), δτε άνάπτονται πυραί καί ΰπερπηδοΰνται ΐιπό τοΰ 
λαυϋ, λέγεται, ενφ γίνεται ή ύπερπήδησις τής πυράς :

«Περνώ τό χρόνο τόν καλό καί πάω στον καλύτερο».
Είς τήν Ίεράπετραν τής Κρήτης έτΐ εκείνοι, οι όποιοι πηδούν επάνω άπό τήν 

πυράν, φέροντες λίθον βαρύν καί άπορρίπτοντες αυτόν προς τά όπίσω λέγουν :
«Φεύγ’ άπό τό χρόνο τόν καλό καί πάγω στον καλύτερο, κι δσο βαρεΐ ή 

πέτρα μου, τόσο μάλαμα κι ασήμι». Ί δ .  Μ. Αιονδάχη, ΕΕΚΣ Α' (1938) 490,
3) Varro, De vita populi Romani lib. II παρά Nonii Marcelli, De com- 

pediosa doctrina (έκδ. W. M. Lindsay σ. 161 είς τόν στίχ. Faxs). S . P . F esti, 
De verborum significata quae supersunt cum pauli epitome (έκδ. W. M. Lind- 
say a. 282). ίδ. καί παρά Frazer, OF. II, 439, σημ. 1 καί GB. σ. 245.

. 4 )  Πρβλ. καί A. Oepke, ARW. 31 (1934) 46.
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εκδ. Ε. Cahen, Paris 1922, σ. 136) αναφέρει ναξιακόν γαμήλιου έθιμον, 
καθ’ ο την τελευταίαν νύκτα προ τής τελέσεως τοΰ γάμου, ή μελλόνυμφος 
έπρεπε νά κοιμηθή μέ άρρεν παιδίον, τοΰ οποίου οι γονείς εύρίσκοντο έν 
ζωή ι . ) ,Αλλ~ δμως έκτος τοΰ γάμου, οϊ αμφιθαλείς έχρησιμοποιοΰντο ευρέως 
κατά την Αρχαιότητα και εις θρησκευτικός και οίλλας Ιεροπρεπείς τελετάς a). 
Ούτως εις την ’Ολυμπίαν, κατά τούς άγωνας αμφιθαλής παΐς επρεπε νά κόψη 
από την ΐεράν ελαίαν τούς κλάδους διά την κατασκευήν των στεφάνων 
των νικητών (Σχόλ. Ιΐινδ. Όλ. III, 60 )1 * 3 4 5). Όμοίως εις τα Πύθια ('Υπόδε
σις των Πυθίων) αμφιθαλής παΐς επρεπε νά μεταφέρη εκάστοτε τούς κλά- 
δους τής δάφνης διά τούς στεφάνους των νικητών *). Αλλά και κατόπιν εις 
τούς αγώνας κατά τήν Ελληνορωμαϊκήν περίοδον, οΐ όποιοι ώργανοΰντο 
καιά τά ηδη καθιερωμένα εις τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας και τά Πύθια, ο 
αμφιθαλής—ώς παρατηρεί ο L. Robert, ενθ’ αν. σελ. 509 —517, έξ επι
γραφών αναφερομένων εις αγώνας, δ'που μαρτυρεϊται ή συμμετοχή εις αυ
τούς τοΰ άμφιθαλοΰς παιδός ή νέου—ήτο όμοίως επιφορτισμένος νά κόπτη 
και μεταφέρη είς τό στάδιον τούς κλάδους διά τούς στεφάνους των νικητών 6).

Τά έθιμα ταΰτα παραλλήλως προς τήν προ ολίγων ακόμη δεκαετηρί
δων ελληνικήν συνήθειαν, καθ’ ήν, ώς ανωτέρω αναφέρομεν, τούς στεφάνους 
τοΰ γάμου κατεσκεύαζον αμφιθαλείς νεάνιδες και νέοι, μας άγουν νά πι- 
στεύσωμεν οτι και εις τούς Αρχαίους, οι στέφανοι μέ τούς οποίους έστέφοντο 
οι νυμφευόμενοι έκόπτοντο και κατεσκευάζοντο όμοίως υπό άμφιθαλών καί 
δτι από τό γαμήλιον τούτο έθιμον ακριβώς, έπεξετάθη κατόπιν ή συνήθεια, 
λαμβανομένης ύπ’ όψιν καί τής προφυλακτικής σημασίας, ήν ειχον οΐ στέφα
νοι διά τούς νυμφευομένους καί τούς νικήτας, ώστε καί οι κλάδοι διά τήν

1 ) «ήδη καί κούρω παρθένος εύνάσατο [ τέθμιον ώ ; έκέλευε προνύμφιον 
ύπνον ΐαΰσαί [ άρσενι τήν’τάλιν παιδί σύν άμφιθαλεΐ». Οί περισσότεροι των μελε
τητών τοΰ εθίμου τούτου, τό ερμηνεύουν ώς μαγικήν πράξιν προς εύγονίαν τής 
νύμφης. Ίδ , σχετικώς παρά Ε . Kagaro-w, ένθ ’ άν. σ. 362.

2} Ίδ . σχετικήν αναγραφήν των άρχαίων μαρτυριών παρά J . G. F ra zer, 
GB. σ. 236 κέξ. OF. II σ. 197 «έξ. καί σ. 438—440. L . D eubner, Die Bedeutung 
des Kranzes im klassischen Altertum. Archiv f. Religw. 30 {1933) 76—78. A . 
Oepke, ARW 31 (1934) σ. 42 «εξ. P a u ly — W issom a , RB. I, 1958.

3) Ίδ . 2χόλια είς Πίνδαρον εκ τής έκδόσεως τοΰ Aug. Boeckhius, ύπό 
Κ ω ναε. Γ κ ά ρ π ο λ α , τόμ. Α', έν “Αθήναις 1811, σ, 112. Πρβλ. καί L . R obert, “Αμ
φιθαλής, ενθ* άν. σ. 516—17. Βαα. Α εο νά ρ δ ο ν , *Η ’Ολυμπία, Ά θήνα ι 1901, σ. 118.

4) Ίδέ καί F ra zer, GB σ. 240. A . O epke , ARW 31 (1934) 46. P a u ly — W is- 
so w a , RE, I- 1598. L . R obert, ‘Αμφιθαλής, ’Έ ν9’ άν. σ. 516—17.

5) L. R obert, ’Αμφιθαλής, ενθ. αν- σ. 5W Νομίζω δτι δεν είναι όρθή ή 
άποψις τοΰ L. Robert, σ. 518 κατά τήν οποίαν επί τή; ειδικής αυτής θέσεως τοΰ
αμφιθαλούς είς τούς αγώνας συνετέλεσεν ή συσχετισις τοΰ επιθέτου, αμφ ιθαλής  
(—ό άμφοτέροις τοΐς γονεΰσι θάλλων) προς τούς •Θ'αλλοΰς, τούς οποίους ό αμφι
θαλής παΐς ή νεανίας έκοπτε καί μετέφερε διά τήν κατασκευήν τών στεφάνων.
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κατασκευήν των στεφάνων των νικητών *) νά κόπτωνται ομοίως υπό άμφιθα 
λοϋς παιδός.’Αμφιθαλείς, ώς ήδη εΐπομεν, άναφέρονται ετι υπηςετοϋντες καί 
εΐς τελετάς των Ελλήνων, θρησκευτικής καί άλλας, (κατά την σποράν, τον θε
ρισμόν, τον τρυγητόν), at οποΐαι ειχον εΰειηρικόν χαρακτήρα 1 2 3). Οΰτω είς τάς 
’Αθήνας κατά την εορτήν των Πυανεψίων εγίνετο, ώς παραδίδει ό Παυσα
νίας, ή εκφορά τής είρεσιώνης καί ή άνάρτησις αυτής είς την θυραν του 
ΐεροϋ τοΰ ’Απόλλωνος, διά την λήξιν τής αφορίας (Πλουτ. Θησ. XXII. 
Εΰσταθ., Είς "Ομηρ. X. 495 (σ. 1288) Β).

Θρησκευτική διάταξις τής Μαγνησίας εΐς τήν Μ. ’Ασίαν (εξ έπιγρ. 
τοΰ 196 π.Χ.) ώριζε τήν θυσίαν ταυρου κατά τό έαρ εΐς τόν Δία Σωσίπολιν, 
τήν καθιέρωσιν δέ τοΰ ταυρου προς τόν σκοπόν τούτον άρχομένης τής σπο
ράς. Εΐς τήν θρησκευτικήν πομπήν τής καθιερώσεως κατά τό τυπικόν τής τε
λετής μειειχον καί εννέα αρρενες παΐδες καί εννέα παρθένοι αμφιθαλείς 4 5).

Εΐς τούς Ρωμαίους, ομοίως προς τούς Έλληνας, άπαντώμεν επίσης 
παρά τόν γάμον, καί είς άλλας τελετάς συμμετοχήν των παίδων, των οποίων 
έζων άμφότεροι οΐ γεννήτορες. Χαρακτηριστική είναι ή πληροφορία, τήν 
οποίαν μάς διέσωσεν ό Τάκιτος, 'Ιστορ. III, 71 κεξ. καί IV, 53, καθ’ ήν 
εΐς τήν άνοικοδόμησιν επί Βεσπασιανοΰ τοΰ καταστραφέντος έκ πυρκαϊάς 
Καπιτωλίου επί Βιτελλίου, προτού άρχίση ή άνυικοδόμησις, παιδες άρρε- 
νες καί θήλεις αμφιθαλείς, μεταφέροντες ρέον ύδωρ έκ πηγών ή ρυακιων, 
εβοήθησαν τάς Έστιάδας παρθένους νά έκπλύνουν τά θεμέλιά του 6 *).

Πολλαΐ είναι ακόμη αΐ περιπτώσεις τής συμμετοχής των αμφιθαλών, 
τόσον κατά τήν ’Αρχαιότητα, οσον καί σήμερον εΐς τούς διαφόρους λαούς8), 
δεν θά επιμείνωμεν δμως εΐς τήν παράθεσιν ενταύθα περισσοτέρων έκ τού

1) Οί στέφανοι τοΰ γάμου καί των νικητών επεΐχον κατά τόν L. Deubner , 
(Archiv. f. Religw 30 (1933) 76—78) θέσιν φυλακτηρίου διά τόν φέροντα αυτούς.

2) Ίδ. παρά J , F ra ze r , GB, σ. 237 κεξ.
3) Ίδ. καί Oepke, ARW 31 (1934)46. L. R obert, ’ Αμφιθαλής, ένθ* άν σ. 516*
4) Dittenberger, S y ll8 II, 589, Ιδ. καί Λ . Oepke, ένθ ’ άν. σ. 49. Περί τοΰ 

ταύρου παρατηρεί ό Μ. Nillson , Griech. Feste, Leipzig 1906, σ. 96 δτι οΰτος έχει 
στενήν σχέσιν πρός τήν σποράν, καί δτι ένσαρκώνεται είς αυτόν ό δαίμων τής αύ- 
ξήσεως των σπόρων.

5) Ό  J . G. Frazer, GB σ. 244—245 παρατηρεί δτι ή εκλογή τών άμφιθα 
λών ενταύθα έστηρίχθη είς τήν ίδιαν αιτίαν είς ήν καί ή εκλογή τοΰ τρέχοντος 
ΰδατος, διότι, όπως τό ρέον ύδωρ έθεωρεΐτο ιδιαιτέρως ζών, ούτως έθεωρήθη δτι 
ρέει καί ή ζωτικότης εΐς τούς αμφιθαλείς, οί όποιοι έξελέγησαν νά χύνουν τό ύδωρ 
πρός έκπλυσιν τών θεμελίων, ΐνα  προσδώσουν είς αύτά στερεότητα. Νομίζω δτι ή 
σημασία τής συμμετοχής τών αμφιθαλών είναι κυρίως μαγική, ύπό τήν εύρυτέραν 
έννοιαν, διότι πρόκειται ενταύθα περί καθαρμού καί οί μετέχοντες έπρεπε νά ε ί
ναι καθαροί από οίουδήποτε μιάσματος.

6) Ίδ. J . C. F razer  GB καί OF, ένδ’ άν A . O epke, ARW ένθ ’ άν. P auly
W tesozva,. RB Γ, 1958.



Οί αμφιθαλείς εΐς τόν βίον τοΰ λαοΰ 203

των, διότι νομιζομεν ότι έκ των ήδη έκτεθέντων εδόθη αρκούντως σαφής ή 
εΐκών τής εΰρείας συμμετοχής των παίδων τούτων εις λαϊκά έθιμα, κυρίως 
τοΰ γάμου, και εΐς άλλας τελετάς, τόσον τοΰ ελληνικοί' λαοΰ από τής Άρχαιό- 
τητος μέχρι σήμερον, όσον και άλλων ιστορικών και συγχρόνων λαών.

Γ\
Έ πι τοΰ ζητήματος τής αρχικής σημασίας τοΰ παιδός, τοΰ οποίου 

εζων άμφότεροι οΐ γονείς, εκ τής οποίας καθιερώθη τό πρώτον τό έθι- 
μον τοΰτο και έπεξετάθη κατόπιν συν τ<ρ χρόνφ και εΐς άλλα έθιμα τοΰ βίου 
και τελετάς, διέλαβε προ πολλοϋ ό J. G. Frazer, εξ αφορμής τής διατυπω- 
θείσης υπό τοΰ L. R. Farnell γνώμης, καθ’ ήν επειδή δ θάνατος, κατά την 
λαϊκήν αντίληψιν, καθιστά τόν ελθόντα εΐς επαφήν προς τόν νεκρόν μεμο- 
λυσμένον, διά τοΰτο τό τοιοΰτον άτομον εθεωρεΐτο άκατάλληλον νά επιτελέση 
ιερατικήν ή θρησκευτικήν υπηρεσίαν. Κατά συνέπειαν καί ή άπαγόρευσις τών 
ορφανών από θρησκευτικός ή ΐερατικάς υπηρεσίας, οφείλεται εΐς τό οτιοΰ 
τοι εθεωροΰντο μεμολυσμένοι ένεκα τοΰ θανάτου του ενός ή και άμφοτέρων 
τών γονέων των ’). Τήν γνώμην αυτήν τοΰ Farnell άντέκρουσεν 6 Frazer, 
GB σ. 236 κεξ., παρατηρήσας οτι, εάν υπήρχε τοιαυτη πίστις, θά έπρεπε 
τότε νά άποκλεισθή άπό τά θρησκευτικά αξιώματα μέγα μέρος τοΰ λαοΰ, 
ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ πατρος, τής μητρός, τής συζύγου. Ύπεστήριξε δέ οΰ- 
τος τήν γνώμην (ενθ* άνωτ. σ. 247) ότι «τουλάχιστον εΐς όλα τά έθιμα τοΰ 
γάμου, εάν οχι εΐς τάς θρησκευτιχάς τελετάς γενικώς, ή χρησιμοποίησα; τών 
αμφιθαλών άποσχοπεΐ νά μεταδώση διά τής συμπαθητικής μαγείας τήν εΰ 
τυχίαν καί τήν μακροβιότητα εΐς όλους όσοι μετέχουν εΐς τάς τελετάς αΰ- 
τάς» καί δέχεται έτι (σ. 248) ότι «ή ιδέα οτι δ αμφιθαλής παϊς είναι προι
κισμένος μέ ζωτικότητα εΐς μεγαλΰτερον βαθμόν από τόν ορφανόν παϊδα, 
εξηγεί πιθανώς πάσας τάς περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τών αμφιθαλών 
παίδων» a).

Μετά τόν Frazer περί τούς αμφιθαλείς εΐδικώς κατά τήν ’Αρχαιότητα, 
εΐς τήν ελληνικήν καί ελληνιστικήν λατρείαν, ήσχολήθη δ A. Oepke εις ει
δικήν πραγματείαν του (ARW 31 (1934) 42—56) όπου οΰτος (σ. 56) παρα
τηρεί ότι «ή προτίμησις τών αμφιθαλών εΐς θρησκευτικά; τελετάς και άλλας 
ιεροπρεπείς υπηρεσίας είναι άπόδειξις τής άρχεγόνου καί άδιασπάστου δια- 
τηρηθείσης πίστεως τής Άρχαιότητος εΐς τήν θείαν προστασίαν και εΐς τήν 
σημασίαν τής θείας εΰμενείας». Λέχεται, δηλαδή δ Oepke, ότι ό αμφιθα
λής παϊς εΰρίσκετο περισσότερον ή. ορφανός υπό τήν προστασίαν τοΰ θείου 1 2

1) Ίδ. The Hibbert Journal, April 1907, σ. 689. Επειδή δέν κατέστη δυ
νατόν νά ίδιο τό δημοσίευμά τοΰτο έν'Α θήναις, πιχρέλοβον τάς σχετικάς πληροφο
ρίας άπό τό έργον τοΰ J . Frazer GB. σελ. 227 κέξ. καί 236 κεξ.

2) Τήν άποψιν αόιήν επαναλαμβάνει ό Frazer καί κατόπιν, πολύ μεταγενε- 
στέριος, εις τήν εκδοσιν τών F asti το ΰ ’Οβιδίου, τόμ. II, 200—201,
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κσί επομένως ή υπουργία εις Ιερατικά; υπηρεσίας υπό μη ορφανών παίδων 
θά ήτο πλέον εύπρόσδέχτος εις τον Θεόν από την των ορφανών.

Έκ των απόψεων τούτων, νομίζω δτι η γνώμη τοΰ Farnell περί τού 
εκ τοΰ θανάτου μολυσμού, υπό την εΰρυτέραν έννοιαν, των έλθόντων εις επα
φήν προς τον νεκρόν, είναι ή όρθοτέρα. Την ορθότητα τής άπόψεως αυτής, 
την οποίαν δεν εδέχθησαν οι μετ1 2 3 αυτόν άσχοληθέντες περιτό ζήτημα τούτο, 
6 Ffazer καί ο Oepke, επιχειρούμεν νά καταδείξωμεν εις την παρούσαν πρα
γματείαν, εχοντες ύπ3 οψιν και το σπουδαιότατον διά τούς αμφιθαλείς υλικόν 
έκ των σημερινών εθίμων τοΰ ελληνικού λαού, εις τό οποίον, ώς καταφαίνε
ται εκ τών έκτεθέντων ανωτέρω, υπάρχει εναργής ή λαϊκή άντίληψις on οι 
ορφανοί παΐδες, αΐ χήραι και οΐ έλθόντες εις συνάφειαν με τον νεκρόν είναι 
φορείς κακού, τό όποιον υπάρχει ό κίνδυνος νά μεταδώσουν εις άλλους *).

Και πρώτον τήν χρησιμοποίησιν τών αμφιθαλών κατά τον γάμον, 
είς ΙΟιμικάς πράξεις και τελετάς, σχετικάς μέ τούς επιδιωκομένους δι3 αυτού 
σκοπούς, νομίζω δτι πρέπει νά άναγάγωμεν εις χρόνους αρχαιότατους, εις 
τάς πρώτας περιόδου; τού κοινωνικού βίου τού ανθρώπου.'Ο γάμος, ώς κοι
νωνικός θεσμός, δεν ειχεν έξ αρχής τήν σημασίαν τής άποκτήσεως γυναικός 
υπό τού άνδρός, τής εφαρμογής δηλαδή τού φυσικού νόμου, άλλ3 άπεσκόπει 
εις τήν ιδρυσιν νέας κοινωνικής μονάδος, τής οικογένειας, μέ κοινήν στέγην, 
τράπεζαν και κλίνην και κοινά; έτι επιδιώξεις 2). Διά τοΰ γάμου ήρχιζεν ε'τι 
διά τούς νεόνυμφους νέα μορφή τού βίου 8) μέ κοινά πεπρωμένα καί κοινούς 
σκοπούς, μεθ3 ών καί 6 τής γεννήσεως τέκνων, Ή  άπόκτησις τέκνου φυσ ι
κός καρπός τού γάμου, άνεπτύχθη εις κοινωνικόν νόμον, ότε ή οικογένεια 
κατέστη πατριαρχική *), ή ατεκνία δέ, παράβασις τού νόμου τούτου, έξελή-

1) Πρέπει νά σημειωθη ενταύθα δτι ή σημασία τής ελληνικής λαογραφίας 
διά συγχριτικάς έρευνας δέν εχει δυστυχώς ακόμη έκτιμηθή, οσον πρέπει, ίδίφ 
υπό τών ξένων λαογράφων ερευνητών.Ούιιος ενφ χρησιμοποιούνται ευρύτατα ύπ' 
αύτών λαογραφικαΐ πληροφορίαι έκ τής Άρχαιότητος, δέν λαμβάνονται έπαρκώς 
ΰπ* δψιν, τό μεν, ό Ιδιωτικός βίος τοΰ Μεσαιωνικού Ελληνισμού, τοΰ όποίου ή 
έρευνα κατά τούς τελευταίους χρόνους προήχθη εις τήν Ελλάδα διά τών μελετών 
τοΰ καθηγ. Φαιδ. Κουκουλέ, τό δέ, τό νεοελληνικόν λαογραφικόν υλικόν, τό όποιον 
είναι σπουδαιότατον, άφ1 ενός, διότι λόγφ τής συντηρητικότητος τοΰ λαού διασώ
ζονται ζώντα είς τούτο ήθη καί έθιμα γνωστά είς ημάς ήδη άπό τής 'Ομηρικής 
εποχής, άφ’ ετέρου δέ, διότι έκ τής έξετάσεως τού σημερινού βίου, ώς συμβαίνει καί 
μέ τήν γλώσσαν, δύνανται νά συμπληρωθούν κενά τής παραδόσεως τοΰ άρχαίου βίου 
ή νά διευκρινισθοΰν ασαφείς πληροφορίαι περί τούτου τών αρχαίων συγγραφέων,

2) Ίδ. Handworterbuch des deut. Abergl. IV, 157 a iHochzeit).
3) Ίδ . H. F . Feilberg , Hochzeitsschiisse, Neujahrsschusse. Archiv f. 

Religw. 4 (1901) σ. 279—280.
4) Ίδ. Σ τίλη .  IT. Kvqlα,κίδον, Ή  οίκογένεια, at περί τής άρχής τής οικο

γένειας ύλιστικα'ι θεωρίαι καί τά σύγχρονα διδάγματα τής Εθνολογίας. Έ ν Θεσ
σαλονίκη 1939, σ. 29.



Οί αμφιθαλείς είς τόν βίον των λαών 205

φθη δτι είχε την αιτίαν εϊς παρακωλυτικάς ένεργειας διά της μαγείας και 
δαιμονικάς έπενεργείας ένεκα εχθρικής διαθέσεως του δαίμονος προς τό 
ζεΰγος. 'Όθεν προ; πρόληψιν τής ατεκνίας, ένομίσθη οτι έπρεπε κατά την 
τελετήν τοϋ γάμου, προ η μετ’ αυτήν, νά ληφθοΰν μέτρα, τό μέν άποκρου* 
στικά αυτής, τό δέ επιτευκτικά τής τεκνογονίας, Οΰτω κατά την πρωτόγονον 
μαγικήν άντίληψιν, τής επιτευξεώς τίνος διά τοΰ όμοιου— συμπαθητική μα
γεία—ένομίσθη δτι ή τεκνογονία θά έπετυγχάνετο οπωσδήποτε, εάν ήρχετο 
τό ζεΰγος ή τά αντικείμενα της νέας κατοικία; του εις επαφήν προς παίδα* 
ό παϊς οΰτος ήδυνατο άναλόγως νά είναι όίρρην ή Θήλυς, εάν οι νυμφευό
μενοι ήθελον ν5 αποκτήσουν άρρεν ή θήλυ τέκνον. Παρά την τεκνογονίαν 
όμως, ή οποία έθεωρεϊτο εκ των σκοπών τοΰ γάμου ό σπουδαιότατος *), απα
ραίτητος προϋπόθεσις τοτίτου ήτο ή υγεία και γενικώς ή ευτυχία τοϋ ζεύγους., 
Ή  φροντίς άλλα και ή ανησυχία τοΰ λαοΰ διά τήν εΰδοκίμησιν ή μη των 
νυμφευόμενων, καί ή πίστις του περί τών κίνδυνων, οι όποιοι έπαπειλοΰν 
τήν ευτυχίαν των, παρατηρούμενη εις τάς πρωτογόνους κοινωνίας και πιστο
ποιούμενη είς τά γαμήλια έθιμα τών ’Αρχαίων, παρατηρειται ζωηρά και 
σήμερον έτι εΐς τόν ελληνικόν λαόν, όστις πιστεύει δτι τό ζεΰγος τών νεόνυμ
φων, καί κατ’ εξοχήν ή νύμφη, κατά τάς ημέρας προ τοΰ εορτασμού τοϋ γά
μου, πολλαχοΰ δέ και μετ’ αυτόν επί τεσσαράκοντα ημέρας, ύπόκειται ευκό
λως εις τήν επήρειαν τοϋ κακοΰ ®). Εΐς τήν Κρήτην δέ υπάρχει εΐς τόν λαόν
Ισχυρά ή πίστις δτι κακοποιός τις δτίναμις αόρατος, πανταχοΰ παρούσα κατά 
τήν διάρκειαν τής τελετής τοΰ γάμου εΐναι έτοιμη νά επιφέρη κακόν εΐς τούς 
νεόνυμφου; 1 2 3).

Αι δοξασίαι αϋται σχετίζονται προς κοινήν πίστιν, ήν συναντώμεν 
σήμερον εις τάς πρωτογόνους φυλάς τής ’Αφρικής, τής Αυστραλίας κ. ά., 
κατά τήν οποίαν ο άνθρωπος, μ ή έχων σαφή άντίληψιν περί τοϋ φυσικοΰ 
Θανάτου καί τών αιτίων τών ασθενειών, πιστεύει δτι τά κακά εΐς τούς άν- 
θροιπους, ό θάνατος καί αι άσθένειαι, είναι έργα, τά όποια συντελοΰνται 
υπό κακοποιών δαιμόνων {πνευμάτων νεκρών) έχθρικώς διαχειμένων προς 
αυτόν ή υπό μαγικών ενεργειών 4 5). Εΐς τούς ιθαγενείς επί παραδεΐγματι τής 
Αυστραλίας υπάρχει ή πίστις δτι αι άσθένειαι καί ο θάνατος είναι άποτέλε 
σμα υπερφυσικής αιτίας (l’effet d’une cause «surnarturelle») ή πραξις αο
ράτου δυνάμεως*}. 'Ομοίως κατ’ άλλην πρωτόγονον άντίληψιν αί άσθένειαι

1) Ό καθηγ. «. Κ. Ρωμαίος, εν Λαογρ. Ζ' (1923) σ. 362 παρατηρεί οτι τά 
έθιμα τοΰ γάμου άποσκοποϋν εϊς τήν τεκνογονίαν.

2) Ίδ . Γ. Κ. Σ π νρ ιδ άκη ,  Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοΐς Β υζαντι
νοί? κιιΐ νεωτέροις "Ελλησί. ’Ey Ά θήνα ις 1939, σ. 18.

3) Μ. Λιονδάχη,'Ο  γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά. ΕΕΚΣ Γ' (1940) 370.
4) L urien L&vy-Bruh!,'Lio. surnaturel et la nature dans la m entalite p ri

mitive. Paris 1931 σ. 168 — 172.
5) L. Kevy-Bruhl, ε νθ 1 άν. σ. 168. Εΐς τήν σελ. 170 λέγει, «A insi la m a’
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πέμπονται άπο πνεύματα (τούς νεκρούς), όταν διά τινα αιτίάν είναι ούτοι 
Οργισμένοι κατά των ζώντων, η προέρχονται από την μαύρην μαγείαν, 
άσκοϋμένην ύπό προσώπων κακώς διακειμένων προς τινα '1).

Πάρα την άντίληψιν δμω; αυτήν περί τοΰ θανάτου, εις τούς πρωτο
γόνους σήμερον ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ετι χαΐ ως λυπηρόν γεγονός, 
άλλα προσέτι καί ώς φοβερά δύναμις μολυσματική, ή οποία επιφέρει τήν 
μίανσιν εις πάντα τά αντικείμενα τής οικίας χαΐ είς τούς οΐχείους τοΰ άπο* 
βιώσαντος a). Ή  μίανσις αύτη θεωρείται πολύ επικίνδυνος διά τούς οικείους 
τοΰ νεχροΰ s), διότι υπάρχει ευρύτατα διαδεδομένη ή πίστις είς τούς μή 
προηγμένους είς πολιτισμόν λαούς οτι ό θάνατος είναι μεταδοτικός (conta 
gieuse) *) καί δτι ή ψυχή τοΰ νεκρού δυναται να προξενήση κακόν, τον θά 
νατον είς τούς ζώντας, όχι απλώς διά τής κακής προθέσεως άλλα διά τής έπα 
φής τής ψυχής τοΰ νεκρού προς αυτούς s). *0 άνθρωπος διά τοΰτο ύπό τον 
φόβον τών κινδύνων, τούς όποιους διατρέχει, α) έκ τών κακοποιών δαιμόνων 
ύφ ’ ών εις πάν βήμα του και είς πάσαν ένέργειάν του περιβάλλεται β), καί 
τούς οποίους έν πολλοϊς νομίζει ώς τάς ψυχάς τών άποθανόντων, β) εκ τής 
μιάνσεώς του ένεκα τής επαφής του προς τον νεκρόν μετά την εκψυξιν καί 
κατά τόν ενταφιασμόν του * 1 2 3 4 * * 7) καί γ) έκ μαγικών ενεργειών ύπό εχθρών του, 
επεζήτησεν άπό παλαιοτάτης εποχής διά προστατευτικών μέσων, μαγικών καί 
καθαρμών, νά άμυνθή κατά τών κινδύνων τούτων καί νά άποτρέψη τό κακόν 
απ’ αύτου. Τοιοΰτον δέ αποτρεπτικόν καί καθαρτικόν σκοπόν καί γενικώς 
χθόνιον χαρακτήρα 8) έχουν πολλά εκ τών γαμήλιων εθίμων, ώ ; τό λουτρόν 
τής μελλονύμφου, αϊ λαμπάδες τοΰ γάμου, οΐ στέφανοι, οί πυροβολισμοί 9) 
καί ακόμη μεταξύ άλλων, ή προφυλαξις, ϊνα κατά τόν γάμον μή έγγίσουν τούς

ladie grave, comme la mort, est tres souvetit l ’acte merne d ’un puissance in* 
visible. Celle ci peut, il est vrai, ne pas etre la sorcellerie».

1) Ίδ . Luc. Levy-Bruhl, εν-ΕΚ άν. σ. 170.
2) ’Έ νθ ' άν. σ. 309.
3) *15. Luc. Levy-Bruhl, L ’ame primitive8, Paris 1937, σ. 275 χές.
4) "Ενθ* άνωτ. σ. 275. 5) ’Ένθ·’ άνωτ. σ. 276—277.
6) W. W undt, Volkerpsychologie, Bd II, Teil II. Leipzig 1906, σ. 468.
7) Ή  άντίληψις α·δτή περί μιάνσεώς καί καθαρμού είτα έκ ταύτης, γνωστή 

εκ τής Άρχαιότητος καί έκ τών αρχαίων ανατολικών λαών καί τής Παλαιας Δια
θήκης (ϊδ. Γ. ΙΓ. Σ π νρ ιδ ά π η ,  ένθ. άνωτ. σ. 18—19) άπαντά σήμερον ευρύτατα
διαδεδομένη.οΰ μόνον εις πρωτογόνους, ώς ανωτέρω, αλλά καί είς προηγμένος είς 
πολιτισμόν κοινωνίας-

8) Τ5., Handworterbuch des deut. Abergl. Bd IV, 148.
9} *Ιδ. L- Deubner, ένθ’ άν. σ. 76—78. H- Samter, Geburt, Hochzeit 

und Tod, Leipzig—Berlin 1911 σ. 67—73. Ch. Picard. “Ενθ·. άν. σ. 37. P. Sar- 
tori, ev Zeitschrift d. Ver f. Volbsk. 17 (1907) 361 κέξ.Ή . Freudenthal, Das Feuer 
im deutsidhem Glauben und Brau^h. Berlin und Leipzig 1931 σ, 5 κέξ. H. F. 
Heilberg,Hochzeitsschusse, Neujahrsschiisse, Archiv f, Religw. 4 (1901) 279.
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νεο νύμφου; η τά αντικείμενα της νέας αυτών κατο,ικίάς ορφανοί παΐδες, μή 
αμφιθαλείς, χήραι η μή πρωτοστέφανο-t J) γυναίκες, καθ’ οσον οΰτοϊ πάντε; 
μεμιασμένοι—υπό εύρυτέραν έννοιαν—κακότυχοι—έχ τοΰ θανάτου ■) τοΰ 
πατρός η της συζύγου, θά επιφέρουν, κατ’ αναλογίαν, την αυτήν συμφοράν εΐς 
τούς νυμφευόμενους' δηλαδή, δπως διά της επαφή; τοΰ αμφιθαλούς παιδύς 
μέ την νύμφην η τά αντικείμενα της νέας κατοικίας της θά μεταδώση οΰτος 
εις αυτήν την ευγονίαν, κατά την αυτήν άντίληψιν ό παΐς οΰτος, εάν εΐναι 
ορφανός, θά μεταδώση ομοίως εις τούς νεόνυμφους και τό κακόν, τοΰ οποίου 
πιστεύεται δτι είναι φορεύς, τά τέκνα δέ πού θά γεννηθούν απ’ αυτούς θά 
μείνουν ώς εκείνος ορφανά Κατά ταΰτα ό παΐς, ένίρ επιδρά επωφελώς εΐς 
τούς νυμφευμένους προς άπόκτησιν ΰπ’ αυτών τέκνων, αντιστοιχώ; διά τής 
προτιμήσεως νά είναι οΰτος έκ ζώντων γονέων, επέχει θέσιν φυλαχτηριου 
τοΰ ζεύγους από τής κακής επήρειας, δτε οί νυμφευόμενοι έγχαινιάζοντες 
κατά τήν λαϊκήν πίστιν νέον στάδιον τοΰ βίου των *) εΐναι εκτεθειμένοι, ώς 
ελέχθη ανωτέρω, εΐς κινδύνους έκ κακοποιών δαιμόνων και μαγικών ενερ
γειών. Εΐς τήν ερμηνείαν αυτήν τών άμφιθαλών άγει ετι και ή δπάρχουσα 
σήμερον εΐς τον ελληνικόν λαόν ζωηρά πίστις δτι οΐ νεόνυμφοι ΰπόχεινται 
εΐς αοράτους κακοποιούς και μαγικά; ένεργείας 4) καί δτι αΐ χήραι και αΐ 
μή πρωτοστέφανοι γυναίκες, περί τών οποίων ήδη ειπομεν, δεν πρέπει, ώς 
καί οΐ ορφανοί παΐδες, νά παρίστανται εις τον γάμον, ούτε νά έγγίσουν τήν 1 * 3 4

1) Πρωτοστέφανοι λέγονται αί γυναίκες, αί όποϊαι δέν έχουν συνάψει δεώ, 
τερον γάμον. Αί πρωτοστέφανοι λέγονται άλλαχοΰ καί μ ονο ν τέφ α νο ι (ίδ· άνωτ. σ. 
196, 197— 8).*Η άπσγόρευσις έπεκτείνεται ετι καί εΐς τούς άμφιθαλείς, τών οποίων 
οί γονείς δέν είναι πρωτοστέφανοι, δηλαδή ό εΧς ή καί άμφότεροι έχουν νυμφευθή 
τό δεύτερον. *Ou είς τούς πρωτοστεφάνους ενταύθα ίπόκειται ή έννοια τοΰ καθα* 
ροΰ, δηλαδή τής απαλλαγής άπό τής έκ τοΰ θανάτου μιάνσεως, καθίσταται φανε
ρόν καί έκ τής χρησιμοποιήσεως αύτών εις μαγικός ένεργείας, οπού οί άσκοΰντες 
τάςμαγικός πράξεις υποβάλλονται προηγουμένως είς καθαρμούς διά νηστείας.'

2} Τήν άποψιν αυτήν δέχεται καί δ lytldwig Deubner, Attische Feste, 
Berlin 1932 σ. 145, οστις παρατηρεί <Wer vom Unsegen des Todes beriihrt war 
schien nicht geeignet Zeremonien zu vollziehen, die irgendwelche Segens- 
krafte vermitteln sollten».

3) Ό  H. F. Heilberg, ένθ’ άν. σ. 280 παρατηρεί δτι ή ήμερα τοΰ γάμου
είς τήν λαϊκήν πίστιν έχει τήν αυτήν σημασίαν διά τήν έκβασιν τής μελλούσης 
τύχης τοΰ ζεύγους, ώς ή πρώτη τοΰ Ιανουάριου (Πρωτοχρονιά). Δηλαδή δπως ή 
ήμέρα τής Πρωτοχρονιάς διά τόν καθ’ ήμέραν βίον, ούτω καί ή ημέρα τοΰ γάμου, 
έάν άρχίση καλώς διά τούς νεονύμφους καί δέν συμβή τι τό κακόν, προιωνίζει δτι 
δ έγγαμος βίος θά εξακολούθηση άνευ δυστυχημάτων καί συμφορών είς τούς νέο* 
νύμφους. ,

4) Πρός έξουδετερώσιν. τών επιβλαβών μαγικών ενεργειών κατά τών νεο 
νύμφων, πολλαχοΰ σήμερον, πρό καί διαρχούσης τής τελετής τοΰ γάμου, χρησιμο
ποιούνται προστατευτικά μαγικά μέσα. Ίδ . Φαίδ. Κ ονπ ο νλέ , Μεσαιωνικοί καί νεο
ελληνικοί κατάδεσμοι. Λαογραφ. Θ' (1926— 28) 79 κέξ:
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προίκα της νύμφης, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος νά επιφέρουν καταστρο
φήν, δηλαδή την δυστυχίαν και τον θάνατον εις τό ζεύγος *)· Σχετικά! προς 
την άποψιν αυτήν εΐναι ακόμη και αΐ απαγορεύσεις καθ’ ας, α) Δεν επιτρέ
πεται εις τήν πενθεράν, νά ύποδεχθη, ενδεδυμένη μαύρα, την νύμφην εΐς την 
νέαν της κατοικίαν. Έάν δε φορή μαϋρα «βάνει άσπρο μανδήλι στο κεφάλι 
της για νά ΰποδεχτή τή νύμφη» *). Όμοίως χήραι ή μαυροφορεμέναι γυ
ναίκες, εάν θελήσουν νά φιλήσουν τούς στεφάνους, πρέπει προτού πλησιά
σουν, νά καλυψουν τήν κεφαλήν των μέ λευκόν ύφασμα. «Τό έχουν, λέγει 6 
λαός, κακό παρατήρημα νά φιλήσουν στεφάνι μέ μαϋρα» ®). β) ’Απαγορεύε
ται εις τήν Κρήτην, νά γίνη κηδεία νεκρού κατά τήν ήμέραν τελέσεως γά
μου, εάν δέν γίνη πρώτον ή στέψις, διότι κατά την λαϊκήν πίστιν, «Παπάς 
πού στεφανώνει ανδρόγυνο ύστερα από κηδεία, τοϋ φέρνει καταστροφή, θά 
πάη άθος 4) καί κάρβουνο s).

Μετά τήν τοιαύτην καθιέρωσιν του αμφιθαλούς παιδός εις τά έθιμα 
τού γάμου, παρατηρούμεν τέλος δτι επεΗετάθη κατόπιν ή συμμετοχή τού 
του, διά τήν κοινότητα των εθίμων τοΰ γάμου προς τά κατά τήν γέννησιν 
και τύν θάνατον, καΐ εις έθιμα μετά την γέννησιν, προστατευτικά τοΰ βρέ
φους και τής μητρός κατά τό χρονικόν διάστημα τής λοχείας, ετι δε και εις 
μαντικάς καί μαγικάς ένεργείας. Παραλ?ιήλως δ5 έπ οι αμφιθαλείς, έπιβλη 
θέντες ούτως εκ των γαμήλιων κυρίως εθίμων εις τήν συνείδησιν του λαού, 
ω ; άπηλλαγμένοι τή; κακής έπηρείας και ώς συντελεστικο! κατ’ ακολουθίαν 
τού καλού (τυχεροί), εΐσήχθησαν κατόπιν ευκόλως μέ τήν αυτήν σημασίαν, 
και εΐς άναλόγους προς τάς τοΰ γάμου ά'λλας, ώς άνωτέριο, θρησκευτικός τε 
λετάς και ιεροπρεπείς υπηρεσίας, τής Άρχαιότητος (των Ελλήνων και των 
Ρωμαίων) διά των οποίων έπεδιώκοντο σκοποί καθαρτικοί και αποτρεπτικοί 
τοΰ κακού, μαγικοί καί εύετηριχοί.

Έ ν  ’Α θήνα  ις Γ. Κ. ΣΠ ΥΡΙΔΑΚΗ Σ 1 2 3 4 5

20ίί

1) *18. άνωτ. σελ. J 93—194.
2) Ίδ . Μ. Α ιουδάκη , ενθ. άνωτ. ΕΕΚΣ Γ ' (1940) 391.
3) Μ. Α ιουδάκη , ένθ* άνωτ.
4) τέφρα.
5) Μ. Α ιουδάκη , ενθ’ άνωτ. σ. 370 β.
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Τόσο στη Θράκη δσο και σ’ όλη την Ελλάδα υπάρχουν παραδόσεις 
πού σχετίζονται μέ διάφορα σχήματα και κοιλώματα των βράχων. Άπό τα 
πολλά αυτά καί περίεργα σχήματα πού έχουν οΐ βράχοι μας, θά έξετασθοϋν 
ιδιαίτερα σήμερα τά αχνάρια πού άπέμειναν άπό τό πέρασμα των ήρώων. 
Ήρωϊκά πρόσωπα λέγοντας εννοούμε ολα τά είδη των ηρώων, αρχαίους 
ήρωες, “Αγιους προμάχους καί άθλήσαντες, επίσης μεσαιωνικά καί νεώτερα 
ιστορικά η μυθολογικά ηρωικά πρόσωπα. Σέ διάφορες παλιές εκκλησίες, 
μοναστήρια, σκήτες, σέ πολλά κάστρα και σέ άλλους μοναχικούς βράχους συ
ναντούμε πού καί πού ένα η δυο κοιλώματα σαν ανθρώπινα αχνάρια. Θά 
ακούσουμε συχνά νά μάς λένε :—«’ Εδώ έπέρασεν ό τάδε Άντρειωμένος η 
ο δείνα "Αγιος καί έμεινε στην πέτρα σημάδι παντοτινό τούτο καί τούτο. 
“Εμεινε τό αχνάρι του πάνω στο βράχο. ’Έμεινε τό σημάδι άπό τό πέταλο 
τού αλόγου του. ’Έμειναν τά σημάδια άπό τά γόνατά του όταν γονά
τισε σέ κείνη την πλάκα». 'Όπως έχουν μείνει χιλιάδες χρόνια στο Έρέχθειο 
τά ιερά σημάδια άπό τό χτύπημα πού έκαμε πάνω στο βράχο ή θυμωμένη 
τρίαινα τού Ποσειδώνα.

Τό άποτυπωμένο πάνω στο βράχο άχνάρι δεν εξηγείται ικανοποιη
τικά μέ τή συχνή καί εύκολη ερμηνεία οτι τό κοίλωμα τούτο γίνεται άπό 
μόνο τό σωματικό βάρος ενός ήρωικοΰ προσώπου. "Οταν σέ μιά πλάκα 
ένας "Αγιος εγονάτισεν η ένας άποφασιστικός ηρωας επέρασε καί πάτησε, τό 
βάρος τού κορμιού είναι δευτερώτερο καί καμιά ς>ορά ασήμαντο.

Α'.
Γιά νά κατανοηθή πλήρως τό φαινόμενο, χρειάζεται νά προηγηθή 

σύντομη εξακρίβωση, άν τό άχνάρι τού κάθε ανθρώπου έχη ή είχε κάποτε 
καμιά ιδιαίτερη σημασία, καί τί είδους. Πράγματι είναι μιά παλαιά καί 
παγκόσμια πίστη δη υπάρχει μιά άμεση σχέση, ή οποία συνδέει κάθε ζώο 
καί τό άχνάρι του πού ώρες η μέρες πριν τό έχει εγκαταλείψει πάνω στο 
χώμα, στήν άμμο, στη λάσπη, δπου. Είναι παγκόσμια πρόληψη σέ κατώ* 
τερες τάξεις όλων σχεδόν των λαών δτι βλάπτοντας τό άχνάρι ενός πάνω 
στο χώμα η στην άμμο, μπορείς μέ τον τρόπον αυτό νά προκαλέσης άμέσως 
όμοια βλάβη στο πόδι εκείνου πού πριν άπό λίγο πάτησε καί έκαμε τό 
άχνάρι.

’Αρχουν μερικά παραδείγματα : α) Άπό τούς πρωτογόνους λαούς1) : 
’Ακόμη ως τά σήμερα σέ πολλές φΤυλές της ’Αφρικής, ’Ασίας, Αυστραλίας 
καί άλλων ’Ηπείρων εφαρμόζεται ή περίεργη αυτή μαγεία εναντίον εχθρών. 
Παραφυλάνε νά περάση τό πρόσωπο πού θέλουν νά βλάψουν καί προσέχουν

1) Βλ. F ra z er , Golden Bough3 A, 207—212.
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νά εξακριβώσουν στο χώμα η σέ άμμο τό σημάδι πού μένει από τό πόδι 
του. Ά ν  θάψουν εκεί σπασμένα γυαλιά, τό πρόσωπο πού πρ'ιν επέρασε π ι
στεύουν δτι θά πονή φοβερά σά νά βρίσχωνται κομμάτια γυαλιά μέσα στί; 
φλέβες και τά νεύρα τοΰ ποδιού του. Θά ξαναγίνη καλά, άν κάποιο; πάη 
και επίτηδες η κατά τύχη ξεθάψη χά μάγια. ’Άν καρφώσουν στο αχνάρι με
γάλα καρφιά, τό πρόσωπο πού επέρασε θά μείνη κουτσό, σά νά έχη πατή
σει τά καρφιά αυτά καί νά βρίσχωνται μέσα στο πόδι του. Άλλοι παραφυ
λάν καί ρίχνουν δηλητήριο μέσα ατό αχνάρι. ’Άλλοι παίρνουν χώμα άπο τό 
αχνάρι, τό βράζουν ώρες μαζί μέ καρφιά, βελόνες, κομμένα γυαλιά, και π ι
στεύουν οτι 6 άνθρωπος πού άφησε τό αχνάρι, θά μείνη σ’ δλη του τη ζωή 
μέ τό ποδάρι του χωλό, άχρηστο, πονεμένο. ΙΙολλοί Αφρικανοί άν ϊδοΰν 
πίσω άλλους νά κοιτάζουν προσεκτικά τά διάφορα αχνάρια πάνω στο χώμα, 
τρομάζουν και φοβούνται πώς κάποιο δολοφονικό σχέδιο ετοιμάζεται κατά 
τής ζωής των. Είναι επεισόδιο πού τό έχουν προσέξει και περιγράψει Ευ
ρωπαίοι περιηγητές. Επίσης σέ πολλούς πρωτογόνους λαούς δλα τά εΐδη 
ρευματισμών των ποδιών θεωρούνται μαγικές ενέργειες εχθρών τους πού έγι
ναν κάπου σέ κάποιο από τά αχνάρια τους, β) Άπό την Ευρώπη : "Ομοια 
έθιμα υπήρχαν ή υπάρχουν στην Ευρώπη, στη Γερμανία, Γαλλία, Ρωσσι- 
κές περιοχές, Λανια καί άλλες χώρες. Σέ μερικά μέρη τής Ευρώπης παίρ
νουν χώμα άπό τό αχνάρι και τό θάφτουν μέσα σέ νεκροταφείο συνοδεύον
τας την πράξη μέ επωδές. Νομίζουν οτι σύντομα θά πεθάνη καί εκείνος πού 
τό αχνάρι είναι δικό του.Αλλού μετρούν τό αχνάρι ενός και θάφτουν ύστερα 
τό μέτρο. Θά πεθάνη καί εκείνος, πιστεύουν, γ) Άπό την Ελλάδα : "Ομοια 
έθιμα υπήρχαν και στην Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα μερικοί νόμιζαν, 
μάς λέει 6 Αίλιανός ‘)> δτι άν ένα άλογο θά έτύχαινε νά πατήση ακριβώς 
επάνω στο αχνάρι ενός λύκου, ό λύκος δπου και νά βρισκόταν μπορούσε νά 
πάθη μούδιασμα στο πόδι καί νά μην μπορή νά περπαιή. Σέ μια εντολή, 
άπό όσες αποδίδονται στον Πυθαγόρα αλλά ουσιαστικά εΐναι αρχαίες λαϊ
κές δεισιδαιμονίες, απαγορεύεται νά καρφώνουν τό αχνάρι άλλου ανθρώπου 
μέ καρφί ή με μαχαίρι a).
Καί στη σημερινή Ελλάδα υπήρχαν ή καί υπάρχουν τά μαγικά «καρφώ
ματα* καί «βουλλώματα» καί δμοιες δεισιδαιμονίες, πού φυσικά τώρα 
κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν τά πιστεύει. Άπό τέτοιες μαγικές πράξεις 
δέχομαι δτι έμεινε ή περίεργη φράση πού λέμε σήμερα «θά μού βουλλώση 
τό αχνάρι» s). Ή  γλωσσική αυτή έκφραση θυμίζει μαγικό έθιμο ανάλογο 1 2 3

1) Α ιλίανός, Περί Ζώων 1, 36. «“Ιχνος 6έ λύκου πατεΐ κατά τύχην ίππος, 
καί νάρκη περιείληφεν αύτόν*.

2) Fragtnenta Philosophorum Graecorum, (έκδ. F. G. A. Mullacli) τόμ.
A, 510.

3) Ή  δημώδης αύτή Φράση γιά τό «βούλλω μα το ν  άχναριοΰ» μαρτυρεΐται
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μέ τον ενταφιασμό και to σφράγισμα του αχναριού στους πολλούς άλλους 
ευρωπαϊκούς και μη λαούς. Έπίστευαν ό'τι μέ to «βούλλωμα» τοΰ αχναριού 
ενός άνθρωποι) θά προξενήσουν και to Θάνατο τοΰ ατόμου εκείνου. Σή-· 
μέρα ή φράση χρησιμοποιείται συνήθους για νά δείξη αδιαφορία και πε
ριφρόνηση στις ακίνδυνες απειλές κάποιου. «Και τί θά μοΰ κάμη μέ τις φο
βέρες του ; Ξέρεις, θά μοΰ βουλλώση τ’ αχνάρι!» (Λακωνία).

Ή  ΐδια μαγική μέθοδος εγινεν αιτία για νά δημιουργηθοΰν πολλά 
περίεργα κυνηγετικά ε&ιμα σέ πολλούς λαούς. Στην Αυστραλία ιθαγενείς κυ
νηγοί έψαχναν νά βρουν ίχνη από τό πάτημά των ζώων πού κυνηγούσαν, 
καί έβαναν καυτή θράκα πάνω τους για νά κουτσαθοΰν τά ζώα καί νά τά 
πιάσουν ! Στή Γερμανία οϊ κυνηγοί έπαιρναν μαζί τους πρόκες από φέρε
τρο καί τις κάρφωναν πάνω στ’ αχνάρια έλαφιών καί άλλων ζώων για νά 
κουτσαθοΰν εκείνα καί νά τά πιάσουν εύκολα.Ινδοί κυνηγοί, μόλις πλήγωναν 
κανένα ζώο καί τούς έφευγε, έβαναν μαγικά φάρμακα στα σημάδια των άχνα- 
ριών του καί τό θεωρούσαν περιττό νά συνεχίσουν τό άμεσο τρέξιμο γιατί 
τό πληγωμένο ζώο μαγεμένο έτσι δέν θά μπορούσε νά κουνηθή καί θά τό 
πιάσουν αύριο στά σίγουρα κάπου εκεί κοντά. Παρόμοια έθιμα εΤναι σέ 
διάφορους άλλους λαούς. Οί Ζουλοΰ χρησιμοποιούν τον ίδιο μαγικό τρόπο,

στό ’Αρχείο τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού από πολλά μέρη της Πελοπόννησου (“Αργος, 
Γορτυνία, Καλάβρυτα, Λακωνία, Τριφύλλια κλπ.) καί λέγεται μεταφορικά για άπει" 
λές πού δέν φοβίζουν, γιά προσπάθειες πού ματαιοπονεί κανείς, καί γιά ένοχον, 
πού διέφυγε καί δέν πρόκειται νά τιμωρηθή. "Ολες όμως αύτές ο! σημερινές ση
μασίες πιστεύω ότι είναι δευτερογενείς, άπαρτίζουν τό δεύτερο στάδιο στή σήμα- 
σιολογική έξέλιξη της παροιμίας καί προήλθαν ύστερα από τή μακροχρόνια εμπει
ρία καί τήν ορθολογιστική ερμηνεία τοΰ άρχικοΰ μαγικού εθίμου. ΟΙ άρχικές σημα
σίες τής παροιμίας δέχομαι οτι ήταν ακρ ιβώ ς τό ά,ντί&ετο των σημερινών σημασιών’ ■ 
δηλ. τό βούλλωμα τού αχναριού γινόταν καί λεγόταν γιά απειλές πού προκαλοΰσαν 
δικαιολογημένο τρόμο, γιά προσπάθειες όπου πιστευόταν ότι διόλου κανείς δέν μα* 
ταιοπονοΰσε καί γιά ένοχον πού καί άν μάς διέφυγε όμως οπωσδήποτε πρόκειται νά 
τιμωρηθή, φθάνει νά έχωμε τό αχνάρι του στή διάθεσή μας.Ή  ορθή λοιπόν λύση 
είναι νά δεχτούμε ότι ή δημώδης εδώ φράση αρχικά δέν λεγόταν μεταφορικά αλλά 
έπραγματοποιεϊτο στην καθαυτό κυριολεξία της. 'Αλλιώς ή γέννησή της γίνεται 
άπολύτως ανεξήγητη. Τόσο τά δελτία τού ’Ιστορικού Λεξικού όσο καί τά αντί
στοιχα τών παροιμιών (λ. αχνάρι) τοΰ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου, πού καί τά δύο τά 
συμβουλεύθηκα, δέν δίνουν τήν ορθή λύση γιά τήν προέλευση τής προκειμένης 
φράσης. Καί μόνη της ή δημώδης αύτή φράση μάς άποδεικνύει οτι προϋποτίθεται 
καί ασφαλώς υπήρξε μεσαιωνικό καί νεοελληνικό έθιμο βουλλώματος—μαγικού μέ ■ 
επωδές—τού άχναριοϋ, έστω καί άν από πουθενά δέν θά μαρτυρήται σήμερα τό. 
ίσως εξαφανισμένο τούτο έθιμο. Μάς αρκεί ότι υπήρχε καί υπάρχει σέ πάρα πολ' 
λούς άλλους λαούς, κοντινούς μας καί μακρύνούς, καί κυρ ίω ς  ότι υπήρχε τό λαϊκό 
μαγικό έθιμο στήν αρχαία Ελλάδα, όπως γίνεται φανερό άπό τήν προσεκτική εξέ
ταση καί αξιολόγηση τού πιο πάνω ηθικού πυθαγορικού αποφθέγματος, πού ορί
ζει νά μήν κακοποιήται μέ φονικά όργανα τό αχνάρι άλλων ανθρώπων. .
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όταν χάνουν στό δάσος τα κοπάδια τους. Παίρνουν/κοπριά και χώμα από 
τά αχνάρια τών παράστρατημένών ζώων, τά βανουν μέσα στό βαρέλι τοΰ 
ιο'πικοΰ αρχηγού και γράφουν ολόγυρά ένα μαγικό κύκλο. Κατόπιν ό αρχη
γός κάθεται πάνω στό βαρέλι και λέει : «Αυτά τά ζώα τά έχω τώρα στην 
εξουσία μου. Αυτά τά ζώα βρίσκονται τώρα μέσα στον κύκλον ετούτον εδώ. 
Δεν υπάρχει κάνεις τρόπος νά μου ξεφύγουνε πια. Δεν μπορούνε νά μοΰ ξε 
φύγουνε !»

Υπάρχει καί ή άβλαβη πλευρά της μαγείας αυτής. Σέ χώρες της 
Βόρειας ‘Αφρικής μια γυναίκα που θέλει νά κράτηση την άγάπη τοΰ άν· 
δρός της παίρνει χώμα από τό αχνάρι τοΰ δεξιοϋ ποδιού του, τό δένει 
σέ φυλαχτό κα'ι τό φοράει κατάσαρκά της. Σέ σλαυϊκές χώρες τη; Νότιας Ευ 
ρώπης τά κορίτσια ξεσκάβουν χώμα από τ αχνάρι του αγαπημένου τους, τό 
βάνουν σέ γλάστρες και φυτεύουν ενα εΐδος χρυσάνθεμο πού τό θεωρούν 
αμάραντο. Πιστεύουν ότι, όπως τό λουλούδι εκείνο ανθίζει καί ποτέ δεν μα
ραίνεται, έτσι και ή άγάπη τοΰ νέου γ ι’ αυτές θ ’ άνθίζη πάντα και ποτέ δεν 
θά μαραθη.

‘Η πιό καλή, υπεύθυνη καί πλήρης συγκέντρωση δλων αυτών τών 
πιο πάνω εθίμων, πλήν τών νεοελληνικών, έχει γίνει από τον J. G. Frazer 
(Golden Bough* A' 207—212).Ό πολύγραφος αυτός ερευνητής στη μακρά 
ζωή του εμελέτησε μέ αφοσίωση και θέρμη αγάπη τά έθιμα δλων τών λαών, 
άρχαίων καί σημερινών, καί δικαίως θεωρείται ό μεγαλύτερος Άνθρωπολό- 
γος τοΰ κόσμου. Δεν εΤχεν δμως υπόψη του τον ανεκτίμητο πλοΰτο τής νεοελ
ληνικής Λαογραφίας, ή οποία είναι ό καλύτερος σχολιαστής στα πιό δύ 
σκολα σημεία τών αρχαίων κειμένων καί επίσης είναι ή μόνη άληθινή γέ 
φυρα πού μπορεί μέ πολύ λιγώτερες παρεξηγήσεις νά εξηγήση τη σύνδεση 
στό βίο τής Κλασσικής’Αρχαιότητας μέ την Εθνολογία καί την ιστορική 
καταγωγή τοΰ’σημερινού μας πολιτισμού-

"Ενα ελάχιστο δείγμα τής ίδιάζουσας αξίας τής νεοελληνικής Λαογρα
φίας μπορεί νά βρεθή καί στό σημερινό μας θέμα. Τά έθιμα πού αφορούν 
τό αχνάρι τών ανθρώπων 6 Frazer τά συγκεντρώνει σέ ειδικό κεφάλαιο πού 
τό ονομάζει Μεναδοτ ική Μαγε ία  (Contagious Magic), σύμφωνα μέ τήν 
οποία «πράγαάταπου  μ ιά  φορά είχαν συνενωδή ύποχρεοΰνται , άκόμη καί 
δίαν άπόχοορίζώνται τό ενα άπο το άλλο, νά παραμένουν πάντοτε ατό μέλλον 
οε μιά τέτοια συμβατική σχέση, ώστε δ,τιδήποτε γίνεται σιο ενα ΰποχρεω- 
τικά νά έπηρεάζη μέ δμοιο τρόπο καί τό άλλο» (Frazer, ένθ’ άν. Α, 174).

Αυτό τό συμπέρασμα δμως, πού έως τώρα είναι γενικά παραδεκτό από 
τούς Ιπισιήμονες καί έφαρμόζεταίγιά τήλύση μεγάλης κατηγορίας προβλημά
των, δεν είναι κατά τή γνώμη μου ορθό, διότι εξισώνει τά δύο διάφορα αν
τικείμενα καί τά καθιστά άλληλοεπηρεάζόμενα, αδιακρίτως γιά τήν απόσταση 
πού τά χωρίζει. ’Αλλά έν τοιαύτη περιπτώσει δικαίως μπορούμε νά έρωτή
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σουμε : «"Οταν βλάπτης τό άχνάρι πού άφησεν ένας άνθρωπος, συμβαίνει 
βέβαια και αυτός νά παθαίνη την ίδια βλάβη. Γιατί δμως δεν συμβαίνει, 
δπως οφείλε, και τδ αντίθετο στους δυό αυτούς έξισωμένονς ορούς ;· “Οταν 
5ηλ. θά τύχη νά ρίξουν στη φωτιά και νά κάψουν ένα ζώο, θά πρέπη σύμ* 
φωνα με τό πιο πάνω συμπέρασμα τοΰ Frazer (δηλ. «δ,τι δήποτε γίνεται 
στο ένα υποχρεωτικά νά έπηρεάζη με ομοιο τρόπο καί τό άλλο») θά πρέπη 
λοιπόν νά καίγεται καί νά μαυρίζη καί τό χώμα σ* δλα τά μονοπάτια πού 
πάτησε τό ζώο καί έμειναν τά σημάδια των άχναρίών. του. ’Επίσης αν θά 
κάψουν έναν πίθηκο καί συνοδεύουν τό κάψιμο μέ ανάλογες μαγικές ευχές, 
πρέπει την ΐδια στιγμή νά πιάσουν φωτιά καί δλα τά σημεία των κλώνων 
τοΰ δάσους οπού προ όλίγων ήμερών η ωρών έπατοϋσεν εκείνος γυρίζοντας 
από δέντρο σέ δέντρο Γιατί όμως δεν πιστεύουν μια τέτοια λύση ;» Μιά 
τέτοια ερώτηση μας θά μείνη χωρίς ικανοποιητική απάντηση από τό συμ
πέρασμα πού δέχεται ό Frazer.

Ή  ορθή λύση μέ τά αχνάρια δέχομαι δτι είναι άλλη, εντελώς δια
φορετική : Μιά νεοελληνική παράδοση (από τη Μάνη) μάς λέει μέ ποιόν 
τρόπο ή Παναγία επήγαινε νά μάθη νέα για τό παιδί της τις δύσκολες εκεί
νες μέρες τοΰ μαρτυρίου. ΙΙόνος καί καλωσύνη ήταν στήν, ψυχή της. Σέ κάθε 
βήμα της, δπου πατούσε τό πόδι τηί, μόλις τό σήκωνε φύτρωνε πίσω της καί 
από ένα μυρωδάτο χορταράκι. Γύριζε ή Μάννα αναζητώντας τό παιδί της 
καί ξοπίσω της ό τόπος γιόμιζε μυρωδάτο χορταράκι. Τό λένε τώρα «τής 
Παναγίας τό χορταράκι» καί τό χρησιμοποιούν γιατρικό σ’ αρρώστειες.’Από 
την ελληνική αυτή παράδοση φανερώνεται δα μιά μεταβίβαση ιδιοτήτων τοΰ 
ατόμου γίνεται πάνω στό μέρος πού πατάει. “Ενα μέρος τής ψυχής του μέ
νει πάνω σ’ εκείνο τό σημείο τής γης καί εξακολουθεί νά λειτουργή ανά
λογα. Γιά τούτο πολύ σωστά λέει 6 λαός μας γιά. τον άνθρωπο πού έχει, μο
χθηρή ψυχή: «Αυτός δπου πατάει, χορτάρι δεν ξαναφυτρώνει». Τόσο μοχθηρή 
εΐναι ή ψυχή του πού δπου έρθει σέ άμεση επαφή μέ τό χώμα, τό καίει."Ενα 
άλλο παράδειγμα είναι τό εξής : Ύπήρχεν ώς τελευταία ή πρόληψη σέ με
ρικά μέρη τής Ελλάδας δτι άν πάρης χώμα από τό μέρος δπου πατάει τό 
αριστερό πόδι ενός πού ματιάζει καί άν τό έχης φυλαχτό στό μωρό, αυτός 
ό βάσκανος τότε δεν ξαναμα.τιάζει τό παιδί. Βλέπομε οτι τόχώμα πού εκείνος 
πάτησε σώζει τις ψυχικές ιδιότητες εκείνου καί ξεματιάζει, ακριβώς δπως γ ί
νεται καί μέ τό φτύμα του—δταν φτύνη έ'να παιδί γιά νά μή τό βασκάνη. 
Δεν εΐναι χώμα απλό καί φτύμα σκέτο. Εΐναι χώμα καί φτύμα πού συναπο- 
κομίζουν μαζί τους τις ψυχικές Ιδιότητες τοΰ βάσκανου.

Ή  πίστη δτι στό μέρος πού πατάει καθένας άνθρωπος ή ζώο, εκεί 
μένει ενα μέρος τής ψυχής του καί των Ιδιοτήτων του, μιά τέτοια πίστη νο
μίζω ήταν εύκολο νά την δημιουργήση καί νά τήν άποδεχθή κάθε λαός 
σ ’ δλον τον κόσμο, μάλιστα δταν βλέπη τό καθημερινό καί εκπληκτικό παρά·
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δείγμα των σκυλιών, πού μυρίζουν τά άγνωστα αχνάρια εκατοντάδων δια* 
βατών, ξεχωρίζουν δλες τους τις ποικιλίες και πότε ανακαλύπτουν τον κύριό 
τους ύστερα από δεκάδες ολόκληρα χιλιόμετρα, και πότε βρίσκουν ποιόν 
ακριβώς δρόμο έχει πριν από ώρες ακολουθήσει τό θήραμα πού ζητούν. 
ι Μετάτά πιο πάνω μπορεί νά βγή τό και για πολλά άλλα είδη τής μα
γείας αξιόλογο νέο συμπέρασμα δτι δεν υπάρχει ό αποχωρισμός δύο πριν ξένων 
πραγμάτων—χώματος και ποδιού—πού έτυχε νά συνυπάρξουν γιά λίγο. Δεν 
είναι τό χώμα σκέτο και από τ’ άλλο μέρος ό άνθρωπος πού απλώς περνάει 
και προχωρεί. 'Αρχική πίστη πρέπει νά δεχτούμε πώς ήταν δτι υπάρχει ψ υ
χική ακτινοβολία, δτι μιά μεταβίβαση ιδιοτήτων τού ατόμου γίνεται πάνω 
στο μέρος πού πατάει. "Ενα μέρος τής ψυχής του έχει εκφρασθή πάνω σ’ ε
κείνο τό σημείο τής γης, μένει εκεί και εξακολουθεί νά λειτουργή και ν’ αν- 
τιπροσωπεύη τό άτομο πού απουσιάζει. Τό ψυχικό τούτο μέρος δεν εΐναι 
απομονωμένο άλλ’ εξακολουθεί νά είναι οργανικό τμήμα τής όλης ψυχής τού 
ατόμου μέ τήν οποία αποτελεί αδιαίρετο σύνολο. Κάθε πόνος στο επί μέρους 
κάνει και δλο τό σύνολο νά άλγη. 'Ωστόσο νά ξεκαθαρίσουμε στο νοϋ μας 
δτι στο αχνάρι που άπομένει πίσω, αυτό που υπάρχει , ένεργεΐ, βλάπτεται 
κλπ., δεν είναι το χώμα που προϋπηρχεν, άλλα ενα μέρος της ψνχής μας 
πον ίκεΐ  εξεφράσ&η και παραμένει. Στις αδύνατες και κοινές ψυχές ενα αδύ
νατο ψυχικό μέρος απομένει στ1 αχνάρι τους καί σύντομα εξατμίζεται κι αυτό. 
Στις δυνατές ψυχές Α γίω ν και Η ρώων ή ψυχική επίδραση απομένει ισχυρή 
και μόνιμη.

Καί από ξένα έθιμα τό σημερινό μας συμπέρασμα γίνεται φανερό. 
Μιας φυλής (Frazer, ένθ’ άν. σ. 212) οι άνθρωποι δταν ΐδούν πατημασιά 
λαγού πάνω στο χιόνι καί πλάϊ στήν καλύβα τους, τό έχουν σέ μεγάλο κακό. 
Πιάνουν τότε προσεχτικά μέ μιά πλατεία κουτάλα δλο τό'γύρω χιόνι μέ τήν 
πατημασιά καί τό αναποδογυρίζουν θάφτοντας έτσι τό αχνάρι τού λαγού. 
Τήν ΐδια στιγμή λένε «τώρα θάφτω την ψυχή τού λαγού». Ό  λαγός εκείνος 
θά μείνη χωρίς ψυχή καί θά ψοφήση, πιστεύουν.

Αλλά τό πράγμα εξηγούν μέ σαφήνεια τά ελληνικά παραδείγματα 
λαϊκού βίου. “Αν μιά γερόντισσα πάη σέ μοναστήρι καί τής δείξουν τό ση
μείο δπου λένε οτι πάτησεν ένας "Αγιος, εκείνη συνεπής μέ τον εαυτό της 
θά σταθή μέ εύλάβεια καί θά προσκυνήση φιλώντας τήν πέτρα στο σημείο 
έκεϊνο. “Αν τή ρωτήσετε γιατί, θά δώση τήν ορθή ψυχολογική ερμηνεία : 
«Παιδάκι μου, τούτο δέν είναι σκέτο μάρμαρο. 'Από την ώρα πον πάτησε 
πάνω τον ο "Αγιος, κάτι είναι μεινεμένο άπδ τή χάρη του πάνον στήν πέ
τρα». Στήν αρχαιότητα, στήν Πανδοσία τής Ταπυγίας έδειχναν σημάδια 
από τά αχνάρια τού Ηρακλή καί τούς εφέροντο μέ εύλάβεια χωρίς κανείς 
νά πατάη επάνω τους. Τό μεσαίωνα στήν Πόλη, στη μονή τής Παναχράν
του έδειχναν καί φυσικά έπροσκυνούσαν σημάδι από τ’ αχνάρι τού Άποστό-
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λου Παύλου. Καί ύπήρχεν ή προφητεία που έλεγεν ott ο βασιλιάς των 'Ελ
λήνων «ΐχνόποδα ζητήσει Πέτρου και Παύλου, και κατασπασάμενος δώσει 
αίνον Κυρίφ τφ Θεφ». (Βλ. Πολίτου, Παραδόσεις 2, 735).

Χαρακτηριστική είναι ή ακόλουθη θρακική παράδοση πού μιλάει για 
αχνάρι τού Χριστού καί περιγράφει τή λατρεία πού αποδίδεται έκεΐ. Ουσια
στικά βέβαια πρόκειται για κάποιες κοιλότητες ενός βράχου πού έχουν χρι 
στιανικό τοπωνύμιο καί δπου όμως τελείται παλαιό μαγικό έθιμο άσχετο μέ τή 
χριστιανική διδασκαλία. Ωστόσο εκφράζεται πολύ καθαρά ή λαϊκή ψυχο
λογία πού παραδέχεται δτι οτδ σημείο πού έπάτηοε κάποτε δ Χριστός άπέ- 
μείνε έκεΐ ενα^μερος χών θαυματουργών Ιδιοτήτων τον και εξακολουθεί νά 
άσκή τή θεραπευτική του ένέργεια. 'Η θρακική παράδοση επιγράφεται «'Η 
πατημιά τοΰ Χριστού» καί έχει ώ ; ε;ής : «Στήν Τσόρλου έξω στα μνήματα 
είναι μια πέτρα, σαν κάμαρη μεγάλη, καί καθώς πάτησε ό Χριστός βουλίαξε 
κ’ έγινε πατημιά.'Άμα βραδυάση τήν Παρασκευή, παίρνεις αμίλητο νερό, τό 
βάζεις μέσα στήν πατημιά, σηκώνεσαι τό Σαββάτο τό πρωΐ πριν βγή ό ήλιος, 
τριγυρνάς τρεις φορές, κάνεις τρεις μετάνοιες κι’ ύστερα πλένεσαι. Είναι για 
τή θέρμη, τό ζούριασμα καί για τό μάτι. Ή  πατημιά έχει από πάνω ένα 
καπάκι σιδερένιο, τό κλειδώνουνε καί τό κλειδί τό έχει 6 καντηλανάφτης» ’)· 
”Ας προστεθή τελικά καί ένα μέρος από Λακωνικό μοιρολόι, δπου καθαρά 
φαίνεται δτι τό αχνάρι διατηρεί τις ιδιότητες εκείνου πού πέρασε :

Τή στράτα στράτα περπατώ, τ’ αχνάρι σου γνωρίζω 
και σκυφτώ νά τό μυρ ιστώ  καί δάκρυα τό γιομίζω a)

Β\
Σέ διάφορα μεσαιωνικά κάστρα μας μια ιστορία απομένει : Εχθρός 

μήνες καί χρόνους είχε ζωσμένο τό κάστρο, μά τό κάστρο δεν πατιόταν. Οΐ 
υπερασπιστές του, συνήθως λίγοι, τό προασπίζουν μέ ηρωισμό. Στο τέλος 
τό κάστρο παίρνεται, μά σχεδόν πάντοτε μέ προδοσία. Ή  βασιλοπούλα πού 
έχει τό κάστρο είναι μυθική, τουλάχιστο στις πιο πολλές περιστάσεις. Είναι 
τόσο ωραία, πού πολλές φορές —ό'χι δλες—τό κάστρο παίρνει τ’ ό'νομά του 
από τήν ομορφάδα της και λέγεται Κάστρο τής Ώριάς, τό κάστρο τής ωραίας. 
Τέτοια κάστρα τής Ώριας είναι αρκετά στήν 'Ελλάδα, στα Τέμπη, στήν Κυ· 
νουρία, στα νησιά τού Τονίου, στή Στερεά, στήν ’Ήπειρο, Μακεδονία, Ί μ 
βρο, Κρήτη, Κυκλάδες. Ή  παράδοση συχνά θέλει τή βασιλοπούλα καί τόσο 1 2

2ίδ

1) 'Ελπινίκη Σταμούλη Σαραντή, Παραδόσεις τής Θράκης, Θρακικά 7 
(1935) 245. Κατά τήν άνπγραφή καί εδώ καί σείς άλλες παραδόσεις οί Ιδιόρρυθμοι 
Ιδιωματικοί γλωσσικοί τύποι άπλουστεύονται στους αντίστοιχους τής κοινής όμι ■ 
λουμένη; μας. Σέ καθ-αρώς λαογραφική μελέτη —πού ένδιαφέρεται μόνο για τό π ε
ριεχόμενο καί δχι γιά γλωσσικούς τύπους—ή Αναδημοσίευση αλλεπαλλήλων στρι
φνών Ιδιωματισμών σύγχυση φέρνει, καλό δεν φέρνει.

2) Βλ. καί ’Ιστορικόν Λεξικόν τόμ. 3 σελ. 876 άρθρ. αχνάρι 1.
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γενναία, πού μπροστά στην ταπείνωση και τή σκλαβιά προτιμάει τον ήρωικό 
θάνατο. Μόνη η καβάλλα στ’ άλογό της πηδάει από τις επάλξεις τοϋ ψηλού 
πύργου της ίσια κάτω στο βαθύ γκρεμό. Καμιά φορά, εκεί πού πατάει τό 
άλογό της, απομένει παντοτινή απόδειξη τό σημάδι τού πετάλου του πάνω 
στο βράχο.

Πάνε πολλά χρόνια πού ανέβηκα μαζί μέ άλλους στό μεγάλο Κάστρο 
τοϋ Πασαβά, στό δρόμο μεταξύ Γυθείου—Άρεοπόλεως. "Ακόυσα τότε τήν 
ίδια ιστορία, μάς έδειξαν τό μεγάλο βράχο καί μάς έβεβαίωσαν δτι σώζεται 
στό βράχο ενα σχήμα πού παριστάνει τή βασιλοπούλα καί ακόμη δτι μερικοί 
έχουν σκαρφαλώσει ώς έκεϊ καί έχουν ιδή καί τό σημάδι από τό πέταλο τοϋ 
αλόγου της. Ή  πονεμένη ιστορία θυμούμαι μάς εΐχε κάμει βαθύτατη συγ
κίνηση, όπως απλά καί είλικρινά τήν πίστευε καί τή διηγόταν σέ μάς δ χω
ρικός πληροφοριοδότης μας.

Τέτοια πεσίματα δεν ήταν έντελώς φανταστικά. Πολλοί γενναίοι υπε
ρασπιστές κάστρων έπολεμοϋσαν ώς τήν τελευταία στιγμή καί υστέρα προ 
τιμούσαν νά γκρεμιστούν παρά νά πέσουν στα χέρια καί τό αμφίβολο έλεος 
των εχθρών. "Ενα τέτοιο παράδειγμα άναφέρεται για τόν ηρωικό Λέοντα 
Σγουρό, τόν υπερασπιστή τοϋ “Ακροκορίνθου κατά των Φράγκων. Έπολέ- 
μησε μέ σπάνιο ηρωισμό ώ ; τό τέλος, καί μόλις είδε τό κάστρο νά τό κυ
ριεύουν ολόγυρά του έδωσε τού αλόγου του τότε δυνατή σπειρουνιά καί οι 
δυο τους, άλογο καί καβαλλάρης, έπήδησαν από τις ψηλές επάλξεις τοϋ *Α- 
κροκορίνθου προς τό βαθύ κενό καί τή δόξα '). 1

1) Παρόμοιο πέσιμο έγινε στις μέρες μας καί κανείς δέν έμαθε μέ βεβαιό
τητα άν ήταν αληθινό ή δχι. “Ωστόσο παντού άκούσθηκε τις πρώτες εκείνες μαύ
ρες μέρες της σκλαβιάς, τό 1941, δτι ό .τσολιάς, πού φύλαγε φρουράς τή σημαία 
μας στήν Ακρόπολη, μόλις είδε τούς Γερμανούς νά παίρνουν τήν Αθήνα έδωσε 
τή λύση πού ταίριαζε στό ρόλο του : Διπλώθηκε τή σημαία καί πήδησε κάτω άπό 
τόν 'Ιερό Βράχο σώζοντας τήν τιμή τοϋ συμβόλου'πού τό φρουρούσε ! ΤΚταν αλη
θινό τό πήδημα εκείνο ή ήταν μονάχα θρύλος πού όμως ό λαός τόν καμάρωνε 
καί τόν χαιρόταν σαν σίγουρη ιστορική πράξη ; Δέν ξέρω. Ξέρω όμως τούτο : "Αν 
υπήρξε μόνο θρύλος μέ ανύπαρκτη ιστορική βάση, διόλου δέν χάνει τήν άξια τού 
ήρωϊσμοϋ πού εκφράζει. Γιατί άν ύπήρξεν άληθινό Ιστορικό γεγονός, χό περιστα
τικό εκφράζει τήν ήρωϊκή ψυχή ενός ατόμου, άντάξιόυ στήν περίσταση. "Δν όμως 
ύπήρξε άρΰλος ανύπαρκτος στήν ιστορία, τότε τό πράγμα εκφράζει δχι ενός άτό· 
μου άλλά ενός λαού τήν ήρωϊκή ψυχή. Τό βαθμό ψυχικού πολιτισμού ενός λαού 
τόν κρίνομε άπό τά Ιδανικά πού λειτουργούν σάν ελατήρια τών πράξεων καί των 
ιδεών του. Καί στό περιστατικά εκείνο τού θρύλου τής Άκροπόλεως έχομε τήν έκ
φραση μιας θερμής πίστης πού σχεδόν Ισοδυναμεΐ μέ πράξη. Τό 1453 πέφτει ή 
Πόλη, κλαϊνε ολα ώς καί οι άψυχες εικόνες, όπως λέει τό δημοτικό τραγούδι. ’Α
μέσως δμως σκορπίζει παντού ό πανελλήνιος θρύλος πού βεβαιώνει πώς ό στερ
νός έκεΐνος βασιλιάς δέν έσκοτώθηκε. Κι* αύτός καί τά φουσάτα του μπήκαν σέ 
μιά μυστική σπηλιά, έγιναν μαρμαρωμένοι, θά βγαίνουν κάθε Πάσχα νά κάνουν 
στήν ‘Αγια—Σόφιά τή δική τους λειτουργία, καί θά καρτερούν πότε θάρθη τό

Πύ
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Τώρα μπορούμε νά κατανοήσω με γιατί μετά to αποφασιστικό πήδημα 
τής βασιλοπούλας απομένει πάνω στο σκληρό βράχο παντοτινό to σημάδι άπό 
τό πέταλο τοΰ αλόγου της. Είδαμε πιο πάνω ότι είναι παγκόσμια και συνε
πώς πανάρχαιη ή πίστη ότι στο αχνάρι τοΰ κοινού ανθρώπου γίνεται μετα
βίβαση ενός μέρους τής ψυχής του και απομένει εκεί πάνω στο πατημένο 
χώμα. Για τούς γενναίους δμως κυρίαρχο συστατικό τής ψυχής τους είναι 
ή γενναιότητά τους. Ή  ψυχική τους έκφραση είναι δλο αντρειοσύνη πού τή 
στιγμή τής ενέργειας τό βάρος της—όχι τό σωματικό—δεν αντέχει νά τό 
κρατήση ή γής κά'ι βουλιάζει. Τό1 λέμε ακόμη σήμερα: «Λεβέντης μιά φορά ! 
Περπατάει και σειέται ή γής, ή—πατάει καί βουλιάζει ό τόπος!» Είναι ή 
λεβεντιά πού έχει τό βάρος, και όχι οΐ πολλές οκάδες τοΰ κορμιού. Στο δη
μοτικό τραγούδι τό μάρμαρο κι ό βράχος τόσο εύκολα βουλιάζουν από τοΰ 
ανδρειωμένου τό θαρραλέο πάτημα, οσο εύκολα βουλιάζει τό λασπωμένο χώμα 
από τό πάτημα τοΰ κοινού θνητού. ’Αρκεί ένα παράδειγμα από ιό πάλεμα 
πού γίνεται στά μαρμαρένια αλώνια, σέ τραγούδι από τον «κριτικό κύκλο. 
Ή  σκηνή γίνεται ανήμερα στο πανηγύρι τοΰ "Αϊ—Γιοιργιοΰ :

...Έμπήκε κ3 έπροσκύνησε, κι3 εβγήχε κ’ έχαυχιώτουν:
—Τό ποιος είναι άξιος και καλός, ποιος είναι παλληκάρι,

πλήρωμα τοΰ χρόνου νά ξαναβγοΰν καί νά πάρουν οί "Ελληνες τήν Πόλη. Μέσα 
στό θρύλον αυτό βλέπουμε πώς ή χώρα σκλαβώθηκε, μά ή εθνική ψυχή έμεινε 
αδούλωτη, μέ άκράδαντη τήν πίστη στό βέβαιο όνειρο τοΰ απελευθερωτικού λυ ■ 
τρωμοϋ. Τό 1941 ξαναπέφτει μιά ελληνική πρωτεύουσα. Βέβαια θάρθουνε μαύρες 
μέρες, βέβαια θά βρεθούν καί άνθρωποι πού θά φτάσουν σέ ύποπτες συναλλαγές 
μέ τόν εχθρό. Μά σχεδόν όλες οί πτώσεις στην ελληνικήν ιστορία καί στή μυθο
λογία της γίνονται αντάξιες στήν περίσταση. Τό λαϊκό αίσθημα, πιστεύοντας 
θερμά και μέ συγκίνηση τόν πιό πάνω θρύλο, άπεδείκνυε πώς καί ή πραγματικό
τητα τέτοια οφείλε νά είναι. *0 τσολιάς εκείνος ό στερνός φρουρός τής σημαίας 
μας οφείλε, κατά τό λαϊκό αίσθημα, μαζί της νά πηδήση στό κενό, όπως πηδούν 
τόσοι καί τόσοι ήρωες στά κάστρα πού τά παίρνει ό εχθρός. "Αν αληθινά έγινε 
τό πήδημα, τό ήρωϊκό εκείνο άτομο ύπήρξεν άξιος δέκτης καί εκφραστής τού γε
νικού αισθήματος. "Αν όχι, υπήρξε ταπεινός εκπρόσωπός του στήν τραγική εκείνη 
στιγμή Πάντως τό γεγονός άν συνέβη ή οχι, δέν μεταβάλλει τήν αξία πού είχε ή 
εκφρασμένη πίστη τού Ελληνικού "Εθνους.

‘Υπό άλλες περιστάσεις μπορούσε νά βρεθούν κάποιες κοκκινίλες στους 
βράχους, στή ρίζα τής Άκροπόλεως, καί νά δείχνονται σαν τάχα σημάδια άπό τό 
αίμα τού ήρωα. Τέτοιες κοκκινωπές πέτρες, πού τις ερμηνεύουν σάν σημάδι άπό 
τό αΐμα άδικοσφαγμένων μαρτύρων, μπορούμε νά τις βρούμε σέ πλήθος μεσαιω
νικά μνημεία μας, θρυλική αντανάκλαση τοΰ άφθονα χυμένου εθνικού αίματος. 
"Ισως τό πιό γνωστό ιστορικό παράδειγμα νά είναι ή γνωστή πέτρα στή Μητρό
πολη τού Μυστρά, άκόμη κόκκινη άπό τό αίμα τοΰ έκεΐ σφαγμένου Ιεράρχη. Τέ
τοια αΐματα ούτε τά χρόνια ού'τε οί βροχές τά ξεπλένουν. Μένουν ζωηρά καί ανε
ξίτηλα τόσους αιώνες, όσους ζωηρή μένει καί ή λιακή πίστη πού άναφέρεται στήν 
άξια τής θυσίας πού έγινεν έκεΐ.
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ποιος έχει στήθη μάρμαρο και χέρια σιδερένια
νά πάμε να παλέψωμε σέ μαρμαρένιο αλώνι ;
...Και κεΧ πού πάτειε δ Τσαμαϊδός έβούλλωνε τ’ αλώνι,
καί κεΧ πού πάτειε τό παιδί έβούλλωνε κ’ έβύθα ').
Τό ΐδιο γίνεται μέ τή βασιλοπούλα στο Κάστρο τοΐί Πασαβά. Τή 

στιγμή πού εκείνη πραγματοποιεί τδ αποφασιστικό πήδημα, ή ψυχική της 
κατάσταση είναι δλο αντρειοσύνη, συμπυκνωμένη καί δυναμική σαν πανί
σχυρος ηλεκτρικός συσσωρευτής πού έρχεται ξαφνικά σέ επαφή μέ κάποιο 
αντικείμενο και διοχετεύει σ’ αυτό τή δύναμη από τό ρεύμα του. Στο κύριο 
αποφασιστικό πάτημα τοΰ άλογου πάνω στό σκληρό βράχο, τό δυνατό ψ υ 
χικό ρεύμα μεταδίδεται στό σημείο τής πατημασιάς. Καί επειδή πρόκειται 
για στιγμή πού είναι έκφραση μιας τέτοιας γενναίας απόφασης, δ σκληρός 
βράχος δεν αντέχει την ψυχική δύναμη καί υποχωρεί.

Γ'.
Υπάρχουν ελάχιστες σχετικές παραδόσεις δπου άναφέοονται Τιτάνες 

μέ πελώριες διαστάσεις xul δπου δ βράχος νά βουλιάζη από μόνο τό σωμα
τικό βάρος τέτοιων γιγάντων.

Σέ δλες τις πολλές άλλες περιστάσεις τό αποτύπωμα τού πατήματος 
πάνω σέ πέτρα διόλου δεν οφείλεται στό μόνο γεγονός δτι απλώς έπέρασεν 
από έκεΧ ένα ήριοικό πρόσωπο, πού βρισκόταν σέ κοινή ψυχική κατάσιαση, 
δηλ. ηρεμία καί αδράνεια. 5Άν συνέβαινε ένα τέτοιο, τότε δλος ο τόπος θά 
έπρεπε νά είναι μια ατελείωτη σειρά τέτοιων πατημάτων, πού θά έδειχναν 
κάθε μετακίνηση των ηρώων. Ένώ προκύπτει συμπέρασμα, δτι ζωηρή είναι 
ή επίδραση πού απομένει στό αχνάρι άν εξαιρετικά ζωηρή ήταν και ή ι|;υ- 
χική κατάσταση τού ενεργοΰντος εκείνη τή στιγμή ατόμου. "Εχω για τούτο 
τή γνώμη οτι τά πιό πολλά από ολα αυτά τά αποτυπώματα άχναριών πάνω 
σέ πέτρες—όπως περίπου καί δλα τά άλλα ίχνη πάνω σέ βράχους από δά
χτυλα, παλάμες, άλλα μέλη, άλλα αντικείμενα, δλα γενικώς τά σημάδια καί 
τά μαρμαρώματα—είναι αποτέλεσμα μιάς σπάνιας καί εξαιρετικά έντονης 
ψυχικής κατάστασης πού είδικώς τή στιγμήν εκείνη την εζησε δ πρωταγω 
νιστής τού θρύλου καί πού μέρος τής ψυχικής αυτής βαρύτητας άπέμεινε 
σφραγίδα στό βράχο.

Στις σκόρπιες παραδόσεις πού σέ διάφορα κεφάλαια τού έργου του 
αναφέρει δ μεγάλος λαογράφος Ν. Γ, Πολίτης {Παραδόσεις, τόμοι δύο), 
μπορούμε νά καθορίσουμε τοεΧς κύριες υποδιαιρέσεις αύτής τής γενικής 
κατηγορίας, πού αφορά την έκφραση έντονης ψυχικής ενέργειας : 1) Θρη* 
σκευτική συγκίνηση. 2) Σύγκρουση δυο δυνατών οντων, πάλη αποφασιστική 1
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1) Passow, Τραγούδια Ρωμαιϊ/ΐα I860, σελ. 370, άριθ\ 490: Βλ. καί Σπ. 
Ζαμπελίου, "Ασματα δημοτικά τής Ελλάδος άριΌ. 702.
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για ζωή ή θάνατο. 3) ’Απίστευτο πήδημα τοϋ ανδρειωμένου ή του άλο
γου του μέ αποτέλεσμα την ύπερνίκηση ανυπερβλήτου άλλως εμποδίου.

Στην πρώτη  υπ ο δ ι α ί ρ ε σ η  υπάγονται τά δυο βαθουλώματα πού 
βλέπομε μέσα στη Σκήτη τοΰ Όσίου Παταπίου. Ή  μικρή γραφική σκήτη 
βρίσκεται στο βουνό πού είναι πάνω από τό Λουτράκι, έχει μοναδική προς 
τον Ισθμό θέα και μέσα στή μονή υπάρχει τό λείψανο τοϋ Όσίου και δυύ 
βαθειές γούβες στο βράχο τοΰ δαπέδου, σημάδια πού έγιναν από τά γόνατα 
τοΰ Όσίου στις μακρές ώρες τής θερμής προσευχής του. (’Από προσωπική 
μου επίσκεψη στον 'Όσιο Παιάπιο Λουτρακιού). Παρόμοια σημάδια απαν
τούν στο χωριό "Αγιοι Δέκα τής Κρήτης, στήν εκκλησία τοΰ χωριού. «Στήν 
εκκλησία των "Αγιων Δέκα είναι μια μαρμαρένια πλάκα, πού έχει κάτι βα
θουλώματα πού μοιάζουν σά γονατιές. Σ’ αυτήν έγονάτισαν οί άγιοι Δέκα 
δταν τούς έκοψαν τά κεφάλια. Και έμειναν στήν πλάκα οί γονατιές» ’).

- Σέ άλλη παράδοση από τή Μεσσαρά τής Κρήτης ο "Αι—Νικήτας 
αρπάζει από τά χέρια των κουρσάρων μια σκλάβα τους, χριστιανή, και την 
ξαναφέρνει στήν έκκλησιά τοΰ χωριοΰ της. «Κα'ι κεΐ πού πάτησε το άλογο 
τοΰ αγίου στήν έκκλησιά, φαίνεται ακόμη ή πετάλιά του στο βράχο»2 * 4). Στήν 
ίδια περίπτωση υπάγονται οί παραδόσεις και τά τοπωνύμια πού άναφέρον· 
ται σέ θεϊκά σημάδια, από τό χέρι ή τό πόδι τοΰ Χριστού καΐ από τό πέ
ταλο τοΰ μουλαριού τής Παναγίας. ‘Υπάρχει τοπωνύμιο «Πόδι τού Χριστού» 
στήν "Υδρα, δπου και παράδοση σχετική καί αχνάρι πάνω στο βράχο, κοί
λωμα σαν πάτημα ανθρώπου a). Στή Μάνη είναι παράδοση πού λέει γιά 
ποιο λόγο τό Μεσαίωνα 6 Ταΰγετος ονομαζόταν τό Πενταδάχτυλο. Έπέρασε 
κάποτε από εκεί ό Χριστός, λέει ή παράδοση. «Έχει πού γονάτισε ό Χρι
στός καί τώρα ακόμα φαίνονται δυύ γούβες σά γονατισιές. Κι’ εκεί π’ άκού- 
μπησε τό χέρι τό δεξι στο βράχο καί τώρα ακόμα ξεδιακρένεται βαθιά βαθιά 
στήν πέτρα μια απαλάμη καί πέντε σκαλισμένα δάχτυλα» *). Κοντά στά 
Φιλιατρά Τριφυλίας σέ έναν πώρινο βράχο, πού τον βαρούν τά κύματα, 
φαίνεται έ'να . αχνάρι μουλαριού. ’Εκεί, μάς λέει ή τοπική παράδοση, πα
ρουσιάσιμη ή Παναγία και έσωσε ένα καράβι από βέβαιο ναυάγιο. «Καί 
από τότε φαίνεται τ’ αχνάρι τοϋ μουλαριού τής Παναγίας άπάνου σ’ εκείνο 
τό πωρί» 5).

‘ Η δενχερη υποδ ια ί ρ ε ση  θυμίζει τούς στίχους τοΰ πιο πάνω άκρι- 
τικοΰ τραγουδιού καΐ επίσης μάς μεταφέρει στήν κορυφή τής Όχης στήν 
Εύβοια. Τό αρχαίο χτίριο πού υπάρχει πάνω στήν κορυφή τής Όχης έχει

1) Πολίτου, Παραδόσεις, I, 172 άρ. 314. Στα αποσπάσματα άπό παραδό
σεις, πού έδημοσίευσεν ό Ν. Πολίτης, γίνεται τροποποίηση τής ορθογραφίας καΐ 
μερικών ασυνήθιστων Ιδιωματικών τόπων.

2) Πολίτου, Παραδόσεις, I, 111 άρ. 199. 3) Πολίτου, Παραδόσεις, 2, 903.
4) Πολίτου, Παραδόσεις, I, 171 άρ. 310. ό) Πολίτου, Παραδόσεις, Γ, 108 άρ. 192,
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τό λαϊκό όνομα «τοΰ Δράκου τό Σπίτι». Έχει έμενε ο Δράκος πού τα πα
τήματα του φαίνονται ακόμη πάνω στους βράχους της κορυφής τής ’Όχης. 
Εκείνος καβάλλαγε το άλογό του και πήγαινε σ’ ένα γειτονικό χωριό, στα 
Ρούκλια, στην άγαπητικιά του. Γύριζε πίσω ώς τή ρίζα τού βουνού, εκεί 
γονάτιζε κ’ έμπαινε σέ μια σκοτεινή είσοδο απ’ όπου άνέβαινε ίσια πάνω 
έως την κορυφή τής 5'0χης. Ό ίδιος ειχεν άποκαλύψει στήν άγαπητικιά του 
τό μυστικό του, ότι κανέναν δεν εφοβόταν παρά μόνο την άγρια σκύλα τού 
αδερφού της. Κάποτε έφτασε ή μέρα τής φοβερής και στερνής πάλης. Ή  
σκύλα κυνήγησε τό Δράκο και τον επρόφτασε τήν ώρα πού εκείνος γονάτιζε 
νά μπή μέσα στή σκοτεινή είσοδο τού βουνού του. «Και φαίνονται σήμερα 
σέ μια πέτρα τα πατήματα τής σκύλας και τό γονάτισμα τού Δράκου» '). 
fΥπάρχουν σέ μερικά μέρη τοποθεσίες πού έχουν τό ό'νομα «τού Δράκου τό 
Πάτημα» a). Στήν Κεφαλονιά π. χ. είναι τό τοπωνύμιο «τοΰ Δράκοντα τά 
Πατήματα» 8). Αυτά τά ώρισμένα πατήματα είναι ευνόητο δτι άναφέρονται 
σέ κάποια ωρισμένη σκηνή, πιθανώς σκηνή μιας μεγάλης σύγκρουσης μέ 
κάποιο Δράκο. Μάρτυρες τής φοβερής εκείνης σκηνής άπέμειναν τά αχνάρια 
πάνω στο βράχο. Σχετικό θρύλο, πιθανώς θά διατηρούν οΐ γύρο) χωρικοί. 
Καμιά φορά όμως συμβαίνει οΐ σχετικοί θρύλοι νά σβήνουν και νά ξε
χνιούνται και απομένουν μόνο τά σύντομα τοπωνύμια, πού δμως καθαρά 
μας δείχνουν τι ιστορία ειχεν άλλοτε ζήσει εκεί και τοόρα έχει πεθάνει. Γιά 
τό λόγο τούτο, τροποποιώντας παλάιότερη γνωστή έκφραση άλλου έρευνη- 
τού, είχα άλλοτε τήν ευκαιρία τά τοπωνύμια τής κατηγορίας αυτής νά τά 
ονομάσω δχι απλώς «γεγλυμμένας επί τοΰ εδάφους έπιγραφάς», άλλα «επι
τύμβιες επιγραφές τής θαμένης τοπικής Ιστορίας» 4). Στο ό'νομα 'Ιστορία 
περικλείεται βέβαια κάθε ιστορία πού διηγούνται, αληθινή ή μυθική.

Στήν ίδια δεύτερη υποδιαίρεση μπορεί νά ύπαχθή μια παράδοση από 
τή Γορτυνία, γιά μιά μυθική βασιλοπούλα ενός κάστρου έίιεΐ. Τό όνομά της 
ήταν Μονοβύζα, και θυμίζει τις αρχαίες ’Αμαζόνες πού τό όνομά τους 'επί- 
στευαν οΐ αρχαίοι δτι είχε τήν ίδια σημασία, Έπιστευαν δηλ. οΐ αρχαίοι 
δτι πολλές ή όλες οΐ ’Αμαζόνες έκοβαν ίσως τό δεξί τους τό στήθος γιά νά 
μή τις εμποδίζη στον εύκολο καί γρήγορο χειρισμό τού τόξου των. (Ή  άρχ. 
λέξη μαζός σημαίνει μαστός, τό α σύμφωνα μ’ αυτή τή γνώμη είναι στερητ.}. 
Ή  γορτυνιακή παράδοση λέει ότι καί ή Μονοβύζα εϊχε νά παλέψη μέ εχ
θρούς. "Οταν τελικά εκείνοι έπήραν τό κάστρο της, ή βασιλοπούλα έγλύτωσε 
από μιά μυστική πόρτα μέ υπόγεια δίοδο. Στήν έξοδο τής διόδου μιά πλάκα 
τής έφραζε τό δρόμο. Τήν έρριξε καί πέρασε εξω στον κάμπο. «Ή  πλάκα 
εκείνη βρίσκεται ακόμη εκεί στον κάμπο' είναι μεγάλη δυο τετραγωνικά μέτρα 1

1) Πολίτου, Παραδόσεις, I, 221—222 άρ. 395. 2) Βλ. προχείρως Πολίτου, 
Παραδόσεις I, 221. 3) Πολίτου, Παραδόσεις 2, 992. 4) Περιοδικόν «Ό  Πάν» 17 
(1947) τεύχος 151, σελ. 50.
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και φαίνονται επάνω της τά πατήματα τής βασιλοπούλας καί των μπρο 
στινών ποδιών τοΰ μουλαριού πού καβάλληκεν δταν εβγήκε στον κάμπο» ‘)·

Σέ μιά άλλη παράδοση για την ίδια βασιλοπούλα σ,έ έ'να άλλο με
σαιωνικό κάστρο τής Γορτυνίας, στο Κάστρο τής Άκοβας, λέγεται μέ ποιο 
τρόπο εχασεν ή Μονοβΰζα καί εκείνο τό οχυρό της, καί «από τό θυμό της 
έχτύπησε τό πόδι της τόσο δυνατά σ’ ενα μάρμαρο εκεί μπροστά στην πόρτα 
τοΰ κάστρου, πού ακόμη φαίνεται τό αχνάρι της σ’ αυτό τό μάρμαρο» a).

Δ'.
Τρίτη ύποδ ία ί ρ εαη  αποτελεί ή ομάδα τών παραδόσεων, όπου κεν 

τρικό τους επεισόδιο είναι ένα απίστευτο πήδημα τοΰ ήρωα, μόνου ή έφιπ
που, μέ αποτέλεσμα τις πιό πολλές φορές την ύπερνίκηση εμποδίου ούσια- 
στικώς ανυπερβλήτου. Τέτοιες παραδόσεις υπάρχουν καί σέ άλλους λαούς, 
πράγμα πού σημαίνει οτι ύπόκειται παλαιότατο πρότυπο, κοινό σέ πολλούς 
λαούς. Στην Ελλάδα οι παραδόσεις αυτές αποτελούν πολυπληθή ομάδα, 
συνδέονται μέ πρόσωπα ήρώων πού πηδοΰν στις αντίπερα όχθες ποταμών ή 
πηδούν κάτω από ψηλούς γκρεμούς, καί προσωπικά έχω τή γνώμη ότι τό 
πρότυπό τους θά πρέπη νά συνδυασθή στενά μέ τις εξής δύο περιπτώσεις : 
α) Μέ τούς πολλούς και ποικιλώνυμους ήρωες τής αρχαίας μυθολογίας καί 
τής θρησκείας, άνδρες καί γυναίκες, πού από ψηλούς βράχους πηδοΰν πή
δημα μέγα, χωρίς νά πεθαίνουν άλλα συνεχίζοντας τή ζωή τους ή μέ την 
ί'δια ή μέ διαφορετική μορφή όνομα καί φύση δαιμονική, β) Τό είδος αυτών 
τών μυθικών αλμάτων—τών χρονικά παμπαλαίων καί τοπικά σχεδόν παγκό
σμιων—μέ τή γνήσια λαϊκή προέλευσή τους θά μάς βοηθήση ιδιαιτέρως νά 
εννοήσουμε την πανάρχαιη θρησκευτική καταγωγή τοΰ άλματος ώς αθλητικού 
αγωνίσματος στού; αρχαίους θρησκευτικούς αγώνες. Τή διπλή αυτή γνώμη 
ελπίζω νά αναπτύξω λεπτομερέστερα σέ άλλη ειδική ευκαιρία. Σήμερα αρκεί 
εδώ μια σύντομη παράθεση καί αξιολόγηση μερικών από τις σημερινές μας 
παραδόσεις τής κατηγορίας αυτής.

Μιά τέτοια παράδοση είναι ή πιό πάνω γιά τή βασιλοπούλα στο Κά
στρο ιοΰ Πασαβά στη Μάνη. Παράδοση γιά παρόμοιο πήδημα υπάρχει σχε 
δον σέ όλα ιά κάστρα τοΰ κύκλου τής Ώριάς, καί σέ μερικά μπορεί νά δεί- 
χνωνται σημάδια από τό αχνάρι της. Στις παραδόσεις πού ή κόρη πηδάει 
καί σκοτώνεται, τό σημάδι τοΰ ποδιού της ή τοΰ αλόγου της μπορεί—όταν 
ύπάρχη—νά τοποθετήται στην κορφή τοΰ ψηλού βράχου απ’ οπού πήδησε. 
Ή  περίπτωση αυτή είναι ή συχνότερη. ’Άλλοτε πάλι ιό σημάδι από τό πή
δημα είναι στο τέλος τοΰ πηδήματος γιά νά φανερώνη πόσο μακριά πράγ
ματι έφθασε τόάλμα. Κατά τον ίδιο τρόπο σέ άλλες παραδόσεις πολλοί ογκό
λιθοι δείχνονται γιά απόδειξη cm ώ ; εκεί εφθασε το λιθάρι πού αντίκρυ από 1 2

1) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 65 άριΈΚ 124.
2) Πολίτου, Παραδόσεις I, 66 άριθ. 125;
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τό βουνό ένας ήρωας ερριξε την ώρα κάποιου αγωνίσματος, στοιχήματος ή 
θυμοί) του.

Στον ίδιο κύκλο τής *Ωριάς δεν θά εδίσταζα νά περιλάβω καί την 
επομένη παράδοση {Πολίτου, Παραδόσεις, 1, 171, άριθ. 312) πού έπιγράφε' 
ται «Τής σκλάβας τ’ αχνάρι».Ή παράδοση είναι από τή Λάστα και τά Μάγου* 
λιανα τής Γορτυνίας καί έχει ώ ; εξής : «Στη μέση τής στράτας, πού πάμε 
από τή Λάστα στα Μαγόύλιανα, είναι σέ μια πέτρα ένα αχνάρι γυναικείο· 
λίγο παραπέρα ενα αχνάρι αλόγου. Οί Τούρκοι επιασαν μια τσούπα σκλάβα' 
Ή^σκλάβα κάνει τά σταυρό της, καβαλλάει στ’ άλογο καί γίνεται άφαντη. Καί 
άφησε σημάδι τ ’ αχνάρια». Βλέπομε εδώ τά βασικά στοιχεία τού μύθου τής 
*Ωριάς : Τούρκοι έχουν ζώσει τον τόπο καί ή αιχμαλωσία αναπόφευκτη. ‘Η 
κόρη δμως ανεβαίνει στ* άλογο καί στη συνέχεια ακολουθεί τό μέγα πήδημα. 
3^ήν πέτρα έμειναν σημάδια τό αχνάρι τής κόρης καί τού αλόγου της.

Παρόμοια είναι μια παράδοση από την ’Αρκαδία τής Κρήτης, όπου 
υπάρχει τό τοπωνύμιο «τού Πατέρα ιό Πήδημα». 'Η παράδοση έχει ώς 
εξής: «Στην επανάσταση τού εικοσιένα εκυνηγούσαν οΐ Τούρκοι έναν άγιο 
πατέρα. Τον κατάφτασαν καί τον περιόρισαν στην άκρη τού γκρεμού, πού 
είναι κοντά στο Χόνδρος. Κι’ αυτός από εκεί ψηλά έπήδησε κάτω, καβάλλα 
στο μουλάρι καί δεν έπαθε τίποτα. Καί έμεινε σημάδι στο βράχο ή πετάλιά, 
καί τό λεν τό μέρος γι’ αυτό τού Πατέρα τό Πήδημα» ‘). Σέ μιάν άλλη πα* 
ράδοση άναφέρονται τά αχνάρια πού άπέμειναν από δυο τεράστια πηδήματα 
τού γενναιοτάτου των ηρώων, τού Διγενή ’Ακρίτα. Ή  παράδοση είναι από 
τήν Κύπρο καί αναφέρει : «Οι πατησιές τού Διγενή είναι στην Μαραθάσαν. 
Έπήδησεν από τό Τρόοδος καί μέ άλλο ένα πήδημα εύρέθηκε στην άκρο- 
θαλασσιάν» 2). Ή  παράδοση μάς θυμίζει τήν έξοχη εικόνα πού μάς δίνει ο 
'Όμηρος για τον ώργισμένον Απόλλωνα, όπως εκείνος ξεκινάει από τόν 
’Όλυμπο γιά τήν Τροία καί προχωρεί δρασκελώντας από κορυφή σέ κορυφή 
ενώ στούς ώμους του άντιβρονταν τά τόξα, ή φαρέτρα, τά βέλη.

Μια τθρακική παράδοση αναφέρει τό πέταλο από τό άλογο τού Κων- 
σταντίνου ΙΙαλαιολόγου. Ή  παράδοση (Θρακικά 11, 317) έχει ώς εξής : 
«Μπαίνοντας μέσα στο κάστρο τής Πόλης, απ’ τό Γεντίκουλε, βλέπεις δεξιά 
μεριά άπάνου στον κουλά, ίσαμε δυο μπόγια αψηλά, τό σημάδι άπ’ τό πέ 
ταλο τού Κωσταντίνου τού ΙΙαλαιολόγου».

Τή θρακική αυτή παράδοση τήν κατατάσσω στον κύκλο τών πηδη
μάτων γιά τούς εξής λόγους : Τό πάτημα τού αλόγου είναι «δεξιά μεριά 
άπάνου στον κουλά, ’ίσαμε δυο μπόγια αψηλά». ’Απ’ αυτό τό γεγονός καί 
μόνο νομίζω οτι δικαιούμεθα νά συναγάγουμε τήν υπόθεση οτι καί εδώ 1 2

1) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 172 άριθ. ΒΙδ.
2) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 63 άριθ. 119.
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πρόκειται για πήδημα από τον πύργο ψηλά Τό πήδημα τούτο χρονικά θά 
πρέπη νά εντοπιζόταν art; 29 Μαΐου 1453, ακριβώς την ώρα πού μπήκαν 
και εκύκλωσαν οΐ Τούρκοι τον αύτοκράτορα.'Έχομε και στην παράδοση αυτή 
εδώ, δπως και στις άλλες τής ίδιας κατηγορίας, τό τυπικό μοτίβυ δπου μιά 
μεγάλη σύγκρουση—ή πολιορκία ή άλωση—γίνεται, καί πάνου στο κρίσιμο 
σημείο ό ήρωας μέ ένα πήδημα γίνεται άφαντος και απομένει τό σημάδι από 
τό πέταλο τοΰ αλόγου ως μαρτυρία στην άκρη τοΰ γκρεμού ή τού βράχου ή 
τού κάστρου ή τοΰ πύργου. ‘Έτσι πηδάει ή Όριά και σκοτώνεται, έτσι ή 
Σκλάβα τής Λάστας και γίνεται άφαντη, έτσι ό "Αγιος Πατέρας τής Κρήτης 
και σώζεται, έτσι προφανώς ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και γίνεται άφαν
τος, ένας από τή στιγμήν εκείνη «μαρμαρωμένος βασιλιάς» κρυμμένος μέσα 
στη μυστική σπηλιά. Και άλλα τοπωνύμια παρόμοια δεν είναι άσχετα. Βλ. 
π. χ. «Στού Παπά τό Πήδημα», (Ν. Αονκοπούλον, Γεοίργιχά τής Ρούμελης 
σ. 163,), δπου τοπωνύμιο και σχετική παράδοση για πήδημα κάτου στόγκρεμό. 
Παρόμοιο είναι και τό συχνό κάπως τοπωνύμιο σέ ελληνικούς τόπους «τής 
Γριάς τό Πήδημα», δπου είναι πήδημα τοΰ δαιμονικού τούτου οντος καί 
άλλου εΐναι άπολίθωσή της—περίπτωση πού θυμίζει τό «μαρμαρωμένο βα
σιλιά». Μήπως άλλωστε καί ή Όριά δεν πηδάει και ύστερα δείχνουν την 
εικόνα της πέτρινη πάνου σέ κάποιο βράχο ; {Βλ. πιό πάνω περίπτωση τοΰ 
κάστρου Πασαβά).

Παρόμοια είναι καί άλλη θρακική παράδοση από ιό Σκοπό τής Α 
νατολικής Θράκης. «ΟΪ προπαπποΰδες λέγανε πώς τό κατεστραμμένο χωριό, 
τό Κάστρο, ήταν Ιλληνικό... Λέγανε ακόμα πώς κάποτε στα παλιά χρόνια, 
στό Κάστρο είχε καί βασιλιά, καί πώς τό παλάτι του ήταν πάνου στον «Καλέ» 
(βράχο απόκρημνο λίγο ψηλότερα από τό χαλασμένο χωριό). Πάνω στον «Κα
λέ» σέ μιά μιά μικρή πλατεία δείχνανε τον τόπο πού ήταν τό παλάτι καί σέ μιά 
άκρη μιά «άλογοπατιά» από τό άλογο τοΰ βασιλιά. Στή ρίζα τοΰ «Καλέ της 
Ά γιά Σωτήρας»—έτσι τό λέγαμε—ήταν μιά σπηλιά. Έκεΐ μέσα είχε κρυμ
μένο ό βασιλιάς τό θησαυρό του. ’Έλεγαν ακόμα οτι αυτή ή σπηλιά ήταν τό 
άνοιγμα μακρυνοΰ υπογείου δρόμου πού έφερνε στήν Πόλη» ’)■ Καί εδώ 
έχομε τό ίδιο τυπικό μοτίβο. Ή  άλογοπατιά από τ’ άλογο τοΰ βασιλιά ήταν 
πάνου στόν απόκρημνο βράχο, «σέ μιά άκρη» τοΰ βράχου, στό χείλος του, 
άπ5 οπού ασφαλώς επήδησεν 6 ηρωικός βασιλιάς στήν κρίσιμη στιγμή πού 
γινόταν ή άλωση του κάστρου του. ’Από τό κουρσεμένο κάστρο απομένει 
μονάχα ένας κρυφά θα μένος θησαυρός τοΰ βασιλιά καί ένα σημάδι αχνα
ριού άπό τό στερνό του πήδημα μέ τ5 άλογό του. Καί στό Κάστρο τοΰ Πα
σαβά μαζί μέ τό πήδημα τής βασιλοπούλας διηγούνται καί δείχνουν μέσα 1

Αχνάρια επάνω σέ βράχους

1) "Ελλη Καλόκαρδου, Λαογραφικά ϊκοποΰ "Ανατολικής Θράκης, Άρχεΐον 
ΘρακικοΟ Θησαυρού 13 (1946 —1947) σ. 145—146.
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στο κάστρο ενα ερείπιό, οπού είναι θαμένα to χρυσό ρολόι και τό χρυσό 
σπαθί τοΰ γέρου βασιλιά.

Ιδιαίτερο καί αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό στις παραδόσεις τής κα
τηγορίας αυτής εδώ είναι δτι συνήθως τό θαυμάσιο πήδημα γίνεται από τή 
μιαν όχθη ενός ποταμού ώς την άντικρυνή του όχθη. Σ’ αυτόν τον ρόλο οΐ 
πιο λαμπροί καί πιο όνομαστοί λαϊκοί ήρωες άναφέρονται, ενώ στα παρα 
μυθια δεν λείπει τό ίδιο τοΰτο μοτίβο. Άρκοΰν ως παραδείγματα οί ακό
λουθες πέντε παραδόσεις. Στη Σητεία τής Κρήτης φαίνεται πάνω σέ μια 
πλάκα τό σημάδι από τό πέταλο πού άφησε εκεί τό άλογο τοΰ Διγενή. «Ό  
Διγενής καβάλλα στ5 άλογό του μια φορά έπήδησε από τή μιαν άκρη στην 
άλλη τής ρεματιάς πού ’ναι κοντά στην Τουρλωτή. Και στο μέρος πού πά
τησε τ’ άλογό του φαίνεται σέ μια πλάκα ή πετάλιά του» ’). Στά τέτοια όμοια 
πηδήματα τοΰ Διγενή δεν είναι δύσκολο ν’ αναγνωρίσουμε τό μεγάλο πρό
τυπό τους, τό γνωστό κατόρθωμα όπου ό Διγενής ’Ακρίτας έφιππος έπήδησε 
τον Ευφράτη από την μιαν όχθη τοΰ πόρου ώς αντίκρυ στην άλλη.

Σέ μια μεσσηνιακή παράδοση τό πήδημα γίνεται από τον Ά ϊ — 
Γιώργη, τό λεβέντη καί καβαλλάρη "Αγιο. Στο χωριό Γιάννιτσα τής Μεσ
σηνίας, κοντά στο μοναστήρι τής Διμιοβας, έβγαινε—λέει ή παράδοση— 
ένα στοιχειό κάθε χρόνο στο πανηγύρι καί έτρωγε δυο από τούς πανηγυ 
ριώτες. Είδαν κι’ απόειδαν οι άνθρωποι τής περιφερείας κι’ αποφάσισαν 
νά πάψουν νά πηγαίνουν στο πανηγιίρι. Μά στην κρίσιμη εκείνη ώρα πα 
ρουσιάσθη δ "Αϊ—Γιώργης πού κυνήγησε καί σκότωσε τό στοιχειό μέ τό 
κοντάρι του. 'Όσο κρατοΰσεν ή καταδίωξή, τό στοιχειό έτρεχε γρήγορα «και 
για μίά στιγμή θά γλύτωνε, άλλ’ ό "Αγιος σφίγγει τά γκέμια τοΰ αλόγου 
του καί σηκώνεται αυτό στά πισινά του πόδια καί ρίχνει τά μπροστινά στο 
ρέμα άντίπερά καί μέ τόση ορμή πάτησαν σέ μιά πλάκα εκεί, πού έμειναν 
στην πλάκα οί βοΰλλες τών πετάλων καί φαίνονται ώς τά σήμερα» a).

Στη Ζάκυνθο υπάρχει τοπωνύμιο «τής Καλής τό Πήδημα» καί σ’ 
αυτό άναφέρεται σχετική παράδοση. Ή  Καλή ήταν μιά αντρογυναίκα. Μιά 
φορά ερχόταν φορτωμένη τρία μεγάλα λιθάρια, σαν μυλολίθαρα, «ξάφνου 
εύρέθηκε σ’ ενα λαγκάδι μεγάλο πού τό λένε τοΰ Φριάτη, όπου έτρεχε και 
πολύ νερό. Ή  ανδρειωμένη Καλή δεν τά έχασε’ έπήδησε τό λαγκάδι καί 
επέρασε ωραία. Μά μέ τό σάλτο πού έκαμε άντιστηλώθηκε πολύ καί έτσι 
έχώθηκε τό πόδι μέσα σέ μία πέτρα καί την εβούλλωσε, σά νάθελε πατήσει 
σέ λάσπη. Τοΰτο τό πήδημα στη σήμερο φαίνεται καί λέγεται τσή Καλής 
τό Πήδημα» Β). Νά σημειωθή οτι ή Καλή αυτή είναι δαιμονική ύπαρξη. 
Καλή ή Κάλω ή Κυρά Κάλω είναι ή άρχηγίνα σ’ όλε; τις Νεράιδες, ή πιο 1 2 3

1) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 63 άριθ. 120.
2) Πολίτου, Παραδόσεις 1’, 283—285 άριθ. 503.
3) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 68 άριθ. 129.
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όμορφη άπ’ όλες τ'ις όμορφες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πού δικαιολογούν νά 
την συνταυτίσουμε μέ την θεά Άρτέμιδα.

Τετάρτη παράδοση αναφέρεται από την Κεφαλονιά και μιλάει για 
τον Ηρακλή; «Κοντά στους Πρόννους υπάρχει στη λάκκα μία πέτρα μέ 
βαθουλώματα. Αυτά είναι αχνάρια ποδιών, πού μια φορά τον παλαιόν 
καιρό ό ‘Ηρακλή; ήθέλησε νά πηδήση από τον ένα βράχο στον άλλο και δεν 
ήμπόρεσε κα'ι έπεσε στην πέτρα επάνω, και την εβαθοΰλωσε μέ τό πάτημά 
του. IV αυτό ολο τό μέρος έκεΐ πλησίο, πού είναι καμιά δεκαπενταριά-εί
κοσι χωριά, τά λένε ώς τά τώρα ‘Αράκλι» *).

Μιά πέμπτη παράδοση άναφέρεται από τή Μακεδονία και μιλάει 
για ιό Μέγαν ’Αλέξανδρο. Στην περιοχή ανάμεσα Κοζάνη καΐ Γρεβενά 
περνάει ένας παραπόταμος τού ’Αλιάκμονα, ό Βενετικός. Σέ κάποιο σημείο 
ό Βενέτικος στενεύει και οί άντικρυνές του όχθες είναι δυο κάθετοι γυαλι
στεροί βράχοι. Έκεΐ σήμερα υπάρχει χτισμένο γεφύρι. Ή  τοπική παράδοση 
λέει ότι στο σημείο εκείνο ό Μέγας ’Αλέξανδρος πήδησε αντίπερα τό πο
τάμι, καβάλλα στ’ άλογό του τό Βουκέφαλο. ’Από τότε έμεινε πάνου στο 
βράχο τό αχνάρι από τό πέταλο τού άλογου του 2).

Ε\
Πόσο παλαιό χρονικά είναι αυτό τό αχνάρι τών ανδρειωμένων πού 

τό συναντούμε πάνω σέ βράχους ; Τό παλαιότερο γνωστό μου παράδειγμα, 
φθάνει ώς τον καιρό τού Ηροδότου, ό όποιος, περιγράφοντας τά περίεργα 
έθιμα τού λαού τής Σκυθίαςκαί τις παραδόσεις τών έκεΐ Ελλήνων, αναφέρει 
ότι ύπήρχεν έκεΐ πάνω σέ βράχο σημάδι από τό αχνάρι τού ‘Ηρακλή, «ίχνος. 
‘Ηρακλέος» όπως τό ονομάζει (Δ, 82).

Τή μαρτυρία τού ‘Ηροδότου τήν εγνώριζεν ό μεγάλος λαογράφος μας 
Ν. Γ. Πολίτης καΐ τήν αναφέρει (Παραδόσεις σελ. 742) χωρίς όμως νά τήν 
σχολιάζη. ’Απ’ όσα ξέρω καΐ άλλοι ξένοι επιστήμονες, όσοι ασχολήθηκαν μέ 
τό αρχαίο κείμενο, δεν αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στήν πληροφορία. 
’Άλλωστε καΐ ό ϊδιος ό Ηρόδοτος δεν λέει περισσότερα πράγματα, ώστε 
φυσικό όλοι οί νεώτεροι απλώς νά διαπιστώνουν ενα αχνάρι τού αρχαίου 
ήρωα πού είχε μείνει πάνω στο βράχο, όπως ό ήρωας ήσυχος περπατούσε 
κάποτε σέ εκείνα τά μέρη., .

’Αξίζει όμως τόν κόπο νά προσέξουμε ιδιαιτέρως τό πράγμα, χρησι
μοποιώντας τις σημερινές όμοιες παραδόσεις γιά βοηθητικά μας σχόλια στο 
αρχαίο κείμενο. Ή  πιό πάνω π. χ. Κεφαλονίτικη παράδοση μέ τόν ΐδιο 
ήρωα Ηρακλή είναι διαφωτιστική. Είδαμε σέ όλη τή σημερινή κατάταξη καΐ 1 2

1) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 61 άριδ·. 114.
2) Πληροφορία τοϋ φίλου μου κ. Ά λ. Χαρολίδη, πού έχει σέ εκδρομή του 

πεζοπορήσει στά μέρη εκείνα καΐ ακούσε έκεΐ τήν παράδοση.
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στο κάστρο ένα ερείπιό, οπού είναι ιθαμένα τό χρυσό ρολόι και τό χρυσό 
σπαθί τοϋ γέρου βασιλιά.

’Ιδιαίτερο καί αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό στις παραδόσεις τής κα
τηγορίας αυτής εδώ είναι οτι συνήθως τό θαυμάσιο πήδημα γίνεται από τή 
μιαν όχθη ενός ποταμού ώς την άντικρυνή του δχ8η. Σ’ αυτόν τον ρόλο οΐ 
πιο λαμπροί καί πιο όνομαστοί λαϊκοί ήρωες αναφέρονται, ενώ στα παρα 
μΰθια δεν λείπει τό ίδιο τοΰτο μοτίβο. Άρκοΰν ώς παραδείγματα οι ακό
λουθες πέντε παραδόσεις. Στη Σητεία τής Κρήτης φαίνεται πάνω σέ μια 
πλάκα τό σημάδι από τό πέταλο πού άφησε εκεί τό άλογο τοΰ Διγενή. «Ό  
Διγενής καβάλλα στ5 άλογό του μια φορά έπήδησε από τή μιαν άκρη στην 
άλλη τής ρεματιάς πού ’ναι κοντά στην Τουρλωτή. Καί στο μέρος πού πά
τησε τ’ άλογό του φαίνεται σέ μια πλάκα ή πετάλιά του» ’)■ Στα τέτοια όμοια 
πηδήματα τοΰ Διγενή δεν είναι δύσκολο ν’ αναγνωρίσουμε τό μεγάλο πρό
τυπό τους, τό γνωστό κατόρθωμα όπου ό Διγενής ’Ακρίτας έφιππος επήδησε 
τον Ευφράτη από την μιαν δ'χθη τοΰ πόρου ώς αντίκρυ στην άλλη.

Σέ μιά μεσσηνιακή παράδοση τό πήδημα γίνεται από τον *Αϊ— 
Γιώργη, τό λεβέντη καί καβαλλάρη "Αγιο. Στο χωριό Γιάννιτσα τής Μεσ 
σηνίας, κοντά στο μοναστήρι τής Δίμιοβας, έβγαινε—λέει ή παράδοση— 
ενα στοιχειό κάθε χρόνο στο πανηγύρι καί έτρωγε δυο άπό τούς πανηγυ- 
ριώτες. Είδαν κ ι’ απόειδαν οΐ άνθρωποι τής περιφέρειας κι’ αποφάσισαν 
νά πάψουν νά πηγαίνουν στο πανηγύρι. Μά στην κρίσιμη εκείνη ώρα πα· 
ρουσιάσθη ό "Αϊ—Γιώργης πού κυνήγησε καί σκότωσε τό στοιχειό μέ τό 
κοντάρι του. 'Όσο κρατοΰσεν ή καταδίωξη, τό στοιχειό έτρεχε γρήγορα «καί 
για μιά στιγμή θά γλύτωνε, άλλ’ ό "Αγιος σφίγγει τά γκέμια τοΰ αλόγου 
του καί σηκώνεται αυτό στά πισινά του πόδια καί ρίχνει τά μπροστινά στο 
ρέμα αντίπερα καί μέ τόση ορμή πάτησαν σέ μιά πλάκα εκεί, πού έμειναν 
στήν πλάκα οΐ βοΰλλες τόδν πετάλων καί φαίνονται ώς τά σήμερα» 1 2).

Σΐή Ζάκυνθο υπάρχει τοπωνύμιο «τής Καλής τό Πήδημα» καί σ’ 
αυτό άναφέρεται σχετική παράδοση. 'Η Καλή ήταν μιά αντρογυναίκα. Μιά 
φορά ερχόταν φορτωμένη τρία μεγάλα λιθάρια, σαν μυλολίθαρα, «ξάφνου 
εύρέθηκε σ’ ενα λαγκάδι μεγάλο πού τό λένε τοΰ Φριάτη, οπού έτρεχε καί 
πολύ νερό. Ή  ανδρειωμένη Καλή δεν τά έχασε’ επήδησε τό λαγκάδι καί 
επέρασε ωραία. Μά μέ τό σάλτο πού έκαμε αναστηλώθηκε πολύ καί έτσι 
έχώθηκε τό πόδι μέσα σέ μία πέτρα καί τήν εβουλλωσε, σά νάθελε πατήσει 
σέ λάσπη. Τοΰτο τό πήδημα στή σήμερο φαίνεται καί λέγεται τσή Καλής 
τό Πήδημα» 3). Νά σημειωθή ότι ή Καλή αύιή είναι δαιμονική ύπαρξη. 
Καλή ή Κάλω ή Κυρά Κάλω είναι ή άοχηγίνα σ’ όλες τις Νεράιδες, ή πιο

1) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 63 άριΐΚ 120.
2) Πολίτου, Παραδόσεις Γ, 283—285 άριθ. 503.
3) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 68 άριθ. 129.



.Αχνάρια επάνω σέ βράχους

δμορφη άπ3 όλες τις όμορφες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πού δικαιολογούν νά 
την συνταυτίσουμε μέ την θεά ‘Αρτέμιδα.

Τετάρτη παράδοση άναφέρεται από την Κεφαλονιά και μιλάει για 
τον Ηρακλή: «Κοντά στους Πρόννους υπάρχει στη λάκκα μία πέτρα μέ 
βαθουλώματα. Αυτά είναι αχνάρια ποδιών, πού μια φορά τον παλαιόν 
καιρό δ 'Ηρακλής ήθέλησε νά πηδηση από τον ένα βράχο στον άλλο και δεν 
ήμπόρεσε και έπεσε στην πέτρα επάνω, και την εβαθοΰλωσε μέ τό πάτημά 
του. IV αυτό όλο τό μέρος εκεΐ πλησίο, πού είναι καμιά δεκαπενταριά-εΐ- 
κοσι χωριά, τα λένε ώς τά τώρα Άράκλι» *).

Μιά πέμπτη παράδοση άναφέρεται από τη Μακεδονία και μιλάει 
για τό Μέγαν ‘Αλέξανδρο. Στην περιοχή ανάμεσα Κοζάνη και Γρεβενά 
περνάει ένας παραπόταμος τοΰ ‘Αλιάκμονα, ό Βενετικός. Σέ κάποιο σημείο 
ο Βενετικός στενεύει και οί άντικρυνές του όχθες είναι δυο κάθετοι γυαλί* 
στεροι βράχοι. Έκεΐ σήμερα υπάρχει χτισμένο γεφυρι. Ή  τοπική παράδοση 
λέει οτι στο σημείο εκείνο δ Μέγας ‘Αλέξανδρος πήδησε αντίπερα τό πο
τάμι, καβάλλα στ3 άλογό του τό Βουκέφαλο. Άπό τότε έμεινε πάνου στο 
βράχο τό αχνάρι από τό πέταλο τοΰ άλογου του 1 2).

Ε\
Πόσο παλαιό χρονικά είναι αυτό τό αχνάρι των ανδρειωμένων πού 

τό συναντούμε πάνω σέ βράχους ; Τό παλαιότερο γνωστό μου παράδειγμα, 
φθάνει ώς τον καιρό τοΰ 'Ηροδότου, δ όποιος, περιγράφοντας τά περίεργα 
έθιμα τοΰ λαού τής Σκυθίαςκαί τις παραδόσεις των έκεΐ Ελλήνων, αναφέρει 
δτι ύπήρχεν έκεΐ πάνω σέ βράχο σημάδι άπό τό αχνάρι τού Ηρακλή, «ίχνος. 
Ήρακλέος» όπως τό ονομάζει (Δ, 82).

Τή μαρτυρία τού Ηροδότου την εγνώριζεν δ μεγάλος λαογράφος μας 
Ν. Γ. Πολίτης και την αναφέρει (Παραδόσεις σελ. 742) χωρίς όμως νά την 
σχολιάζη. ‘Απ' όσα ξέρω καί άλλοι ξένοι επιστήμονες, όσοι ασχολήθηκαν μέ 
τό άρχαΐο κείμενο, δεν αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην πληροφορία. 
‘Άλλωστε καί δ ίδιος δ 'Ηρόδοτος δεν λέει περισσότερα πράγματα, ώστε 
φυσικό όλοι οί νεώτεροι απλώς νά διαπιστώνουν ενα αχνάρι τού αρχαίου 
ηρώα πού είχε μείνει πάνω στο βράχο, όπως ο ήρωας ήσυχος περπατούσε 
κάποτε σέ εκείνα τά μέρη..

‘Αξίζει όμως τόν κόπο νά προσέξουμε ιδιαιτέρως τό πράγμα, χρησι
μοποιώντας τις σημερινές όμοιες παραδόσεις γιά βοηθητικά μας σχόλια στο 
άρχαΐο κείμενο. Ή  πιό πάνω π. χ. Κεφαλονίτικη παράδοση μέ τόν ’ίδιο 
ήρωα Ηρακλή είναι διαφωτιστική. Είδαμε σέ δ?,η τή σημερινή κατάταξη καί

1) Πολίτου, Παραδόσεις 1, 61 άριδ. 114.
2) Πληροφορία τοΰ φίλου μου κ. Ά λ . Χαρολίδη, πού εχει σέ εκδρομή του 

πεζοπορήσει στα μέρη εκείνα καί ακούσε έκεΐ τήν παράδοση.
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αξιολόγηση τών σχετικών παραδόσεων, όχι ιό αποτύπωμα του αχναριού ενός 
ήρωϊκοΰ προσώπου πάνω σέ βράχο είναι ειδικό αποτέλεσμα έντονης ψυχι
κής επίδρασης τοΰ πρωταγωνιστοΰ στην παράδοση. Σέ τέτοιο μέρος 6 ήρωας 
έζησε μιά δυνατή στιγμή τής ζωής του, σέ τέτοιο μέρος μια σκληρή πάλη 
έγινε ή έ'να μεγάλο άλμα έπραγματοποιήθη, πού για νά κατορθωτή θέλει 
και δύναμη και απόφαση ψυχική. Τώρα μέ τά νεοελληνικά αυτά συμπερά
σματα ας ξαναδιαβάσουμε τό κείμενο τοΰ 'Ηροδότου, « ’Ίχνος Ήρακλέος 
φαίνουσι έν πέτρη ενεόν, τό οίκε μεν βήματι άνδρός, έστι δέ τό μέγαθος δί- 
πηχυ, παρά τον Τύρην ποταμόν» (Δ, 82). Μέ σημερινά λόγια ή πληροφο
ρία σημαίνει : « ’Αχνάρι τοΰ Ηρακλή δείχνουν πάνω σε πέτρα νά ύπάρχή. 
Αυτό μοιάζει μέ πατημασιά άνδρός, είναι στο μάκρος του δυο πήχες και 
βρίσκεται πλάι στην όχθη τοΰ Τύρη ποταμού». Γίνεται ολοφάνερο τώρα 
ότι κάποια άρχαία τοπική παράδοση πρέπει νά υπήρχε, σύμφωνα μέ την 
οποία ο Ηρακλής (ή ό σωσίας του Σκυθικός θεός) είχεν άναγκασθή κ’ είχε 
στο μέρος εκείνο πηδήσει τον πλατύ σκυίΚκό ποταμό Τύρη από τή μιά του 
όχθη ώς τήν άλλη. Φαίνεται orι τήν παράδοση αυτή 6 πληροφοριοδότης του 
δεν τοΰ τήν είπε τοΰ Ηροδότου, γιατί ό τελευταίος ασφαλώς θά τήν έγραφε. 
’Αγαπάει πάντοτε νά γράφη κάθε ό'μορφη ιστορία καί αυτό είναι ή Ιδιοιί 
τερη χάρη τοΰ βιβλίου του.

Στο ’ίδιο τέταρτο βιβλίο τά Σκυθικά, μά πιο πριν αρκετά κεφάλαια 
(Δ, 8—10), 6 'Ηρόδοτος μάς διηγείται λεπτομερώς τήν ιστορία πώς ό ‘Η
ρακλής συνάντησε στή σπηλιά της μιά παράξενη Νεράιδα, μισή γυναίκα 
μισή δράκαινα, καί πώςάπ’ αυτούς γεννήθηκαν τρία παιδιά. Στή Σκυθία ό 
Ηρακλής είχε φθάσει επιστρέφοντας στήν 'Ελλάδα μαζί μέ τίς αγελάδες τοΰ 
Γηρυόνη πού είχε διαταχθή νά πάη νά πάρη καί νά φέρη στον Εύρυσθέα. 
Μιά νύχτα όμως μέ χιόνι καί κρύο ό ήρωας σκεπάστηκε μέ τή λεοντή του 
καί κοιμήθηκε. Το πρωΐ τοΰ έλειπαν τά άλογα πού τά είχε δεμένα στο άρμα 
του. «Ώς δ’ εγερθήναι τον Ήρακλέα, δίζησθαι, πάντα δέ τής χώρης επεξελ 
θόντα τέλος άπικέσθαι εις τήν Ύλαίην καλεομένην γήν» (Δ, 9). “Ολη τή 
χώρα γύρισεν ό ήρωας ψάχνοντας γιά τά άλογά του καί στο τέλος έφθασε 
στή σπηλιά τής Νεράιδας πού εκείνη τοΰ είχεν επίτηδες κλέψει τά άλογα.

Μετά τήν ιστορία αυτή καί μετά 72 άσχετα κεφάλαια ό Ηρόδοτος 
φθάνει νά μιλήση για τήν επαρχία γύρω στον Τύρη ποταμό καί τότε ανα
φέρει, άσχετη καί απομονωμένη, τή μαρτυρία γιά τό «ίχνος Ήρακλέος.... 
παρά τον Τύρην ποταμόν». Αέν μάς είναι αδύνατο νά συναρμολογήσουμε 
τώρα τά δυο επεισόδια καί νά συμπληρωθή ή άρχαία παράδοση πού π ι
θανώς έλεγαν "Ελ?,ηνες στις αποικίες τής Σκυθίας καί Σκύθες, καί πού 
ό 'Ηρόδοτος δέν αναφέρει παρά μόνο ένα μέρος της. "Ενας σημερινός λαϊ 
κός άνθρωπος θά τήν διηγόταν έτσι περίπου : «Ό  'Ηρακλής μόλις ξύπνησε 
καί είδε νά έχουν χαθή τά άλογά του από τό άρμα του, κίνησε πεζός κι*
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άρχισε ψάχνοντας δεξιά κι3 αριστερά, σ’ όλους τους τόπους της Σκυθΐας, 
Μόλις δμως έφτασε στον Τΰρη, τό πλάτος τοΰ ποτάμιου τον εμπόδιζε νά 
συνέχιση τό δρόμο του. Γεφυρι δεν ήταν πουθενά. Ό  Ηρακλής δμως ήταν 
βιαστικός και για τοΰτο δεν χάνει τον καιρό του. Δίνει ένα μεγάλο σάλτο 
καί βρέθηκε στήν αντίπερα όχθη τοΰ ποτάμιου. Έχει πού έφτασε στο βράχο 
και πάτησε τό πόδι του έμεινε για πάντα σημάδι τό άχνάρι τοΰ ηρώα. ’Αρ
γότερα βρήκε τ’ άλογά του και πια δέ ματαπερπάτησε πεζός στη Σκυθία. 
'Ωστόσο υπάρχει ακόμη τό αχνάρι του εκείνο, σαν πήδησε τό μεγάλο ποτάμι. 
Αυτό τό άχνάρι τό δείχνουν ως τα σήμερα. Βρίσκεται πάνω στο βράχο στήν 
δ'χθη τοΰ ποταμοΰ Τΰρη και είναι μεγάλο δυο πήχες. *Ίχνος ΉρακΠος 
ψαίγονσι b  πέτρτ}... τό μέγ<ιΰ·ος δίττηχυ, παρά τό* Τνρην ποταμόν».

Δεν υποστηρίζω οτι οπωσδήποτε θά υπήρξε μια τέτοια άρχαία πα* 
ράδοση ανάμεσα στους "Ελληνες τής Σκυθίας. 'Υποστηρίζω ότι, όπως τό 
επιβάλλουν αλλεπάλληλα νεοελληνικά πρότυπα : α) τό ίχνος παρά τον Τυρην 
ποταμόν προέρχεται από κάποιο πήδημα εκεί, και β) δεν αποκλείεται ή αρ
χική μορφή τής άρχαίας παράδοσης νά ήταν έτσι όπως πιο πάνω αναπαρι
στάνεται. Πάντως έτσι ασφαλώς θά ήταν, αν επρόκειτο γιά νεοελληνική 
εποχή.Αληθινά ή αμάρτυρη άρχαία παράδοση βρίσκεται σέ απόλυτη ομοιό
τητα μέ τις μεσαιωνικές και νεοελληνικές παραδόσεις μας, ποίι είδαμε πίό 
πάνω. Ό  αρχαίος 'Ηρακλής υπερπηδά στή Σκυθία τό μεγάλο ποτάμι, δπως 
σήμερα πηδάει ό ίδιος Ηρακλής στήν Κεφαλονιά, δπως πηδάει τό ρέμα ό 
'Ά ϊ Γιώργης στή Μεσσηνία, δπωςπηδάει ο Μέγας’Αλέξανδρος τό ποτάμι 
στή Μακεδονία, καί δπως στή Σητεία τής Κρήτης πηδάει ό Διγενής τή ρε
ματιά. "Ολοι οι τολμηροί και δημοφιλείς ήρωες πηδοΰν άντίπερα καί μένει 
τό άχνάρι τους πάνω στό βράχο. Δεν υπάρχει κανείς λόγος γιά νά μη συμ· 
βαίνη παρόμοιο καί στήν αρχαία εποχή, δπου έχουν τις ρίζες τους οϊ πιό 
πολλές μεσαιωνικές καί νεοελληνικές ϊδέες.

Αχνάρια επάνω σέ βράχους
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Α' ΜΑΛΥΤΟΥ

1. ΟΙ φωτώς το ν  Α ύγούοτον ,—Έκ της συνήθειας ήν ειχον οΐ πρό
γονοι ημών ν’ άνάπτωσι φωτιές καθ’ ώρισμένας έποχάς τοΰ έτους προς εξορ- 
κισμόν των κακών πνευμάτων και κάΟαρσιν της ατμόσφαιρας από την δυσμενή 
επί τούτης επήρειαν, έπεκράτησε και παρά τοϊς Μαδυτίοις ή συνήθεια ν’ 
άνάπτουν φωτιές κατά τήν παραμονήν τοΰ μηνός Αύγουστου και υπερπη- 
δώντες αύτάς νά λέγουν: «άκατος παράκστος καλώς μας βρήκε γή ακστος» 
τοΰτο δέ εγίνετο παρ’ αύτοΐς, δπως άφ’ ενός μέν καλοδεχθώσι τον μήνα 
Αύγουστον, καί άφ’ ετέρου δπως διά τών προκαλουμένων τούτων πυρών 
διασκορπισθοΰν κατά την άντίληψίν των τα κακά πνεύματα καί νοσογόνα 
σπέρματα. Προήρχετο δέ ή δοξασία αυτή, εκ τής προκαταλήψεως, ήν ειχον 
περί τοΰ μηνός Αύγουστου, θεωρούμενου ώς τοΰ κατ’ εξοχήν νοσογόνου μη 
νός' καθόσον κατά τήν διάρκειαν τοΰ μηνός τούτου, λόγφ> τοΰ μεγάλου καυ 
σωνος, εύκόλως άναπτΰσσονται αΐ διάφοραι μολυσματικοί άσθένειαι, επειδή 
αποξηραμένων τών ελών, δ άνεμος μεταφέρει τά εκ τούτων προερχόμενα νο
σογόνα σπέρματα εις τάς πόλεις, εξ οΰ καί ή μεταφορική ονομασία «Μαλά- 
ριά» ήτοι κακός αήρ, ώς συνήθως άποκαλοΰνται οΐ ελογενεΐς πυρετοί. Διά 
τοΰτο επρέσβευον δτι διά τών πυρών τούτων θά εγίνετο ό καθαρμός τής 
ατμόσφαιρας από τά νοσογόνα μιάσματα, τά όποια προκαλοΰν τάς διαφό
ρους επιδημίας (κατά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον καί $ 'Ιπποκράτης προς 
κατάπαυσιν τοΰ λοιμού συνεβοΰλευσε ν’ άπολυμάνουν τον αέρα καί τάς νο 
σογόνους εστίας από αδιάκοπες φωτιές, καθόσον παρατήρησεν δτι οΐ σιδη
ράδες καί οι γυφτοι δεν προσεβάλλοντο από τον λοιμόν), ετέλουν δέ προς 
τιμήν τοΰ Ήλιου καί τών 'Ωρών τοΰ έτους σχετικήν τινα εορτήν τοΰ «θερι
νού ήλιοστασίου» όνομαζομένην, κατά τήν όποιαν ήνάπτοντο φωτιές, έπή- 
δων άνωθεν αυτών καί εξηγγέλ?ιθντο διάφοροι οιωνοί καί κληδομαντίαι. Ή  
δοξασία αΰτη καί παρά τοϊς έβραίοις ήτο άσπαστή, κατά τούς παλαιούς χρό
νους, ώς αναφέρει καί ή 'Αγία Γραφή (Κεφ. Ε. 10) «ούχ’ εύρήσεται εν σοί 
περικαθαίρων εν πυρί μαντευομένοις μαντεία καί κληδονιζόμενοι»* ομοίως 
καί παρά τών Βυζαντινών, ή περί νοσηρότητος τοΰ μηνός Αύγουστου δόξα 
σία, διαιωνίσθη καί μέχρις ημών, διά διαφόρων παροιμιών ώς π. χ. «περί 
τής υγείας σου τον Αύγουστον έρωτα» ή «Αύγουστου δρΐμες στά νερά καί 
τοΰ Μαρτιοΰ στά ξύλα». Εις άλλα μέρη οΐ φωτιές αύται συνηθίζονται κατά 
τήν παραμονήν τοΰ Αγίου Ίωάννου 24 ’Ιουνίου. Τό έθιμον τοΰτο άνάγεται 
εις τούς παλαιούς χρόνους τοΰ χριστιανισμού, ώς μαρτυρεΐται καί ύπό τόΰ 
εκκλησιαστικού συγγραφέως Θεοδωρήτυυ, άκμάσαντος κατά τον Ε' αιώνα, 
καί συνεδέειαι πρός τινα παράδοσιν άναφερομένην εις τον βίον τοΰ 'Αγίου
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Ίωάννου. Κατ’ αυτήν επειδή ο “Αγιος ’Ιωάννης διέμεινεν, ώς επί to πλεΐ- 
στον, είς τήν έρημον, ήρέσκετο νά παραμένη εις μέρη δπου Ιφυοντο θυμά
ρια (φλισκούνια) διά ν’ άποφεΰγη τους ενοχλητικούς κώνωπας, καθόσον τά 
θυμάρια, ώς εκ τής διαπεραστικής αυτών οσμής, εμποδίζουν τήν εκκόλαψιν 
των ωαρίων των καί διά τοϋτο οΐ κώνωπες έναπέθετον τά ωάριά των εις 
άλλα χόρτα φυόμενα παρά τάς δχθας τών ποταμών καί είς ελώδη μέρη.

Ό “Αγιος ’Ιωάννης όμως, διά νά έμποδίση καί πάλιν τήν εκκόλαψιν 
τών ωαρίων τών κωνώπων, κατέστρεφε διά πυρών τά χόρτα ταΰτα καί όν
τως ήμποδίζετο ή μετάδοσις τών νοσογόνων σπερμάτων εις τάς πόλεις. Ώς 
εκ τουτου ό λαός μνημών τής παραδόσεως ταύτης εσυνήθιζε κατά τήν παρα
μονήν του * Αγίου Ίωάννου, άφ’ οΰ εσυναζεν εις σωρούς τά χόρτα ταΰτα, 
ν’ άνάπτη φωτιές μέ αυτά, καί επικαλούμενος τήν χάριν καί ευλογίαν τοΰ 
'Αγίου Ίωάννου, τον όποιον έπρέσβευον καί ώς προστάτην κατά τής ελονο
σίας, επήδων άνωθεν αυτών, λέγοντες συγχρόνως καί επικαίρους τινάς φράσεις. 
Είς τά Δαρδανέλλια αΐ φωτιές αυται τοΰ 'Αγίου Ίωάννου λέγονται «κακα- 
ρώνες» ήτοι κακαρώνω ’) καί μεταφορικώς θάνατος είς τά νοσογόνα σπέρματα 
ιώγ  κωνώπων. Μετά τό πέρας τής φωτιάς ταυτης έβαζον μία πέτρα είς τό 
μέσον καί εκαμναν ένα σταυρόν διά νά εμποδίζουν τις Νεράιδες νά περνούν 
από τή συνοικίαν καί νά μή φέρνουν άρρώστιες.

Κατά τήν διάρκειαν τών πυρών τούτων τυϋ 'Αγίου Ίωάννου επικρα
τεί ή συνήθεια νά καίωσι καί τούς «Μάϊδες» καθόσον εΐχον τήν άντίληψιν 
ότι καί τά μαγιάτικα ταΰτα στεφάνια αίωροΰμενα είς τάς προσόψεις των 
οικιών, όχι μόνον έπροφΰλαττον αύτάς από τό «μάτιασμα», άλλα καί συνε- 
λάμβανον τά νοσογόνα σπέρματα καί τά κακοποιά πνεύματα καί δεν τά 
άφηνον νά εΐσέλθουν είς τό σπίτι καί νά προξενήσουν κακόν είς τούς ενοίκους.

Κατά τήν παραμονήν πάλιν τοΰ μηνός Μαρτίου έρριπτον αγγεΐον 
πλήρες ΰδατος, όπισθεν διερχομένου προσώπου, λέγοντες «παρ’ τσ’ ψυλλ’ 
μας κι’ τσ’ κοργοί μας». Καί τοΰτο επειδή κατά τάν μήνα Μάρτιον ό ήλιος 
είναι λίαν καυστικός καί εΰνοεΐ τήν εκκόλαψιν τών ψύλλων καί τών κορέων, 
ελεγον προληπτικώς τήν φράσιν τούτην προς άπομάκρυνσιν τών ενοχλητικών 
τούτων ζωυφίων από τάς οικίας των. Προς προφΰλαξιν δέ από τήν επήρειαν 
τοΰ ήλιου επί τοΰ δέρματος, κατά τον μήνα Μάρτιον, όπως λέγει καί μία 
παροιμία «,τό Μάρτη ήλιος βάφει καί πέντε ξεβάφει» προσέδενον επί τοΰ 
καρποΰ τών χειρών των κλώσματα εξ ερυθράς και λευκής μετάξης, τά όποια 
ονομάζονται κοινώς «Μάρτηδες» καί τούς καίουν εις τό τέλος τοΰ μηνός. 
Τοΰτο είναι λείψανον τής άρχσίας Ελληνικής λατρείας τών Έλευσινίων 
μυστηρίων' κατά ταΰτα οΐ μΰσται έθετον εις τήν δεξιάν χεΐρα τοΰ καρποΰ 
κλωστήν «κόρκη» όνομαζομένην, άποδίδοντες είς ταυτην συμβολικήν έννοιαν

Σ. Δ. 1) Βλ. κακαρώνω Μ. φιλήνχα, Γλωσσογνωστικά, Ίομ. Α', σ. 188,
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μαντικής «ρύσεως, ώς άπομακρύνουσαν την έπενέργειαν κακοποιών δυνάμεων.
Εις τινα μέρη τής Θράκης θέτουν τούς Μάρτηδες τούτους εις το τέλος 

τοϋ μηνός κάτωθεν λίθου τινός' και αν μέν μετά 40 ήμέρας σηκώνοντες 
τον λίθον εύρουν μΰρμηκας, σημεϊον οτι ό κάτοχος τοϋ κλώσματος θά πλου
τίση, αν δέ ευρουν σκώληκας έπίστευον δτι θά πάθη ούτος κακόν, κατά την 
χρονιάν ταύτην.

Τοιαΰτα κλώσματα εκ κίτρινης δμως μετάξης έθετον περί τον καρπόν 
και qt πάσχοντες από ελώδεις πυρετούς. Έκράτει δέ 6 πάσχων ταϋτα επί 40 
ήμέρας καί κατόπιν κατά την εορτήν τής Άγιας Μαρίνης ή του Αγίου Ίω* 
άννου εκαιον ταϋτα λέγοντες συγχρόνως καί έξορκισμούς. Καί τούτο είναι 
παρμένον από κάποιον θρύλον, σχετικώς προς τόν "Αγιον Ίωάννην."Οτι δηλ. 
ό Άγιος ’Ιωάννης θέλων νά εύεργετήση την ανθρωπότητα, έδεσε μέ χρω 
ματιστά μετάξια δλες τις αρρώστιες' π. χ. μέ κίτρινο τούς ελώδεις πυρετούς, 
μέ κόκκινο την οστρακιά καί υΰτω καθεξής' κατόπιν έθαψε βαθειά στη γή 
τά μετάξια αυτά καί τά έσκέπασε μέ μίαν πέτραν. "ΟποιΟς λοιπόν ύπέφερεν 
από τις αρρώστιες «χυτές δεν εΐχ.ε νά κάμη τίποτε άλλο παρά νά επικαλεσθή 
την χάριν καί ευλογίαν τοΰ Αγίου Ίωάννου καί νά δέση περί τόν καρπόν 
τής χειρός του την ανάλογη χρωματιστή κλωστή τής άρρώστιας από τήν 
όποιαν έπασχε καί μετά 40 ήμέρας νά θέση ταύτην κάτω από μίαν πέτραν 
καί θά εγίνετο καλά ή προληπτικώς θά έπροφυλάσσετο από τήν αρρώστια αύ 
την, άν τυχόν καί ύπήρχεν επιδημία τις άνά τήν πόλιν.

2 . Ό Κλήδωνας .-—Ό Κλήδωνας έλκει τήν αρχήν έκ τής ’Ιωνικής 
λέξεως «κληδών», ήτις σημαίνει ένα είδος μαντικής προφητείας, σύνισταμέ 
νης από λέξεις καί φράσεις, αΐ όποΐαι έχουν προφητικήν σημασίαν. 'Θ κλή 
δωνας εγίνετο κατά τήν εορτήν τοΰ Αγίου,Ίωάννου 24η ’Ιουνίου. Τήν προ
τεραίαν τής τελετής νεάνιδες μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, εγέμιζον άγγειον μέ 
ύδωρ από τήν βρύσιν, τό λεγόμενον «αμίλητο νερό», (τό νερό τό έπερναν 
από τή βρύσιν μέ τό στόμα κλειστόν καί υΰτω πως έφθαναν ε’ις τό σπίτι) εν
τός τού αγγείου ερριπτον τά «ριζικάρικα» ήτοι νομίσματα, κομπία, δακτυ
λίδια κτλ. Τό δοχεΐον άφήνετο μέχρι πρωίας εΐς τήν δρόσον τής νυκτός καί 
ενφ εκαλύπτετο μ“ ένα ύφασμα ελεγον ούιω :

«Κλειδώνουμε τόν κλήδωνα στ’ άγιου Γιαννιοΰτή χάρη . 
κι\οποία έχει τόν καλόν νά δώσει νά τόν πάρει».

Κατά τό δειλινόν ήνοιγαν τόν κλήδωνα μέ τόν ακόλουθον στίχον : 
«ανοίγουμε τόν κλήδωνα στ’ άγιου Γιαννιοΰ τή χάρη 
κι οποία έχει ριζικό καλό, σήμερα νά τόν επάρει».

Εΐτα άπηγγέλλοντο διάφοροι στίχοι καί άνεσύρετο συγχρόνως καί άντικείμε 
νόν τι έκ τοΰ δοχείου* συμφώνως δέ μέ τήν έννοιαν ιού στίχου καί τήν σύμ- 
πτωσιν τοΰ έξαχθέντος αντικειμένου, εβγαξον συμπεράσματα ανάλογα τή?
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υπονοούμενης προτιμήσεως' π. χ. μία ή οποία ενδιεφέρετο για ενα φούρ
ναρη βγαίνει τό έξης :

«δ ΐδρως τοϋ προσώπου σου μοΰ φθάνει νά ζυμώσω 
κι* ή ροδοκοκκινάδα σου τό φοΰρνο νά πυρώσω» 

η τό «τ’ άλέντρι του οργώνει και την καρδούλα μου πληγώνει» 
αν επρόκειτο για γεωργό. "Αν δέ για ναυτικό βγαίνει τό έξης :

«βάλε πλώρη στο τιμόνι | και σέ προσμένει τό τριγώνι» 
ή «τό πριόνι σ’ πριονίζει [ την καρδούλα μου ραγίζει»
άν επρόκειτο για ξυλουργό και οΰτω καθεξής.

Έκτος από τον κλήδωνα τήν πρωίαν τής 24ης ’Ιουνίου επήγαιναν 
λίαν πρωΐ εις τήν ιθάλασσαν, δπου τ’ άγιασμα του 'Αγίου Ευθυμίου, έσυ- 
ναζον βούρλα και επερναν από τήν θάλασσα μια πετρά μέ τά φύκια καθώς 
καί άγιασμα. Έπιστρέφουσαι δέ εις τήν οικίαν ήνοιγον τά σεντούκια, έβγα
ζαν τον ρουχισμόν, τον όποιον εκρέμων επί τίνος σχοινιού επί τι χρονικόν 
διάστημα και ερράντιζον κατόπιν μέ τό άγιασμα τον ρουχισμόν καΦώς και τά 
σεντούκια. Μετά ταΰτα έβαζαν μέσα στά σεντούκια τά βούρλα σταυροειδούς, 
τή χορταριασμένη πέτρα, μιά πλάκα σαπούνι και κατόπιν έναπέθετον τον 
ρουχισμόν. Μέ αυτόν τον τρόπον ήσαν βέβαιοι δ'τι θά ψοφήσουν οΐ σκώροι και 
τά λοιπά ζωύφια. Πράγματι δέ ο άερισμός τοϋ ρουχισμού και ή μυρωδιά 
των βούρλων, ή οποία είναι λίαν διαπεραστική, δυναμένη εντός 40 λεπτών 
νά φονευση τους κτκώρους, επιδρά λίαν επωφελώς εΐς τον καθαρισμόν τοΰ 
ρουχισμού και προφυλάττει αυτόν από τά επιβλαβή έντομα. ‘Ωσαύτως προ- 
σεπάθουν νά σταθούν κατά τήν πρωίαν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, 
άμα τή ανατολή τοΰ ήλιου, κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά φαίνεται ολό
κληρον τό σώμα των, καθόσον ειχον τήν πρόληψιν οτι, αν ή σκιά τοΰ σώμα
τος δεν είχε κεφαλήν, θά ήτο τοΰτο κακό σημάδι διά tov ενδιαφερόμενον, 
κατά τήν χρονιά εκείνην.

3 ,  ΚαΧΧικάντζαροι — ’) Καλλικάντζαρος’ εκ τοϋ «καλλικιν» ήτοι δ 
έχων μακρυά πόδια καί άνήρ ανδράς άντζαρος, τουτέστι οΐ έχοντες μακρυά 
πόδια. Είναι δέ οΰτοι δημιουργήματα τοΰ Έλλ. λαοΰ μέ μορφές τερατώδεις 
ώς οΐ αρχαίοι Σάτυροι και οΐ οπαδοί τοΰ ΙΙανός! Εμφανίζονται κατά τάς 
παραμονάς τών Χριστουγέννων εΐς τάς πόλεις μέ τά ιδιόρρυθμα πλοιάριά 
των. Εΐς τήν Μάδυτον επίστευον οτι τοΰ 'Αγίου Άνδρέα «άντριώνονται», 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου «καραβιάζονται» καί φθάνουν κατ’ άρχάς εΐς τά 
Κοιλία «κόλπος τής Μαδυτου δπου ή αρχαία πόλις τών Κοιλιανών», καί 
έπειτα τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, δπότε ή ημέρα άρχίζει νά μεγαλώνη «σπυρί 
σπυρί» ώς λέγει 6 λαός, κατέρχονται εΐς τήν πόλιν τήν νύκτα διά νά παρα- 1

1) 01 Καλλικάνιξαροι Κωνστ. Ρωμαίου (απόσπασμα εκ των Blizatitinjsch 
Neugriechische Jahrbucher. 1947. Τόμ. ΙΕ', σελ. 49—78),
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μονεύσουν τά σπίτια εκείνα, οπού υπάρχουν άτακτα παιδιά χαΐ τεμπέλικα 
κορίτσια. Παραμένουν δέ είς τάς πόλεις καθ’ δλον τό 12ήμερον των Χρίστου 
γεννών καί ενδιατρίβουν, κατά τάς νύκτας, εις τούς ανεμομύλους καί εις τά 
τρίστρατα, καί αμα «λαλήσει ό πετεινός» φεύγουν καί πηγαίνουν «στα δρη 
καί στά ’βνά». Λέγουν οτι έπικάθηνται επί των ώμων των ανθρώπων, δταν 
συναντήσουν αυτούς εις τά τρίστρατα, οτι παίρνουν τή λαλιά άπό τά παλλη 
κάρια καί εισερχόμενοι εις τάς οΙκίας διά των καπνοδόχων την παραμονήν 
των Χριστουγέννων, λερώνουν τά φαγητά πού σιγοψήνωνται στο τζάκι. 
Διά τούτο εχριον τό καπάκι τής χύτρας με ζυμάρι, έβαζαν καί ένα πιάτο 
λουκουμάδες στο τζάκι, διά νά φάγουν καί νά γλυκαθούν5... καί έτσι νά μή 
πειράζουν τό φαγητό. Προσέτι έπίστευον οτι μιαίνουν τά αγγεία, τάς τρο- 
φάς καί την τέφραν, διά τούτο ή στάχτη αυτή τού τζακιού, ήτο ακατάλληλος 
γιά μπογάδα.... Προς αποτροπήν των πράξεων τούτων των Καλλικαντζά- 
ρων μετεχειρίζοντο διάφορα προφυλακτικά μέσα, ήτοι τό σημεϊον τού σταυ 
ρού δι5 αιθάλης επί των άγγείων, τό μαυρομάνικο μαχαίρι, ένα δαυλό αναμ
μένο καί δρθιο στο τζάκι καθ’ δλον τό διάστημα των Χριστουγέννων, ώς 
καί διάφορα άλλα «ξόρκια».

Κατά δέ τήν παραμονήν τών Φώτων, οπότε 6 λαός άγιάζει τάς οΐ 
κίας του, τότε οι Καλλικάντζαροι βλέποντες τούτο, φεύγουν άπό τάς πόλεις, 
καί πηγαίνουν είς τά λιμέρια ίων λέγοντες :

« ’Άντε νά πηγαίνωμε γιατ’ έρχεται ο τουρλοπαπάς 
με τήν άγιαστούρα του καί μέ τή βρεχτούρα του 
καί θά μάς άγιάση...»

Οΐ δέ Νεράιδες ήσαν ξωτικά ή άερικά πλάσματα, εμφανιζόμενα υπό 
μορφήν γοητευτικών γυναικών, ύπό τήν επήρειαν ιών οποίων οφείλονται 
διάφοραι ανεξήγητοι άσθένειαι καί ονόματα ώς π χ. μελαγχολίαι, άφασίαι, 
παραλυσίαι κ.τ.λ. κοινώς «Νεραϊδοκτυπημένοι» είς πρόσωπα επιρρεπή προς 
υπνωτισμόν ή αυθυποβολήν υποκείμενα. Προς θεραπείαν τών Νεραϊδοκτυ 
πημένων προέβαινον είς διάφορα ξόρκια, καθώς καί εις τήν παραμονήν επί 
40 ήμέρας εις τήν εκκλησίαν τού Άγιου Ίωάννου έν νηστείφ καί προσευχή, 
κάμνοντες σαρανταλείτουργα καί προσφέροντες «τάματα». Πράγματι δέ δ 
έκκλησιασμός τών ψυχοπαθών τούτων, καί ή παραμονή εις περιβάλλον μυ 
στικοπαθές καί ιερόν, αυξάνουν τήν αυτοπεποίθησιν προς τά θεΐα καί τήν 
πίστιν προς τήν εικόνα τού Άγιου Ιωάννου καί πιστεύουν άκραδάντως οτι 
Φά επιφέρουν τήν ΐασιν καί θά γίνουν καλά..Ή επενέργεια αυτή στηρίζεται 
έν πολλοις καί εΐ: τήν ιδιότητα τών άνθρώπων τούτων, οί οποίοι δέχονται 
ακτινοβολίας θαυμαστών όντων, ώς είναι « ί  εικόνες τών Άγιων.

4 . Τό Ρ ο υ μ ά ν ι .—Έγίνετο τοΰΧΟ κατά τήν Μεγάλην Δευτέραν, καθ’ 
δ παίδες έκάστης ενορίας κρατούντες σταυρόν έστολισμένον μέ στέφανον έκ 
βαΐων καί φέροντες κάλαθον πλήρη τεμαχίων άπό αποκόμματα υφασμάτων
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(κ. τζάιζαλα) καλούμενα περιήρχοντο τάς οικίας της ενορίας των ψάλλοντες 
άσμάτιόνντι και άφοΰ προσέθετον τό τεμάχιον υφάσματος επί τοΰ κρίκου 
τής οικίας, διά νά Εμποδίσουν δήθεν να είσέλθουν είς to σπίτι οΐ «ψύλλ3 κι5 
οι ποντικοί» ελάμβανον ώς αμοιβήν αυγά, τά όποια παρέδιδον κατόπιν είς 
την οικίαν τοΰ ΐερέως, φιλοξενούμενοι ΰπ3 αυτού διά τον κόπον των, μέ 
«χαλβά καί παζαρΐτες». Τό έν λόγο» ποίημα, κατά παράφρασιν προφανώς 
από άλλο παρόμοιον τοιοϋτον, υπό ιερέως τίνος, έχει οΰτω ;

«Σήμερα άλλος ουρανός, σήμερα άλλη μέρα 
σήμερον καταδέχεται Χριστός μέ τον δεσπότη, 
χαιρε πώλε χαϊρ3 άμνέ κι3 ό χορός των προφητών 
ψάλλει ήλθαμεν εδώ, ψάλλει ήλθαμεν έκεΐ 
ψάλλει κι3 ή εκκλησία μας, σήμερον καί αΰριον 
κι3 δλην την εβδομάδα..,, 
όξω ψύλλ’ κ3 οί ποντικοί καί μέσα τό ρουμάνι 
νά φάνε ποτκοκούραδα νά πέσουν νά ψοφήσουν 
τά κουκούλια σας πολλά, τό μετάξι σας βαρύ 
έχετε 3σεΐς έγεία, δόστε καί 3μάς πέντε αυγά».

Εις τό ποίημα τούτο παρατηροΰμεν δτι 6 παραφράσας άφοΰ εξιστο
ρεί κατά πρώτον την είσοδον τοΰ Χριστού είς τά 'Ιεροσόλυμα, καθημένου 
επί πώλου, προσθέτει δτι καθ3 δλην την εβδομάδα 0ά ψάλλη ή εκκλησία τά 
πάθη τοΰ Χριστού καί προτρέπει τούς χριστιανούς νά πηγαίνουν εις αυτήν, 
Εΐτα εισέρχεται είς τό συμφεροντολογικόν μέρος, ερχόμενος κατά πρώτον 
εις την οικοδέσποιναν νά μή εχη τό σπίτι της «ψύλλ3 καί ποντικοί» (εχθρικά 
δντα για τά κουκούλια) καί νά γίνουν τά κουκούλια της πολλά καί τό μετάξι 
της βαρύ. Λέγει ώς επωδόν καί χάριν ομοιοκαταληξίας «έχετε σείς εγειά,, δό
στε καί ’μάς πέντε αυγά».

Τό εθιμον τούτο πιθανόν νά έχη σχέσιν προς τά τών αρχαίων «χελι
δονίσματα», τά όποΐ«: έγίνοντο κατά την- τελουμένην εορτήν τής ύποδοχής 
τού έαρος, ήτις συνέπιπτε περί τάς άρχάς τού μηνός ’Απριλίου. 'Ο μήν ου- 
τος εθεωρεΐτο ώς απαρχή τής άνοίξεως, καθ3 ον αναζωογονείται ή φύσις καί 
επανέρχονται τά χελιδόνια, έξ ού καί ή ονομασία «χελιδονίσματα *)». Κατά την 
εορτήν ταύτην, παΐδες περιήρχοντο τάς οικίας άδοντες άσματά τινα, όπως 
λάβωσι παρά τής οΐκοδεσποΐνης κερμάτιόν τι ή αυγό. Ό πρώτος τού ομίλου 
έκράτει κυκλικόν στέφανον έξ άνθέων επί τού οποίου περιεστρεφετο ξύλινον 
ομοίωμα χελιδόνας. Τά δέ ςίσματα, τά όποια έψάλλοντο κατά τήν. εορτήν 
ταύτην, ώμοίαζον έν πολλοις προς τά ύπό τού Άδήναιου ποιηθέντα — καί 
πράγματι φράσεις τινές ιών ποιημάτων τού ’Αθήναιου (λόγιος επιγραμμα
τοποιός άκμάσας τον Β' μ. X. αΐώνα) είναι δμοιαι καί εχουσι τήν αυτήν έν- 1

1) Βλ. £τνλ. Π. Κ υρ taxiSov,. Έλλην. Λαογραφία, σ. 41.
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νοιαν προς το ανωτέρω περιγραφέν άσμάτιον (τό Ρουμάνι). Πιθανόν όμως 
και νά προέρχεται τοϋτο από έτερόν-τι ποίημα to οποίον αποδίδεται εις τον 
Ρωμανόν τον Μελωδόν, εξ ου καί η ονομασία «Ρουμάνι», οστις πολλά χω
ρία της *Αγ. Γραφής έχει παραφράσει καί πολλά έξ ιδίας ποιητικής φαντα
σίας, έγραψε καί έμελοποίησε, ως π. χ. τό κοντάκιον' «ή παρθένος σήμερον».

ό ,  ΟΙ δρφανο ί t o y  Π άαχα .—’Ορφανός ή καί άρφανός (εκ τοΰ άρ1 
καί φαίνω=φέγγω πολύ) άλλα πιθανόν καί έκ τοΰ (δρα φανόν=βλέπε τον 
φανόν=όρφανόν). Οι δρφανοί λοιπόν οΐ όποιοι ήνάπτοντο iv  Μαδΰτφ τό 
Πάσχα, πιθανόν νά έχουν την προέλευσίν των από τούς «πυρσούς» τούς 
όποιους έχρησιμοποίουν οί Βυζαντινοί προς μετάδοσιν ευφροσύνου τίνος γε
γονότος, μεταδιδόμενοι' μέσον αυτών έκ Κ)πόλεως άνά την άπέραντον Βυζαν
τινήν αυτοκρατορίαν εις διάστημα μιας ώρας, ώς λέγει ο Παπαρρηγόπουλος* 
Ή σαν δέ τοποθετημένοι οΐ πυρσοί ούτοι εΐς επίκαιρα μέρη τοΰ κράτους καί 
ήναπτον καδ’ ώρισμένα διαστήματα καί είς εξαιρετικός περιστάσεις, δίκην 
οπτικού τηλεγράφου, μεταδίδοντες οΰτω άναλόγως των χρωματισμών καί ανα
λαμπών, τάς οποίας έξέπεμπον, τάς διαφόρους ειδήσεις, ήτοι την ενθρόνι- 
σιν νέου βασιλέως, τάς νικάς, την Άνάστασιν τοΰ Χριστού καί οΰτω κάθε 
ξής. Ώνομάζοντο οΐ πυρσοί ούτοι «ώρονόμιον» καί οΐ φύλακες τούτων ελέ· 
γοντο «βιγλάτορες». Οΐ φύλακες λοιπόν οσάκις έβλεπον ν ’ άνάπτη ό αρχικός 
φανός τής Κ)πόλεως, έφώναζον δίδοντες τό παράδειγμα «δρα φανός καί κατά 
συγκοπήν—ορφανός» καί αμέσως ήναπτον διαδοχικώς καί άστραπιαίως ολοι 
οΐ φανοί, οΐ όποιοι εύρίσκοντο επί τών λόφων καί εΐς τά επίκαιρα σημεία 
τής αυτοκρατορίας.

Έκ τής γειτνιάσεως λοιπόν τών επί τών λόφων τής Άβύδου καί Ση- 
στοΰ τοποθετημένων πυρσών τούτων προς τήν Μάδυτον, οΐ οποίοι ήναπτον 
κατά ιδιαίτερον τρόπον, όπόταν έγίνετο εις τήν Κ)πολιν ή Άνάστασις τοΰ 
Χρίστου, βλέποντες οΐ Μαδύτιοι άνημμένον τον επί τής Άβύδου πυρσόν, ήνα- 
πτον καί ούτοι τον φανόν (ορφανόν,) επί τού λόφου τοΰ Ά γ. Αημητρίου, 
άναστήνοντες οΰτω καί δηλοΰντες οΰτω τό χαρμόσυνον τής Άναστάσεως καί 
εΐς τάς πέριξ πόλεις καί χωρία. Έκτοτε, ώς φαίνεται, έπεκράτησε παρά τοΧς 
Μαδυτίοις ή συνήθεια ν’ άνάπτωσι ορφανούς κατά τό Πάσχα πέριξ τών εκ
κλησιών εις έκδήλωσιν χαράς επί τή λαμπροφορώ Άναστάσει τοΰ Χριστού. 
Παραδόξως δε τό έθιμον τοΰτο μόνον παρά τοίς Μαδυτίοις Απαντάται, ένφ 
εΐς άλλα μέρη ουδόλως άναφέρεται τοΰτο κατά τό Πάσχα. Καί τοΰτο ΐσως 
επειδή ή Μάδυτος, καθαρώς ελληνική πόλις ούσα, καί επειδή έλαβε προνό 
μιά τινα παρά τού Σουλεϊμάνι, προσέτι δέ και επειδή οΐ κάτοικοι αυτής φ ι 
λήσυχοι καί νομοταγείς δντες, ουδέποτε παρείχον αφορμήν παρεξηγήσεων 
καί διά τοΰτο δεν ύφίσταντο περιορισμούς από τήν κυρίαρχον αρχήν, κατά 
τάς διαφόρους εκδηλώσεις τών θρησκευτικών αυτών καθηκόντων καί τήν τέ 
λεσιν πατροπαραδότων εθίμων τινών. Ήνάπτοντο δέ οΐ ορφανοί ούτοι από
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την παραμονήν τοΰ Πάσχα και διήρκουν μέχρι τής Κυριακής του Θωμά, 
οπότε έγίνετο κατά την ήμέραν ταύτην, καί τό κάψιμο τοΰ Όβρεγιοΰ. Δηλ. 
οΐ νέοι εκάστης ενορίας έκαμνον ένα ομοίωμα εβραίου, τό οποίον περιέφε* 
ρον άνά τάς οδούς τής ενορίας tojv, πυροβολοϋντες και συνάζοντες κόκκινα 
αυγά κα'ι κολοΰρες. Μετά τό πέρας τής περιφοράς τοΰ ομοιώματος τοΰ Ε 
βραίου μετέβαινον εις τό μέρος τοΰ ορφανού καί στήνοντες τούτο είς τό μέ
σον, εκαιον τά τελευταία υπολείμματα των φρύγανων, πυροβολοϋντες όμα· 
δον κατά τοΰ ομοιώματος’ κατόπιν τούτου έπεδίδοντο εις τό φαγοπότι τών 
συναχθέντων δώρων εις τι καπηλεΐον. Προς προμήθειαν τών άναγκαιοΰν- 
των ξύλων καί λοιπών εύφλεκτων φρυγάνων διά τούς ορφανούς τούτους, οί 
νέοι εκάστης ενορίας μετέβαινον κατά τάς Κυριακάς τής Μ. Σαρακοστής εις 
τον κάμπον καί έπρομηθεύοντο κορμούς δένδρων καί δεμάτια καμωμένα 
άπό αποκόμματα τών κλαδευθέντών κλημάτων (κ. κβέλες καί κληματσίδες): 
Συνήπτοντο δέ πολλάκις Όμηρικαί μάχαι, οσάκις συνηντώντο καθ’ οδόν at 
διάφοροι ομάδες καί τών άλλων ενοριών, καί τότε οπότε ένίκα ή μία εξ αυ
τών ήρχετο αυτή θριαμβευτικούς είς την εκκλησίαν τής ενορίας των προσκο- 
μίζο,υσα τά λάφυρα καί ώς έπινίκειον εφώναζον : «Πάλι ’μείς οι Πανα* 
γιάτδες για χέεε. ϊπ ΐπ οϋρααα ! !»

Κατά την Μ. Παρασκευήν έσυναθροίζοντο τά κορίτσια τής γειτονιάς 
είς την αυλήν οικία; καί εκεί έχοντα είς τό μέσον την εικόνα τοΰ ’ Εσταυ
ρωμένου, θυμιατό καί αναμμένα κεράκια, έψαλλον εναλλάξ έν είδος μοιρο 
λογήματος τις «θρηνικές ψαλμωδίες» διά τών οποίων εξιστορούντο τά πάθη 
τοΰ Χριστού. Τό έν λόγφ ποίημα τών Ορη νικών μελψδιών έχει οΰτω ;

«Τόν δάσκαλό μας πιάσανε οί άνομοι Εβραίοι 
πάνε νά τόν σταυρώσουνε μέ στο Πιλάτ’ τό σπίτι.
Σαν V  ακόυσε ή Παναγιά ληγόνεται καί πέφτει 
σταμνί νερό τήν περιχοΰν καί δυο κανάτια μόσχο 
τέσσαρα μέ ροδόστομο ώς πού νά τήν συνεφέρουν.
Πέρνει τό δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι' 
τό μονοπάτι τήν έβγαλε στοΰ τσίγγελη τήν πόρτα.
Ρωτά καί λέγει στον τσίγγελη τί κάμεις εδώ κάτω ; 
καρφιά μέ παραγγείλανε οί άνομοι ‘Εβραίοι 
αυτοί μέ είπαν τέσσαρα, μά.’γώ τά κάμνω πέντε...»

Καί εξακολουθεί είς τόν αυτόν ειρμόν ή δλη εξιστόρησις τών παθών Τοΰ 
Χριστού. Τή νύκτα τής Άναστάσεως κάθε νοικοκύρης μαζί μέ τή λαμπάδα, 
του έπερνε όταν Ιπήγαινε στήν Εκκλησία καί ένα κόκκινο αυγό, διάνά-δια- 
βασθή καί νά τό «τσουγκρίσουν» αναμεταξύ των, άμα ό ΐερεύς έλεγε τόν 
«καλόν τόν λόγο» δηλ τό Χριστός Άνέστη’ κατόπιν έλάμβανε ένα κόκκινο 
αυγό καί μια κουταλιά. ξυνόγαλο, τά οποία έσυνηθίζετα νά παραθέτουν οί 
επίτροποι προς ευλογίαν υπό τοΰ ίερέως καί διά τήν ευτυχίαν τής χρονιάς.
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Εις πολλά μέρη της Θράκης υπάρχει ή συνήθεια όπως κατά την Δευτέραν 
Άνάστασιν ό ΐερεύς δίδη ένα κόκκινο αυγό και ένα ποτήρι κρασί εις τούς 
χριστιανούς. Τούτο είναι έθιμον Βυζαντινόν και διά τούτο ο Πατριάρχης 
εξακολουθεί και σήμερον ακόμη νά μοιράζη εις τούς χριστιανούς κατά την 
δευτέραν ήμέραν τού Πάσχα κόκκινα αυγά, και νά στέλνη είς τό παλάτι, είς 
τούς πρεσβευτάς καί λογάδες τού "Εθνους, τσουρέκια καί κόκκινα αυγά, φι- 
λοκάλως χρωματισμένα1, μέσα σέ κόκκινο τούλι με πολυτελή πανεράκια,

Στήν Κριθιά κατά την καθαρά Δευτέρα εγίνετο ή «άνασκολόπισις» 
των κυνών (έθος ρωμαϊκόν) τό οποίον κατά τά τελευταία χρόνια άπηγορεύθη 
υπό τής Κυβερνήσεως και τότε έδεναν ενα γαζοτενεκέ στην ουρά των κυνών, 
οί όποιοι τρέχοντες είς τούς δρόμους προξενούσαν πανδαιμόνιου."Αλλα έθιμα 
των Κριθιωτών ήτο ό πανζουρλισμός τής εορτής των Α γίων Σαράντα (λεί* 
ψανον των Διονυσιακών μυστηρίων). Δηλ. έκαστη οικογένεια εκαμνε μια 
πίττα και κατόπιν μ’ ενα λαγήνι κρασί, περιήρχετο άνά τάς οδούς τού χω
ρίου, και εκερνοϋσε οΐονδήποτε συνήντα καθ’ οδόν και οΰτω καταντούσε 
όλοι οΐ κάτοικοι νά είναι μεθυσμένοι, ακόμη γυναίκες και παιδιά. ’Έλεγαν 
δέ τό εξής : «Σαράντα φας σαράντα πιής, σαράντα δόσ3 γιά τη ψυχή σ’».

"Αλλο έθιμο ήτο ή κραιπάλη τής. Πέμπτης τής Διακαινησίμου, ή 
όποια και αυτή είναι λείψανον τών Διονυσίων μυστηρίων. Κατ’ αυτήν ειθι- 
σται από τήν ήμέρα τού Πάσχα νά συνάζουν χρήματα απ’ όλους τούς κα 
τοίκους, μέ τά όποια ήγόραζαν αρνιά, τά όποια εψηνον' και κατόπιν κρα
τούντες στάμνας μέ κρασί και μέ τά ψημένα αρνιά επάνω σέ κοντούς, πε 
ριήρχοντο άνά τάς οδούς τού χωριού και έδιδον είς όσους συνήντων ένα τε- 
μάχιον κρέατος καί ένα ποτήρι κρασί, καί ούτω επεκράτει καθ’ όλην τήν 
ημέραν γλέντι καί διασκέδασις, χαρά και ευθυμία.

Θ. Ή 'η ια π ιβ ο ύ δ α *—'Η τελετή τής «πιρπιρούδας» (λέξις τουρκική 
σημαΐνουσα τον χειρώνακτα) έτελεΐτο έν Μαδύτφ έν καιρφ ανομβρίας. Κατ’ 
αυτήν έκτος τών λιτανειών καί αφιερωμάτων τά όποια έκαμνον οί γεωργοί, 
επικαλούμενοι τον "Υψιστον νά βρέξη, έσυνηθίζετο νά κάμνουν καί τό έθιμο 
τής πιρπιρούδας, ή οποία εγίνετο ως εξής : ΙΙαϊ; τις ένεδύετο διά ξηρών 
χόρτων καί παλαιών ενδυμάτων, κρατών επί τής κεφαλής του ένα ταψί άνά 
στροφα. Οΰτω πως περιεφέρετο άνά τάς οδούς τής συνοικίας τή συνοδεία 
καί άλλων παιδιών, τά όποια έφώναζον έν ρυθμφ: «Πιρπιρούδα περπατεί [ 
τον Θεό παρακαλεΐ ] βρέξε παποϋ στάρια παντού | μέ στά χωραφούδια μας | 
καί μέ στ’ άμπελούδια μας». Οί παριστάμενοι έρριπτον ένα ποτήρι νερό επάνω 
σιό ταψί, λέγοντες «άπ3 τό στόμα σ’ καί στοΰ Θεού τ3 άφτί». Εϊς αλλας πό
λεις τής Θράκης κατά τήν άνομβρίαν ύπήρχεν ή.συνήθεια νά βγαίνουν άνά 
τούς άγρούς ομιλοι νεανίδων ασπροντυμένων καί φερουσών επί τών κεφαλών 
των πράσινα φύλλα καί έρράντιζον αύτούς μέ νερό, τό όποιον έφερον μαζί
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των, ψάλλουσαι οΰτω : «είθε ή βροχή νά πέσει τό σιτάρ’ νά μεγαλώσει 
τή σοδειά μας νά αυξήσει και τ’ αμπάρια νά γιομίσει».

Παραπλήσιον εγίνετο και παρά τοϊς Άθηναίοις κατά τήν αρχαιότητα, 
οΐ όποιοι είχον στήσει μάλιστα εις τά πέριξ των ’Αθηνών και άγαλμα τής 
Γης καί τοΰ Όμβριου Διός καί οσάκις ήτο ανομβρία εβγαινον, συν γυναιξί 
και τέκνοις, άνά τούς αγρούς παρακαλοΰντες τον Δία νά βρέξη, άναφωνοΰντες 
οΰτω : «*Υσον ΰσον ώ φίλε Ζεΰ κατά τής άρούρης των Α θηνών καί τών 
πεδίων τής ’Αττικής» ραντίζοντες συγχρόνως δι’ υδατος τό άγαλμα τοΰ Διός 
καί προσφέροντες διάφορα δώρα· 'Ιερεύς δε παριστάμενος κατά την τελετήν 
ταΰτην, εποίει άνάλογον δέησιν «ιερεύς προσευξάμενος εις τό ύδωρ καθίησι 
δρυός κλάδον καί άνακινηθέντος τοΰ υδατος γίνεται νέφος» (’Αρκαδικά Παυ- 
σανίου βιβλίον VIII—38). *Η τελετή αυτή τοΰ ΐερέως προσωμοίαζε πληρέ
στατα προς τούς παρ’ ήμΐν τελούμενους αγιασμούς.

7 . Έ φ ήβ ια  δώρα .—"Αμα τή ενηλικιώσει τοΰ βαπτιστικοΰ ελάμβα- 
νον χώραν εν Μαδυτφ τά λεγάμενα «έφήβια δώρα». Κατά ταΰτα εϊθισται 
άμα ό βαπτιστικός εγίνετο 20 ετών, νά προσφέρη είς τον άνάδοχόν τούτο κα
θιερωμένο «μπουρέκι» καί άσπαζόμενος τήν δεξιάν αύτοΰ, νά ζητή την ευχήν 
του, όπως προκόψη εις τον μετέπειτα βίον καί γίνη καλός χριστιανός καί 
χρήσιμον μέλος τής κοινωνίας. Έπηκολούθει έστίασις, κατά τήν οποίαν άν- 
τικείμενον συζητήσεως ήτο, ώς επί τό πλεΐστον, ό εις εφηβικήν ηλικίαν εϊ- 
σελθών βαπτιστικός. Τό εθιμον τοΰτο υπήρχε καί παρά τοΐς άρχαίοις υπό 
τήν εξής διαφοράν. Δηλαδή ό εις ηλικίαν 18 ετών εισερχόμενος νεανίας προ- 
σήρχετο εΐς τον Δήμον καί κατεγράφετο εις τά ληξιαρχικά βιβλία, άπαγγέλ- 
λων καί τον δρκον τοΰ Άγραΰλου «ού καταισχύνω δπλα τά ιερά, οΰδ’ εγκα
ταλείπω ταΰτα...». Μετά τήν δρκισιν κατετάσσετο επί διετίαν εις τήν στρα* 
τιωτικήν υπηρεσίαν, καθιστάμενος οΰτω τέλειος πολίτης «εξήν ποιεΐν δ',τι 
βοΰλεσθαι» (Δημοσθένης).

, Καλλιθέα. Α. ΣΙΤΑΡΑΧ, 1αχςί»5

Β'· ΗΘΗ ΚΓ ΕΘΙΜΑ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ

1 . Τδ κελάρ ι  στή Θ ράκη .—Τό φθινόπωρο στή Θράκη οί νοικοκυ
ρές είχαν εξόν από τον τρύγο νάντικρΰσουν καί τό ζήτημα τοΰ ζαχερέ τόΰ 
σπιτιού, δηλαδή τής προετοιμασίας τών ζυμαρικών γιάτόν χειμώνα. Στα πε
ρασμένα χρόνια ό κόσμος δεν αγόραζε τά ζυμαρικά του από τον παντοπώλη, 
ούτε παρασκεύαζαν ζυμαρικά οί βιομηχανίες τής μακαρονοποιιας. Οΐ νΰκο- 
κυρές ήξεραν νά παρασκευάσουν καλλίτερα πράγματα για τό σπίτι τους : 
Τούς γιοφκάόες, τά κυνσκούαια, τούς τραχανάδες καί τόσα άλλα ζυμαρικά μέ 
υλικά καθαρά καί πλούσια. Τούς μήνες τοΰ φθινοπώρου οΐ νοικοκυρές ετοί
μαζαν τό άλεΰρι, ετοίμαζαν καί τις κόρες για νάποδυθοΰν στο έργο τής 
προετοιμασίας τών ζυμαρικών. Κάθε σπίτι είχε τά σύνεργά του. Τραπέζι
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στρογγυλό, to σοφρά μέ χαμηλά πόδια,'οπού ή πλάστρα έπλαθε το ζυμάρι. 
Τή βίτσα—μιληνόβϊτσα—πού άνοιγαν τό φύλλο. Τό μεγάλο καί μικρό κό
σκινο, το πυκνό καί τ’ αραιό, πού κοσκίνιζαν ίο αλεύρι τους, τη σκάφη, 
οπού ζύμωναν τό ζυμάρι, τις μεγάλες μεσάλες, δπου άπλωναν τά πλασμένα 
ζυμαρικά, καί άλλα ανάλογα καί χρειαζούμενα εργαλεία. Υπήρχαν πλάστρες 
ιδιαίτερες πού μέ πολλή τέχνη έπλαθαν, αλλά καί κάθε νοικοκυρά ήξαιρε στο 
σπίτι της νά πλάθη καί μετέδιδε την τέχνη της καί στα κορίτσια της, τόσο 
πού δεν υπήρχε γυναίκα νά μη ξαίρη νά έτοιμάζη ζυμαρικά για τον χει
μώνα. Τά ζυμαρικά στή Θράκη κατασκευάζονταν μέ πλούσια υλικά. Δεν 
ήταν απλά ζυμαρικά. Τάλεΰρι ζυμώνονταν μέ γάλα καί άβγά. Γίνονταν δη ■ 
λαδή μια ύλη, πού είχε ολα τά πλούσια συστατικά μιας τροφής ωφέλιμης. 
Τό ζυμάρι έτσι καλοζυμωμένο τό άνοιγαν σέ φύλλα στο σοφρά, όπως έλεγαν 
τό τραπέζι μέ τά χαμηλά πόδια, κατόπι τάπλωναν πάνω σέ καθαρές μεσά
λες για νά στεγνώση λίγο καί νά τούς φύγη ή υγρασία. ’Έπειτα έβαζαν τή 
βίτσα και τύλιγαν γύρο) τό φύλλο. Τότε άφαιροΰσαν τραβώντας τή βίτσα από 
τό τυλιγμένο φύλλο κ’ έμενε τούτο έτοιμο για"κόψιμο. Μέ μαχαίρι κοφτερό 
ύστερα έκοβαν τό διπλωμένο φύλλο, όπως ό βιβλιοδέτης τό βιβλίο, σέ λωρίδες 
στενές πού τι άπλωναν στις μεσάλες μέσα για νά στεγνώσουν στον ίσκιο 
μέσα στις σάλλες ατού σπιτιού. Οΐ λωρίδες αυτές λέγονταν γιοφκάδες. “Οταν 
στέγνωναν οΐ γιοφκάδες, καί δεν είχαν τον κίνδυνο νά μουχλιάσουν, τούς 
συμμάζευαν μέσα σέ τουρμπάδες, πού τούς κρεμούσαν στα κελάρια, ατούς 
τοίχους, όπου αερίζονταν καί δεν κινδύνευαν από τίποτα. ’Ανάλογα έπλαθαν 
εΐδη πολλά ζυμαρικών. Τό δυσκολώτερο στο πλάσιμο ήταν τό κουσκούσι. Μέ 
τά ίδια υλικά τό κατασκεύαζαν μέσα σέ μεγάλα κόσκινα μέ τρύπες όσο πού 
νά χωρούν μπαλίτσες, — όσο τά σκάγια—έβαζαν δηλ. τό ζυμάρι μέ αλεύρι 
πασπαλισμένο καί τό γύριζαν μέ τά δυο χέρια μέσα στο κόσκινο ώρες. Τό 
ζυμάρι κόβονταν σέ μικρά σκάγια, πού από τό πολύ γύρισμα έπαιρναν σχήμα 
στρογγυλό κέπεφταν από τις τρύπες κάτω σέ μιά μεσάλα. "Ετσι λογής λο
γιών ζυμαρικά τοιμάζονιαν τό φθινόπωρο για νά έχη ή νοικοκυρά τό ζαχερέ 
της, όπως σήμερα τά παντοειδή ζυμαρικά τής εποχής.

Στο κελάρι μέσα οΐ νοικοκυρές έβαζαν τά πετμέζια τους καί τά γλυκά 
πού ετοίμαζαν στον καιρό τόϋ τρύγου μέ τό μούστο. Οΐ τοίχοι ήταν γεμάτοι 
από κρεμασμένες μουστολαμπάδες, από λουκάνικα, πού κΓ αυτά τά παρα
σκεύαζαν οΐ νοικοκυράδες καί τόσα άλλα τής ευτυχισμένης εποχής τρόφιμα. 
ΈκεΧ ήταν δ ζαχερές τού σπιτιού."Ετσι ή νοικοκυρά δεν εΐχε τίποτε νά σκε- 
φθή. Την ώρα τού μεσημεριού άνοιγε τό κελάρι καί από κεί έπαιρνε ο,τι 
ήθελε νά μαγειρέψη. Τον χειμώνα, πού άντροι νύχτα ξεκινούσαν στή δουλειά 
τους καί νύχτα Ιπέστρεφαν, είχαν ανάγκη θερμού και δυναμωτικοϋ φαγητού 
για νά βαστούν στο κρύο. "Ετσι προετοίμαζαν ένα τραχανά πριν ξημερώση, 
έβαζαν μέσα τυρί τουλουμίσιο καί πράσφερναν στον άντρα ένα δυο πιάτα
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θέρμη, παχουλή, νόστιμη καί θρεφτική τροφή. Τροφή μέ γάλα και αβγό και 
βοΰτυρο, πού ξεχύλιζαν στο πιάτο. Αυτός ό τραχανάς έδινε δυνάμεις και αν
τοχή στή δουλειά και στο κρύο. Συνήθιζαν μάλιστα οΐ νοικοκυράδες νά βρά
ζουν στο ακοίμητο τζάκι τού χειμώνα κρασί μαύρο, ρίχνοντας και πιπέρι 
μαύρο μέσα. Τούτο τό ποτό μετά τό φαγητό θέρμαινε τά στήθεια, άναβε τήν 
όρεξη για δουλειά και πλημμυρούσε άπό αισιοδοξία τον άνθρωπο. Το μεση
μέρι δεν επέστρεφε ο άντρας στο σπίτι. Πάλι τό βράδι ξανάβλεπε τούς δι
κούς του, πού τον πρόσμεναν εγκάρδια καί θερμά νά φάνε στο βραδυνό τρα
πέζι τάγαθά τού σπιτιού. Αυτή ή συμμετοχή τής νοικοκυράς στήν έγνοια τού 
σπιτιού και των κοριτσιών της κα'ι ή άκατάπαυστη δούλεψή της πού κληρο
νομούσε από τις μάννες καί γιαγιές, πού τόση νοικοκυρωσύνη είχαν στον 
καιρό τους, αυτή έδινε κουράγιο στον σύζυγο νά δουλεύη ακούραστος και νά 
γυρίζη τό βράδυ ευχαριστημένος στο σπίτι ίου και νά κάμνη συμμέτοχο τής 
ευτυχίας τή γυναίκα του και τά παιδιά του. Στ5 αχνάρια των γερόντων βά
διζαν οΐ νεώτεροι καί των νεωτέρων τά παιδιά. Και ή γυναίκα ανήκε ατό 
σπίτι, σιήν οικογένεια. Τεκνοποιούσε σαν κουνέλλα, φρόντιζε για τά παιδιά 
της νά μάθουν γράμματα, νά γίνουν καλοί χριστιανοί, καλλοι "Ελληνες, και 
νά παντρέψη τά κορίτσια της δίνοντας τά προικιά τους κατά τή δύναμή της 
και νά πάρη νυφάδες αντάξιες των κοριτσιών της γιά νά γίνουν ευτυχισμένα 
τ’ αγόρια της. Τό κελλάρι λοιπόν ήταν τό κλειδί τής ευτυχίας. Έκεΐ άποθη- 
σαύριζε τ5 αγαθά της. "Ηξαιρε καλά δτι τά παιδιά θέλουν όχι μόνον ανα
τροφή, άλλα πρώτα θροφή. Τάθελε κακοζωισμένα, καλοθρεμμένα καί ικανά 
νά μποϋν στή ζωή. ΓΥ αυτό ή φροντίδα τής νοικοκυράς νά γεμίζη τό κελ- 
λάρι της μέ τ ’ αγαθά τής Θρακικής γης, πού δουλεμένη απέδιδε πλούσιους 
καρπούς, ψωμί, κρέας, γάλα και καρπούς άφθονους. Οΐ άνθρωποι άγαπού 
σαν τή γη καί τή δούλευαν μέ πάθος. "Οταν έφθανε ό Δεκέμβριρς, κλεισμέ 
νος ό λαός στο σπίτι, δέ φοβότανε τό χειμώνα. Δούλευε όσο μπορούσε και 
έτρωγε καλά και ήσύχαζε και χαιρότανε ανάμεσα στις πολλές γιορτές τών 
Χριστουγέννων και πρόσμενε ό μέν γεωργός πολλά χιόνια, καλή άνοιξη και 
καλύτερο θερισμό, καί οΐ τεχνίτες και χειρόνακτες λαμπρές δουλειές.

Τό κελλάρι λοιπόν ήταν ή ευτυχία τού θρακιώτικου σπιτιού, όπου ή 
νοικοκυρά συγκέντρωνε τά υλικά αγαθά, πού χωρίς αύτά δέ μπορούσε νά 
δουλέψη δεκαοχτώ ώρες τό μερόνυχτο γιά νά δημιουργή και συγκρατή την 
ευτυχία τής οικογένειας.

2 . ‘Η ύ φ α ν τ ικ ή  ατή Θ ράκη .—Ξαΐρουμε ότι παντού—πριν ή Ευ
ρωπαϊκή βιομηχανία μάς πλημμυρίσει—σόλα τά μέρη τής Όθωμανικής Αυ
τοκρατορίας οί Έλληνίδες ύφαιναν στα σπίτια τους κάθε τι ρουχικό, από 
τό πουκάμισο, πού φορούσαν κατάσαρκα, ώς τό σαγιακένιο παλτό πού σκέ 
παζε τον άνθρωπο στή βαρυχειμωνιά. Ή γυναίκα στή Θράκη ειταν ή νοικο
κυρά σόλα. Δέ φρόντιζε, όπως τώρα, μόνο γιά τό φαγί και τή διατήρηση
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τοΰ νοικοκυριού. Είχε τή μεγάλη φροντίδα για to ντύσιμο των μελών της 
οικογένειας και δεν έτρεχε για τδ κάθε τι στον πραματευτή για νά ψωνίση 
τά Ευρωπαϊκά βιομηχανικά υφάσματα, πού μαΰτά νά ντΰση τά παιδιά της 
και τις κόρες της και τον άντρα της. Αύτή είχε, σάν τήν 'Ομηρική γυναίκα, 
τήν ευτυχία νά εργάζεται τά υφαντά της, από τό έσώρρουχο ως τό εξώρ- 
ρουχο, από τήν κλωστή ώς τό φάσιμο. Ζούσε αυτή τή δουλειά μέ βαθύ α ί
σθημα αγάπης. Πήγαινε στον πραματευτή κι αγόραζε τά νήματα, τά φελε 
μένια ή αγοράζοντας μαλλιά από τούς Σαρακατσανέους τάπλυνε, τά καθά
ριζε, τά λανάριζε, τά έξαινε, τά ντουλούπιαζε, τάβαζε στή ρόκα της και τα 
καμνε νήμα, τά μασουριαζε, τά διάζουνταν στή διάστρα και εκαμνε τό στη
μόνι καί τό υφάδι καί βάζοντας τά υφάδια στον αργαλειό, τό λάκκο της, 
ύφαινε το πανί, πού είχε σχεδιάσει. "Υφαινε με τέχνη αύτή, οϊ κόρες της,
οι δούλες της, κ3 οϊ ύφάντρες μέ μεροδούλι."Υφαιναν δλες στο σπίτι γιατί τά 
πάντα στο σπίτι έξαρτώνταν από τή δουλειά τής υφαντικής. Καί υφαιναν 
οχι μονάχα τά ρουχικά των άντρων καί των παιδιών καί τών κοριτσιών, 
αλλά ετοίμαζαν καί τά προικιά τών θυγατέρων τους, πού έπρεπε νά είναι 
λογής λογής, πλούσια καί ποικίλα, από τήν πετσέτα τού προσώπου, πού θά 
σκούπιζε ό γαμπρός τό πρόσωπό του ή τό τραπεζομάντηλο, πού θάτρωγε ό 
γαμπρός, δταν θά τούστρωνε ή νύφη τό πρώτο τραπέζι στο σπιτικό τους. 
'Γί δουλειά, τι επιμέλεια, τί φροντίδα, τί δεξιοσύνη, τί ομορφιά, τί καλλιτε 
χνία 1 Είναι νά θαυμάζη κσνεΐς τήν ποικιλία τών υφαντών καί τών αρι
στουργημάτων τής Θρακιώτικης υφαντικής. Σώζονται καλλιτεχνήματα άφθα 
στα, πού προκαλούν τό θαυμασμό γιά τή Θρακική χειροτεχνία. Υπάρχουν 
σήμερα παραπέτασμα μεταξωτά κεντημένα μέ χρυσή κλωστή, πού είναι αμί
μητα. Βρίσκονται υφαντά θαυμαστής συλλήψεως και έκτελέσεως. Καί εΐταν 
μόνο αυτά ; Στή Θράκη τά σπίτια για τό χειμώνα καί τό καλοκαίρι είχαν 
ξέχωρη ντυμασιά. Ελαφρά υφαντά τό καλοκαίρι, βαρεία τό χειμώνα. Τά 
σαντρατσωτά, τά μ ϊνα  πρόσωπο , τά ψηφωτά, τά καμπω ιά , πού στόλιζαν 
τά σέτια καί τά μαξιλάρια τών σετιών, είναι άφθαστα. Τί δουλειά καλλιτε
χνική ! Τά κιλίμια πάλι καί τά μακάτια καί τά χαλιά τοΰ πατώματος καί 
τών τοίχων καί τά μπερτελίκια τών παραθύρων προκαλούν τό σεβασμό για 
τήν καλλιτεχνική διάθεση τού Θρακικού λαού. ’Έτσι τραγουδώντας οϊ Θρα 
κιώτισσες στοίβαζαν τά υφαντά τους μέ τά οποία γέμιζαν τά γαμήλια πανέ
ρια καί τά σεντούκια, πού μετέφεραν από τό σπίτι τους τήν ώρα τού γάμου 
στο σπίτι τού γαμπρού. Καί τραγουδούσαν οϊ Θρακιώτισες ύφαίνοντας, 
ώραΐα τραγούδια καί ύψωναν τή φωνή μελωδική καί καλλιεργημένη από 
το σχολειό, δπου διδάσκονταν τή μουσική, τή καλλιγραφία, τό χορό καί τή 
ζωγραφική ώς μαθήματα απαραίτητα καί κύρια γιά τήν καλλιτεχνική ανύ
ψωση τού λαού. ’Ακόμα σταφτιά μου εναυλα ήχεϊ τό τραγούδι :
Λιάζεται κόρη διάζεται [ διάζεται τό βλατίν’ της | κιολ3 ή χαρά δικήν της.
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Οί Θραχιώτισσες χαί Θραχοπούλες φτωχές-πλουσιες ύφαιναν. Δεν 
υπήρχε σπίτι δίχως αργαλειό. *0 λάκκος όπως λέγαμε χειμώνα καλοκαίρι 
στριγγά χτυποΰσε. Τό ξυλόχτενο χτυποΰσε τό υφάδι, και ή κεντίκλα .τέντωνε 
τό πανί, καί ή σαγίττα. πετιουνταν κα'ι γλυστροϋσε ανάμεσα στο στημόνι, και 
οί πατήτρες κανόνιζαν τάνοίγματα τοϋ στημονιού για νά δεχτή τό υφάδι. 
Τι σβελτάδα, τι γρηγωράδα και βιασύνη ! “Ετσι μια καλή ύφάντρα ύφαινε, 
δεκάδες πήχες τό πανί καί έτσι σιγά σιγά πάλι σχεδίαζε παίζοντας στα χέρια 
της πολλές κλωστές καί στόριζε τα ψηφωτά. Καί δέν ήταν μόνον τάργαλειό. 
Οί Θρακοποϋλες μάθαιναν στο σχολειό εργόχειρα καί τραπεζομάντηλα άρι 
στουργηματικά, κέβγαζαν τά μάτια τους για τή δημιουργία ενός καλλιτεχνή
ματος, πού έδειχνε τις ικανότητες των κοριτσιών καί τά ώνόμαζαν χρυσοχέ
ρες, δηλ. πού είχαν χέρι επιδέξιο καί άξιο μέ χρυσάφι. Οι οικογένειες τότε 
ως τά τώρα—στην καταστροφή καί στο διωγμό καί τό ξεσπίτωμα των Θρα
κών—έκριναν την αξία τής γυναίκας από τά έργα τους, από την παράταξη 
τής προίκας τους, από την μόρφωσή του; καί τή θρησκευτική καί ηθική της 
διάπλαση καί την αγάπη στή δουλειά. Μάθαινε ή γυναίκα από κόρη φάσιμο 
ράψιμο, ψαλλίδι, ραπτική, καί. κεντήματα. Τραγουδούσε καί κεντούσε στο 
μάγγανο τό τραπεζομάντηλο, τραγουδούσε καί έπλεκε τις μαλλένιες κάλτσες 
μάσπρο μαλλί, πού θά πρόσφερνε στον αρραβωνιαστικό της. Τάξαιρε όλα. 
’Έτσι ό ξενητεμένος άντρας εύρισκε τή Θραχιώτισσα νά δφαίνη καί νά κεντά 
καί νά ράβη καί νά τραγουδά καί νά βυζαίνη τό παιδί της καί νά τό μορ· 
φωνή μέ Θρακιώτικη πνοή μέ τά ό'νειρα τής φυλής, στο γυρισμό του.

"Ετσι ένας Θρακιώτης ποιητής έμπνευσθηκε τ’ ωραίο τραγούδι τού 
αργαλειού : ό Περικλής Παπαχριστοδουλου.

Στ’ αργαλειό της καθισμένη, 
τή σαΐτα της πετά 
τό ξυλόχτετο χτυπά 
μιά δουλευτοα παινεμένη. 
Κιδλο δός του, κιάβγατίζει 
άσπρα κάτασπρα πανιά 
κιάλλα μάνθη, μέ κλωνιά, 
καί μέ τέχνη τά πλουμίζει. 3

Κετοιμάζει τά προικιά της 
καί σωρεύει ρουχικά 
χαΐ στοιβάζει πανικά 
μέ χαρά της καί μέ γειά της ! 
Στο χωριό την ξαίρουν ολοι 
την ύφάντρα την καλή 
γιατί σένα της χαλί 
ψιλοκέντησε τήν Πόλη !

3 , Ή  ο ικογένε ια  στή Θράκη ατά χρόν ια  της δονλε ία ς .—Ή  ελλη
νική οικογένεια στή Θράκη καί στα χρόνια ακόμη τής δουλείας, δέν άλλαξε 
καθόλου τις πατροπαράδοτες συνήθειές της καί τά πανάρχαια έθιμά της. Τά 
παιδιά πάντοτε ανήκουν στήν οικογένεια καί άνατρέφονται καί μεγαλώνουν 
σύμφωνα μέ τις παλιές παραδόσεις τής ελληνικής οικογένειας, πού είναι νά 
αύξάνη ή οικογένεια καί μέ τήν ευχή τού Θεού νά πολλαπλασιάζεται καί νά 
μεγαλώνη ή χαρά μέσα στο σπίτι, δπως στο παλάτι τού Πριάμου. Οί άντρες 
έξω αγωνίζονται μέ τήν τίμια δουλειά ν’ άβγατίσουν τά πλουτη των καί νά
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εδραιώσουν δουλειά, πού \θά την παραδώσουν στά παιδιά τους ενωμένα, 
για να τήν συνεχίσουν καί να την άβγατίσουν κι* αυτά πειθαρχικά στον πρώ
τον άξιο διάδοχο της φαμίλιας.

Οί γυναίκες πάλι αγωνίζονται νά στερεώσουν τό σπιτικό τους. ’Άν 
είναι πλούσιο, νά τό κρατησουν πλούσιο μέ την διαχείρηση τήν καλή, άν 
είναι φτωχό νά τό βγάλουν άπό τή φτώχεια μέ την άξια δουλειά, πού δου
λεύουν νύχτα μέρα μέσα στο σπίτι. Οϊ γυναίκες μέσα στο σπίτι αγωνίζονταν 
νά μεγαλώσουν τά παιδιά, νά τά ξετινάξουν, νά τ’ αναθρέψουν, νά τά στεί- 
λουν στά σχολειά νά τούς μάθουν γράμματα. Γιά νά τά μεγαλώσουν δουλεύουν 
άκούραστα. Στήνουν άργαλειά κι’ άπό τό νήμα και τό διάσιμο φτάνουν στον 
αργαλειό, δπου ασκούν τις κόρες, στις σπιτικές δημιουργικές δουλειές. Μιά 
κλωστή, γιά νά γίνη ύφασμα τί θέλει ; "Οπως αυτή έμαθε νά δουλεύει στοΰ 
πατέρα της τό σπίτι, έτσι διδάσκει καί τά κορίτσια της τις δουλειές των 
υφαντικών. Ό  Ξενοφών στον οικονομικό του γράφει οτι στον καιρό του τά 
κορίτσια μάθαιναν πώς νά άκοϋν δλίγα, ολίγα νά βλέπουν καί πιο ολίγα νά 
μιλούν. « ’Ελάχιστα μέν ό'ψοιντο, ελάχιστα δ’ άκούοιντο, ελάχιστα δ’ έροιντο». 
Μ5 αυτό δέν σημαίνει πώς τά κορίτσια τους τά ήθελαν τελείως αμόρφωτα' 
οχι, τά ήθελαν ευλαβικά, σεμνά, εργατικά, πάντα απασχολημένα και δουλευ- 
τάδικα καί συγκροτημένα. Προσπαθούσαν μέ τή δουλειά νά τούς δώσουν 
υγεία καί σκέψη καθαρή. ’Έτσι κοΐ Θράκες.

*Η γιαγιά μου ή ή προγιαγιά μου δέν έμαθε γράμματα, γιατί τότε 
τό γένος δέ μπορούσε νάχη σχολεία καί γιά τά κορίτσια. Κύτταζε νά μορ- 
φώση τό νού καί τή γνώση τών άγοριών. Γι’ αυτά ακριβοπλήρωναν τό δά
σκαλο νά φθάση μακρυά άπό τήν Πόλη. Τον υποδέχονταν καλύτερα άπό ένα 
δεσπότη καί τον έπλήρωναν καλά καί ό δάσκαλος ήταν τό ηθικό αποκούμπι 
τών οικογενειών. Τιμή τους ήταν νά μπαίνη στά σπίτια τους καί οΐ φ ι
λίες καί τά δώρα πλημμυρούσαν τούς δασκάλους. ’Έτσι τ’ άγόρια μάθαιναν 
τά παλαιά κολυβογράμματα καί γίνονταν καλαμαράδες καί άξιοι γιά δου 
λειά καί έβαζαν τήν τίμια υπογραφή τους μέ αξιοπρέπεια.

Τά κορίτσια ά'ρχισαν άργόιερα πολύ, στά μέσα τού ΙΘ* αιώνα, νά 
μαθαίνουν γράμματα. Στη Θράκη μάλιστα τά Παρθεναγωγεία πριν 70—80 
χρόνια έιχαν πληθυνθη. Οϊ μητέρες αγωνίζονταν νά στέλνουν τά κορίτσια 
νά μάθουν γράμματα σέ μικτά σχολεία καί κατόπιν σέ ξεχωριστά Παρθενα
γωγεία, νά ξέρουν τά εκκλησιαστικά τροπάρια, νά λένε ένα ποίημα καί νά 
τραγουδούν, γιατί ιό τραγούδι εΐταν συνυφασμένο καί μέ τό χορό καί τήν 
δημοτική ποίηση.

Ή  κόρη μαθαίνει νά ύφαίνη, νά ράβη, νά θεκιάζη προικιά. Μα
θαίνει γοικόκνρωσννη, Τό κελάρι πρέπει νά γέμιση τό καλοκαίρι άπό τήν 
ευτυχία τής γης, γιά νάχη τό τραπέζι τού χειμώνα. Μαθαίνει στον τρύγο νά 
κάνη τά γλυκά, τά πετμέζια. Τό κελάρι θέλει τά λουκάνικα, τά τυριά, θέλει
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τούς τραχανάδες, τά ζυμαρικά, πού δεν υπήρχαν εργοστάσια να τά προετοι
μάζουν, όπως τώρα. Τό κορίτσι μέ την επίβλεψη της μητέρας γίνεται μ’ ένα 
λόγο νοικοκυρά. Τά ξαίρει δλα. Ό  σύζυγός της τήν θέλει για την δημιουρ
γία οικογένειας και γι’ αυτή την ώρα ετοιμάζεται μέ της μητέρας τη διδα
σκαλία και τό καλό παράδειγμα. Προ παντός to παράδειγμα , όπως δίδαξε ό 
μακαρίτης δ Σωκράτης, γιατί τίποτε δεν εδραιώνει στις ψυχές των παιδιών 
τη γνώση, οσο τό παράδειγμα;

Στη Θράκη μέ τά αύστηρά ήθη μας δημιουργήσαμε μορφωμένες, 
εργατικές και συνετές κα'ι φρόνιμες γυναίκες. Οΐ γονείς ήταν περήφανοι 
φέρνοντας τό κορίτσι τους σέ ξένη πόρτα μέ καλή άνατροφή, μέ υπομονή 
και εύλάβεια και μέ την πίστη στις παραδόσεις τής οικογένειας.

Ωραίοι καιροί, πού ύφαινε ό κόσμος τό πανί πού ήθελε νά ντυθή, 
πού ερραβε ή γυναίκα τό ρούχο της και τοίμαζε των άντρων τ’ άσπρόρρουχα 
στό σπίτι. Τό κορίτσι τό παράστεκε ή μητέρα, ώσπου θ ’ άρχότανε ή ώρα 
τού γάμου. "Ο,τι γινότανε τότε για νά παντρολογηθή ένα κορίτσι είναι πολύ 
άναδρομικό, αλλά μπροστά σ’ αυτό πού γίνεται τώρα πολύ καλλίτερο. Οΐ 
γονείς δέν άφιναγ νά ξνπνίση  τό κορίτσι τους πριν την ώρα του, όπως τώρα 
καί μάλιστα άρώτητα. Τον παλαιότερο καιρό βέβαια οΐ κόρες παντρεύονταν 
15 —16 χρόνων. Τότε μόνος σκοπός ήταν ή τεκνοποιία. Προ ογδόντα εκατό 
δμως ετών, δ κόσμος είχε άλλάξει μέ τά σχολειά καί την έξοδο τού κοριτσιού 
από τό σπίτι. Σκεφτότανε πιο ελεύθερα γιά τά παιδιά του, πάντοτε δμως 
μέσα στά πλαίσια τής αυστηρής καί «παιδαγωγούσης» ανατροφής. Θά θυ· 
μάσθε άλλωστε όλοι, δτι τό τελάρο καί τό κοπανάκι δέν έλειπαν, ικαί οτι 
εκεί σκυμμένες οΐ κόρες δούλευαν ακαταπόνητα, πλάθοντας καί τά όνειρα 
τής νεότητος καί τό νυμφίο ιδανικόν καί άξιον άνδρα τής φαντασίας. *Η 
ζωή εκείνη είχε τά κακά της, αλλά καί τά καλά της. "Ο,τι την χαραχτήριζε 
ήταν ή καλή άνατροφή καί ή μάθηση τής δουλειάς σ’ όλες της τις μορφές, 
δουλειάς δημιουργικής, πού έδινε τήν ευτυχία στον κόσμο. Γιατί δέν εΐναι 
μόνο δ άντρας νά δημιουργή, αλλά καί ή γυναίκα νά έξασφαλίζη καί νά 
συντηρή. Τάκορίτσια εΐχαν καί τις ψυχαγωγίες τους. Μάθαιναν λαμπρό χορό. 
"Ηξαιραν όλους τούς Ευρωπαϊκούς χορούς ως καί τις καζρίλλιες. Χόρευαν 
τούς εθνικούς συρτούς και τραγουδούσαν ωραία τραγούδια. Δέν έμεναν 
άμοιρα από καλλιτεχνική διάθεση καί καλλιτεχνική σπουδή, γιατί τό πιάνο 
είχε μεγάλη διάδοση σιή Θράκη.

Τό κορίτσι μας στή Θράκη πριν άπό 60 χρόνια ανέβαινε καί στη 
σκηνή, δταν ακόμα εδώ στην ’Αθήνα άντρες υποδύονταν τά γυναικεία πρό
σωπα. Τό θέατρο στή Θράκη έρασιτεχνικώς, ήταν πόρος ζωής των σχολείων 
μας. Γ ι’ αυτό οΐ ορχήστρες καί τό θέατρο ώργανώνονταν μέ συλλόγους, πού 
πρόσφερναν υπηρεσίες εθνικές. Γι’ αυτό οΐ οικογένειες έπέτρεπαν στά κορί
τσια τους νά μετέχουν στις θεατρικές παραστάσεις. "Ετσι είχαμε καί καλλι-
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τέχνιδες του θεάτρου, πού έμειναν μέ τδ'νομα Γαλάτεια και Γενοβέφα.
"Ωστε στη Θράκη τώρα και 70—80 χρόνια, ή γυναίκα ήταν εξελι

γμένη. Μάθαινε δουλειές στο σπίτι, γράμματα στο σχολειό καί στην κοινω
νία συνεργασία για τήν πρόοδο της Κοινότητας, των Σχολείων, των Συλλό
γων. Τά σωματεία των γυναικών ήταν περισσότερα. Οΐ γυναίκες βοηθούσαν 
την κοινωνική οργάνωση, τή φιλανθρωπία, τήν εύποιΐα, την καλλιτεχνία, 
την χειροτεχνία και κάθε τί, πού προωθούσε την κοινωνική πρόοδο.

4 .  Ό  τρύγος ότή Θ ρ ά κ η 1).—‘Η Θράκη ή ’Ανατολική πάντοτε εΐ- 
ταν τόπος άμπελιών. Τό κλίμα, τό χώμα—ειδικό χώμα γιάμπέλια, καί ή φ ι
λεργία τών Θρακών είναι οΐ φορείς τής αμπελουργίας. Έ πί μακρά χρόνια 
καλλιέργησαν τάμπέλι κατευθείαν απόγονοι θαρρείς τού Βάκχου—οΐ Θράκες 
και δημιούργησαν τή φήμη δεινών αμπελουργών καί κρασάδων. Άπολες 
τις περιφέρειες τής Θράκης δυο προ πάντων ανέπτυξαν τήν αμπελουργία καί 
κρασοποιΐα σέ μεγάλο βαθμό. Οΐ Σαράντα Εκκλησίες καί ή Στενίμαχος 
τής Άνατ. Ρωμυλίας (Βορείου Θράκης). 'Η Στενίμαχος βρίσκεται, τώρα 
έκβουλγαρισμένη, στούς πρόποδες τής Ροδόπης καί κοντά στη Φίλιππου 
πόλη, οΐ Σαράντα Εκκλησίες εκτουρκισμένες, στούς πρόποδας τού Μικρού 
Αίμου καί προς τή Μαύρη Θάλασσα. Γεωλογικά δυο χώματα συγγενικά 
τόσο, πού εξελίχθηκαν σέ τόπους άμπελοφόρους, δπου καλλιεργούνταν στα
φύλι λογής-λογής καί κατασκευάζουνταν κρασιά πολλών λογιών.

Σ’ αυτά τά χώματα οΐ Έλληνες Θράκες εργάστηκαν πολλές γενιές 
γιά νά δημιουργήσουν αυτή τή βιομηχανία τών κρασιών καί τών σπίρτων, 
πού γίνονταν εξαγωγή καί ό τόπος εύημερούσε με τό έσοδό του αυτό καί ευ
τυχούσε μπορώ νά πώ. Τριγύρω από τις Σαράντα ’Εκκλησίες, σ’ απόσταση 
τριών ωρών, ήταν αμπέλια. Μιά θάλασσα πρασίνου, ένα πέλαγο άμπελο- 
φυτείας. Χιλιάδες άνθρωποι καταγίνονταν μέ τ’ άμπέλια : νά τά σκάψουν, 
νά τά κλαδέψουν, νά φυτέψουν τις νέες φυτιές, νά τά περιποιηθοϋν σδλο τό 
στάδιο τού χειμώνα καί τής άνοιξης, όταν πια πετοϋσαν βλαστάρια. Κιάπό 
τό πέταγμα πάλι κύστερα νά σκεπάσουν τις ρίζες, νά θειαφίσουν, νά καθα
ρίσουν τά φύλλα καί μένα λόγο νά δώσουν στάμπέλια τά μέσα νάναπτυχθοΰν 
καλά καί καρπερά. "Οταν έμπαινες στις Σαρ.’Εκκλησίες από τήν Άδριανού- 
πολη δυσμικά, ή από τήν Άρκαδιούπολη νότια, ή από τον Τύρναβο βο
ρεινά, ταξίδευες σέ μιά θάλασσα άμπελιών αλλού μιάν ώρα, αλλού τρεις, 
αλλού δυό. ’Έτσι μέσ’ από τήν ανέκφραστη αυτή άμπελοφυτεία έμπαινες 
μέσα στην ωραία Ελληνική ακρόπολη, πού τώρα τίποτε δεν έχει από τά 
παλιά της και νοσταλγικά χαρακτηριστικά. Τώρα είναι νεκρή πολιτεία, τό
πος αγροτικός καί γεωργικός μόνο.

Ό τόπος αυτός εΐταν γεμάτος καί από φρούτα καί μάλισια λογής

1) Βλέπε : Ό  τρύγος τοϋ κΰρ ’Αμπατζόγλου, Θρακ. Ήθογρ. τ. A'. IX, Π.
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λογής. Αμύγδαλα πολλά, αχλάδια, βερύκοκα, ροδάκινα, τζάνερα καί άλλοι 
παντοειδείς καρποί άφθονούσαν καί γιαύτο από τά παλαιότερα χρόνια τον 
ώνόμαζαν τούτο τον τόπο Καρποδαίμων, δηλ. πλούσιο σε καρπούς.

"Οταν τελείωνε δ καιρός τοΰ θερισμού καί των άλωνιών, άρχιζε καί 
ό καιρός τοΰ τρύγου. Ό  κόσμος κουβαλούσε τά περΐφημά του σταφύλια. 
Εΐταν πρωινή ευτυχία νά σηκωδή ένας καί καβαλλικεΰοντας τό γάιδαρο ίου 
η τάλογό του νά μπή στάμπέλι ίου καί γεμίζοντας δυο καλάθια διαλεχτά 
σταφύλια νά φέρη στο σπίτι του καί ξυπνοίντας τους έδικούς του νά τούς 
προσφέρη σταφύλι θαυμαστό, τραγανό καί ζουμερό, σά δάκρυ, σά μαργα
ριτάρι, σάν κεχριμπάρι κίτρινο. Τά παμ ίτ ια , τά μοσχάτα, τά ραζακιά, τά 
κριάσια, τούς άγούμαστονς (αιγόμαστους) καί τάλλα. Τί ευτυχία !!

Την ήμερα τής εορτής τοΰ Σωτήρος μάλιστα κουβαλούσαν στην εκ
κλησία «τάς άπαρχάς»—παλαιότατο έθιμο—πού τις βλογοΰσε δ παπάς δια
βάζοντας την εύκή του καί μοίραζε στον κόσμο σταφύλι νά «γελάση», νά 
δοκιμάση δηλαδή γιά πρώτη φορά.

** *
‘Ο τρύγος άρχιζε στά μέσα Σεπτεμβρίου. Είχαν ανοίξει τά σχολεία 

καί τά παιδιά εγγράφονταν, αγόραζαν βιβλία, μά ξανακλειοΰσαν γιά τον 
τρύγο των άμπελιών. Τά παιδιά κι αυτά απασχολούνταν μέ τον τρύγο. Τό 
πανηγύρι τού τρύγου—γιατί εΐταν ένα πανηγύρι δουλειάς καί φροντίδων— 
κρατούσε ως ένα μήνα, οπότε πια πλάκωνε τό χειμωνιάτικο φθινόπωρο, τό 
πέσιμο των φύλλων καί τάναμα των τζακιών.

Τότε άπό τά γύρω χωριά, 8—10 ώρες αλάργα, κατέβαιναν οι χωρι
κοί πού τρυγούσαν κεσερναν τό ληνό : οΐ ααραπανατζηδες, οι μποζοντζήδες 
καί οι τρυγητάδες : δηλ. κείνοι πού έφερναν τά πελώρια τους βουβάλια νά 
σύρουν τό ληνό, κείνοι πού τρυγούσαν, κείνοι πού κουβαλούσαν τό σταφύλι 
καί κείνοι πού κουβαλούσαν τό μούστο. ’Άντρες, γυναίκες, κορίτσια σάν τό 
κρύο νερό, αγόρια σάν κυπαρίσια λεβέντικα, γέροι ακόμα κοτσανάτοι πλημ- 
μυρούσαν την πολιτεία, στοίχιζαν προσφέροντας τη δούλεψή τους καί τά έρ· 
γαλεΐα τους. Τό σπουδαιότερο σέ τούτη τη δουλειά εΐταν τ3 αμάξι καί τά ζευ
γάρια τά βουβάλια—ιπποπόταμοι σωστοί. Τό αμάξι ατσαλένιο μέ ξυλεία των 
δασών τοΰ Αίμου, τά βουβάλια τιτάνες δύναμης καί αντοχής μέ χαμαγλιά 
καί χάντρες στολισμένα καί κουδουνάκια στο ζυγό καί άλλα στολίδια, πού 
μπορούσαν νά σύρουν δυο χιλιάδες οκάδες και πλέον σταφύλι, πατημένο μέσα 
στο ληνό. Τί ήταν ο ληνός ; Φαντασθήτε ένα είδος λάρνακας μακρυάς 
ώς τέσσαρα μέτρα καί πλάτος ενάμισυ, προς τά κάτω στενώτερης καί στά 
χείλια φαρδύτερης, πού είχε στο ένα μέρος — τό πίσω — ένα στουράκι άπό- 
που χυνότανε δ μοΰστος, στουπωμένο μέ λινάρι. *0 ληνός αυτός καλά καλα- 
φατιομένος στηνότανε πάνω στάμάξι, σερνότανε ώς τάμπέλι—μιά δυο ώρες 
δρόμο—καί έκεΐ γέμιζε πέρα άπό τά χείλια σταφύλια γλυκόρρωγα καί ζου-



μέρα. Τά σταφύλια τά κουβαλούσαν στο ληνό μέ τις βονιες, πού τις γέμιζαν 
μέσα σταμπέλι οΐ τρυγητάδες μέ τά τρυγοκάλαθα.

Τό σταφύλι μέσα στους ληνούς πατιώτάνε και ξεζούμιζε χύνοντας τό 
χυμό του—τό μούστο, "Ωσπου νά φθάση μάλιστα ο ληνός μέ τό επικό τα
ξίδι του από τάμπέλι στο σπίτι, στολισμένος μέ κλαδιά βατόμουρων, τό στα
φύλι ξέχυνε τον πλιότερο του μούστο. ’Έτσι μόλις έφτανε ή πομπική αύτή 
επιστροφή στή μεγάλη αυλή τοϋ κρασέμπορου κιό ληνός σταματούσε στο 
μέσο τής αυλής και ξεζεύγονταν τά δίπλα ζευγάρια των βουβαλιών μέ τά 
χαμαγλιά και τά κουδούνια, τοποθετούσαν στο πίσω μέρος του, δπου τό 
στουράκι, τον κάδο—ένα μισό βαρέλι—πού τό'λεγαν μετάκι για νά δεχτή τό 
μοσχερό γλεύκος. Τραβούσαν τό λινάρι και ξεπεποϋνταν κρουνοί δυνατοί 
μούστου καί γέμιζαν τόν κάδο από άφράτο, μοσχερό, γλυκό μούστο, πού σέ 
λίγο πλημμυρούσε τόν κάδο καί πού κοπέλλες ροδαλλές καί τραγανές μέ τις 
τσουκάλες στά χέρια, βιαστικά τις γέμιζαν μούστο καί τόν κουβαλούσαν σέ 
μεγάλα βαρέλια, δπου τόν έχυναν για νάποτελέση τό διαλεχτό κρασί. Μέ τό 
χύσιμο τού μούστου ανέβαινε μέσα στο ληνό τώρα ένας μηονζονιζης  πλένον
τας τά ποδάρια ά>ς τά γόνατα κι άρχιζε άκουμπώντας στο φτυάρι του νά 
πατά τό σταφύλι ώς που νά χυθή καί ή υστερνή σταγόνα του. Α φού τό 
σταφύλι ξέχυνε τούς χυμούς του, τότες άρχιζε τό κουβάλημα αυτού τού πα
τημένου σταφυλιού από τό ληνό στις τήιες—μεγάλα κιάψηλά τέσσερα πέντε 
μέτρα βαρέλια ασάλευτα καί παντοτεινά στον τόπο τους στημένα, δπου πά· 
θαινε ζύμωση σέ δυο τρεΤς μέρες κι άρχιζε τό βράσιμό του καί ή μεταβολή 
τού μούστου πού τού άπόμεινε, σέ κρασί. Καί μέσα σέ τούτες τις τήνες ανε
βαίνοντας μέ σκάλες ειδικοί πατητές πατούσαν τά τσούπρα αυτά γιά νά ξε 
ζουμιστούν στήν εντέλεια. ’Από τις αναθυμιάσεις τού ανθρακικού πολλές 
φορές άπέθνησκαν πάνω σέ τούτη τή δουλειά δουλευτάδες θάνατο δολερό.

Τό άπόβραδο μέ τήν επιστροφή καί τό άδειασμα τοϋ ληνού άρχιζε 
τό φαγοπότι τής έργατειάς καί ο χορός καί τό γλέντι, ώσπου αργά έπεφταν 
δλοι στον ύπνο γιά νά σηκωθούν μέ τά βαθειά χαράματα γιά δούλεψη. Οι 
ληνοί έφευγαν πομπικά μέ τή λύρα καί τό τραγούδι καί στο σπίτι δίνονταν 
στή δουλειά γιά νά σπρώξουν τά έργα τής ήμέρας. Ή  Θράκη τήν εποχή 
τούτη ήταν πέρα πέρα Βακχική καί μοσχομύριζε ξανθό μούστο καί βαρέλια 
καί κρασιά καί ό Αιόνυσος θαρρείς καί έστηνε τό βασίλειό του γιά νά έπι- 
στατήση στον τρυγητό τοϋ ευλογημένου του καρπού, πού τώρα χύνοντας τούς 
χυμούς του θά τούς μετέβαλλε ή ανθρώπινη δουλειά' σέ Θρακιώτικο κρασί 
αθάνατο, σέ πετμέζια μυρωμένα καί σέ γλυκά — θροφή χειμωνιάτικη των 
Θρακόπουλων, πού θρεφότανε καί θερμαινότανε δλη τή βαρυχειμωνιά. Ό 
τρύγος κρατούσε ένα μήνα. Καί σάν κόπαζε τό τρύγημα καί τ’ αμπέλια δί- 
ναν τόν καρπό τους, τότε άρχιζε ή δουλειά των νοικοκυράδων νά κάνουν τά 
πετμέζια, τις μουστολαμπάδες, τά ρετσέλια καί τόσα άλλα γλυκά πού γέμιζαν

246' Λαογραφικά



Λαογραφικά 247

τά πιθάρια τους και αρμάτωναν τά κελάρια τους για νά θρέψουν στή βαρύ* 
χειμωνιά τά πολλά τους παιδιά.

’Έτσι άρχιζε και τδ έργο των αμπελουργών. Αυτοί πάλι κΰτταζαν τι 
θ ’ απογίνουν τά καινούργια κρασιά, πώς θά ψήσουν τά τσίπουρα για νά 
βγάλουν τό σπίρτο και νά κατασκευάσουν τά ονζα και τις μπάζες καί τις μ α - 
στίχες, τά ποτά, πού μ' αυτά χόρταιναν τη δίψα τοϋ πιοτού καί παρεσκεύα- 
ζαν τά γλέντια. 'Όλο τον χειμώνα γίνονταν εξαγωγή κρασιών καί σπίρτων 
κ= έβλεπες εμπόρους κι από τή Γαλλία νάρχωνται για τό σπουδαίο τοΰτο 
προϊόν τοϋ τόπου τής αλησμόνητης Θράκης, της καρποδαίμονος, τής άμπε- 
λοφόρου, τής κρασοπαραγωγοΰ, τής πλούσιας αυτής γής, πού ήξαιρε νά ΐκα- 
νοποιή τό δουλευτή και τον εργάτη.

ΟΙ Στενιμαχιώτες καί οΐ Σαραντακκλησιώτες σήμερα μέσα στούς Μα
κεδονικούς κάμπους φύτεψαν καινούργια αμπέλια «τις φυτιές τους» καί μετέ- 
δωκαν την Θρακική αγάπη στο αθάνατο κλήμα καί στούς γύρω ολους. Τώρα 
τά ωραία αμπέλια στούς προσφυγικούς συνοικισμούς τής Μακεδονίας είναι 
πάλι θάλασσα πρασίνου. Δίδαξαν την τέχνη τών κρασιών καί τών σπίρτων, 
μετέδωκαν την τέχνη τής δουλειάς αυτής τοϋ αμπελιού, πού καί επικερδής 
είναι καί ικανοποιητική στον εργάτη καί νοικοκύρη. Τό Θρακικό κλήμα και 
πάλι ανθεί καί καρποφορεί καί δίνει τό θειο πιοτό, πού στούς αιώνες θά 
εΰφραίνη τήν ψυχή τοϋ ανθρώπου, πού χωρίς αυτό κατά τον άρχαΐο επι
γραμματοποιό δέν μπορεί τίποτε καλό νά άπορρεύση, πού είπε: «“Υδωρ δέ 
πίνων ούδέν άν τέκοις χρηστόν». Πίνοντας δηλαδή νερό τίποτε καλό δεν δη
μιουργεί ο άνθρωπος. Τό κρασί είναι πού κινεί τήν φαντασία καί γεννά τή 
δράση καί τήν δημιουργία. Καί οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου, έψαλε 
καί 6 Δαβίδ. Καί είχαν δίκιο οι Θράκες νάναι αμπελουργοί καί κρασοποτέρες ;

ΤΤΟΛ. ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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1 . * Αναστενάρια. (21 Μαΐου 1948). — Ώς γνωστόν από ετών έορ- 
τάζεται ενταύθα ή εορτή των αναστενάρηδων εις κλειστόν χώρον μεταξύ ώρι· 
σμένων οικογενειών. ’Από τοΰ παρελθόντος όμως έτους ή τελετή λαμβάνει 
χώραν δημοσίφ. Ούτω σήμερον, εορτήν τοΰ αγίου Κωνσταντίνου καί 'Ελέ
νης, εγένετο εις την πόλιν μας ή δεύτερα δημοσία πανηγυρική έμφάνισις τών 
αναστενάρηδων, Ή επιτροπή άποτελουμένη από τούς κ. κ. ’Απόστολον Πα- 
παποστόλου, Βασίλειον Παύλου, Σωτήριον Λιούρου κα'ι Γεώργιον Χατή, 
κατέβαλε κάθε προσπάθειαν ώστε ή έφετεινή τελετή νά είναι ή καλυτέρα τών 
προηγουμένων, Προς τον σκοπόν τούτον έκλήθησαν καί ήλθον ενταύθα ανα
στενάρηδες έξ άλλιυν επαρχιών. Τήν 12ην μεσημβρινήν εγένετο άγιασμός είς 
τήν οικίαν τού γνωστού εις τήν πόλιν μας αναστενάρη Σωτηρίου Λιούρου. 
Εις τον τόπον τού αγιασμού ύπήρχον παλαιαί εικόνες τών αγίων Κωνσταν
τίνου και Ελένης, τής Θεοτόκου κλπ., κεκαλυμμέναι διά κεντητών εγχρώμων 
υφασμάτων, τάς οποίας εκράτουν εύλαβώς εις τάς χειρας των οι πιστοί. Περΐ 
τήν 4ην μ. μ. ώραν ώρισμένοι έκ τών αναστενάρηδων και συγκεκριμένους ο 
Γεώργιος Εμμανουήλ και ή Φωτεινή Μοσκοτά, ευρισκόμενοι είς έκστασιν 
καί κρατούντες είς τάς χείρας των τάς ίεράς εικόνας, ήρχισαν νά εκπέμπουν 
υστερικάς κραυγάς καί νά χορεύουν επί τής πυράς, ήτις εύρίσκετο αναμμένη 
είς τό προαύλιον τής οικίας Λιούρου. Είς σχετικήν άργότερον έρώτησιν ό 
αναστενάρης Εμμανουήλ άπήντησεν ότι μία ανώτερα δύναμις τον προστά
ζει πότε πρέπει νά χορεύη επί τής πυράς. Καθ’ ήν στιγμήν διήρχοντο οί 
αναστενάρηδες διά τής πυράς, οργανοπαΐκται έδιδον ιδιαίτερον τόνον εις τήν 
τελετήν με τό ίδιάζον παίξιμον τής λύρας των. Οι αναστενάρηδες καθ’ όλον 
τό διάστημα τούτο εύρίσκοντο εκτός εαυτών, ήσαν χλωμοί καί μέ τά βλέμ 
ματά των απλανή προς τον ουρανόν. 'Η διάβασις έκ τής πυράς προεκάλεσε 
τον θαυμασμόν τών χιλιάδων πιστών καί περιέργων. Μεταξύ τών επισήμων 
διεκρίνοντο 6 έπαρχος, ο υποδιοικητής τού Λαγκαδά, ο διοικητής τού αστυ
νομικού τμήματος καί πολλοί άλλοι. Κατάπ?νηξιν προξένησεν είς όλους τό γε 
γονός οτι ούδείς έκ τών αναστενάρηδων επαθέ τι εις τούς πόδας του. Ή  τε
λετή θά συνεχίσθή επί τριήμερον. Λαγκαδάς (Μακεδονία—Θεσσαλονίκης)

2 . Σ υνεδρ ία  * Ακαδημίας τής 1 5 η ς  1Ια νο υά ρ ιο ν  1 9 4 8 .  Κ .Ά μ άν -  
του : «α  ρονσ ίαα ις  τοΰ 1 2 ο υ  Τόμον τοϋ  * Αρχείου Θρακικοϋ Δαογραφ. 
ΗαϊΓλϋΟοαίΗον Θ ησαυρόν .—«Προ ολίγων μηνών έδημοσιεύθη δ δωδέκατος 
τόμος τοϋ ’Αρχείου Θρακικοϋ Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού, τον 
οποίον εκδίδει ο γνωστός έκ Θράκης λόγιος κ. Πολύδωρος Παπαχριστοδού* 
λου. "Αλλο περιοδικόν, τά Θρακικά Χρονικά, διεκόπησαν, αφού έφθασαν 
είς τον εικοστόν τόμον, μέ φροντίδα προ πάντων τοϋ κ. Μ. Σταμούλη. Καί
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to Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ... Θησαυρού και τά Θρακικά Χρονικά εβραβεύθη- 
σαν υπό της ’Ακαδημίας ’Αθηνών διά τάς μεγάλας έθνικάς και επιστημονικός 
υπηρεσίας των. Πράγματι οΐ είκοσι τόμοι χών Θρακικών Χρονικών και οί 
δώδεκα τόμοι μέχρι τοΰδε τοϋ ’Αρχείου Θρακικοϋ... Θησαυρού έστησαν 
αθάνατον μνημεΐον εις τον έκριζωθέντα δυστυχώς από την Θράκην και την 
’Ανατολικήν Ρωμυλίαν εκλεκτόν Ελληνισμόν. Αΐ δημοσιευθεΐσαι εις τά Πε
ριοδικά ταϋτα ιστορικάί, λαογραφ ικαί καί γλωσσικαί μελέται δεικνύουν την 
αξίαν καί εκπολιτιστικήν σημασίαν τού Ελληνισμού της Θράκης καί βοη
θούν νά μη λησμονηθή, αλλά νά επανέλθη εις την Πατρίδα του καί νά 
επανέλθη μέ την συγκατάθεσιν αυτών.των Τούρκων. Ό  Ελληνισμός της 
Θράκης έστήριξε τό Κράτος τού Βυζαντίου επί χίλια χρόνια καί άντέστη επί 
αιώνας εις τάς έπιδρομάς καί λησιεύσεις χών Βουλγάρων. Πώς είναι δυνα
τόν νά μή επανέλθη εις την Θράκην ;

Εις πλήθος μελετών καί των δύο Θρακικών Περιοδικών φαίνεται ή 
ιστορία όνομαστών Ελληνικών πόλεων, της Άδριανουπόλεως, της Φιλιπ- 
πουπόλεως, της Μεσημβρίας, τής Άγχιάλου, τής Στενιμάχου, τής οποίας 
τό ελληνικώτατον όνομα αντικατέστησαν οΐ Βούλγαροι μέ ίδικόν των πλάσμα 
τό Άσένωφ—γκράδ, πόλις τής δυναστείας των Άσενιδών. Ή  Θράκη εδωκε 
τάς μεγάλας οικογένειας των Κομνηνών, των Βατάτσηδων, των Βρυεννίων 
καί τόσων άλλων και εις τούς νεωτέρους χρόνους τοϋ φιλικού Κουμπάρη, 
τοϋ Κουμανούδη, των Καραθεοδωρήδων, τού Τσούντα, τού γλύπτου Δημη- 
τριάδου καί τόσων άλλων σπουδαιότατων άνδρών, σοφών ή μεγάλων ευερ
γετών. Αυτή ή νεωτάτη ιστορία τής Θράκης, ήτοι ή διοίκησις αυτής υπό 
τής Ελλάδος κατά τά έτη 1920—1922 άποτελει τιμήν διά τό ‘Ελληνικόν 
Κράτος, τό συχνά συκοφαντούμενον Ελληνικόν Κράτος κατά τρόπον υπο
δειγματικόν, κατ’ άντίθεσιν προς τήν βαρβαρότητα τήν οποίαν έδειξε το 
Βουλγαρικόν, δταν κατέλαβε τήν ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, καθώς καί τήν Δυ 
τικήν Θράκην προσωρινώς. Καί αυτήν λοιπόν τήν πρόσφατον ιστορίαν μέ 
υπερηφάνειαν ήμποροϋν νά εξετάζουν, τά Θρακικά Περιοδικά. Εις πολλάς 
μελέτας των δύο περιοδικών έχει έξετασθή καί τό γλωσσικόν ιδίωμα τής Θρά
κης, τό όποιον μέ τά κοινά του χαρακτηριστικά δεικνύει τήν συνέχειαν τού 
.Ελληνισμού καί τίνα γλωσσικά στοιχεία, τοπωνύμια κλπ. είναι άρχαϊκά. Διε- 
τηρήθη π. χ. τό άρχαΐον όνομα Αίμος μέ τον τύπον Αΐμονας εις ι ι  χωρίον 
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας. Ή  λαογραφία παρέχει άλλα στοιχεία αρχαϊκά 
τής ελληνικότητος τής Θράκης διά μέσου τόσων επιδρομών. Ή  πολύτιμος 
μελέτη τοϋ συναδέλφου κ. Ρωμαίου εις τον ενδέκατον τόμον τοϋ ’Αρχείου 
περί των avaotsvaQimv έδειξε τήν σωζομένην μέχρι σήμερον παράδοσιν αρ
χαίας λαϊκής λατρείας. Αί μελέται τού ερευνητοϋ τής Θρακικής ιστορίας αει
μνήστου Μυρτ. Άποστολίδου περί τού εσναφίου τών άμπατζήδων έδειξαν 
τήν βυζαντινήν συντεχνιακήν παράδοσιν.
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Εις νεωτέρους χρόνους οϊ “Ελληνες πρώτοι ανέπτυξαν εις την Θρά
κην μεγαλυτέραν βιομηχανίαν, όπως π. χ. ή οικογένεια Γκιουμουσγερδάνη 
εις την Φίλιππούπολιν. Την αλιείαν και τό εμπορίαν των ψαριών εις την 
Μαύρην Θάλασσαν μέχρι τών ημερών μας επί χιλιετηρίδας ήσκησαν οΐ "Ελ
ληνες και απ’ αυτούς εδιδάχθησαν και οΐ Βούλγαροι. Καί ή αμπελουργία 
τής Θράκης από τών χρόνων τού Διονύσου μέχρι χθες ήτο εις χεΐρας τών 
Ελλήνων. Δεν γνωρίζω ποιοι πρώτοι έκαλλιέργησαν ροδώνας εις την ΒΑνα 
τολικήν Ρωμυλίαν, άλλ’ άν λάβωμεν ύπ’ όψιν πόσην σημασίαν είχεν εις τό 
έμπόριον και την κοινωνικήν ζωήν τοϋ Βυζαντίου τό απόσταγμα τών ρό
δων, τό ροδόσταγμα, είναι πολύ πιθανόν δτι και τήν καλλιέργειαν τών ρό
δων ανέπτυξαν πρώτοι οι "Ελληνες.

'Ωμίλησα επίτηδες γενικώτερον διά νά υποδείξω τήν μεγάλην εκπο
λιτιστικήν σημασίαν τοΰ Ελληνισμού τής Θράκης κατά τούς αρχαίους, με 
σαιωνικούς και νεωτέρους χρόνους και πόσην επομένως εθνικήν υπηρεσίαν 
προσφέρουν τά περιοδικά πού ερευνούν τήν ζωήν του. Έκ τών καλυτέρων 
τόμων τοΰ "Αρχείου τοΰ κ. Παπαχριστοδούλου είναι και ό δωδέκατος, ό εκ' 
δοθείς προ ολίγων μηνών. Δημοσιεύεται εις αυτόν εν πρώτοις ιστορία τής 
Φιλιππουπόλεως κατά τον 18ον και 19ον αΐώνα, γραφεισα υπό τοΰ αειμνή
στου Μυρτίλου Άποστολίδου, ό όποιος και εις μεγάλην ηλικίαν ακόμη είχε 
τήν υπομονήν νά μελετά κώδικας και χειρόγραφα διά νά εξιστορήση λεπτο
μερώς τήν ελληνικήν ακμήν τής Φιλιππουπόλεως, Δημοσιεύονται επίσης 
γλωσσικά! μελέται περί τοΰ ιδιώματος τής Στενιμάχου και μία πολύ ενδια
φέρουσα περί Σαρακατσαναίων τοΰ έν ’Αμερική καθηγητοΰ κ. Δ. Γεωργακά. 
Πολύ ενδιαφέρουσα εΐναι περιληπτική επισκόπησις τής ιστορίας τής Θράκης 
υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Στ. Κυριακίδου, οστις σήμερον είναι ό καλύτερος 
γνώστης τής όργανώσεως τών Βυζαντινών θεμάτων διά τό ευρωπαϊκόν του
λάχιστον τμήμα τοΰ Βυζαντίου.

Δεν επιμένω περισσότερον. "Οσα είπα δεικνύουν πόσον πολυτίμους 
υπηρεσίας προσφέρει ό κ. Παπαχριστοδούλου διά τοϋ περιοδικού του. Τοΰ 
εύχόμεθα δΓ αυτό επϊ πολύ άκόμη νά άποδεικνύη τάς υπηρεσίας τοΰ Ε λ 
ληνισμού τής Θράκης. Θά βοηθήση έτσι τήν άποκατάστασίν του».

5 . Τό Ρ ω αα ικό  μοναατήρ ι.  — 'Ο πατέρας μου, ό αείμνηστος Α να 
στάσιος Κ. Π. Σταμούλης, σ’ ένα ταξίδι στήν Πόλη έμαθε πώς Ρώσσοι κα
λόγεροι, πού είχαν τό κέντρο τους στον άγιο Νικόλαο τοΰ Γαλατά, διαπρα
γματεύονταν ν’ αγοράσουν από Τούρκο μπέη τό παραθαλάσσιο τσιφλίκι Πα- 
λαιά Ηράκλεια (Έσκι Έρέγλι^ διά προπαγανδιστικούς σκοπούς. Ή  παλαιά 
Ηράκλεια ήταν σέ επίκαιρη θέση τής Θράκης μέ γύρω ολο Ελληνικά χωριά 
και κωμοπόλεις, κοντά στο ασφαλές λιμάνι από τον Νότο τής Ηράκλειας 
τής άρχαίας Περίνθου, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό τής Τυρολόης,
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περί τά 70 μίλια από την Βασιλίδα των πόλεων καί μέ απέναντι τά παρά
λια της Μ. ’Ασίας μέ τον χιονισμένο ’Όλυμπο.

Πρεσβευτής τής Ελλάδος στην Κων)πολη ήτο ο Μαυροκορδάτος, 
σ’ αυτόν ό πατέρας ενέθεσε τά σχέδια των Ρώσσων και τον παρεκάλεσε δπως 
ένεργήση διά να μη γίνη ή αγορά. Ό  Μαυροκορδάτος μοιρολατρικά άπήν- 
τησε :—Τί μπορώ νά κάνω στα σχέδια τής Ρωσσίας, Καταστενοχωρεμένος 
επέστρεψε στη Σηλυβρία. Την έπομένην 22 Ιανουάριου γιόρταζε. ’Από 
τούς πρώτους ήλθε νά τον έπισκεφθή ο μητροπολίτης Σηλυβρίας Κωνστάν- 
τιος Γαζής (1890 —1892), ό μετέπειτα Μαρωνείας. Σ’ αΰτόν ο πατέρας εκ
μυστηρεύτηκε τον πόνο του και είπε τά δυσάρεστα νέα. Τότε μουτεσαρίφης 
Μέτρων ήτο ό Τζεβάτ μπέης, άνθρωπος καλός, διορατικός καί δραστήριος, 
πού'είχε συγγενή τον αρχιθαλαμηπόλον του σουλτάνου Χαμίτ. Σ* αυτόν απο
φάσισαν νά καταφυγουν όπως ένεργήση νά ματαιωθούν τά σχέδια των Παν- 
σλαυιστών. Την έπομένην πρωί άνεχώρησαν διά τάς Μέτρας. Ό μουτεσα- 
ρίφης τούς ακούσε μέ προσοχή καί τούς διαβεβαίωσεν οτι θά φροντίση χω
ρίς αναβολή. Καί πράγματι δταν ο Χαμίτ έμαθε τά διατρέχοντα, διέταξε 
ν’ απαγορευθή ή πώλησις τής Παλαιάς ‘Ηράκλειας. Μετά λίγα δμως χρόνια 
οϊ Ρώσσοι κατώρθωσαν κι’ έκτισαν στά Γαλατάρια, μικρό χωριό κοντά 
στον άγιο Στέφανο τής Πόλης, πελώριο μοναστήρι, αληθινό φρούριο, μέ 
τείχη 6—7 μέτρα πάχος καί μέ πολεμίστρες ώς έλεγαν, μέ ύπερυψηλο τροϋλο 
καί μέ χρυσή μεγάλη σφαίρα στην κορυφή μέ τον σταυρό επάνω. Στο χω
ριό έκαμαν καί ρωσσικό σχολείο γιά τά Ελληνόπουλα, δπως τά προπαγαν
δίζουν στά πανσλαυιστικά τους όνειρα. Ή  Ρωσσία υπό τό πρόσχημα τής 
προστάτιδος τής ’Ορθοδοξίας ώραματίζονταν από τον τσάρο Πέτρο τον Με
γάλο τά καταγάλανα νερά τής Προποντίδος καί τοΰ Αιγαίου μας.

‘Ότε τό 1914 αΐ διπλωματικά! σχέσεις Τουρκίας και Ρωσσίας διεκό- 
πησαν καί πριν ακόμη ό Ρώσσος πρέσβυς περάση τά Τουρκικά σύνορα, τά 
τουρκικά κανόνια από ξηρά καί θάλασσα έπΐ δυο κατά συνέχεια μερόνυχτα 
προσπαθούσαν νά τινάξουν στον αέρα καί ξεθεμελιώσουν τό ρωσσικό φρούριο.

ΕΛΙΤ. Σ. ΣΑΡΑΝΤΗ

4 . Π εριγραφή τών Σ α ρ '  Εκκλησιών μετά  τή φυγή  των  'Ελλήνων  
Ά ν. Θράκης ’). «Τά μεγάλα καί άνετα κοκκινοβαμμένα λεωφορεία πού 
σταθμεύουν είς τό Άμπατζηλάρμπαση τής Άδριανουπόλεως δεν χρειάζονται 
περισσότερο από δύο δυόμισυ ώρες διά νά φθάσουν εις τις Σαράντα 'Εκ
κλησίες. Ό δρόμος, 6 παλαιός δημόσιος δρόμος είναι θαυμάσια επιδιορθω
μένος καί οί έπιβάται τών λεωφορείων δεν έχουν διόλου τό αίσθημα δτι 
διαπλέουν τρικυμισμένη θάλασσα. Τά ενδιάμεσα χωριά δλα είναι κατωκη- 
μένα καί αί γαίαι φαίνονται έντατικώς καλλιεργημένοι. 1

1) Δημοσιεΰθηκε στο «Φως» Θεσσαλονίκης 29 'Απριλίου καί 1 Μαΐου 1937,
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Αί Σαράντα Έκκλησίαι παρουσιάζουν έκπληξιν εις εκείνον, πού έχει 
έπισκεφθή τώρα και άλλας πόλεις της 3Ανατ. Θράκης. Διότι έχουν ζωήν και 
κίνησιν αΐ Σαράντα Έκκλησίαι η μάλλον τό Κιρκλερελι (όπως ονομάζεται 
σήμερον και όχι Κ'ιρκ Κλισέ πλέον), πού δεν την επερίμενε κανείς.

Και εν πρώτοις δ κεντρικός δρόμος και ή κεντρική πλατεία της πό 
λεως είναι Ασφαλτοστρωμένοι, πράγμα τό όποιον δεν συμβαίνει εις καμμίαν  
άλλην Θρακικην πόλιν. ’Έπειτα νέα κτίρια έχουν άνεγερθή περί τήν πλα
τείαν καϊ εις μερικούς δρόμους, πράγμα πού επίσης είναι σπάνιον δια τάς 
Θρακικάς πόλεις, αϊ όποϊαι μετά την έξοδον των 'Ελλήνων έχουν περίσ
σειαν στέγης. ψ* *

Δεν είναι ανεξήγητος ή ακμή τής πόλεως άν ληφθη ύπ3 οψει ότι 
σήμερον αΐ Σαράντα Έκκλησίαι είναι τό μεγαλείτερον στρατιωτικόν κέντρον 
τής Θράκης. Είναι έδρα σώματος στρατόν (Κολ—Όρντοΰ), και διαφόρων 
άλλων ειδικών στρατιωτικών μονάδων διά τον λόγον δέ αυτόν δεν είναι 
ονιε άπλονν ονιε ενκολον πράγμα νά έπισκεφβή σήμερον ένας ξένος την π ό 
λιν ταύτην, Οι τοΰρκοι πολλά παΟόντες εις τό παρελθόν άπό την προνομι- 
οϋχον ασυδοσίαν, την οποίαν είχαν δώση εΐς τούς ξένους λαμβάνουν σήμε
ρον αυστηρά μέτρα προς προστασίαν της κρατικής των άμύνης. Βέβαια εμάς 
τούς ‘Έλληνας μάς υποπτεύονται όλιγώτερον από κάδε άλλον, και μάς πα 
ρέχουν τάς μεγαλειτέρας ευκολίας εις τά ταξείδιά μας άνά την χώραν το)ν'. 
Άλλ3 ή ειδική άστυνομική υπηρεσία της κρατικής άμύνης έχει τά μάτια της 
τέσσαρα επι παντός έν γένει ξένου. Και χωρίς νά ενοχλη κανένα εύρίσκεται 
επι τά βήματα παντός μη τούρκου επισκέπτου των παραμεθορίων επαρχιών. 
ΕΙς αύτάς δεν επιτρέπεται ή λήψις φωτογραφιών από ξένους, όταν δέ σέ 
ιδοΰν κρατούντα φωτογραφικόν μηχάνημα, τότε συνιστοΰν εύγενώς άλλα και
επιτακτικώς νά μη τό χρησιμοποιήσετε.

* **
Περιέρχομαι εν πρώτοις τό κέντρον τής πόλεως. Τό ξενοδοχεΐον τού 

Δοδοπονλον δεν ΰπάρχει πλέον. Νέον έχει κτισθή εις την ύέσιν τον όνομα- 
ζόμενον «Τζονχμονριετ» και είναι τό καλλίτερον ξενοδοχεΐον τής πόλεως. 
Παραπλεύρως υπάρχουν πάντοτε τά παλαιά μαγαζιά μέ νέους κυρίους.Τδού 
λ. χ. τό κατάστημα Σύρμα, τό ξενοδοχεΐον Κοκκίνου και άλλα. Γενικώς δέ 
ή άχορά ανίή δεν έχει άλλάξει και πολύ. 'Ο Άραστάς είναι ό ϊδιο; σχεδόν. 
Καταστήματα ψιλικών, μιταφτσίδικα, σαράτσικα κλπ. Μια δυο έβραϊκές επ ι
γραφές δηλαδή τουρκικές μέ εβραϊκά ονόματα και μια βουλγαρική : Τοδώρ 
Άγκώφ. Εις την πλατείαν τής αγοράς δει* φαίνονται πλέον τά ερείπια τον 
κεντρικού τζαμιού πού εΐχε κατεδαφισθή από τούς βουλγάρους. Τό όνομα* 
οτόν ζαχαροπλαστεϊον τον *Απ. Σιμοπούλου κατέχεται. τώρα από ένα τοΰρ- 
κρν ομότεχνόν του. Απέναντι εύρίσκεται πάντοτε τό παλαιόν χαλβατζήδικο.
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Εις την γειτονικήν αγοράν, οπού ήσαν τά εμπορικά, χά «πραγματευτάδικα» 
υπάρχουν πάντοτε τα καταστήματα Πουλημένου, Θ. Ταστσίδου, 3Αδελ. Κόκ
κινου, Γιαννακοποΰλου, κατέχονται όμως από τούρκους. Κατευθύνομαι εις 
την μεγάλην οδόν πού φέρει εΐς την πλατείαν τής ιστορικής έκκλησιας τής 
Παναγίας. "Ολα σχεδόν τά σπίτια τής μεγάλης όδοΰ διατηρούνται καί κατοι 
κοΰνται. ’Έχουν έγκατασταδή εΐς αυτά πρόσφυγες και αξιωματικοί. Ξεχω
ρίζω τό άρχοΐ’Γΐκό row Βλαχόπουλου, δπον ήτο επί ελληνικής κυριαρχίας ή 
'Εθνική Τράπεζα, τοΰ Σωτηριάδου καί τοΰ Δοξιάδου, δπου άλλοτε ήτο εγ- 
κατεστημένον τουρκικόν δικαστήριον καί κατόπιν εΐχεν έγκατασταθη ο λαμ- 
πρός εκείνος Μουσικός Σύλλογος. Αρίωνυ.

Παραπάνω εις τον ανήφορον υπάρχουν πάντοτε τά σπίτια των Αν- , 
κίδον, Κεραμέως ιατροΰ. καί Σ, Τζελέπογλον. Ή  εκκλησία είναι κλειστή. 
Τό καμπαναριό της εχει καιεδαφισΰή καί οντε τά θεμέλιά της φαίνονται. Εις 
τό βάθος τοΰ αυλόγυρου υπάρχει ακόμη τό μηχροπολιτικόν μέγαρον καί κα- 
τοικεΐται προφανώς από προσφυγικάς οικογένειας. 'Ιστορικός δ χώρος αυτός 
καί τό κ ιίρ ιον. Τί όέν εχει ίδή κατά τά τέλη τοΰ περασμένου καί τάς άρχάς 
τοΰ παρόντοα αιώνος.

** *
Καί επειδή 6 λόγος περί εκκλησιών, ας σημειωθή ευθύς αμέσως δτι 

ή έκκλησία τών 'Αγίων Πάντων εχει μετατραπή εις κινηματογράφον, ή εκ
κλησία των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων είναι αποθήκη σιδηρικών, δ "Αγιος 
Πρόδρομος τά ίδια, τό δε έξωκκλήσι τής * Αγίας Θεοδώρας καταρρέει ρ η 
μαγμένου. Τό κτίριον τοΰ ήμιγνμνασίου  είς καλήν κατάστασιν καί αυτό χρη
σιμοποιείται ώς λαϊκή βιβλιοθήκη. ’Απέναντι ύψοϋται τό μεγαρον τοΰ προ
κρίτου Αυδοπούλου, δ οποίος έχρημάτισε καί προξενικός πράκτωρ τής Γαλ
λίας, επί μακρά ειη. Κϊς τό αρχοντικό αυτό έφιλοξενήθη δ βασιλεύς τής 
Βουλγαρίας Φερδινάνδος χω 1912 καί ο βασιλεύς τών fΕλλήνων 'Αλέξαν
δρος τφ 1920. ΙΙαραπλεΰρως υπάρχει άλλο αρχοντικό σπίτι, τοΰ δικηγόρου 
Β. Μελανίωνος. ’Ολίγον παρακάτω υπάρχουν επίσης τά σπίτια τών Ιατρών 
Ταυρίδου καί Πατρικοπούλου καί τών εμπόρων Πουλημένου καί Δοδοποΰ- 
λου. Κατά τήν ελληνικήν κυριαρχίαν ή εκεί πλατεία εΐχεν ισοπεδωθεί καί 
δενδροφυτευθεΐ. Τώρα έχει μεταβληθεί εΐς ενα ώραιο μικρό πάρκο. Παρα
κάτω εΐς τήν μικράν πλατείαν ύψοϋται ακόμη τό ελληνικόν παρθεναγωγεΐον. 
Χρησιμοποιείται καί πάλιν ώς σχολεΐον. "Εχει 5έ επισκευασθεί καί φρεσκο- 
βαφεΐ τελευταίως. ’Ολίγον περαιτέρω τά σπίτια τών άλευροβιομηχάνων ά- 
δελφών Γ. καί Ν. Χατζηγιαννάκη, τοΰ Σαρίδου καί απέναντι τών Μιχαή- 
λογλου, ράπτου κλπ. "Ας προστεθή ακόμη οτι σώζεται καί λειτουργεί ακόμη 
6 κυλινδρόμυλος τών άδελφών Χαχζηγιαννάκη, κάτω δεξιά τής σιδηροδρο
μικής γραμμής. Τον εκμεταλλεύεται φυσικά κάποιος Τούρκος, τοΰ οποίου τό 
ό'νομα δυσκολεύομαι νά ξεχωρίσω μέσα εΐς τάς σημειώσεις μου.
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Περιφέρομαι εις τάς άλλοτε ελληνικός συνοικίας τής ώραίας τότε 
αλλά Ακμαίας κα ί τώρα πόλεως. Και ανεβαίνω είς την συνοικίαν Τεσσα
ράκοντα Μαρτύρων. Σώζονται ακόμη εδώ και κατοικοΰνται μάλιστα τά σπί
τια των ελλήνων προκρίτων Τατσίδου, αδελφών Νίκογλου κλπ. Περνώ τον 
Μηουκλονντζά-Νιερέ και προχωρώ πέρα προς την οδόν Τυρνόβου (Τύρνοβα 
Τζάνιεσϊ) οπού μόλις αναγνωρίζω τά κτίρια δπου ήτο τό καφενεΐον τοϋ 
Φλουρή και τό ξενοδοχεΐον τοϋ Βεργή Άμπατζόγλου. Γενικώς τά κτίρια τής 
συνοικίας αυτής δεν έχουν πάθει μεγάλας φθοράς. Τό παραπλεύρως τής εκ
κλησίας τών 'Αγίων Πάντων (ώμίλησα εις την προηγουμένην μου άνταπό- 
κρισιν διά τάς εκκλησίας) άλλοτε ελληνικά εκπαιδευτήρια επισκευασθέντα, φ α ί
νεται, προσφάτως, χρησιμοποιούνται τώρα ώ ; τουρκικά δημοτικά σχολεία.

Αΐ γύρω οικοδομά! δεν έχουν πάθει τίποτε. "Αν δεν άπατώμαι τά 
σπίτια αυτά άνήκον εις τον Μητροπολίτην Μελισσηνόν, τούς Ιατρούς Κερα
μέα (πατέρα τοϋ εν Θεσσαλονίκη τώρα ιατρού) και Σκουλίδην και εις τούς 
κ. κ. Παυλακίδην, Μεζιλτζόγλου, Τσούνην, Σ. Γιαννακόπουλον και άλλους 
πού δεν ενθυμούμαι. Όλα αυτά τά σπίτια κατοικοΰνται από πρόσφυγας 
Τούρκους ή από εντοπίους οΐ οποίοι τά ήγόρασαν. Πράγματι τά κεντρικά 
και καλά κτίρια κατελήφθησαν από τούς εντοπίους τούρκους ευθύς μετά την 
έξοδον τού ελληνικού πληθυσμού. Οι τονρκοι ovcot σφήκαν τά ίδικά των μ ι 
κρά και Απόκεντρα, τά όποια έξύλωσαν κατά τό πλεΐστον διά νά χρησιμο
ποιήσουν τήν ξυλίαν των ώς καύσιμον ύλην. "Ενεκα τούτου υπάρχουν και 
εδώ ερείπια άλλ’ ολίγα πολύ ολίγα.

’Αλλά τά αμπέλια, τά περίφημα Αμπέλια τών Σαράντα Εκκλησιών, 
πού παρήγον ιό δνομαστό κρασί, τό όποιον εφθανεν εως τήν Γαλλίαν χ\ 
έγιναν ; Είναι δυστυχώς κατά μέγα μέρος κατεστραμμένα. 'Υπάρχουν δμως 
ακόμη απέραντοι αμπελώνες τούς οποίους καλλιεργούν στοργικά χέρια τούρ 
κων, εντοπίων καί προσφύγων, οΐ όποιοι Αντικατέστησαν έπαξιως τούς άπελ- 
θόντας έλληνας αμπελουργούς. Καί καθώς βλέπω από τό ύψωμα τού Καρά- 
μούρα , τούς αμπελώνας εκείνους πού διατηρούνται καί καλλιεργούνται ακόμη 
καί εκείνους πού έχουν μεταβληθή είς βοσκοτόπους, ενθυμούμαι τί έγίνετο 
έδώ κατά τον παλαιόν καλόν καιρόν είς τήν εποχήν τον τρυγητόν. Όταν 
επλησίαζεν ή εποχή αυτή κάθε άλλη δουλειά καί οίαδήποτε ασχολία ετίθετο 
κατά μέρος καί εγίνετο καθ3 δλην τήν πόλιν τό πλναιμον τών βαρελιών πού 
θά εδέχοντο τό νέον κρασί καί ή έπισκενή τών μεγάλων ίκείνων λινών μέ τά 
οποία συνετελεΐτο ή μεταφορά τών σταφυλιών. Οΐ βαρελάδες έδονλευαν ν υ 
χθημερόν καί ή πόλις ολόκληρος άντηχοΰσεν από τά σφνροκοπήματά των. 
Έξ άλλου οΐ νοικοκυρές ήσχολοϋντο μέ τον καθαρισμόν τών κιουπιών διά 
τά περίφημα ρετσέλια τά όποια κατεσκευάζοντο από τον εύώδη μούστον. Καί 
όταν πλέον τά σταφύλια ωρίμαζαν καλά καί δλα ήταν έτοιμα διά τον τρυ
γητόν ή πόλις προσελάμβανε πανηγυρικήν οψιν. Προσήρχοντο τότε από τά
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περίχωρα και οϊ μποζονιζήδες με rciff βονβαλαμάξας καί μέ τά ζώα των, 
στολισμένα μέ χρωματιστές χάνδρες καί μέ κούδοννάκια που εγέμιζαν τήν 
άτμόσφαιραν μέ τους ήχους των. Και ήρχιζε πλέον ό τρυγάς μέ αληθινόν 
πανζουρλισμόν...

“Αλλά παρεσύρθην από το γλυκύ παρελθόν ενφ ο σκοπός μου είναι 
νά ασχοληθώ μέ ιό παρόν. Τ'ι τά θέλετε δμως. Τό παρελθόν μάς κυβερνά, 
παρά τήν θέλησίν μας. ”Ας είναι. Τί γίνονται τώρα τά ελληνικά χωριά τής 
υπαίθρου πού ήταν γεμάτα ζωήν και σφρίγος και άπετέλουν έθνικάς μας 
άκροπόλεις προς τον Εύξεινον και προς τον Μικρόν Αίμον ; Ό Σκοπός, 6 
Σκεπαστός, ή Πέτρα, 6 Σκόπελος, τό Σαμακόβι, ή Γέννα, τό Μποννάρ — 
Χισσάρ, ή ιστορική Βύζα κλπ. ; Νά τά επισκεφ&ή κανείς αν δέν είναι άδύ- 
νατον είναι δμως πολύ δνσκολον. “Από δσας πληροφορίας συνέλεξα ενταύθα 
συνάγεται δτι άλλα από αυτά είναι ερημωμένα και ερειπωμένα σχεδόν, άλλα 
κατοικοϋνται από ελάχιστους πρόσφυγας τουρκους. Πού νά γεμίση ή απέ
ραντη τουρκική Θράκη μέ τούς ολίγους σχετικώς τουρκους πρόσφυγας πού 
ήλθον έκ Μακεδονίας καί “Ηπείρου κατά τό 1924 καί μέ τάς 40—50 χιλιά
δας των Μουσουλμάνων τής Αοβρουτοας, που ήλβαν πέρυσι ; Δι αυτόν τόν 
λόγον ή *Ανατ. Θράκη είναι τώρα πολύ άραιοκατωκημένη , αΐ περισσόιεραι 
γαΐαι της είναι χέρσοι πλέον καί τά άπέραντα δάση προς ιόν Μικρόν Αίμον 
και τον Ενξεινον Πόντον μένουν ανεκμετάλλευτα τώρα,

Έπιττρέφοο, μετά μακράν περίπλάνησιν άνά τάς συνοικίας καί κά
θομαι εις την κεντρικήν πλατείαν. Πλησιάζει νά βραδιάση καί τό κρύο είναι 
τσουχτερό. "Ενας παγωμένος αέρας κατεβαίνει από τά ύψη τού-Μικρού Α ί
μου. Ή  πλατεία καί οΐ γύρω δρόμοι παρουσιάζουν ζωηράν κίνησιν. “Ιδίως 
υπάρχουν πολλοί αξιωματικοί καί στρατιώται. Εΐπαμεν δτι αϊ Σαράντα Έκ- 
κλησίαι είναι έδρα Σώιιατος Στρατού, και μέγα στρατιωτικόν κέντρων των 
βουλγαρικών συνόρων. Καί ό στρατός δίδει κυρίως την ζωήν καί την κίνησιν 
είς την π όλ ιν .β ά  έπρεπε νά προσθέσω πριν τελειώσω μέ τάς 40 Εκκλησίας, 
δτι οι 'Εβραίοι έχουν δλιγοστενση άρκετά καί εδώ μετά την προπερσννήν 
Ιδίως «παρεξήγησιν», ή οποία συνέβη εϊς την “Αδριανούπολιν. Τό δτι δέ 
ώλιγόστευσαν φαίνεται από την ίβραϊκήν αγοράν, ή οποία όέν %χει πλέον 
οντε τά μισά μαγαζιά. Επίσης οΐ Βούλγαροι τής πόλεως έχουν περιορισθή 
είς τον άπίθανον αριθμόν τών... 20 οικογενειών, αλλά καί αυτοί γρήγορα 
θά φύγουν». νοςταλγος

5 .—Ή  “Ανατολική Θράκη εκτεινόμενη από τού Εύξείνου Πόντου 
προς “Ανατολάς μέχρι τού "Εβρου προς δυσμάς καί από τού Μικρού Αίμου 
βορείους μέχρι τής Προποντίδος καί τών στενών τού Ελλησπόντου καί τού 
Βοσπόρου, λόγορ τής ευμενούς γεωγραφικής θέσεως, κατείχεν τόσον επί τής 
Βυζαντινής δσον καί επί τής “Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προνομιοΰχον θέ- 
σιν μεταξύ τών λοιπών επαρχιών.
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"Οταν αί εκ Κωσταντινουπόλεως προερχόμενοιδιαταγαί καί όδηγίαι 
περί βελτιώσεων των διοικήσεων των Επαρχιών, περί μεταρυθμίσεως καί 
περί πάσης φΰσεως μέτρων, δεν κατώρθωσαν νά διαβώσι τον "Εβρον ή τόν 
Μικρόν Αίμον έφθανον πάντως μέχρι των ορίων τούτων καί κατέκλυζον την 
“Ανατολικήν Θράκην, ή οποία επήλαυεν των ευεργετημάτων αυτών. Αιά 
τοΰτο, ετι δε καί διά τόν λόγον τής μικράς άποστάσεως από τής Πρωτευου 
σης, οΐ κάτοικοι τής “Ανατολικής Θράκης, εΰρίσκοντο πάντοτε εις διαρκή 
πνευματικήν επαφήν καί συγγένειαν μετά τών προηγμένων κατοίκων τής 
Βασιλευουσης καί εις άνωτέραν πνευματικήν κλίμακα από τους κατοίκους τών 
άλλων ’Επαρχιών. ‘Η ανέκαθεν άνοπερότης αΰτη οφείλεται επίσης καί εις 
τήν γεωϊι,ογικήν καί κλιματολογικήν διαμόρφωσιν τής χώρας, διότι πλήν τοΰ 
άρΐστου κλίματος, τής παντελούς έλλείψεως επιδημιών, ελωδών νόσων καί 
λοιπών, ό παντοειδής φυσικός πλούτος καί ή γονιμότης τοΰ εδάφους συνέ· 
βαλον εΐς τήν άρτιωτέραν άνάπτυξιν τών φυσικών καί κατά συνέπειαν καί 
τών πνευματικών δυνάμεων τών κατοίκων. Το υπέδαφος τοΰ βορειοανατολι
κού Ιδίως τμήματος εμφανίζει ορυχεία σιδήρου, αμιάντου, χρωμίου, χαλ
κού, λιγνίτου, άπαντα δυστυχώς ανεκμετάλλευτα. Τά δάση τής Στράνιζας 
άφθονοΰσι εις ξυλείαν κατάλληλον διά βαρελοσάνιδα άρίστης ποιότητας, καί 
εις ξυλείαν διά γαιάνθρακας τών οποίων εγΕνετό από αιώνων μεγίστη έξα 
γωγή εις Κων)πολιν, μέσφ τών ορμών Μήδειας καί Ύνιάδος.

Τό έδαφος αυτής αρδευόμενον εΐς μέν τά δυτικά αΰτοϋ κράσπεδα υπό 
τοΰ "Εβρου, καθ’ δλον δέ τό μήκος αΰτοΰ ήτοι από ανατολών προς δυσμάς 
υπό τοΰ Έργινη καί τών πολυαρίθμων παραποτάμων αΰτοΰ καί είναι γο- 
νιμτώατον, παράγον σιτηρά άρίστης ποιότητος, καρπούς (κεράσια, βΰσινα, 
αμύγδαλα, καρύδια) άρίστης επίσης ποιότητος ετι δέ λαχανικά πάσης φΰ· 
σεως εΐς δέ τήν περιφέρειαν Οΰζούν Κιοπροΰ τά ανώτερα καρπούζια καί 
πεπόνια ολοκλήρου τής Ευρώπης.

Οΐ αμπελώνες τής περιφέρειας Σαράντα “Εκκλησιών καί Μυριοφΰτου 
παρήγον οΰχί μόνον άφθονον αλλά καί εξαιρετικής ποιότητος οίνον, τοΰ ο
ποίου μεγάλα ι ποσότητες έξήγοντο εΐς τάς λοιπάς Επαρχίας έτι δέ καί εις 
διάφορα Ευρωπαϊκά Κράτη καί ιδίως εΐς Γαλλίαν. Ή  καλλιέργεια τής συ- 
κομορέας καί ή άνάπτυξις τής σηροτροφίας έδωσεν αφορμήν εΐς ΐδρυσιν νη 
ματουργείων μετάξης καί εργαστηρίων κουκουλοσπόρου. Παραλλήλως άνε- 
πτΰχβη κατά τά τελευταία προ τοΰ Βαλκανικοΰ Πολέμου έτη ή: κτηνοτροφία 
καί τά κτηνοτροφικά προϊόντα, τό δέ γάλα καί τό γιαούρτι τής Σηλυβρίας 
είναι περιζήτητα. "Οταν κατόπιν τοΰ Κριμαϊκοΰ Πολέμου, ιδίως δέ τοΰ 
Ρωσσοτουρκικοΰ Πολέμου τοΰ 1876—1878 έξαναγκάσθη ή Πΰλη εΐς εφαρ
μογήν διοικητικών μεταρρυθμίσεων, αΰται εΐσηχθησαν κατά πρώτον δοκι- 
μαστικώς εΐς τήν Γενικήν Αιοίκησιν Άδριανουπόλεως ή οποία ελαβε διά 
τοΰτο τήν επωνυμίαν «Bikayki-Νομουνε» ήτοι « “Υποδειγματική Διοίκησις».



Συνεπείς: των μεταρρυθμίσεων τούτων και της χορηγήσεως ελευθεριών πό
σης φύσεως, άδειων προς ϊδρυσιν εργοστασίων χαί σχετικής προστασίας αυ
τών, ήρξατο ζωηρά κίνησις μεταξύ άποχλειστιχώς και μόνον του Ελληνικού 
πληθυσμού προς άξιοποίησιν και εχμετάλλευσιν των γεωργικών προϊόντων 
τής.χώρας διά τής δημιουργίας διαφόρων βιομηχανιών.

Πρώτος εδωσεν τό σύνθημα ό εκ Σαράντα Εκκλησιών ρέκτης επι
χειρηματίας μακ. Δημ. Δοδόπού?ως, ΐδρύσας τον ακολούθως περιώνυμον κα* 
ταστάντα αλευρόμυλον αυτού, ήκολουθησεν δέ βαθμιαίως ή ΐδρυσις άλλων 
μυλών είς διαφόρους πόλεις, ή ΐδρυσις παντοειδών εργοστασίων και ή βιο
μηχανική άνάπτυξις ολοκλήρου τής ’Ανατολικής Θράκης. Ούτω προ τού 
Βαλκανικού Πολέμου ΰπήρχον είς τάς διαφόρους πόλεις τής ’Ανατολικής 
Θράκης εννέα μεγάλοι συγχρονισμένοι αλευρόμυλοι και άνω των είκοσι μη
χανοκινήτων αλευρόμυλων μικροτέρας ολκής. Δυο μεγάλα εργοστάσια παγο
ποιίας, τρία εργοστάσια νηματουργίας μετάξης, τρία Εργαστήρια κουκουλο- 
σπόρου, πολλά μικρά εργοστάσια κατεργασίας μαλλιών, πολλά μικρά εργο
στάσια κατεργασίας σαγιακίων, εν μύγα άτμοχίνητον εργοσεάσιον ποτο
ποιίας, μεθ’ υποκαταστημάτων εις πλείστας πόλεις τής Τουρκίας και τού ο
ποίου τά ποτά κατέστησαν περιώνυμα καί περιζήτητα, εγίνετο δέ καί εξα
γωγή αυτών ε ις ’τήν Γαλλίαν.

Είναι χαρακτηριστικόν ότι ολόκληρος ή Θρακική βιομηχανία, ευρΐ- 
σκετο εις ελληνικός χεΐρας, εγκατελείφθη δέ κατόπιν τής άπομακρυνσεως των 
Ιλλήνων κατοίκων λόγφ τής εκκενώσεως τής Ανατολικής Θράκης παρά των 
ελληνικών πολιτικών καί στρατιωτικών "Αρχών. Ή  άκολουθήσασα κατάστα- 
σις δυναται νά θεωρηθή απολύτως τραγική διά τήν’Ανατολικήν Θράκην, διότι 
αύτη παρουσιάζει τήν όψιν έρημον από άπόψεως κατοίκων. Οι αύτοβούλως 
κατά τήν περίοδον τής ελληνικής κατοχής άπομακρυνθέντες Τούρκοι δεν Επα 
νήλθον, κατ’ αναλογίαν 80 ο)ο εις τάς εστίας των. Ή  Εκ μέρους ιών Τουρ
κικών ’Αρχών προπαγάνδα προς προσέλκυσιν Τούρκων εκ Βουλγαρίας καί 
Βοσνίας ελάχιστους εφερεν μετανάστας. Αΐ πόλεις καί τά χωρία ολοκλήρου 
τής ’Ανατολικής Θράκης είναι σχεδόν χεναΐ κατοίκων. Ούτω ή Άνδριανού- 
πολις ή οποία είχε πληθυσμόν άνω τών 80 000 αριθμεί δεκαέξ μόνον χιλιά
δας κατοίκων (16.000). Αΐ Σαράντα Έκκλησίαί, πόλις μέ πληθυσμόν 25 000 
κατοίκων αριθμεί περί τάς 6.000 Αΐ παράλιοι πόλεις, όπου επεκράτει τό 
Ελληνικόν στοιχεΐον είναι σχεδόν κεναί, τά δέ καθαρώς ελληνικά χωρία τε
λείως έρημα κατοίκων, 'Υπάρχει παντού αφθονία γής, γης ώς επί τό πλεΐ- 
στον άκαλλιεργήτου δι’ έλλειψιν χειρών. Πλήν τής ΐδρύσεως παρά τής Τουρ
κικής Κυβερνήσεως ενός εργοστασίου ζακχάρεως είς τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν Άλπουλοΰ καί τής λειτουργίας ενός αλευρομύλου εΐς Άνδριανού- 
πόλιν καί τινων μικρών χωρικών αλευρομύλων, πάντα τά λοιπά Εργο
στάσια άδρανούσι καί βαθμιαίως καταστρέφονται. Ή  διαφορά μεταξύ τής
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ανθουσης ύφ’ όλας τάς επόψεις και απόψεις καταστάσεως της ’Ανατολικής 
Θράκης κατά τον χρόνον της ελληνικής κατοχής και της σημερινής τοιαΰτης 
είναι όντως τεραστία. Διότι αντί της σημερινής ερημικής καταστάσεως, ή 
’Ανατολική Θράκη είχε άποβεΐ ό σιτοβολών ολόκληρου τής Ελλάδος και σι
τηρά αυτής ειχεν κατακλΰσει δλας τάς αγοράς. Οΰτω εΐχεν έλαττωδή αΐσθη 
τώς ή εκ τοΰ εξωτερικού εισαγωγή σίτου καί γενικών γεωργικών και κτηνο 
τροφικών προϊόντων. Τά βιομηχανικά αυτής προϊόντα διεδόθησαν έΐς ολό
κληρον τήν χώραν, ήρξατο εκμετάλλευσις ενός λιγνίτου πάσης κατηγορίας. 
Το μέλλον αυτής προεμηνΰετο λαμπρόνί ’Άχρηστος σήμερον είς τήν Τουρ
κίαν ή ,όπίοία διαθέτειεν Μικρά Άσίφ γαίας ύπεραρκεΐς διά τον πληθυ
σμόν αυτής, θά άπέβαινεν πολύτιμος παράγων ευημερίας, επανερχόμενη εις 
τους κόλπους τής ελληνικής πατρίδος.

Διά τής άραιώσεως τοΰ ελληνικού πληθυσμού τής ελληνικής υπαίθρου, 
δία τής εισροής ελληνικοΰ πληθυσμοΰ εις τήν ελληνικήν Θράκην και διά 
τής βελτιώσεως των μεθόδων καλλιέργειας τής γονίμου Θρακικής γής, θά 
έλυετο διά παντός τό πρόβλημα τής επαρκείας τής χώρας καί θά ήκολουθει 
καί ή επάρκεια γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων,

Κ. Δ. ΔΟΔΟΤΤΟΥΛΟΣ

Στ]μ. τής Δ. Τό κατωτέρω ποίημα ήταν εντοιχισμένο στον άτμομυλο 
τοΰ Δ. Δοδοποΰλου « ’A&rjvfi».

*Ατμόμνλος ή Ά & η ν α

Τών στρατηγών τά τρόπαια στήλαι ή πυραμίδες, 
δσα ποτέ, ώ θεατά, μέ θάμβος ίσως είδες, 
μνήμην διαιωνίζουσϊ θανάτων, ή δουλείας.
’Αλλά τά καταστήματα τής βιομηχανίας, 
παρέχουσι είς τον λαόν τροφήν καί εργασίαν, 
καί στά τεμένη τών μουσών πολλάκις προστασίαν.
Κτήμα ενθέρμου ζηλωτής κοινωνικής προόδου
επ’ εΰρυτέρου μέλλοντος προΐσταμαι εισόδου,
τοΰ Θρακικοΰ πολιτισμού τάς άπαρχάς προσφέρων,
καί τονομα τοΰ κτήτορος είς τους αιώνας φέρων, (1882)

6 —  Η ΕΙΚΟΣΙΤΤΕΝΤΑΕΤΗ ΡΙΣ ΤΩΝ ΖΑΡΙΦ ΕΙΩ Ν ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ Μ

«Ή  προαγγελδεϊσα εορτή τής εΐκοσιπενταετηρίδος από τής ΐδρΰ 
•σεως έν τη πόλει ήμών τών Ζαριφείων Διδασκαλείων ετελέσθη προχθές Κυ
ριακήν μετά περισσής όντως μεγαλοπρεπείας, εν μέσφ πυκνότατου συναγερ- 1

1) Έφημερίς * Φ ιλ ΐΛ η ο ύ π ο λ ις » .  Περίοδος Γ',.ετος ΚΔ άρι-θν 2867. Διά πά
παν ΰπόδ-εσιν άφορώσαν χήν εφημερίδα άπευθυντέον εις χόν κ. Δ η μ .  I .  Κ ο ν μ α ρ ία * 
>όν είς Φιλιπποΰπολιν.—Τρίτη 19 ’Ιουνίου 1901
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μοΰ, εν μέσφ παμπληθίας Ελλήνων και Έλληνίδων καί μετ’ άχατασχέτου 
έκδηλώσεως πατριωτικής συναισθήσεως. Έ πι 25ετίαν ολόκληρον δημοσιο- 
γραφοΰντες εν Φιλιππουπόλει, ουδέποτε άλλοτε παρέστημεν εις τόσον σεμνήν 
καί συγκινητικήν, των αίσθημάτων τής ελληνικής ψυχής τοσοΰτον διεγερτι
κήν, εΐ; τόσον εθνοπρεπή εορτήν οία ύπήρξεν ή τής παρελθουσης Κυριακής. 
Τής κυρίως εορτή; προηγήθη δημοτελές μνημόσυνον υπέρ τής μακαρίαςψυ- 
ψής τοϋ μεγάλου ευεργέτου τής ήμετέρας κοινότητος καί συμπαντος τοΰ ελ
ληνικού έθνους αοιδίμου Γεωργίου τοΰ Ζαρίφη, τελεσθέν μετά μεγάλης εκ
κλησιαστικής πομπής καί παρατάξεως υπό τής Α. Π. τοϋ σεβαστού ήμων 
Μητροπολίτου κ. Φωτίου έν τφ καθεδρικφ ναφ τής 'Αγίας Μαρίνης. Άλλ’ 
ήδη από τής 9ης ώρας τής προηας πριν ή λήξη είσέτι ή εν τφ ναφ τελετή 
δλη ή εΰρυτάτη αίθουσα τής Μαρασλείου Σχολής, τά εκατέρωθεν αυτής δια
μερίσματα, at κλίμακες, ολόκληρον αυτό τό μέγα οικοδόμημα ήτο κατάφορ- 
τον συμπεπυκνωμένου καί συμπαγοΰ; πλήθους έξ άμφοτέρων των φυλών καί 
από πόσης ηλικίας καί κοινωνικής τάξεως. "Ανδρες καί γυναίκες, νέοι καί 
γέροντες, πλούσιοι καί πτωχοί, επιστήμονες, έμποροι, βιομήχανοι, τεχνΐται 
καί έργάται έσπευσαν πάντες, έθεώρησαν όλοι ώς ίεράν δφειλήν αυτών.νά 
παραστώσιν εις τήν εορτήν τής 25ετηρίδος των Ζαριφείων Διδασκαλείων καί 
έκδηλώσωσιν οΰτο) τό κατακυριεϋον τάς καοδίας αυτών μτίχιον καί βαθΰ συ
ναίσθημα ευγνωμοσύνης προς τήν αθάνατον μνήμην τοΰ μεγάθυμου άνδρός, 
οστις ήγειρεν, ΰψιοσε και ήναψε μεταξύ τοΰ Αίμου καί τής Ροδόπης φωτο 
βόλον φάρον εθνικόν, τά Ζαρίφεια, διαχέοντα τάς λάμψεις τής ελληνικής 
παιδείας καί γνώσεως.

Κατά τήν ενάτην καί ήμίσειαν άφίκοντο ή Α. Π. ο σεβαστός Μη
τροπολίτης ημών κ. Φώτιος, 6 γενικός πρόξενος τής Ελλάδος κ. Νικόλαος 
Σκωτίδης, ο πρόεδρος τής Εφορίας τών Ελληνικών Σχολείων κ. Σωτήριος 
Άντωνιάδης, οί λοιποί έφοροι καί πραέχοντες τής ήμετέρας κοινότητος, ό 
επιθεωρητής τών Σχολείων κ. Ζίλκωφ κ«ί ελαβον τάς ώρισμένας αΰτοΐς θέ
σεις προ τοΰ βήματος. Μεταξύ αυτών διεκρίνοντο τά προεδρεία τών εν τή 
πόλει ημών συλλόγων καί άδελφοτήτιυν, πλεΐστοι ομογενείς εκ Στενιμάχου 
καί αντιπρόσωποι άλλων έκ Βουλγαρίας ελληνικών κοινοτήτων καί σωμα
τείων, ούτως ώστε ή πανήγυρις προσέλαβε γενικόν χαρακτήρα, έκπροσωπου- 
μένου συμπαντος σχεδόν τοΰ εντεύθεν τού Αίμου ελληνικοί πληθυσμού. Ή  
μεγάλη αίθουσα τής Μαρασλείου Σχολής ήτο καταλλήλως ηύπρεπισμένη 
5Γ εικόνων, εις τό βάθος δ’ αυτής πέραν τοΰ βήματος καί ύπεράνω τοΰ ομί
λου τών μαθητών καί μαθητριών, οΐωνεί σχέπουσα αυτούς αιωρείτο έν μέσφ 
στεφάνου έξ άνθέων ή ειχών τοΰ Γεωργίου Ζαρίφη,

Ή  εορτή ήρξατο διά προσευχής, ψαλείσης υπό τοΰ χοροΰ τών μαθη
τών καί μαθητριών έν τετραφώνφ άρμονίρ. Μεθ’ ο έν μέσφ βαθύτατης σι
γής άνήλθεν επί τό βήμα ή Α. Π. ό σεβαστός ήμών Μητροπολίτης μεθ’ ώ*
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ραίαν και εύφραδή προεισαγωγήν εξιστόρησε τοϋ αειμνήστου Γεωργίου Ζα
ρίφη τον βίον, δστις ύπήρξεν αδιάκοπος σειρά εΰποιίας προς τούς πάσχον- 
τας, προς τούς άτυχεις, αδιάλυτος συνέχεια αγαθοεργιών προς την κοινωνίαν, 
μακροτενής άλυσις ευεργετημάτων προς τό έθνος καί την πατρίδα, άχαλάρω- 
τος, εντατική, ής κρίκος είσίν εις, τά εν Φιλιππουπόλει Διδασκαλεία. Έ ν ενί 
λόγφ ό βίος αυτού δύναται νά τθεωρηθή ώς ό ανώτατος, ο τελειότατος .βαθ
μός φιλανθρωπίας καί πατριωτισμού, εις δν έξήκετό ποτέ ψυχή ανθρώπινη. 
Μετά την άγόρευσιν τού σεβαστού ήμών ιεράρχου, παταγωδώς χειροκροτη- 
θέΐσαν, εψάλη ύπό τοϋ χορού των μαθητών καί μαθητριών ό ύμνος προς 
τον Γεώργιον Ζαρίφην, δν ή δμήγυρις ήκροάσατο μετά βαθείας συγκινή 
σεως, μεθ’ δ ή ορχήστρα τοϋ έλληνικοϋ φιλαρμονικοϋ συλλόγου «Όρφέως», 
οστις φιλοτίμως πάνυ συνεβάλετο προς έξωραϊσμόν τής εορτής, εξετέλεσε μετά 
μεγάλης επιτυχίας άριστον μουσικόν σύνθεμα, άποσπάσασα τάς επευφημίας 
τοϋ ακροατηρίου.

’Ήδη άνήλθεν εις τό βήμα 6 αξιότιμος πρόεδρος τής ’Εφορίας τών 
Ελληνικών Σχολείων κ. Σωτήριος Άντωνιάδης, ό πρωτοταγής, άλλα καί 
πρωτεργάτης παντός ωφελίμου διά την ήμετέραν κοινότητα έργου. *0 κ. Σ, 
Άντωνιάδης ονέγνω πολλοϋ λόγου άξίαν ιστορικήν, εκθεσιν τής εκπαιδευτι
κής κινήσεως έν Φιλιππουπόλει κατά τήν τελευτάίαν 25ετίαν.'0 ρήτωρ εΤπεν 
δτι άπ9 άρχής τοϋ 19ου αΐώνος ή Φιλιππούπολις υπήρξε κέντρον εκπαιδευ
τικής κινήσεως. Κατάτό 1818 δ Φιλιππουπολίτης Κωνστ. Οικονόμος έξέ- 
δωκε- ιστορικήν καί γεωγραφικήν περιγραφήν ,τής επαρχίας Φιλιππουπό- 
λεως εις καθαρεϋον γλωσσικόν ιδίωμα, τοϋθ’ οπερ καταδεικνύει την τότε 
ϋπάρξιν λογιών άνδρών έν τή πόλει τούτη. Πάντοτε έλειτούργουν ενταύθα 
ελληνικά σχολεία εχονΐα γυμνασιακός τάξεις καί έν οΐς εδίδασκον διδάσκαλοι 
κεκτημένοι φιλολογικήν παίδευσιν. Μέχρι τοϋ4-847 δεν υπήρχε κοινοτικόν 
παρθεναγωγείου, ΐδρύθη δε τοιοϋτον τφ 1850, τφ δε 1865 άνηγέρθη επί 
τούτφ εύρεΐα Οικοδομή ύπό τοϋ αοιδίμου Σταύρου Κοσμά Σαρή. Τοιαύτη. 
ήτο ή εκπαιδευτική κατάστασις εν Φιλιππουπόλει, όΐε τώ 1875 ϊδρύθησαν τά 
Ζαρίφεια Διδασκαλεία, άτινα τώ 1885 συνεπληρώθησαν εις πλήρες Γυμνά- 
σιον, άναγνωρισθέν ώς Ισότιμον τών εν Έλλάδι. Ό  κ. Σωτ. Άντωνιάδης 
παρέσχε πλείστας οσας πολυτίμους πληροφορίας περί τής λειτουργίας τών 
Ζαριφείων καί τής έκπληρώσεως τοϋ εθνικού αυτών προορισμού. Κατά τήν 
25ετίαν ταύτην, ειπεν δ ρήτωρ, άπεφοίτησαν από τών Ζαριφείων Διδασκα
λείων άρρενες νέοι και θήλεις περί .τούς 500, εξ ών περισσότεροι τών 150 
έδίδαξαν καί διδάσκουσι τά ελληνικά γράμματα έν διαφόροις σχολείοις τής 
Βουλγαρίας καί τής Θράκης. . ; :

Παρατεταμέναι χειροκροτήσεις ύπεδέξαντο τόν αγορητήν κατερχόμε 
νον τοϋ βήματος, μετά δε τήν έκτέλεσιν υπό τοϋ χορού δύο ασμάτων, δ διευ
θυντής τών Ζαριφείων Διδασκαλείων- καί γυμνασιάρχης κ. Ίω . Φυλάκτός
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έξεφώνησε τον πανηγυρικόν της ήμέρας. Τό στενόν του χώρου δεν επιτρέπει 
ήμιν νά έπιχειρήσωμεν ενταύθα έστω και συνοπτικήν τής άγορεύσεως τού
της άνάλυσιν, άρκούμεθα δέ είς τό νά σημειώσωμεν δτι ό λόγος ούτος, διά 
τε τάς σοφάς ύποθήκας, τάς πολυτίμους έννοιας και τό λεκτικόν του κάλλος, 
ήτο σωστός ακαδημαϊκός, μάκρος μέν αλλά καί τοιοϋτος ών, υπήρξε μία εκ 
των σπανίων διαψεύσεων τοΰ «οΰκ έν τφ πολλφ τό εΰ». ΑΓεπευφημιών και 
ραγδαίων χειροκροτημάτων ήμειψεν ή όμήγυρις τον κ. Γυμνασιάρχην, δστις 
κατόπιν άγεκοίνωσεν αυτή ΐά αποτελέσματα των εξετάσεων, άπευθύνας έν 
τέλει ώραΐον και συγκινητικόν προσφώνημα προς τούς τελειοφοίτους μαθη 
τάς και μαθήτριας.

’Ένθους και εμπνευσμένος ήγέρθη τότε από τοΰ βήματος δ εκ Στενι- 
μάχου ποιητής κ Σωτ. Τζηοιδης, αρχαίος των Ζαριφείων τρόφιμος και 
άπήγγειλε τό έξοχου πατριωτικής δυνάμεως και καλλονής ποίημα, οπερ δη- 
μοσιεΰομεν έν τη πρώτη σελιδι τοΰ παρόντος φύλλου. Πολλούς έκ των στί
χων τούτων τοΰ κ. Τξηρίδου οφείλομεν ώς καλοί "Ελληνες πατριώται νά 
τούς μάθωμεν από στήθους και ημείς και τά τέκνα μας και τά τέκνα των 
τέκνων μας ώς ιερόν σύμβολον τής πίστεώς μας, τής άκραδάντου, τής άδια 
σειστού προς την μεγάλην εθνότητα και την μεγάλην πατρίδα μας. Οΐ στΐ: 
χοι τοΰ ποιητοΰ μετέδωκαν τον ένθουσιασμόν εις τό άπειρον εκείνο πλήθος, 
δπερ έξερράγη εις άτελευτήτους επευφημίας και υπό τό κράτος εθνικών εν
τυπώσεων και συγκινήσεων κατεχόμενον άπεχώρησε, τής ορχήστρας τοΰ Όρ· 
φέως παιανιζούσης πατριωτικόν έμβατήριον. Τοιαύτη έν συνόψει ύπήρξεν ή 
εορτή τής 25ετηρίδος τής ΐδρύσεως των Ζαριφείων Διδασκαλείων. Πάντες 
δέ οΐ παραστάντες είς αυτήν ώς και πάντες οΐ άνά τήν Βουλγαρίαν και τήν 
άνω Θράκην ελληνικοί πληθυσμοί εύλογοΰσι τήν μακαρίαν ψυχήν, τοΰ μεγά: 
λου αυτών ευεργέτου, ου τό μέγα σεπτόν όνομα παραμένει άληστον εις γενεάς 
γενεών».

7.—Ή  *Εζ. Θρακ. Μελετών  προχωρεί στο έργο· της. Ά φοΰ μετερρύθ- 
μησε τό καταστατικό της καΐ έδημοσίεψε τό πρόγραμμά της, τώρα άγωνίζε 
ται νά πραγματοποιήση ένα μέρος τών σκοπών της. ’Ήδη μετά τις 9· μελέ
τες της πού έξέδωκε, καί τόσο μαύτές εξυπηρέτησε τή Θράκη, εκτυπώνει τις 
δυο μελέτες: 1 ) Ή  προσφορά τον Θρακικον ‘Ελληνισμόν στον ,άπελεν&ερω 
τικόν αγώνα καί 2 ) ΟΙ τέσααρες ζελενταϊοι σύγχρονοι Ιστοριογράφοι τής 
Θράκης.

Τό Διοικητικό της.Συμβούλιο πού έξελέγη τον .’Απρίλιον 1948 άπε- 
τέλεσαν οΐ κύριοι, Πολύδ; Παπαχριστοδούλου Πρόεδρος, Κ. Λεοντίδης, ’L 
Καρδαράς ’Αντιπρόεδροι, Κ. Παπαδόπουλος Γεν. Γραμματεύς, Κ. Καλ- 
λιοντζής Ταμίας, Δ. Μαγκριώτης, Κ. Κουκκίδης, Έπαμ. Άργυριάδης, Ευ
άγγελος Σταυρίδης, Σύμβουλοι.
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ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ό συλλογεύς των δημοτικών τραγουδιών της Θράκης Μόοχος Παπα- 
χοιστοδουλου άπέθανε την 23ην Μαρτίου 1948. Άπεχώρησε και αυτός δ 
εκλεκτός πνευματικός Θράξ, ό κατεχόμενος από την μανίαν τής μουσικής 
κα'ι την λατρείαν προς τις εθνικές μελωδίες, πού μέ τόση στοργή περιτρέ 
χοντας τούς συνοικισμούς τίς περί συνέλεγε. *0 Μόσχος Παπαχριστοδουλου 
υπήρξε επί μαχρά έτη διδάσκαλο; και ψάλτης στις Σαράντα Εκκλησίες τής 
Ά ν. Θράκης απ’ όπου καί καχήγετο.Υπήρξε ό πρώτος τών επτά άδελφών— 
υιών—τοΰ ΐερέως Παπαχριστοδουλου Παπαμόσχου μεταξύ τών όποιων κα 
χαλέγεται καί ό καθηγητής καί δημιουργός τής Θρακικής ηθογραφίας Πολυδ. 
Παπαχριστοδουλου κα'ι διευθυντής καί ιδρυτής τοΰ « ’Αρχείου τοΰ Θρακικοΰ 
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού».

Ό  Μόσχος Παπαχριστοδουλου υπήρξε ψάλτης άξιολογώτατος, μαθη
τής τοΰ Μαυρίδου Στυλιανού, πρώτοι^ άλτου τής μητροπόλεως τών Σαράντα 
Εκκλησιών. Είχε κληρονομήσει την τέχνην τοΰ διδασκάλου του εις την από 
δοσιν τών εκκλησιαστικών μελωδιών μέ τό Πατριαρχικόν ύφος, πού συγκι* 
νοΰσε καί συγκινεΐ τις κατανυκτικές ψυχές τών καλών χριστιανών, πού σέ* 
βονται άκόμη κΓ άγαποΰν τήν παράδοσιν καί την έκράτυνε καί ανέπτυξε. 
’Έπαιζε βιόλαν καί συμμετείχε εις τον «Άρίωΐ'α», μουσικόν σύλλογον τών 
Σαρ. Εκκλησιών. Ό  σύλλογος αυτός άφησε παράδοσιν αλησμόνητου διά 
τήν καλλιτεχνικήν μουσικήν εκδήλωσιν τών Θρακών ώς απογόνων τοΰ Όρ 
φέως. Έδίδαξεν επί πολλά έτη ώς διδάσκαλος μέχρι τής εποχής, πού ό Ε λ 
ληνισμός τής Θράκης εξεδιώχθη καί μετανάστευσεν έγκαταλείποντας τις πα
τρίδες του. ’Έτσι εφθασε εδώ στις Άθήνες. Στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
τών Θρακών καί εΐδικώς στό τθέατρον πάρα πολύ συνεισέφερεν 6 μακαρίτης 
μέ τό κωμικόν χάρισμα πού ιόν έχαρακτήριζε. Μετείχε στις θεατρικές παρα
στάσεις, πού εδίδοντο χάριν τής ΐκανοποιήσεως τών καλλιτεχνικών διαθέσετον 
τοΰ Θρακ. λασΰ καί τής οικονομικής Ινισχόσεως τών Σχολείων τών κοινοτή
των τής Θράκης καί επί πολλά ετη έπρωτοστάτησε στ'ις θεατρικές παραστάσεις 
ώς κωμικός. Τήν περισυλλογήν καί καταγραφήν τών Θρακ. δημοτ. τραγουδιών 
εκαμε κυρίως στις Άθήναις περιερχόμενος τούς συνοικισμούς. Τά κατέγραφε 
δέ εις τήν Βυζαντινήν καί ευρωπαϊκήν παρασημαντικήν. Τά τραγούδια αυτά: 
ύπερεκατόν, έβράβευσεν ή Επιτροπή «τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου» εις διαγωνι
σμόν καί πολλά εδημοσιευθησαν στους πρώτους τόμους τών «Θρακίκώι»,  
άλλα δέ εις τούς πρώτους τόμους τοΰ «*Αρχείου τον Θρακικοΰ λαογρ. καί 
γλωσσ. Θησαυρόν». Υπάρχουν καί αδημοσίευτα. "Ολα δέ μαζί θά ήμπο- 
ροΰσαν νάποτελέσουν έναν τόμον άξιόλογον, διά ν’ άποτελέση πηγήν καί 9η 
σαυρύν τής Θρακικής λαϊκής μουσικής. Ή  εργασία του αυτή δεν θά μείνη
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ανεκμετάλλευτος εις τό μέλλον. Διαρκώς τα τραγούδια τά εσφύριζε και τά 
καλλιεργούσε καλλιτεχνικώς στο στόμα του, τόσον, ώστε κατείχετο άπό μίαν 
ψύχωσιν νά όμιλη δΤ αυτά και νά τά- τραγουδή παντού και πάντοτε.

Ή  δλη του ζωή γενικά υπήρξε μια υπηρεσία και αφοσίωση προς 
τη μουσική. Εΐτε κατεγίνετο με την υμνωδίαν των Ικκλησιαστικών τροπα
ρίων είτε έμάνθανε ένα τραγούδι από τούς λαϊκούς τραγουδιάνους, δεν ,άπε- 
σπάτο από τό εργον του, άλλα πάντοτε έγραφε καί μελωδούσε καί έτσι τά 
παρέδιδεν άρτια προς δημοσίευση, ώστε σήμερα νά έχουμε μια συλλογήν 
άξιόλογον Θρακικών τραγουδούν, πού δ κ. Βουρτσης, σημερινός καθηγητής 
τής μουσικής, εκτιμώντας τα Ινεπνευσθη καί ανέπτυξε θέματα μουσικά 
πάνω σαύτά. Τέτοιος ύπήρξεν 6 Μόσχος ΙΤαπαχριστοδουλου, χρήσιμος, έργα 
τικός, ευσυνείδητος συλλογευς, καί ακαταπόνητος εργάτης τής Θρακικής μου
σικής, χωρίς αμοιβήν, χωρίς υλικόν κέρδος, πού ή περίσωσίς των καί ή κα
ταγραφή των κατά μέγα μέρος οφείλεται σαύτόν. Έζησε για την μουσική. 
Ή  Θράκη τον ευγνωμονεί καί τον μακαρίζει διά τούς κόπους του καί τό 
εργον του. Ή  ’Αττική γή, πού τον εσκέπασε, άς τοϋ είναι ελαφρά καί τδ· 
νομά του πάντοτε άς φέρεται εις τά στόματα των Θρακών, πού έχουν χάσει 
την Πατρίδα των καί τόσον τήν νοσταλγούν.

π .  π χ .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ Α. ΑΝ ΤΩ ΝΙΑΔΗΣ

Έγεννήθη έν Άδριανουπόλει to 1871, περατώσας εκεί τάς γυμνα
σιακός του σπουδάς. “Έλαβε δίπλωμα μηχανολόγου—μηχανικού τής Ecole 
Centrale των Παρισίων τό 1893 καί ηλεκτρολόγου τού Institut Blectro 
technique Montefiore (Λιέγης) τό 1894.

’Ήρχισε τήν σταδιοδρομίαν του εν Κωνσταντινουπόλει τό 1895, δν'ο- 
μασθείς διαδοχικώς ηλεκτρολόγος—μηχανικός τού ’Οθωμανικού Ναυστάί)μου, 
διευθυντής μεταλλείων χρωμίου Δάγκ—Άρδή καί Κιμικλή καί Άνθρακωρυ.- 
χείου Κοζλού. Μέ τον όμιλον “Αλεξάνδρου Σινιόσόγλου ιδρύει τό έργοστά 
σιον ζύθου Νέκταρ Μπομόντι καί τό έργοστάσιον τσιμέντων Έσκί Χισάρ.

Τό 1914 εγκαθίσταται εις τήν Ελλάδα ένθα διορίζεται αντιπρόσω
πος τού Creusot {οίκος Schneider). Τό 1915 αναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν 
τής Εταιρείας ’Επιχειρήσεων έν Έλλάδι. Τό 1919 μεταβαίνει εις Παρι
σιού ςώ ς  εκπρόσωπος ιών Θρακών εις ιό Συνέδριον Ειρήνης. Τά 1920, !ν- 
τολή τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου μεταβαίνει εΐς τήν άπελευθερωθεΐσαν ’Αν- 
δριανουπολιν ώς τεχνικός σύμβουλος τού 'Υπάτου 'Αρμοστοΰ Σαχτούρη.

Θέσας υποψηφιότητα εΐς τάς βουλευτικός έκλογάς, εκλέγεται μέ μεγμ- 
λην πλειοψίαν επί κεφαλής τού συνδυασμού Φιλελευθέρων Άδριανουπόλεως. 
Μετά τήν λήξιν τής βουλευτικής του θητείας, επανέρχεται εΐς ιδιωτικός ασχο
λίας, ίδρύσας τό 1923 μετά των αδελφών Σιφναίου τό έργοστάσιον οξυγό
νου «Αίολο;» καί εκμεταλλεύεται ίδιον μεταλλεΐον αντιμονίου έν Μακεδονίψ.
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Μέχρι τοΰ θανάτου του ό ’Αλέξανδρος Α. Άντωνιάδης ήτο σύμβου
λος των Εταιριών Άνδρέας Π. Καμπας και Αίολος καθώς και μέλος της 
Κεντρικής Έπιτροπής’Εθ νικών Δικαίων και τοΰ Γαλλοελληνικοΰ Συνδέσμου.

*0 ’Αλέξανδρος Άντωνιάδης συνέγραψε τά κάτωθι βιβλία οικονομι
κού και εθνικού - περιεχομένου : I) L’Avenir Economique dsTAsie Mi 
neure, Παρίσιοι 1919. 2) Le Developpeiiient Economique de la Thrace, 
Α θήναi 1922/3) To εθνικόν πρόβλημα τής Ελλάδος, Άθήναι 1945. 4) ΤΙ 
οικονομική εξέλιξή τής Έλλάδοί,’ Άθήναι 1947.

A
ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ Π. ΡΑΤΤΤΑΡΧΗΣ

Έγεννήθη έν Άρκαδιουπόλει. (Λουλέ—Βουργάζ) τής Θράκης τή 15η 
Αύγουστου 1868. Μετά τάς εγκυκλίους σπουδάς έν τή γενετείρφ του, έφοί- 
τησεν εις τό έν Φιλιππουπόλει Ζαρίφειον Διδασκαλεΐον τυχών απολυτηρίου 
διπλώματος τφ 1887 καί εις τό έν Άδριανουπόλει Τουρκικόν Γυμνάσιον 
(Ίδαδιέ). Κατελθών εις Σμύρνην έδίδαξεν 'εις τάς σχολάς των Ελληνικών 
κοινοτήτων Φωκαίας, Μαινεμένης, Μαγνησίας καί Φιλαδέλφειας. Τφ 1897 
ενυμφευφθη μετά τής Κυριακής Ά . Άλεξιάδου έκ Μαγνησίας, ήτις παρέ- 
μεινε μέχρι τέλους πολύτιμος συμπαραστάτης τοΰ βίου του και απέκτησε μετ’ 
αυτής τρεις υιούς και τρεις θυγατέρας. Τφ 1901 διωρίσθη καθηγητής τής 
τουρκικής γλώσσης εις τό εν Κυδωνίαις Γυμνάσιον κα'ι έδίδαξεν έν αΰτφ έπΐ 
16 συναπτά ετη, έκ παραλλήλου δέ λόγφ τής τουρκομαθίας του προσέφερε 
πολυτίμους υπηρεσίας εις τάς σχέσεις τής Ελληνικής κοινότητος Κυδωνιόΰ.ν 
μετά των Τουρκικών Αρχών και διετέλεσε μέλος Νομαρχιακού Συμβουλίου 
τοΰ Σαντζακίου—Καρασή άντιπροσωπευων έν αυτφ την επαρχίαν Κυδω
νιών. Τφ 1917 συνεμερίσθη την τύχην τών κατοίκων τόδν Κυδωνιών, τής 
άκροπόλεως ταυτης τού Μικρασιατικού Ελληνισμού, άπαχθεις κα'ι αυτός ώς 
όμηρός υπό τών Τούρκων μετά τής οικογενείας του εΐς τά ενδότερα τής 
Ασίας. Έπανελθών εις Σμύρνην μετά πολλάς περιπετείας έδίδαξεν εις την 
έκεΐσε Σοφίειον Σχολήν, συγχρόνως δέ διηυθυνε τά ευαγή ιδρύματα, Λαϊ
κόν Κέντρον καί Βρεφοκομείον Σμύρνης. Πρόσφυξ μετά την Μικρασιατικήν 
καταστροφήν έδίδαξεν εΐς τό έν Πλωμαρίφ Λέσβου Δημοτικόν Σχολειού καί 
εΐτα εις τήν έν Άθήναις Λεόντειον Σχολήν και εΐς διάφορα δημόσια σχο
λεία τής εκπαιδευτικής περιφερείας Αθηνών, παρητήθη δέ τέλος τής υπηρε
σίας αφού έπί 40 καί πλέον ετη εΐργάσθη άόκνως διά τήν μόρφωσιν τών 
Έλληνοπαίδων. Υπήρξε πρότυπον χρηστού πολίτου, καλού οικογενειάρχου 
καί εξαίρετος διδάσκαλος. Ευρε τραγικόν τέλος κατά Μάϊον 1942 φονευθείς 
ύπό Γερμανών στρατιωτών έν Κηφισιά· ΤΤ, χτχ,

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  ΤΣΙΓΓΕΡΙΔ Η Σ

"Ενας "Ελλην κι’ ένας αντιπροσωπευτικός τόπος Θρακιώτη. Θάλεγε 
κανείς δτι γεννήθηκε, μεγάλωσε, άγωνίσθηκε, γέρασε καί πέθανε μέ μια κυρι
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αρχική ιδέα, νά■■ τρανή· χρήσιμος στην Πατρίδα του καί τό κατώρθωσε νά γίνη 
φορεύς πολιτισμοί) στον τόπο του. Είναι αυτός πού εΐσήγαγε τήν Ραδιοφω
νία στην Ελλάδα και ο Ραδιοφ. Σταθμός πού 'ίδρυσε στην Θεσσαλονίκην, 
είναι ό πρώτος δχι μόνον τής Ελλάδος άλλα καί τής Βαλκανικής. Ό  Χρή- 
στος Γ. Τσιγγερίδης γεννήθηκε στή Φιλιππούπολη τής Ά ν. Ρωμιλίας από 
γονείς ορθοδόξους ελληνες, τό 1877. Δώδεκα χρόνων έμεινε ορφανός κι ενώ 
την νύχτα δούλευε ώς απλός εργάτης σ’ ένα καπνεργοστάσιο, τή μέρα σπού
δαζε στο γαλλικό λύκειο τής γενέτειράς του. Νέος, μόλις είκοσι ετών πήγε 
στή Στουτγάρδη, δπου ένας αδελφός του είχε ένα μικρό Καπνεργοστάσιο 
καί οΐκονομικώς στεκόταν οπωσδήποτε στα πόδια του. Έκεΐ εσπούδασε τήν 
ηλεκτροτεχνία στο Πολυτεχνείο.

"Οταν επέστρεψε στην Φιλιππούπολη μετά τό 1906, οί Βούλγαροι 
είχαν πια αρπάξει δλες μας τις κοινοτικές περιουσίες, εκκλησίες, σχολεία, μο
ναστήρια, προσοδοφόρα κτήματα κλπ. Μέ τήν ειδικότητα όμως πού είχε ο 
Τσιγγερίδης τοϋ έκαναν πολύ δελεαστικές προτάσεις οΐ Βούλγαροι νά μείνη 
εκεΐ νά εργασθή. Δεν τό δέχτηκε. Έπέστρεψε λοιπόν στην Στουτγάρδη δπου 
καί παντρεύτηκε. Στο μεταξύ άπέθανε ό αδελφός του καί μαζί μέ τον μεγα
λύτερο αδελφό του, τον Νίκο Τσιγγερίδη (Καθηγητή των Θρησκευτικών στα 
Ζαρίφεια) εγκατεστάθηκαν οριστικά στή Θεσσαλονίκη, δπου στα 1927 ίδρυσε 
τον πρώτο σταθμό, πού καθώς είπαμε ήτανε πρώτος καί σ’ ολόκληρη τή 
Βαλκανική.Άλλ’ ό φθόνος, ή μοχθηρία, ή αντιζηλία ’Αθήνας καί Θεσσαλο
νίκης κτλ. στράφηκαν εναντίον του. Καί όχι μόνο καμμιά κρατική βοή
θεια δεν τού δόθηκε, αλλά τό εναντίον.’Αθήνα καί κράτος, δ,τι μπορούσαν 
νά κάνουνε τό έκαμαν γιά νά ματαιώσουν τό έργο του. “Εφτασε μάλιστα μια 
εποχή πού για νά μπόρεση νά συντηρήση τον σταθμό του υποθήκευσε τό 
συνιδιόκτητο μέ τον αδελφό του σπίτι στην Θεσσαλονίκη. Μέ μόνο έσοδο άπό 
τις διαφημίσεις ό ραδιοσταθμός του Τσιγγερίδη έλειτούργησε άδιάσιστα ολό
κληρη δεκαετία καί πέραν καί προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο ’Έθνος 
στους Δήμους καί Κοινότητες τής Βορ. 'Ελλάδος, στο εμπόριο κμί στή βιο
μηχανία της, καί δλως Ιδιαιτέρως στήν ’Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οΐ Γερμανοί κατέλαβαν επί κατοχής τον σταθμό του. Τον ήθελαν 
όργανό τους. "Αν είχε κάπως ελαστική συνείδηση θά έκανε τήν τύχη του. 
Άλλ’ ο Τσιγγερίδης άκαμπτος χαρακτήρ οχι μόνον δεν τό δέχτηκε, άλλ’ 
έκανε τό αντίθετο. Τον έκλεισαν στο τρομερό στρατόπεδο 510 τής Θεσσα
λονίκης. ’Ήξερε πολλά καί πρόσωπα και πράγματα. Δεν έμαρτύρησε τίποτε. 
Χάρις στήν ψυχραιμία του τέλος γλύτωσε.Άλλ’ ήο,ταν οΐ Έλασΐτες. Τού πή
ραν τον. πομπό καί άλλα μηχανήματα. Μερικά κατέστρεψαν άλλα μετέφεραν 
στή Βέρροια. Μέ κόπους καί έξοδα τά συναρμολόγησε. ’Αλλά μόλις ξα
νάρχισε ή λειτουργία τού σταθμού του τό επίσημον Κράτος μέ μια μονο- 
κοντυλιά τον κατάργησε μέ τήν αόριστη υπόσχεση, ότι θά τον άπόζήμίωνεν.
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’Έτσι φτωχός μέ τη πίκρα στην καρδιά στις 17)12)1947. έκλεισε γιά 
πάντα τά μάτια ο Χρηστός Τσιγγερίδης. Άλλ’ αν ιόν αγνόησε και τον αδί
κησε τδ επίσημον Κράτος, 6 λαός τη; Θεσσαλονίκης καί των Ν. Χωρών οΰτε 
τόν λησμόνησε, οΰτε θά τόν λησμονήση ποτέ, Ή  κηδεία του έγινε με δα
πάνη του Δήμου και μέ τη συμμέτοχη χιλιάδων λαοΰ. Τό δημοτικό συμβου 
λιο εψήφισε νά φέρη μια οδός τό όνομά του μέ την πρωτοβουλία τοΰ κ. II. 
Παπαναστάση βονλευτοΰ Σερρών, και μέ τό προσωπικόν τής «Μακεδονίας» 
τής Θεσσαλονίκης ενεργήθηκε έρανος, (πού έξακολουθή στο λογιστήριο τής 
Έφημερίδος) για την ανέγερση άδριάντος σέ μια από τις πλατείες τής Θεσ
σαλονίκης. Αυτός υπήρξεν ό Χρηστός Τσιγγερίδης.

Δ. Κ. ΒΟΓΑΖΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ· ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
(Μαρμαρηνός εφοπλιστής κ ’ ευεργέτης)

Τό Ά ρχΰον  Θράκης μέ ικανοποίηση τελεί σήμερα στον ΙΓ' τόμο τό 
μνημόσυνο τοΰ μακ. Ν. Κυριακίδη, πού υπήρξε ένας μεγάλος Θράξ στην 
ψυχή και τά αισθήματα. Πνευματικά και ψυχικά καταρτισμένος επέτυχε σιή 
ζωή του μεγα'λα καί τις μεγάλες αυτές επιτυχίες του τις θυσίασε τρισευτυχι
σμένος για την ευτυχία τής ΙΙατρίδος. Ποτέ δεν είναι άργοπορημένη ή ανα
γνώριση μιας προσωπικότητος. Και ο Κυριακίδης είναι μία προσωπικότης 
πού θά παραμείνη πάντοτε τό υπόδειγμα τοΰ πατριώτη, πού μέ αύτοδυσία 
δημιουργεί καί θυσιάζει.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Ό  κατά τό 1935 αποθανών αείμνηστος Νικόλαος Γ. Κυριακίδης 
έγεννήθη εις Μαρμάράν, ΙΙροκόνησον ή Προικόνησον, μίαν εκ των τεσσά
ρων παρά την Θράκην νήσων τής Προποντίδος, τό 1869, και άφοΰ εξεπαι 
δεΰθη είς τό εν Κων)πόλει Ροβέρτειον ’Αμερικανικόν Αΰκειον, έγκατεστάδη 
εις τόν Σουλινάν τής Ρουμανίας, εξελιχθείς εις ένα εκ των σπουδαιότερων 
έλλήνών εφοπλιστών. Νυμφευθεις την Ειρήνην τό γένος Άμηραδάκη άπέ- 
χτησεν έξ τέκνα, τρεις υιούς και τρεις θυγατέρας. Και οΐ υΐοί του άνεδεί- 
χΟησαν αντάξιοι καθ’ όλα τοΰ πατρός, καί αΐ θυγατέρες του άνατραφεΐσαι 
και νΰμφευθεΐσαι έν Άθήναις, όπου Ιγκατεστάθη ό μακαρίτη: οικογένεια 
κώς από τοΰ 1916, έπεβλήθησαν είς την ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν διά την μόρ; 
φωσιν καί την ήδικήν των ανωτερότητα. Άλλ’ 6 Νικόλ. Κυριακίδης δεν άνε 
δείχθη μόνον ως εφοπλιστής, πού ετίμησε τό ελληνικόν όνομα καί την έλλη 
νίκην σημαίαν, περιφερών αυτήν μέ τά ώραια τον ατμόπλοια άνά τούς 
Ωκεανούς, άλλ’ άνεδείχθη καί εθνικός ευεργέτης διά τοΰ χρήματός του καί 
ξεχωριστός πατριώτης διά τών εθνικών του προσωπικών υπηρεσιών. Διότι 
μεταξύ εκείνων, -πού έγνώρισαν κατά βάθος τύν Νικόλαον Κυριακίδην είναι 
καί ό γράφων τις γραμμές αυτές.,Συνδεθείς μαζυ του στενώτατα καί συνερ' 
γασθεί; μετ' αΰιοΰ καί έν Έλλάδι καί έν ’Αμερική, δίαν άπεστάλημεν υπό
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τού Βενιζέλου τό 1918 μέ τούς αειμνήστους Μητροπολίτας Μελέτιον Μετά- 
ξάκην και Χρυσόστομον, τον έγνώρισα κατά βάθος.

Μέ τον Νικ. Κυριακίδην. συνηντήθην τό πρώτον .κατά τό 1916 εις 
την Σύρον, ώς αντιπρόσωπος τής Τριανδρίας Βενιζέλου, Κουντουριώτη, 
Δαγκλή και οπού κατέφυγε εκείνος, καταδιωκόμενος, ώς φανατικός Βενιζε 
λικός, από τούς τότε επιστράτους των Αθηνών, Κατόπιν αποστολείς έκ Συ- 
ρου εις Κρήτην διά την προ- 
παρασκευήν τής έπιστρατεύ- 
σεως δεν έπέστρεψα εις ’Α
θήνας είμή κατά ’Ιούνιον τού 
1917, κληθείς διά νά μετά- 
σχω εις την σΰγκλησιν τής 
Βουλής μετά την επικράτησιν 
τού κινήματος τού Βενιζέλου 
και την έκ νέου έγκαθίδρυσιν 
τής Κυβερνήσεώς του έν Ά - 
θήναις. Επειδή δε, άμα έ- 
φθασα ε’ις ’Αθήνας, ό μακα
ρίτης Μιχ. Ρόδάςεδημοσίευσε 
συνέντευζίν μου περί τής α
νάγκης όργανώσεως προπα
γάνδας εις Ευρώπην καί ’Α
μερικήν προς διεκδίκησιν τών 
δικαίων τών ‘Ελλήνων Θρά 
κης καί Μικρασίας', δ Νικολ.
Κυριακίδης έσπευσε νά μέ συ- 
νανχήση, διά νά μοϋ δηλώση 
δτι έθετε πρός τον σκοπόν αυ
τόν χιλίας χρ. λίρας, ώς πρώ 
τον κεφάλαιον διά τήν όο- 
γάνωσιν τής σχετικής προπα
γάνδας. Έθαυμασα τον άν 
δρα ακόμη μίαν φοράν, διότι 
τήν πρώτην τον έθαυμασα εις Σύρον, οπού εις πρόσκλησίν μου διά να μέ 
βοηθήση, εις τήν παρασκευήν υπέρ τών Κυκλαδιτών, δσον τό δυνατόν εύθυ- 
νοτερού άρτου, προσεφέρθη μέ ιόν Δημήτριον ΓΓανιελήν άνευ ορών νά'κα
ταβολή οιανδήποτε Ιγγύησιν, κι5 έτσι τό κατώρθωσα, Καί ακόμη διότι ενε- 
γράφη εΐς Σύρον εις τό έκδοθέν δάνειον τής Τριανδρίας μαζί μέ’ τον Δημ. 
Παντελήν, εκ τών πρώτων καί διά σημαντικόν ποσόν 750 χιλ, φρ. χρ.

Κατόπιν, όταν έδέησε ν’ άποσταλώ διά δευτέραν φοράν εΐς ’Αμερικήν
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προς προπαγανδισμόν, ό Κυριακίδης, καίτοι πολυάσχολος, ώς εφοπλιστής, 
προσεφέρθη νά έλθη μαζί μου δ Is ιδίων του εξόδων. Και η το πολύ αποτε
λεσματική ή εις 'Αμερικήν παρουσία του. Διότι γνωρίζων καλώς τήν αγγλι
κήν και ώς απόφοιτος τοϋ Ροβερτείου έχων συστάσεις προς τούς κύκλους 
τ.ών Ροβερτειανών εϊς ’Αμερικήν,, επέτυχεν ώστε νά μάς βοηθήσουν πολλοί και 
ιδίως ό Μοργεντάου, ό Κλήβ Ντόις και άλλοι επίσης Ροβερτειανοί. Έκεΐ 
έδειξε τόσην δραστηριότητα πού μ’ έκανε νά τον θαυμάσω διά μίαν φοράν 
ακόμη. Καί δχι μόνον δραστηριότητα απλήν, αλλά καί δαπανηρωτάτην, διότι 
εξώδευεν αφειδώς διά τήν αξιοπρεπή παράστασιν τής αποστολής μας, εγκα- 
τασταθείσης ιδίαις του δαπάναις εις πολυτελές διαμέρισμα του αριστοκρα
τικού ξενοδοχείου Νέθερλανδ, μέ ιδιαίτερον ιδιόκτητον αύτοκίνητον πολύτε 
λείας εϊς τήν διάθεσίν μας. Κ’ ενώ εδαπάνα αφειδώς και ήγωνίζετο πάντοτε 
ακούραστος εις τό νά προπαγανδίξη, εκφωνών λόγους, καί δημοσιευων συ 
νεντευξεις κι’ εκείνος εις τά σπουδαιότερα δημοσιογραφικά όργανα τής’Αμε
ρικής, δεν ελησμονοΰσε καί τούς πατριώτας του Μαρμάρινους, πού ήσαν τότε 
εκτοπισμένοι εις τά ενδότερα τής Μικρασίας. Μέσον τών αμερικανικών αρ
χών κατώρθωνε νά τούς στέλλη χρηματικά βοηθήματα γενναία.

Πάντως ό πατριωτισμός τοϋ Ν. Κυριακίδου ήταν τόσον έντονος, ώστε 
θά έλεγες δτι ήτο ένα αίσθημα παθολογικόν διά τόν άνδρα εκείνον, πού 
θεωρώ τιμήν μου δτι συνειργάσθην μαζί του τόσον στενώς’Άλλως τε τό λο
γοτεχνικόν μουέργον«Ό Νικόλας σαν Παραμύθι», πού εξεδόθη τό 1941, τό 
έγραψα διά νά τό προσφέρω εις τήν Ελληνικήν νεότητα καί ιδιαιτέρως εϊς 
τόν έγγονόν μου ώς δίδαγμα. Καί δεν είναι ή μία βιογραφία τοϋ Νικολ. 
Γ. Κυριακίδου, διότι πράγματι 6 βίος του υπήρξε «σαν παραμύθι». Ό Ν: 
Κυριακίδης υπήρξε καταπληκτικός εις δημιουργικότητα ■ κι’ εντιμότητα ώς 
επιχειρηματίας, εις αισθηματικότητα ώς οικογενειάρχης, εις πατριωτισμόν 
ώς "Ελλην πράγματι αγνότατος.

Και μία τών εθνικών του ευεργεσιών είναι καί τά «Κυριακ/άεια 
’Εκπαιδευτήρια» ένα ώραΐον μαρμάρινον οικοδόμημα, εις τό οποίον εστέγασε 
τό Γυμνάσιον καί τό Δημοτικόν Σχολεΐον τοϋ Μαρμαρά τής γενετείρας του.

’Αλλά καί διά τήν ενταύθα ΐδρυσιν τοϋ Άμερικανικοϋ Κολλεγείου 6 
Ν. Κυριακίδης συνέβαλε τά μέγιστα, διότι διά νά γίνη δεκτή ή πρότασις 
τοϋ Βενιζέλου προς τούς Ροβερτειανους, τήν οποίαν μάς έπεφόρτισε νά διαβι* 
βάσωμεν ημείς προς αυτούς, ο Κυριακίδης προσέφερε χρ. λίρας 2000 διότι 
έγνώριζεν πόσον αναγκαία ήτο ή αγγλική γλώσσα διά τούς "Ελληνας. Αυτός 
ήτο εν δλίγοις 6 πατριωτισμός τοϋ Νικ. Γ. Κυριακίδη καί ευγνωμονώ τόν 
φίλον κ. Πολ. Παπαχριστοδουλου δτι μέν έδωκε τήν ευκαιρίαν ν’ αφιερώσω 
και αύτάς τάς γραμμάς μου εϊς μνήμην ενός τόσον διακεκριμένου πατριώ
του, πού ώς Μαρμάρινος δεν ήτο ή ένας καθαρόαιμος Θράξ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣίλΑΚΑΚΗΣ
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Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
Μ αργαρίτου Κ ω νοτα ν τ ιν ίδ ο υ , έπίμελείφ Γ. Μέγα, Άθηναι 1945

1 .—Ή  Θράκη τον καιρό αυτό—από τό 1927 καί δώθε—ευτύχησε νά 
ίστορηθή καί λαογραφηθή οσον καμιά άλλη χώρα, της Ελλάδος. Μέ τά δύο 
περιοδικά, τά Θρακικά καί τό Άρχεΐον Θράκης, επέτυχε νά περισυλλέξη 
ιστορικό καί λαογραφικό υλικό περισπούδαστο. Ή  ερευνά σόλα τά σημεία 
της .'ιστορίας, της είναι αποτελεσματική καί αξιόλογη. Άπό τό χάος και τό 
τίποτε εξεπήδησε μιά πραγματική επιτυχία. 'Η ερευνά έθιξε δλα τά ιστορικά 
σημεία κι άποκάλυψε πηγές, άπ3 όπου στο μέλλον ό ιστορικός θά μπορή ν3 άντλή 
τό υλικό του. Σχεδόν μπορούμε νά πούμε πώς κωδικοποιήσαμε τά ιστορικά 
καί εθνολογικά μας δίκαια επί τής χώρας αυτής, πού διαμφισβητήται ή Έλ- 
ληνικότης της άπό τούς γείτονές μας Βουλγάρους μέ τόσα ψευδολογήματα 
καί τόσες ιστορικές πλαστογραφίες, πού δέν έντρέπονται οι επιστήμονες τους 
νά σκαρώνουν κάθε τόσο για τήν πολιτική σκοπιμότητα. Θέλουν νά τήν κα
ταχτήσουν ολότελα καί στο σκοπό τους αυτό βάνουν καί τό ιστορικό ψέμα 
σύνεργό καί συντελεστή. Έμεΐς τώρα πια μπορούμε νά μιλούμε μέ πεποί
θηση γιά πολλά ιστορικά ζητήματα τής Θράκης, πού μάς τ3 αμφισβητούν. 
Μπορούμε νά βεβαιώσουμε καί τούς άλλους λ. χ., γιά τήν εξελλήνιση τής 
Θράκης, γιά τήν εκπολιτιστική μας επίδραση επί των Θρακών, γιά τήν αρ
χαία κατάχτηση τής χώρας, γιά τήν τέλεια εκχριστιάνισή της στά Βυζαντινά
χρόνια καί τήν ύπαρξη τοΰ Ελληνισμού της στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, 
πού άρχισε πάλι ν3 αναλαμβάνει, ν3 άνασυντάσσεται καί ν3 άνθοφυη. ‘Έ 
χουμε μελετήσει κ3 ερευνήσει πολλά θέματα, όπως τούς κώδικες των μητροπό
λεων, των εσναφίων τ ’ άρχεΐα, τούς περιηγητές, τά άρχεΐα τής Τουρκ. αυτο
κρατορίας καί τόσες άλλε; πηγές, πούμας ξεσκεπάζουν πολλές πτυχές τοΰ 
μακροΰ βίου των Ελλήνων Θρακών. Σήμερα μπορούμε νά διακηρύξουμε 
τήν ικανοποίησή μας γιά δ,τι σύντελέσθηκε.

2.—Ή  ιστορία τής Θράκης βέβαια δέ μπορεί ακόμα νά συντεθή σ’ 
έργο, αξιόλογο. Χρειάζεται ακόμα πολλή εργασία, πολύ υλικό. Κι αυτό θά 
μαζευτή μέ κόπο πολύ, αλλά καί εργασία μακρά. Καί πολύ Ισχύει ακόμα 
μιά σκέψη ορθή τοΰ μακαρ. Μ. 3Αποστολίδη, πού πάντα επαναλάβαινε προ; 
φορικά καί βρήκα σ3ένα του σημείωμα ανέκδοτο, γιά τό ζήτημα τής συγγρα
φής ιστορίας τής Θράκης, πώς ιστορία συνεχής γενική τής Θράκης μέ τήν 
απλόχωρη έννοια δέν μπορή νά γραφή, γιατί οί Θράκες δέν άπετέλεσαν 
ενιαίο κράτος’ καί τό κράτος των Όδρυσών καταλύθηκε άπό τούς Μακεδόνες, 
άνέζησε υπό τούς Ρωμαίους, υπό τούς Βυζαντινούς δέ οΐ Θράκες εξελληνι
σμένοι δέν ύφίσταντο σέ έθνος ξεχωριστό. Μπορούν δμως νά γραφούν ιστο
ρίες των πόλεων τής Θράκης, δπου ο Ελληνισμός ήκμασε καί άνθισε ,καί ή



2f0 βιβλιοκρισία

ιστορία των πόλεων αυτών θ’ άποτελέσει την ιστορία τοΰ Θρακοελληνικοΰ 
πολιτισμού από τον έκτον αιώνα .π. χ., ώς τα σήμερα. Τέτοιες εργασίες ευ
τύχησε ή Θράκη νά έξασφαλίση αρκετές.Ό Παπαϊωαννίδης λ. χ., έγραψε τήν 
ιστορία της Σωζουπόλεως, όπως και ό Γ. Λαμπουσιάδης της Άδριαν'ουπό- 
λεως, ό Άποστολίδης τής Φιλ)πόλεως, 6 Π. Άξιωτίδης της Άδριανουπό 
λεως, ό Μελισσηνός Χριστοδούλου των Σαράντα—Εκκλησιών και άλλοι 
έγραψαν άλλα μικρά και μεγάλα δοκίμια. Οί ιστοριογράφοι αυτοί φάνηκαν 
φιλότιμοι νά ιστορήσουν την πατρίδα τους. "Ενας τέτοιος ιστοριογράφος εί
ναι καί ό Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης, που τά χειρόγραφά του βρίσκον
ται στο Τμήμα χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Περιέχουν δήμο 
σιευμένες εργασίες του στην Έκκλ. ’Αλήθεια προ παντός τοΰ Οΐκ. Πατριαρ 
χείου καί άλλες αδημοσίευτες.

3. —Ό Κωνσταντινίδης Μαργ. εΐταν από τη Μεσέμβρια της Βορείου 
Θράκης. Συλλέγοντας υλικό για τις ιστορίες του — μικρά δοκίμια—μπόρεσε 
νά πραγματοποίηση τή συγγραφή τριών τέτοιων δοκιμίων: Ή  Αγχίαλος, ή 
’’Απολλωνία (Σωζούπολη), ή Μεοημβρία. Τή δεύτερη απ’ αυτές όπως ση
μείωσα τής ’Απολλωνίας, τή δημοσέψα εγώ διευθύνοντας τότε τά Θρακικά 
τ . II, ά'θιχτη, ασχολίαστη καί απλή ώς κείμενο δικό του. Τά χειρόγραφά του 
βρίσκονται στήν Έθν. Βιβλιοθήκη σταλμένα από τόν ίδιον στο Πανεπιστή
μιο μέ τήν παράκκληση για τις εργασίες του αυτές, που δημοσίεψε καί μή, 
νά τοΰ άπονεμηθή ό τίτλος τοΰ διδάκτορος τής φιλοσ. σχολής τοΰ Έ θν. 
Πανεπιστημίου. Αυτό εζήλωσε ό άνθρωπος καί μόνο. Καί ο τίτλος μέν δεν 
τοΰ άπενεμήθηκε, τά χειρόγραφά του δμως σώθηκαν στήν Έ θν. Βιβλιοθήκη. 
Καί εγώ ό ’ίδιος κατά γραπτή παράκλησή του άνεμίχθηκα σ’ αύτήν τήν ιστο
ρία, άλλ’ ή φιλοσοφική σχολή δέ θέλησε νά ικανοποίηση ένα γεροντικό πόθο 
καί μια επιθυμία απείραχτη. "Ετσι 6 Μαργ. Κωνσταντινίδης πέθανε στήν 
Τεργέστη, δπου υπηρετούσε ώς γραμματεύς τοΰ Ελληνικού Έμπορ. Ε π ι
μελητηρίου, χωρίς ν’ απόχτηση τόν ιόν τίτλο, που έπεδίωξε.

4. —Τά ιστορικά του αυτά δοκίμια δ μακαρίτης τά έπεξεργάσθηκε μέ 
ευσυνειδησία καί αγάπη.'Όλα είναι ίστορικώς μαρτυρημένα. Οι παραπομπές 
του είναι πολύ ευσυνείδητες καί έζηκριβωμένες, όπως διαπιστώθηκε από ΐδι-
κές μου προσπάθειες, ό'ταν δημοσίεψα τήν ιστορία τής Απολλωνίας. Γνωρί
ζει ν’ άφηγήται απλά κι’ απερικόσμητα.Ή αφήγησή του αυτή είναι ακριβής 
καί σαφής. 'Η δέ είλικρίνειά του είναι μεγάλη καί επιδιώκει τήν ιστορική 
αλήθεια, όπως προ παντός έκαμε ό μακαρ. Άποστολίδης ό ιστορικός τής 
Φιλ)λεως γι’ αυτή τήν ιστορική αλήθεια. Ή  γλώσσα του βέβαια, γλώσσα 
επικρατούσα τής εποχής του. Είναι μάλλον άρχαΐζουσα, όπως καί τοΰ Άπο· 
στολίδου, αλλά ρέουσα καί μέ καλλιτεχνική διάθεση.

5.—-Τήν Ιστορία τής Μεσημβρίας, τής άκροπόλεως αυτής τοΰ Μαύρο 
Οαλασσίτικου Ελληνισμού, άνέλαβε νά εκτύπωση δ κ. Γ. Μέγας, επιμελοΰμε-
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νος ό ίδιος την έκδοση και μέ χορηγούς τούς αδελφούς κ.κ. Ζωτιαδας, εμπό
ρους πού κατάγονται από κεΐ. 'Ο χ, Γ. Μέγας έργάσθηκε ώς έξης : Για νά 
καταστήση χό έργο άξιολογώχερο από ενα άπλό ανάγνωσμα, προσκάλεσε σέ 
συνεργασία διαπρεπείς επιστήμονες, όπως δ κ. Γ. Σωτηρίου, ο κ. Μιτσός 
και ή κ. Ειρήνη Βαρούχα Χριστοδουλοποΰλου. Ό  καθένας απ’ αυτούς άνέ- 
λαβε νά πλουτίση τό έργο με τη συνεργασία του καί την ειδικότητά του.'Ο 
κ. Σωτηρίου τό συνεπλήρωσε’ μέ ξεχωριστή μελέτη για τα Βυζαντινά μνη
μεία τής Μεσημβρίας. Καθώρισε δηλ. από επιστημονικής άπόψεως την αξία 
καί τή θέση των μνημείων της στην καθόλου Βυζαντινή τέχνη. Ό  κ. Μιτσός 
συνεπλήρωσε τό κεφάλαιο για τίς αρχαίες επιγραφές τής Μεσημβρίας προσ
θέτοντας στις 17, άλλες 12. Γράφοντας ξέχωρη κι5 αυτός μονογραφία, χρη
σιμοποίησε καί τή νεώτερη βιβλιογραφία. Μόνο- πού τίς ανακάτεψε ενώ 
έπρεπε ξέχωρα νά βάλη τίς δικές του αντί νά τίς ξεχωρίζει μέ αστερίσκο. Ή  
δέ κ. Ειρήνη Βαρούχα—Χριστοδουλοποΰλου έπεξεργάσθηκε τ’ αρχαία νομί
σματα τής Μεσημβρίας, σέ ιδιαίτερο κεφάλαιο, ξεχωρίζοντας αυτούσια τά 
νομίσματα τοΰ μακαρίτου ιστορικού. ’Έτσι ή εργασία τού μακαρίτη ανα
θεωρήθηκε καί συμπληρώθηκε σύμφωνα μέ τις αξιώσεις τής συγκαιρινής 
επιστήμη:.Ό κ. Γ. Μέγας, μάλιστα πρόσφερε και τά εξής: Προσπάθησε νά 
συγχρονήσει τό έργο παραπέμποντας καί σέ καινούργιες πηγές καί εργασίες. 
Αυτός ο τρόπος τής εκδόσεως είναι επαινετός καί συγχρονισμένος καί ή ιστο
ρία αυτή θά δώση νέα στοιχεία για την ανατροπή καί καταπολέμηση των 
προσπαθειών των Βουργάρων νά βρωμίσουν καί τήν ιστορία τής Μεσημ
βρίας μέ τά ψευδολογήματα τους και τά φανταστικά φλιναφήματά τους, 
όπως κάθε τμήμα τής ιστορίας τής Θράκης.

6 . — Ό κ. Γ. Μέγας δ'μως επεχείρησε—παραδοξότατα—νά θιξη τή
γλωσσική μορφή τοΰ έργου επικαλούμενος τό επιχείρημα δτι ή γλώσσα είναι 
αρχαϊκή. Δέ ξαίρω άν είχε αυτό τό δικαίωμα. Καί \θά μπορούσαμε νά τοΰ 
τό συγχωρήσουμε λαβαίνοντας ύπ3 όψει πώς τό έργο τυπώθηκε για νά δια- 
βαστή από τό πολύ κοινό. Μά 6 σκοπός του αυτός παραμένει ανεκπλήρωτος, 
γιατί ή συνεργασία των τριών επιστημόνων, πού συνεργάστηκαν μέ τόση 
επιστημοσύνη, μάλλον τό άναδείχνουν καί τό ανυψώνουν σέ μια εργασία επι
στημονική παρά τό εκλαϊκεύουν. Κι’ αυτή τήν ηθικώς άτυχή πράξη του, νά 
θιξη γλωσσικώς ένα κείμενο τοΰ 1890 κ5 ύστερα, πού πρωτοδημοσιεύεται, τή 
δικαιολογεί μέ τά έξης επί λέξει : «Άιυχώς ή γλώσσα, εις τήν οποίαν το έ'ρ- 
γον είναι γεγραμμένον, γράφει ό κ. Μέγας, είναι διά τήν έποχήν μας πολύ 
αρχαϊκή. Λιά νά καταστήσω τούτο προσιτόν εις ενρντερον αναγνωστικόν 
κοινόν, δεν εδίστασα νά επιφέρω άπλοποιήσεις τίνάς εις τήν γλώσσαν βέβαιος 
ών δτι καί ό άοίδιμος συγγραφέας , άν εζη σήμερον , §άπήλλασοε χό εργον τον 
από τόν γλωσσικόν 8γκον. Ονεως ανέλυσα πολλάς μέτοχός, Ιξωμάλννα νπερ· 
βατά, αντικατέστησα λέξεις άρχαιοπινεΐς μέ άλλας νεωτέραςε,



Άλλ’ αυτό τό σφάλμα τον ώθησε και σάλλα λ. χ. να μεταβάλλη κα 
κώς τό γρόσσο του κειμένου σέ γρόαι , πού τό επικρατέστερο όνομα του νο
μίσματος και στα ελληνικά κείμενα της'εποχής είναι γρόσσο. Επιπρόσθετος 
αύτή ή άλλαγή προκαλεΐ σύγχυση και μέ τό τούρκικο γρόαι, πού, καθώς 
είναι γνωστό, κόβεται για πρώτη φορά στα 1687 ι). Λύτη δε ή σύγχυση 
μπορεί νά γίνη στον αναγνώστη μέ τό τούρκικο γρόαι εύκολα, γιατί παρα
κάτω άναφέρονται στο κείμενο τά βυζαντινά άσπρα, πού υπήρχαν συγχρό 
νως και ώς τουρκικά πραγματικά νομίσματα μέ τό ίδιο ό'νομα στις Ελληνι
κές πηγές ήδη από τό 1328. Και είναι αρκετό τό παράδειγμα. Στον πρό
λογο των 'Απάντων τοϋ Σολωμοΰ πού γράφηκε ώς γνωστό άπό τον ’Ιάκωβο 
Πολύλά υπάρχει γιά μιά έκδοση τόϋ Σολωμοΰ, ή ακόλουθη σημείωση : «Τα 
δχτάσιιχα ο 3Εκδότης τά έ<ατάσιηαε έζάστιχα, άψαίρεσε ολόκληρες στροφαϊς , 
αλλαξε στίχους και τό εβαλε είς τον Παρνασσό*’ τον ώς εργον τοϋ Σολωμοΰ ! 
Τέτοιος ανήκουστος βανδαλισμός έπέρασε εϊς τόν φιλολογικόν μας κόσμον, 
ατιμώρητος». Αύτό δέ θά ήθελα βέβαια νά τό έπαναλάβω και σήμερα γιά 
την άτυχή πράξη τοϋ κ. Γ. Μέγα,

7. —Ή  ιστορία διαιρείται σέ τρία κεφάλαια, α) αρχαίοι χρόνοι β) 
μεσαιωνικοί χρόνοι και γ) χρόνοι τουρκοκρατίας. Ή  αφήγηση είναι ευχάρι
στη, σαφής, εύληπτη και γοργή καί ρέει ευχάριστη και υποβλητική. Τό έργο 
στολίζεται και μέ σχετικές εικόνες, προς τιμήν τοϋ κ. Γ. Μέγα, πού άναδεί- 
χνουν τό έργο, υποβοηθώντας στήν κατανόησή του. "Οταν θά έκτυπωθή καί 
τό δεύτερο μέρος, μέ τά λαογραφικά τής Μεσημβρίας, — εργασία τοϋ κ. Γ. 
Μέγα—τό έργο θά όλοκληρωθή δίνοντας μας έτσι μιά εικόνα τής ιστορικής 
ζωής τής πόλεως αυτής, πού ύπήρξεν ακρόπολη τοϋ Ελληνισμού επί δυο 
χιλιετηρίδες, όπως θά μάς δώση και όλες τις ψυχικές εκδηλώσεις τοϋ λαού.

8 .  —"Ετσι άν εκτυπωθούν οΐ κατά πόλεις ιστορίες των Θρακικών πό
λεων, ιθά μάς δώσουν συνολική την ιστορία τής Θράκης των 2 1)2 χιλιετη
ρίδων τής * Αρχαίας, τής Βυζαντινής καί Τουρκοκρατούμενης περιόδου, ώς 
τις ημέρες μας, πού μέ τή βουργαρική δουλεία οί πόλεις της όσες έμειναν μέσα 
στά όρια τοϋ Βουργ. βασιλείου, έχασαν και χάνουν τήν ελληνικότητά τους. 
’Αλλά ή ιστορία δεν παραγράφεται, ούτε σβήνει. Και ή ιστορία τής Θράκης 
θαναι πάντα Ελληνική. Είθε τό παράδειγμα τής χορηγίας των Ζώτιάδων; 
νά μιμηθοΰν και άλλοι Θράκες μέ λαμπρά αισθήματα, γιά νά βοηθήσουν τό 
έργο αύτό τής πνευματικής άναγεννήσεως τής Πατρίδος μας και τήν απο
κατάσταση τοϋ Ελληνισμού τής φράκης.

'Α θ ή ν α — V I I — 4 8  ΤΤΟΛ. Π Α ΠΑΧ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛ όΥ ■ * 1

1) "Εχεις φλουριά— έχεις θούρια—έχεις γράσα, έχεις γλώσσα, φλουρί florus 
—florius—γρόοα — grossa, το γρόαι ή άσλάνιον=120 άπρα ή μαδία ή παράδες,
1 γρόσι ή ασλάνι 40 παράδες, ένας παράς Β άσπρα ήτοι τό Υρόσι 120 άσπρα. Βλ. 
Μ. Ά ποστολ ίδη . (’Αρχεΐον Θρ. Θησ. Τόμος ΙΑ' σ. 156 σημ. 1) έδ. 5.
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Η ΑΥΤΟΒΙΟ ΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

Έγεννήθην περί to 1840 εν Στενιμάχφ εκ πατρός ’Αντωνίου Δημη- 
τρίου καν μητρός Χρυσής Κωνσταντίνου Τσαμπάζη, οικογένειας καταγόμενης 
εκ Θεσσαλίας, ως εικάζω εκ τής διαλέκτου. Ό πατήρ μου έγέννησεν 9 άο* 
ρενα τέκνα, εξ ών τδ 3ον κα'ι 7ον άπέθανον έν μικρά ήλικίςι, δ 4ος άπέθα- 
νεν εν ήλικΐρ: 20 ετών, δ 8ος ’Απόστολος αποπερατώσας τάς γυμνασιακάς· 
του. σπουδάς έν Άθήναις έσποΰδασε την ιατρικήν εν Βυρτσβοΰργη τής 
Βαυαρίας, ένθα άνηγορευθη διδάκτωρ τής ιατρικής κατά τδ 1879 καί άπέ- 
ιΊανε κατά τδ 1880. Ό 9ος πρακτικός φαρμακοποιός άπέθανεν έν ήλικίςι 43 
ετών έν ’Αθήναις. 'Ο πατήρ μου, έμπορος, εμπορευόμενος μέ Σόφιαν, Γιου* 
μουλτζίναν, Ξάνθην, Άδριανοΰπολιν, Ραιδεστδν καί τα παράλια τής Προ
ποντίδας, αγράμματος αυτός έπεθΰμει νά έκπαιδευση τά τέκνα του καί πρός 
ταχυτέραν έκπαίδευσιν αυτών εν τή δημοτική σχολή μετεχειρίζετο τους μα* 
θητάς άνωτέρων τάξεων ως προγυμναστάς. Οΐ δυο μεγαλύτεροι υιοί, Δημή- 
τριος καί ΚοινσταντΤνος ήλικιωθέντες άνέλαβον τάς εργασίας του πατρός, 
τάς οποίας διεξήγαγον έπιτυχώς μέχρι τοΰ 1900, δτε δ Δημήτριος άπέθανε. 
Άμφότεροι οΐ αδελφοί Δημήτριος καί Κωνσταντίνος εΐσί τετιμημένοι μέ τον 
άργυροΰν σταυρόν τοΰ Σωτήρος τοΰ ελληνικού παρασήμου. *0 μέν ώς πρόε
δρος τή: εν Σόφιςι ελληνικής παροικίας καί έκ τών ιδρυτών της αυτόθι ελ
ληνικής εκκλησίας τοΰ Αγίου Γεωργίου, ό δέ ώς αντιπρόσωπος τής ‘ Ελλη
νικής κοινότητος Στενιμάχου κατά τούς γάμους τοΰ διαδόχου τοΰ Ελλη
νικού θρόνου Κωνσταντίνου τοΰ 1888. Ό  νεώτερος έμοΰ Στέφανος άσχολεΐ- 
ται μέ τό έμπόριον. Τής μητρός μου παθουσης κατά τον τοκετόν και μή δυ- 
ναμένης νά μέ περιποιηθή ουδέ νά μέ θηλάση, τροφού δέ μή ευρισκόμενης 
κατά την εποχήν εκείνην άπεφάσισεν δ άοίδημος πατήρ μου νά μέ παραχω- 
ρήση εις μίαν οικογένειαν τής Φιλιππουπόλεως ά'τεκνον, κατά προτροπήν 
τών συγγενών. Άλλα καθ’ ήν ημέραν έμελλε νά μέ μεταφέρη εις Φιλιππούπο- 
λιν έβρεχε, τοϋτο 6έ έθεώρησεν δ πατήρ μου ώς σημεΐον οτι δεν έπρεπε νά 
μέ άποξενώση τής οικογένειας. Διά τον λόγον δέ τούτον έτρεφε ιδιαιτέραν 
άγάπην πρός εμέ καί έπεθΰμει νά μέ άποκαταστήση μένοντα παρ’ αΰτφ καλ* 
λίτερον ή δσον θά έγίνετο τοΰτο έν Φιλιππουπόλει. Άλλα δυστυχώς άποθα- 
νών κατά τό 1854 έκ χολέρας δέν ήδυνήθη νά μέ ΐδη άποκαταστημένον. Τάς 
πρώτας σπουδάς μου ήρχισα κατά τό εκτον έτος τής ήλικίας μου εν Στενι- 
μάχφ, (τμήαατι Άμπελίνου). "Οτε προΰβιβάσθην ε’ις τό ελληνικόν σχολεΐον 
Ισχον διδάσκαλον τον F. Φηλίδην έκ τών κάτω Σουδενών ’Ηπείρου, δ ο
ποίος επιθυμών νά διαφημισθή δΓ έμοΰ κατά τάς ενιαυσίους έξετάσεις, κα
τέβαλλε πάσαν προσπάθειαν νά μέ διδάξη δ,τι περισσότερα έπιφορτίζων με 
μέ μαθήματα ανώτερα τών δυνάμεών μου, άτινα ήμιλλώμην νά μανθάνω. 
Τοΰτο δ’ άπέβη, ώς είκός, πρός ωφέλειαν μου. Κατά συμβουλήν δ’ αΰτοΰ
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άπεφάσισα νά μεταβώ εις ’Αθήνας, ένθα έκαμον τάς γυμνασιακός σπουδάς 
μου, την μέν πρώτην τάξιν έν τφ τότε Α' Γυμνασίφ Βάφα, τάς δ’ άλλας εν 
τφ Β' Γυμνασίφ Χορτάτση. Μετά τό πέρας των Γυμνασιακών σπουδών ένε- 
γράφην είς την Ιατρικήν σχολήν τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου, εις δ έφόί- 
χησα δυο έτη."Ενεκα δμως των πολλών ελλείψεων τοΰ Πανεπιστημίου κατ’ 
εκείνην τήν εποχήν, δτε δι’ έλλειψιν βιβλίων ο.ι φοιτηταί ήσαν ήναγκασμένοι 
ν’ άντιγράφωσι σχεδόν όλα τά βιβλία εξ αντιγράφων πληρών σφαλμάτων, 
— ιδίφ δε σπουδαία ελλειψις ήτο ή τών πτωμάτων.—άπεφάσισα νά μεταβώ 
ε’ις Βιέννην κατά τό 1863 προς εξακολοΰθησιν τών σπουδών μου.

Δούς 6έ τάς διδακτορικός μου εξετάσεις κατά τόν ’Απρίλιον τοΰ 1868 
άνηγορεΰθην διδάκτωρ τής ιατρικής σχολής Βιέννης. Μετά τήν άποπεράτω- 
σιν τών σπουδών μου ήκολοΰθησα έν τφ γενικφ νοσοκομείφ διαφόρους κλά
δους τής ιατρικής, ώς λαρυγγολογίαν, ρινολογίαν, ώτιατρικήν, οδοντιατρι
κήν επί 9 μήνας. Διότι είχον ύπ’ οψιν, δτι επανερχόμενος εις τήν γενέτειραν 
θά ήμην ήναγκασμένος νά μετέρχωμαι δλους τούς κλάδους 6Γ έλειψιν ειδι
κών ιατρών καί πράγματι μετήλιθον τόν παθολόγον, τόν χειρουργόν, τόν 
όφθαλμολόγον, τόν μαιευτήρα, γυναικολόγον, ώτίατρον, ρινολόγον και έν 
μέρει τόν οδοντίατρόν.

’Ιδιαιτέρως δ’ ήσχολήθην παρά τφ καθηγητή τής συφιλιδολογίας κ. 
Δίτταλ. ’Έπειτα επεσκέφθην τά νοσοκομεία τοΰ Μονάχου επί τινας ήμέρας, 
και ακολούθως μετέβην ε’ις Παρίσιους, ένθα θιέμεινα επί 6 μήνας παρακο- 
λουθήσας διαφόρους επισήμους καθηγητάς. Έκεΐθεν μετέβην είς Λονδΐνον 
προς έπίσκεψιν τών νοσοκομείων καί επιστρέφουν διά Παρισίων μετέβην είς 
Βερολίνον, ένθα ήκουσα μαθήματα παρά τφ οφθαλμίατροι), κ. Γκραΐφε καί 
τφ διασήμορ Ρ. ΒΕρχωβ. ’Έπειτα επεσκέφθην τό Πανεπιστήμιον καί τά νο
σοκομεία τής Πράγας.

Είς Στενίμαχον έφθασα τήν 29ην Αύγουστου τοΰ 1869 καί αύθημε 
ρόν προσέκλήθην είς ασθενή. ’Αλλά φαρμάκεΐον δεν υπήρχε, άφοΰ δεν υ 
πήρχε επιστήμων ιατρός, ό δε τόν ιατρόν έπαγγελλόμενος πρακτικός γέρων 
Ήπειρώτης έφερε μεθ’ εαυτού τά φάρμακα. Έπρομηθευθην εκ Φίλιππου- 
πόλεως τά αναγκαιότερα φάρμακα. Έπισκεπτόμενος 5έ τούς ασθενείς άνέ- 
γραφον συνταγάς τάς οποίας έξετέλουν μόνος εν τφ οΐκφ μου, αναγκαζόμε
νος μετά τινας επισκέψεις νά επιστρέφω είς τόν οίκον διά τήν εκτέλεσιν τών 
συνταγών. Άπεφάσισα δε νά σχηματίσω φαρμακεΐρν εκ τών ένόντων καί νά 
μορφώσω πρακτικόν φαρμακοποιόν, ον είχον πάντοτε ύπό τήν έπιτήρησίν 
μου. Διατρίψας δέ επί 2 l/a ετη, ««θ ’ α επεσκέφθην ασθενείς πάσης τάξεως 
τό πλεΐστον δωρεάν καί δείξας καί τοΐς άπλουστέροις πότε πρέπει νά προ 
σκαλώσι τόν ιατρόν καί παραχωρήοας τό φαρμακείον τφ διαδόχφ μου κ. 
Πεντοβέλη. μετέβην-είς Φιλιππουπολιν κατ’ επίμονον αΐτησιν τοΰ συναδέλ
φου μου κ. Μιχαήλ Βλάδου. -



' "Οτε κατά τό 1872 μετέβην είς Φιλιππουπολιν εύρον την Έλ?αινικήν 
κοινότητα έχουσαν ήμιγυμνάσιον διευθυνόμενον ύπό τοϋ άγνοΰ, πατριώτου 
Βλασίου Σκορδέλη εκ Στενιμάχου, διδάκτορος της φιλοσοφίας τοϋ Ελλη
νικού Πανεπιστημίου, παρχθεναγωγεΐον μετά δημοτικού καί ελληνικού σχο
λείου, δημοτικόν σχολεΐον της κοινότητος και Ιδιωτικόν τοιοΰτον τοϋ αοιδί
μου Δημητρίου Γκεμισγκερδάνη. Ή  ελληνική ορθόδοξος μητρόπολις διευ- 
θυνετο υπό τού επισκόπου Είρηνουπόλεως μέχρι τοϋ 1874 δτε έξελέγη κα-- 
νονικός άρχιερεύς ό Πανιερώτατος Νεόφυτος, κατόπιν οικουμενικός Πα
τριάρχης. Ύπό την προεδρίαν Αυτού συνεδρίαζεν ή Δημογεροντία και μία 
εφορεία των ελληνικών σχολείων. Προσέτι υπήρχε «Σύλλογος των Φιλομου- 
σων» 6 όποιος δι3 εβδομαδιαίων διαλέξεων διεπραγματευετο διάφορα κοι-; 
νωνικά καί διδακτικά ζητήματα. Μετά τϊνα χρόνον διωρίσθην μέλος των 
κοινοτικών σωμάτων καί παρέμεινα τοιοΰτος μέχρι τής καταλυσεως τής 
ελληνικής κοινότητος. Τά ελληνικά σχολεία διετηροΰντο ύπό των εκκλησιών, 
συνδρομών τών πολιτών, ενοικίων των κοινοτικών κτημάτων καί περιφε
ρόμενων δίσκων κατά τάς σχολικός εορτάς. Ό  εκ τών πολιτών φιλογενής 
Μιχαήλ Γκεμισγκερδάνης παρά την ατελή μόρφωσιν εφιλοτιμεΐτο νά εΐσάγη 
είς Φιλιππουπολιν νεωτερισμούς κοινοτικούς έκ Κωνσταντινουπόλεως καί 
Βιέννης, ένθα μετέβαινε προς επισκεψιν τών έκεΐ διαμενουσών θυγατέρων 
του ύπάνδρων και συνεισέφερε σπουδαίας συνδρομάς διά τά σχολεία.

“Άξιον σημειώσεως είναι δτι επί Τουρκοκρατίας παρά την ατέλειαν 
τής διοικήσεως, ή λειτουργία τών ελληνικών σχολείων ουδόλως διεταράσσετο, 
ήσαν δε ελευθεραι αί Έλληνικαί κοινότητες νά διευθυνωσι τά σχολεία αυτών 
κατά βούλησιν. Άλλ3 επελθουσης τής άνέξαρτησίας τής Βουλγαρίας ήρξατο 
ή 1 έπέμβασις τών Βουλγαρικών ’Αρχών είς τά ελληνικά σχολεία, κατ3 άρχάς 
μέν εν καιρφ τής Ανατολικής Ρωμυλίας, καθ’ ήν τά δικαιώματα Βουλγά
ρων, ’Οθωμανών καί Ελλήνων ήσαν ίσα, εν μικρή) μέτρφ, άργότερον δέ 
κατά την ένωσιν τών δυο Βουλγαριών, ή έπέμβασις ενηυρυνετο διά τής με
ταβολής τοΰ προγράμματος, περιορισμού τών διδασκάλων ύποχρεουμένων 
νά έχωσι βουλγαρικήν υπηκοότητα καί τής επιψηφίσεως νόμου τών σχολείων, 
καθ’ δν δεν άνεγνιόριζεν ή Βουλγαρική Κυβέρνησις ελληνικά σχολεία, κατά 
δέ τό 1906 διηρπάγησαν δι3 οχλαγωγίας διά παντός έκκλησίαι καί σχολεία. 
Είς οΰδέν ΐίσχυσαν αΐ διαμαρτυρίαι τών ελληνικών κοινοτήτων. Έ π ί τέλους 
άπηλάθησαν οΐ ορθόδοξοι "Ελληνες ιερείς μή παραδεχθέντες νά αναγνωρί
σουν τήν Βουλγαρικήν ’Εξαρχίαν.

Κατά τήν ΐδρυσιν τό 1879 τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, επαρχίας 
αυτονόμου, εν ή αΐ τρεις εθνικότητες, "Ελληνες, Βούλγαροι καί Τούρκοι 
είχον ΐσα δικαιώματα, έξελέγην έκ τής επαρχίας Στενιμάχου σχεδόν ελληνικής 
βουλευτής τής βουλής Ά ν, Ρωμυλίας. Γεν. Διοικητής διωρίσθη ό Βούλγαρος 
μέν τό γένος, άλλ3 "Ελλην τήν ανατροφήν καί σύζυγον έχων ελληνίδα.Ούτοζ
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άνεχαίτιζέ πως τον μισελληνισμόν των Βουλγάρων κατά τό πενταετές διάστημα 
της διοικήσεώς του, άλλα μετ’ αυτόν οΐ Βούλγαροι άνετώτερον έξηκολού- 
θουν τό κατά των Ελλήνων σχέδιόν των άποκλείσαντες τους “Ελληνας και 
εν ελάσσονι μέτρφ τους Τούρκους των διά του ’Οργανικού Νόμου τής ’Ανα
τολικής Ρωμυλίας χορηγούμενων δικαιωμάτων, άποτελέσαντες την πλειοψη- 
φίαν τής Βουλής, σχηματίσαντες την διαρκή επιτροπήν τής Βουλής από μό
νον Βουλγάρους, ως και τό Ύπουργεΐον, ψηφίζοντες νόμους ανθελληνικούς, 
άποκλείσαντες τούς "Ελληνας πάσης δημοσίας λειτουργίας, μόλις 6’ εύδο- 
κοΰντες νά διορίσώσιν "Ελληνα εις εσχάτην υπηρεσίαν υπό τον δρον νά 
στελλη τά παιδιά του εΐς βουλγαρικόν σχολεΐον, νά πηγαίνη εις βουλγαρι
κήν εκκλησίαν καί νά μή όμιλή την ελληνικήν κατ’ οικόν. *Έχων δ’ ύπ’ οψιν 
τήν εφαρμογήν των βουλγαρικών σχεδίων έκβουλγαρισμοΰ τοΰ ‘Ελληνισμού 
άνά τήν Βουλγαρίαν, ό Βούλγαρος ούδέν παρέλειπε συντελούν έ!ς τήν πραγ- 
ματοποίησιν τοΰ καταχθονίου σχεδίου του. Μετά δέ τήν ένωσιν τής ’Ανα
τολικής Ρωμυλίας μετά τής Βουλγαρίας επεδεινώθη ή θέσις των Ελλήνων 
τής Βουλγαρίας καί τό 1906 τή συναινέσει τής βουλγαρικής κυβερνήσεως 
έγένετο ή διαρπαγή των ελληνικών εκπαιδευτηρίων καί εκκλησιών καί ή 
καταστροφή τών ελληνικών κοινοτήτων καί ή εκ βάθρων καταστροφή τής 
Άγχιάλου.Έπί Τουρκοκρατίας ή λειτουργία τών ελληνικών σχολείων ήτο ελευ 
θέρα καί πολλαχοΰ τής Βουλγαρίας εφοίτων εις τά Ελληνικά σχολεία καί 
Βούλγαροι. Ούτω καί εν Φιλιππουπόλει, Στενιμάχφ, Καρλόβφ, Καλοφερείφ, 
Τυρνόβφ. Μέ τήν ανεξαρτησίαν δέ τής Βουλγαρίας ήτις ήρχισε προπαρα* 
σκευαζόμενη υπό τής Ρωσσίας διά τού εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως αυ
τής καί τού Ρώσσου προξένου Νάϊδεν Γκέρωφ, προαχθέντος από διδασκά
λου βουλγαρικού σχολείου εΐς πρόξενον ενεργοϋντος ελευθέρως διά τήν έ'λλει* 
ψιν ικανού "Ελληνος προξένου, οί Βούλγαροι μή τολμώντες να παρουσιά- 
σωσι ζήτημα πολιτικόν επρότειναν αξιώσεις εκκλησιαστικός καί επέτυχαν νά 
άποσκιρτήσωσι τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί νά ΐδρύσωσι ’Εξαρχίαν 
Βουλγαρικήν—Βουλγαριόν Πατριαρχεΐον — μέ έ'ξαρχον βούλγαρον, έχοντα 
έδραν εν Κωνσταντινουπόλει καί σύνοδον. Μέ διαφόρους δέ προφάσεις κα- 
τέλαβον ’Εκκλησίας ελληνικάς, καί σχολεία. Ή  μέθοδος δ’ αύτη έβλαψε με- 
γάλως τήν πρόοδον τών ελληνικών σχολείων, διότι διηρπάγησαν πολλά κτή
ματα τό εισόδημα τών οποίων διετίθετο διά τήν συντήρησιν τών σχολείων. 
"Οταν 5έ έπήλθε ή άπελευθέρωσις τής Βουλγαρίας δλαι αΐ άρχαί περιήλθον 
εΐς τούς Βουλγάρους.

Τά. πρώτα έτη τής ενώσεως δεν ήδελησα νά μετάσχω τής βουλευτικής 
εκλογής. Τή προτροπή δέ σημαινόντων προσώπων έξελέγην τό 1891 βόυλευ 
τής Στενιμάχου επί χή ελπίδι νά ενεργήσω τι υπέρ τών ελληνικών σχολείων. 
Κατά τό 1891 εψηφίσθη νόμο; καθ’ ον τά παιδία τών βουλγάρων υπηκόων 
ΰποχρεούντο νά φοιτώσι ε’ις τά βουλγαρικά κρατικά'σχολεία, άλλων 161corί.-
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κών δημοτικών σχολείων μη υπαρχόντων από τοΰ 6ου έτους της ήλικίας, 
μέχρι τοΰ 12, ύπουργοϋ της παιδείας οντος τοΰ Ζήβκοβιτς. Την εποχην εκεί 
νην πολιτικός πράκτωρ τής Ελλάδος εν Βουλγαρία ήτο 6 I. Γρυπάρης φίλος 
ιδιαίτερος του πρωθυπουργόν Στ. Σταμπουλώφ. Παρεκάλεσε δ' αίιτόν νά 
κατάργηση τον νόμον αυτόν ως έπιζήμιον διά τούς Έλληνόπαιδας. *0 
Σταμπουλώφ τοΰ άπήντησε δτι επειδή ό Ζήβκοβιτς ήτο μέλος τής τριανδρίας 
δεν δΰναται V s άρνηθή την ψήφισιν άλλα υπόσχεται δτι δεν θά εφαρμοσθή. 
Κατά την συζήτησιν εν τη βουλή άνέλαβον νά υποστηρίξω την μή ψήφισιν 
τοΰ νόμου. Άλλ’ ή απόλυτος πλειονοψηφία τής βουλής έψήφισε τον νόμον ό 
όποιος πράγματι δεν εφηρμόσθη μέχρι τοΰ 1906, διε το ανθελληνικόν βουλ
γαρικόν κίνημα κατέστρεψε σχολεία και εκκλησίας ελληνικός.

Έν Φιλιππουπόλει έμεινα 42 έτη επαγγελόμενος τον ιατρόν καί δια 
θετών τον ΰπολοιπόμενον χρόνον υπέρ τής προόδου τής ελληνικής κοινότη- 
τος, άναλαμβάνων εκάστοτε καί την παράδοσιν μαθήματος τίνος διά την 
έλλειψιν διδάσκοντος προσωπικού.

‘Η ελληνική κοινότης Φιλιππουπόλεως διοικεΐτο υπό δυο σιομάτων, 
τής δημογεροντίας άποτελουμένης εκ 12  πολιτών, και μιας εκπαιδευτικής 
επιτροπής. *Η δημογεροντία έξελέγετο υπό πολιτών έν γενική συνελευσει 
αυτών καί άπετέλει τό συμβούλων τοΰ Μητροπολίτου προέδρου αυτής, συ
νεδρίαζε δέ έν τφ οικήματι τής Μητροπόλεως, άσχολουμένη περί ζητημάτων 
άφορώντων διαφοράς πολιτών, κυρίως δέ τά σχολικά τής Φιλιππουπόλεως 
και των εις τήν Μητρόπολιν ύπαγομένων μερών. Διώριζε την εκπαιδευτικήν 
επιτροπήν φροντίζουσα διά τήν τακτικήν λειτουργίαν αυτής, έξέδιδε διάφορα 
πιστοποιητικά έγγραφα, αναγνωριζόμενα υπό τής πολιτικής αρχής. Ή  εκ
παιδευτική επιτροπή άποτελουμένη συνήθως εξ 6 προσώπων, εμερίμνα περί 
παντός άφορώντος τά σχολεία, τήν διαγωγήν των διδασκάλων, τον διορισμόν 
αυτών, τήν μισθοδοσίαν, τήν τακτικήν φοίτησιν, τήν εμπρέπουσαν συμπερι
φοράν προς τούς μαθητάς, τήν δικαίαν και άμερόληπτον βαθμολογίαν. Έ ν 
περιπτώσει διαφοράς μεταξύ διδασκάλων άνεφέροντο εις τήν δημογεροντίαν. 
Αί συνεδριάσεις των εν λόγφ σωμάτων έγίνοντο συνήθως καθ' εβδομάδα Ιν 
ανάγκη δέ καί συχνότερον. Ή  Δημογεροντία είχε κατ’ έτος γενικήν συνέλευ· 
σιν, καθ’ ήν άνεφέροντο αι ενέργειαι τής δημογεροντίας καί έξελέγετο εξε
λεγκτική επιτροπή ήτις εξήλεγχε τάς πράξεις τής Δημογεροντίας. Έ ν Ιδιαι
τέρά δέ συνεδρία έξελέγετο διά μυστικής εκλογής νέα δημογεροντία καθ’ ήν 
έπετρέπετο ή εκ νέου εκλογή δημογερόντων.

Α! δυσκολίαι περί τήν έξάσκησιν τοΰ ιατρικού επαγγέλματος ήσαν 
μεγάλαι. Κατά τήν εποχήν τής έγκαταστάσεώς μου έν Φιλιππουπόλει ύπήρ- 
χον τρεις μόνον Ιατροί, δύο έλληνες καί εις βούλγαρος. Εις έλλην καί ό 
βούλγαρος ήσαν δημοτικοί Ιατροί, άνευ τίνος ύποχρεώσεως προς τούς πτω
χούς, άλλ’ ως πραγματογνώμονες επί σπουδαίων εγκλημάτων. Εΐχον σχετι-
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κώς μεγάλας άπολαυάς αΰξανομένας έτι μάλλον έκ της έλλείψεως ιατρών, τών 
εκτός της Φιλιππουπόλεως μερών. Οΰτω και εν αυτή τη πρωτευσύση το\ί 
νομού Σόφιας, δεν υπήρχε ιατρός και εν ανάγκη προσεκαλεΐτο εκ Φιλιππου- 
πόλεως. Έ ν τούτοις εν Φιλιππουπόλει δεν υπήρχε ούδ’ ελάχιστον νοσοκο- 
μεΐον. Μία παλαιά οικία, φέρουσα μόνον τό δ’νομα νοσοκομείου έχρησίμευε 
ώς κατοικία επαιτών. Φαρμακεΐον επίσημον δεν υπήρχε. 'Έκαστος ιατρός 
είχεν ίδιον φαρμακειόν διευθυνόμενον οΰχι υπό επιστήμονος φαρμακοποιού, 
άλλα ΰπό πρακτικού, οΰτινος αΐ γνώσεις λίαν ατελείς περιωρίζοντο εις τά 
ολίγα φάρμακα του φαρμακείου εΰφήμως οΰτω καλούμενου. Οϊ εκ τών ευ- 
καταστάτων πελατών είχον συμφωνίαν μετά τών ιατρών νά πληρώνωσι κατ’ 
έτος γρόσια πεντακόσια ήτοι 5 λίρας Τουρκίας διά τε τάς επισκέψεις καί τά 
φάρμακα καθ’ ολον τό έτος. Κατά τον υπολογισμόν ενός ΐατροΰ ή επίσκεψις 
ήμείβετο μέ εναν παράν (Χ]40 του γροσίου), τά δέ φάρμακα δωρεάν.

“Οταν έσποΰδαξον έλαβον ύπ’ δψιν δτι μή ΰπάρχοντος έν Φίλιππου- 
πόλει (διότι μόνον εκεΐ υπήρχε επιστήμων Ιατρός), ειδικού ιατρού, εδει ό 
εκεί εγκαθιστάμενος ιατρός νά έφοδιασθή καί μέ εΐδικάς γνώσεις. Διόη 
άλλως βεβαίως είναι καταδικασμένος ν’ άποτύχη. Έγώ δ’ άποπερατώσας τάς 
σπουδάς μου έμεινα εν Βιέννη επί έν έτος, ασχολούμενος κατά τό ενόν καί 
μέ τάς κυριωτέρας ειδικότητας. Δεν εβράδυνα δέ νά εννοήσω πόσον δίκαιον 
είχον νά φρόντισα) εγκαίρως νά έφοδιασθώ μέ τάς άναγκαιοτάτας ειδικότη
τας. Οΰτω εκτός της παθολογίας μοί παρουσιάσθησαν περιπτώσεις χειρουρ
γικής κήλης περιεσφιγμένης, λιΟιάσεως κύστεως, καρκίνου γλώσσης, έξαρ- 
θρώσεως ώμου, πληγών περιτοναίου, άτρήσίας στόματος ουρήθρας, ατρη
σίας άπευθυσμένου κάι διαφόρων άλλων χειρουργικών περιπτώσεων τάς οποίας 
ένεχείρισα επιτυχώς. *Η δυσκολία δέ τών θεραπειών τούτων δεν πρόήρχονΐο 
μόνον εκ τής εγχειρήσεως αυτών, αλλά κυρίως έκ τής έλλείψεως νοσοκομείου 
καί τής έλλείψεως βοηθών, τήν οποίαν μόνον ό έγχειρίζων δΰναται νά εκτι- 
μήση. Έκ τής οφθαλμολογίας έξετέλεσα υπό τάς ιδίας συνθήκας δυο εξάγω- 
γάς καταράκτου, άφαίρεσιν νεοπλάσματος έκ τοΰ κερατοειδοΰς, θεραπείαν 
έπιπεφυκίτιδος. Έκ τής μαιευτικής χρήσιν εμβρυουλκού, βρεφοτομίαν, έξαί- 
ρεσιν πολύποδος μήτρας, έπανόρθωσιν παρεκκλήσεως μήτρας.Έκ τής οδον
τιατρικής εξαγωγήν όδόντων, θεραπείαν τερηδόνος οδόντων μετά προσωρι- 
νής σφραγίσεως, καί πολλάς άλλας περιπτώσεις ειδικοτήτων, τάς οποίας 
ήμην ήναγκασμένός ν’ άναλαμβάνω μέχρι τής έλεΰσεως ειδικών. "Αλλας δυ
σκολίας, μοί παρουσίασαν οΐ πελάται ή συγγενείς αυτών, μή παραδεχόμενοι 
αγνώστους αΰτοΤς μεθόδους θεραπείας. 'Ό ,ιι δέ κυρίως καθίστα δυσχερές 
εις τήν έξάσκησιν τής ιατρικής ήτο ή έν ώρα νυκτός πρόσκλησις. Έ ν Τφ μα- 
κρφ διαστήματι τής Ιξασκήσεως του επαγγέλματος μου πολύ σπάνιαι είναι αΐ 
νύκτες άς διήλθον ολοκλήρους έν τή κλίνη. Μετά 17ετή διαμονήν έν Φιλιπ- 
πόλει ήλθον έν Άθήναις ως αντιπρόσωπος τών Ελληνικών κοινοτήτων, εις
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την εορτήν τής ενηλικιώσεως τοΰ διαδόχου Κωνσταντίνου, καί εΰρον άνά- 
παυσιν κατά το διάστημα τής εκ Φιλιππουπόλεως απουσίας μου κοιμηθείς 
ολόκληρον την νύκτα, άνευ διακοπής υπό αδιάκριτου τινός.

Καθ’ δλον τό διάστημα των σπουδών μου από τοΰ 1857 μέχρι τοΰ 
1868 συνέζησα μετά τοΰ αληθούς φίλου μου Γεωργίου Διαμαντοπούλου εκ 
Στενιμάχου συμμαΟητοΰ μου, εχωρίσθημεν δέ μόνον τον ’Απρίλιον τοΰ 1868 
λαβόντες τό δίπλωμα τής ιατρικής, τό όποιον κατ’ εκείνην την εποχήν άπε 
τελείτο εκ τριών: τής εσωτερικής ιατρικής, τής χειρουργικής καί τής μαιευ
τικής. Ό  εχων τό τής εσωτερικής ιατρικής εδικαιούτο νά μετέλθη μόνον 
αυτήν, ό δέ τό τής χειρουργικής αυτήν καί ό τής μαιευτικής την μαιευτικήν.

Κατ’ εκείνην την εποχήν έδίδασκον είς την ιατρικήν σχολήν τής 
Βιέννης οΐ τρεις στύλοι αυτής, ό Σκόδα τής Παθολογίας, ό Ροκίτουνσων τής 
παθολογικής ανατομικής καί ό Σίκ τής χειρουργικής. Καί ο! άλλοι καθηγη 
ταΐ τής ιατρικής έφημίζοντο μετά των διασημοτέρων Ή  ιατρική σχολή τής 
Βιέννης διεκρίνετο καί κατά τήν λίαν ωφέλιμον κατάταξιν των ωρών τής 
διδασκαλίας, ούτως ώστε ό φοιτητής ήδύνατο νά χρησιμοποιή δλας τάς ώρας 
τής ήμέρας, Ή  διδασκαλία εγίνετο εν τφ Γενικφ Νοσοκομείφ περιέχοντι 
13 000 κλίνας. Οΐ βοηθοί των καθηγητών παρέδιδον ιδιαιτέρως συνήθως 
τούς προετοιμαζόμενους εις διδακτορικός εξετάσεις εν διαστήματι . 4 — 5 
εβδομάδων τό έν ένί έτει παραδιδόμενον μέρος τής Ιατρικής.Ή διάρκεια τών 
σπουδών ήτο πενταετής.Ό διορισμός τών καθηγητών εις τάς κενουμένας θέ
σεις εγίνετο δι5 εκλογής μεταξύ τών διασήμων καθηγητών τής Γερμανίας.

Κατά το 74ον έτος τής ήλικίας μου ήλθον εις ’Αθήνας οικογενειακώς 
μετά τών δύο υιών μου, Άντοινίου, μηχανικού τής Σχολής Μεταλλείων τών 
Παρισίων καί τοΰ Κωνσταντίνου ιατροΰ οφθαλμολόγου, παραιτηθείς τής 
εξασκήσεως τής ιατρικής διά . τό προκεχωρηκός τής ήλικίας. "Αγων ήδη τό 
88ον έτος δεν. έπαυσα ενδιαφερόμενος διά τάς προόδους τής Ιατρικής.

Έ ν Βουλγαρίφ, μέχρι τής ανεξαρτησίας αυτής υπήρχε καί εν ταΐς 
μεγάλαις πόλεσι ώς εν Φιλιππουπόλει, τοιαύτη σπάνις Ιατρών, ώστε ή 
Βουλγαρική κυβέρνησις άπετάθη είς τήν Ελληνικήν ζητούσα ιατρούς. Διότι 
τότε μόνον ήρχισαν νά σπουδάζωσιν ιατρικήν οΐ πλεΐστοι ώς κυβερνηνικοί 
υπότροφοι, μετά τινα δ’ έτη ή έλλειψις ειδικοτήτων ήνάγκασεν αυτήν νά 
στέλλη εκ τών ιατρών υποτρόφους .δι9 ειδικότητας τούς Ιπιθυμοΰντας νά 
άσχοληθώσι μέ.αύτάς. Ούτω δ* άνεπληρώθη αρκούντως ή έλλειψις αΰιη, ή 
$έ κυβέρνησις ίδρυσε νοσοκομεία καί εις τάς μικροτέρας πόλεις άναθεΐσα τήν 
υπηρεσίαν αύτήν εις τούς δημοτικούς καί επαρχιακούς Ιατρούς. Έ ν Στενι- 
μαΧΦ ένθα κατά, τό 1869 ούδεΐς υπήρχε επιστήμων ιατρός, σήμερον ο 

νιθμός αυτών υπερβαίνει τούς 20 , Βουλγάρους τούς πλείστους, διότι ή 
^ησις παρακωλύει τούς “Ελληνας δι5 αυστηρότατων μέσων περιβληθέν- 

νρμικήν δύναμιν. 'Οπωσδήποτε ή βουλγαρική κυβέρνησις κα^αν
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βάλλει προσπάθειας προς ένίσχυσιν καί πρόοδον τής ΰγιεινομικής υπηρεσίας. 
"Οτε επλήθυνεν ό αριθμός των Ελλήνων ιατρών, οί υποβαλλόμενοι εις 
εξετάσεις διά την άδειαν τής έξασκήσεως τής ιατρικής, άπήντων δυσκολίας 
μάλλον εΐς την βουί^γαρικήν γλώσσαν ή εις την ιατρικήν. 'Ακολούθως άπε 
κλείσθησαν τής άδειας πάντες οΐ "Ελληνες υπήκοοι καΐ ούτως ήλαττώθη 
πολύ ό αριθμός τών Ελλήνων ιατρών καί κατά την μετανάστευσιν ήλθον 
ε!ς Ελλάδα. Οί Βούλγαροι ιατροί αυξάνουσιν ήδη εΐς την ιατρικήν σχολήν 
τοϋ Πανεπιστημίου εν Σόφι<ί. 'Ιατρικά περιοδικά έκδίδονται έν Βουλγαρίφ 
ικανά κατ’ άπομίμησιν τών γερμανικών κατά τό σχήμα, παρέχοντα οπωσδή
ποτε βοήθειαν εΐς τους Βουλγάρους ιατρούς.

Κατά τό 1868 εσχ,ον την τιμήν νά προσφωνήσω τον βασιλέα τής 
Ελλάδος Γεώργιον έπανερχόμενον μετά τής βασιλίσσης ’Όλγας μετά την 
τέλεσιν τών γάμων των έν Πετρουπόλει, φιλοξενηθέντα εν Βιέννη παρά τοΐ5 
αύτοκράτορος τής Αυστρίας. Οί εν Βιέννη "Ελληνες φοιτηταί εξέλεξαν τρι
μελή επιτροπήν, ή όποια παρουσιασθεΐσα ενώπιον του βασιλέως εν τφ 
αΰτοκρατορικφ άνακτόρφ προσεφώνησεν Αυτόν.

Τφ 1885 ή Ελληνική κυβέρνησις άπένειμε τφ "Ελληνι μητροπολίτη 
Ευθυβοΰλη τον ταξιάρχην τοϋ σταυροί τοϋ Σωτήρος καί τον άργυροϋν τοΰ 
αϋτοϋ παρασήμου εΐς τινας τών Ελλήνων Φιλιππουπόλεως τών ασχολούμε
νων μέ τά τής ελληνικής κοινότητος καί μεταξύ αυτών καί εΐς εμέ.

Τό 1886 τελούμενης τής εορτής τής ενηλικιώσεως τοΰ Διαδόχου Κων
σταντίνου μετέβην ώς αντιπρόσωπος τών Ελλήνων τής Ανατολικής Ρωμυ
λίας εΐς 'Αθήνας, ένθα έσχον τήν μεγίστην τιμήν νά παρουσιασθώ εΐς τήν 
Α. Μ. τον Βασιλέα Γεώργιον, δ όποιος ηΰδόκησε νά ξητήση πληροφορίας 
περί τών έν 'Ανατολική Ρωμυλίφ Ελλήνων μετά μεγίστου ενδιαφέροντος.

Ή  δέ Α. Μ. ή βασίλισσα ’Όλγα εν άλλη συνεντευξει εζήτησε πλη 
ροφορίας περί τών εκκλησιών καί τών νοσοκομείων αυτών. Κατά προηγου- 
μένην δ’ άπόφασιν οΐ μή έχοντες παράσημον ελληνικόν αντιπρόσωποι ελάμ- 
βανον τον άργυροϋν σταυρόν, οί δ’ εχοντες προήγοντο εΐς τό άνώτερον. Κατ’ 
αυτήν προήχθην εΐς τον χρυσοϋν σταυρόν.

Τό 1893 μοί άπενεμήθη ό ταξιάρχης τοϋ σταυροί τοΰ Σωτήρος ώς 
προέδρφ τής δημογεροντίας τής Ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως επί 
πολλά έτη. Τό 1913 ο Μακαριώτατος πατριάρχη; 'Ιεροσολύμων ηυδόκησε νά 
μοί άπονείμη τόν σταυρόν τών ‘Ιεροσολύμων επ’ εΰκαιρίφ τοϋ διορισμού 
Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως. 'Ως γνωστόν μετά τήν κατάργησιν τής ελ
ληνικής μητροπόλεως έν Βουλγαρία, τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον θεωρούν 
τήν ελληνικήν μητρόπολιν ώς ύφισταμένην Ιξηκολουθει νά διορίζη μητροπο
λίτην Φιλιππουπόλεως διαμένοντα εκτός τής μητροπόλεώς του, κατ’ άρχάς 
άντιπροσωπευόμενον δι’ αρχιμανδρίτου, ακολούθως δέ μετά τό 1906 άνευ 
(Αντιπροσώπου. Όφείλφ δέ νά σημειώσω ότι πολΰ υπολείπομαι τής αξίας τηλί-
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κουτών τιμών άπονεμηθεισών μοι δι3 απλήν και επιβ'εβλημένην έκτέλεσιν κα
θήκοντος, άλλα λαμβάνων ΰπ3 οψιν τον σκοπόν τής άποδόσεως τοιαυτης υψη
λή; τιμής, οστις άφορςί ενέργειας προς επίτευξιν, σπουδαίων προόδων τοΰ 
έθνους, παραδέχομαι δτι ή αμοιβή και διά μικρας αξίας υπηρεσίας πολλάκις 
είναι κατώτερα μεγάλων τή άληθείςι ευεργεσιών. Διότι είναι αδύνατον ολάι 
αι εθνικαί εκδουλεύσεις ν* άνταμείβωνται εξίσου.

ιΗ ελληνική κοινότης Φιλιππουπόλεως είναι αξία επαίνου διά τήν 
μεγάλην προθυμίαν, ήν εδειξε κατά τήν έμφάνισιν τοΰ βουλγαρικού ζητήμα
τος, άγωνισαμένη μετά μεγίστου ζήλου κατά των Ινεργειών των βουλγάρων, 
ΰποστηριζομένων υπό τοΰ εν Κωνσταντινόυπόλει πρέσβεως τής Ρωσσίας και 
τοΰ εν Φιλιππουπόλει προξένου αυτής προς αρπαγήν των ελληνικών θρη
σκευτικών και εκπαιδευτικών καθιδρυμάτων και ιερών ένοριακών κα'ι σταυ
ροπηγιακών μονών, άνευ ελάχιστης βοήθειας έκ τοΰ Ελληνικού κράτους των 
οποίων αποτέλεσμα ύπήρξεν ή υπό των Βουλγάρων καταστροφή τών ελλη
νικών κοινοτήτων Φιλιππουπόλεως, Στενιμάχου, Κουκλάίνης, Βοδενών, και 
άλλων μερών από αίώνων υφισταμένων καί διασιοσαντων τον ελληνικόν 
πολιτισμόν ').

1- ΣΩΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

1) Βλ. Άρχ. Θρηκ, Θησ. τόμος ΙΒ' σ. 129—138. Τοΰ ίδιου Ιστορικόν ση
μείωμα περί Στενιμάχου.
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Τ Ι Μ Η  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν  Θ Ρ Α Κ Η Σ

. Ή  έν Παρισίοις Εταιρεία προς ένίσχυσιν των Ελληνικών Σπουδών 
δι’ εγγράφου της από 18 ’Ιουλίου 1948 ανήγγειλε προς τον κ. ΙΙολ. ΙΙαπα- 
Χριστοδούλου διά τοϋ έξης εγγράφου δτι άπενεμήθη εις τό Άοχεΐον Θράκης 
τό βραβειον Ζάππα. Ή ,έκθεσις τής ’Επιτροπής θέλει δημοσιευθή εις τό πε
ριοδικόν της.

[ A S S O C I A T I O N
pour ΓEncouragement

des La 18 Juillet 19 4 8 .
E T U D E S  G R E C Q U E S  E N  F R A N C E
(Reconnu Etablisement d ’Utilite Publi- 

que, par decret du 7  Ju ille t 1 8 6 9 )
S iege social a la  Sorbone
Ecole des Hautes Etudes

M o n s i e u r , :

J ’ai le plaisir de vous informer que, lors de sa derniere seance, 
l’Association pour TEncouragetnent des Etudes Greques en France 
a decide d’attribuer a votre revue une de ses recompenses annuelles, 
le prix Zappas. Vous aurez l’occasion de voir a ce sujet le rapport 
qui sera publie dans notre revue. Le montant de ce prix est toujours, 
comme pour nos autres recompenses, des 500 france: nous vous fe 
rons parvenir cette somme a la premiere occasion.

Recevez, Monsieur, je vous prie, nos plus sinceres compli
ments.

La Secretaire Adjointe 
r o m i l e S

Τ Ι Μ Η  Π Ρ Ο Σ  T O N  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Ν  T O Y  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

Ή  Commition Internationale des Arts et Traditions populates 
δι’ εγγράφου της από 6 ’Ιουλίου 1948 άνήγγειλεν ε ΐς ’τόνκ. Πολΰδ. Παπα- 
χρισιοδοΰλου, διευθυντήν τοΰ ’Αρχείου Θράκης, δτι εξέλεξεν αυτόν μέλος 
τής Επιτροπής καί συνεργάτην εις τά ζητήματα τών λαϊκών τεχνών και πα
ραδόσεων.
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Άγιολιάς 145 
’Αθιγγάνων γλώσσα 71 
Αϊμου ειδήσεις 41 
’Ακαδημίας συνεδρία 248 
άκρανιές 168 
αλάτι' μαγικό μέσο 124 
’Αλέξανδρος Μέγας 225 
άλισφερίσ’ 167 
άλκομπενΐ 163 
Άμαντος Κ.
αμφιθαλείς είς τόν βίον τοϋ λαοί 193,

194, 195, 196, 197,198, 199, 208 
αμφιθαλών ερμηνεία 207 
αμφιθαλών χρησιμοποίησις 198 
αμφιθαλούς παιδός καθιέρωσις 208 
άναστενάρια 248 — 249 
’Ανατολική Θράκη 255, 256 
Ά ν . Ρωμυλίας ένωσις (1871) 31 
άνδρετέ 137 
ανεμοπύρωμα 174 
ανθελληνικόν κίνημα 53 
άνθελληνικοϋ κινήματος επακόλουθα 61 
ανοιξιάτικα πανηγύρια 134 
Ά ντώνωφ Ίβάν 7
Άντωνιάδης Σωτ.55,75, 273, 259, 260
Άντωνιάδης Άλέξ. '263
"Ανω Αυστρία 101
άπαρχαΐ 245
άπογραφή 1880 48
Άποκεφαλιστοϋ 161
’Απριλίου 1η 1821 28
’Απρίλιος 1876 5
’Απρίλιος 1877 7
Άράχωβα Λακωνίας 103
Άράχωβα Φθιώτιδος 103
Άργυριάδης Δημ. 7
Άριμάν ή Άγρα Μαϊνοΰ 104
αρμός 146
Άρχεΐον τοϋ Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσ.

Θησαυρού 248
’Αρχιμανδρίτης Φώτ. Μανιακής 55, 57
άρχοάσς 136, 168
Άσένωφ-γκράδ 249
άτζαμπα 188
άφνιξε 190
άφτριγιες 168
ά χελώνα 169
άχνάρια επάνω σέ βράχους 209—224 
αχνάρι τής σκλάβας 2 2 2  
αχνάρι τοϋ ανθρώπου 209, 210, 211 
Αύκαριοϋ 148 
Αύκαριανοΐ 148

Βαβαζανίδη Πελοπίδα 152 
Βαρβάρα ’Αγία 162 
βασιβοζοϋκοι 7 
Βασιλακάκης Χρ. 268 
Βάττεμβεργ Αλέξανδρος 52 
βεγλικτσήδες περιώνυμοι 14 
βεζεστενλήδες 18 
Weinhold 110, 111 
Βενκόφσκη 5 
Βερνάρδου Καλλιόπη 77 
W etscherna posta 59 
Βιζύη καί Ναίμονα Θράκης 102 
Βλάδος ’Αναστάσιος 7 
Βλαχούτση Ευφροσύνη 77 
Βογαζλής Δ. Κ .266 
Βογορίδης ’Αλέξ. Άλέκο πασας 45 
Βοημία 102 
Βομβάη 102
Βουλγάρων μισελληνισμός 62 
Βουλγάρων άποχώρησις από τής Έλλ 

Όρθ. Κοινότητος 1862 31 
Βουλγαρικόν Παρθεναγωγείον 46 
Βουλγαρίας άνακήρυξις είς άνεξάρτη 

τον κράτος 52 
Bulgarian horrors 7 
Βουλγάρους νοτίους 198 
Bourago ίλαρχος 2 1, 12 
Βοταίδης Γ. 79 
Βρετάνη Παλιά 126 
βρυκόλακες 156, 157 
βρυκολακιάξω 156 
Wundt 127
γάμος ώς κοινωνικός θεσμός 204
γάμου ώρα 243
γάμου επομένη 196
γάμου στεφάνους 2 0 1
Γεννάδιεφ Ν. 56, 70
Γεννάδιεφ συμμορία 59.
γέννησις 196
γερλεστίζνα 139
Γεωργίου Ά γ . (23 Ά ριλ.) 101
γιαγούρτ’ 165
γιούκι 137
Γκέσωφ Ίβάν Στέφ. 46 
Γκιόλ-μπαχτσέ (έΐόκηπος) 18 
Γκιουμουγκερδάνης Ά θ . 85 
Γκιουμουγκερδάνης Μιχ. Ά θ . 7 
γκιουρέσ’ (πάλαιμα) 158 
γκλαβανή 1 8 2  
Γλάδστων Άγγλος 7 
Γραίκωφ λόγοι 69 
Grimm 104
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γύμνωση 97
γύμνωση σε μαγικές πράξεις 106—109 
γύμνωσης εξέταση 114—122 
γύμνωσης άλλα μαγικά μέσα 122—125 
γύμνωσης σκοποί 99 — 106 
Γύφτοι στή Θράκη 104 
Γώγος Γρηγόριος 79 
δαπάναι κοινότητος 34 
δάσκαλοι 242 
άεάόξυλα 170
Διαμαντής ανεψιός Τσαπέκα 78 
διασκεδάσεις 131, 132 
Dick de Lonlay 21 
δικασιήριον λαϊκόν αιρετόν 27 
Διονύσιος ό άπό Πελοπόννησου 23 
διωγμός 152, 153 
δόντι 163
Δράκοντα πάτημα 220 
δρίμνες 161 
Δωδεκάμερα 133 
’ Εθνική βιβλιοθήκη δημοσία 46 
εϊχοσιπενταετηρίς Ζαριφείων Διδασκα

λείων 258, 259
“Έλληνες Ιθαγενείς Βουλγαρίας 72 
"Ελληνες άλκιμοι 11 
"Ελληνες Βούλγαροι πολΐται 70, 72 
'Ελληνικοί καί Βουλγ. κοινότητες 6 6  
Ελληνική οίκογένεια 241 
Ελλήνων ιθαγενών αίτια τής εξοντώ- 

σεως 63
ελληνικός καθαρός πληθυσμός 50
Ελλήνων άθρόος εκπατρισμός 53
Ελληνική μητρόπολις 60
Ελληνική Σχολή 81—85
ελιάς τά βάσανα 165
’Ερζεγοβίνη 5
ευρωπαϊκός τύπος 59
εύχαλέ 28
εφημερίδες 41
έφοροδημογεροντία 31
εχ' λάζ 189
ίϊάΐάα 145
ζακόν’ 167
Ζαλαχανά 140
ζανγκούρ-ζουγκούρ 181
Ζαρίφεια διδασκαλεία 8 6 — 8 8
Ζαρίφεια διδασκ. εγγραφέντες 93, 94
Ζαριφείων διδασκαλ, απόφοιτοι 94
Ζαρίφης Γεώργιος 96, 259, 260
Ζαρίφης Λεωνίδας 95
Ζαριφείων διδασκαλ. εγκαίνια 85, 8 6
Ζαφείρη Ζαφειριάδη 152
Ζίλκωφ 259
Ζουλοΰ 211
Ζουπάνι (Πεντάλοφο Δυτ. Μακ.) 101
Gourko 12
ζουφωμένο 187
Ζωγράφος Χρηστάκης 80
Ζωηρός Άλέξ. 8 6
Heyches Rhus 111

*Ησίοδος 106
θέατρο 133, 134
θελόσταχτ’ 157
θεότητες δευτερότερες 117
Θρακικά κέντρα 198
Θρακικά δημ, τραγούδια 262
Θρακική παράδοση 222, 223
Θρακικός Σύλλογος Κων)λεως 84, 85
Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλ. 81
θρησκευτική διάτάξις 2 0 2
θυσία (κουρμπάν’) 162
Θωμαγή κυρά 164
Ιατρική Δημώδης 173—175
Ίβάνωφ Β. 55
Ίεράπετρα Κρήτης 105
Ιερείς κοινότητος 35
Ιθαγενείς κυνηγοί 211
Ικράμια I ;·2
’ Ινδούς άρχαίους 199
Ischirkow καθηγ . · 6 6
Ίωαννίδου Πηγή 77
Ίωάννου Άγ. (Γενέθλια) 101
Ίωαννικίου απρονοησία 26
καβεκούτ’ 138
Καθαροδευτέρα 157, 158
Κελαγδινιώ 164
καλαθούνα (ή) 137
Καλές 145
Καλές τής Άγιασωτήρας 146 
Καλής τό πήδημα 224 
Καλλικάντζαραι 231, 232 
Καλλίνικος (1711—1725) 38 
Καλόκαρδου "Ελλη 129 
καλοπρομαζωμέν’ 184 
Κάλπικο λιανό 166 
κάμσε 184 
καναράδες 145
Κανονισμός Έ λλ.Ό ρθ. Κοινότητος 31 
Κανονισμός ’Ορθοδόξου Κοινότητος Φι· 

λιππουπόλεως 32—34 
κανονισμού άπόρριψις 32 
Κάπλισκωφ 5 
Καραβέλωφ Πέτκος 46 
Καρυδιές τής Χαρτά 141 
Καρποδαίμων 245 
καρφώματα καί βουλλώματα 2 1 0  
Κάστρο 215 
κάται 186 
Κάτια Κάτια 144 
κατσαμάκ 167 
κελλάρι 242
κελάρι στή Θράκη 237—239 
κελλάρι 137 
Κεσιάκωψ ’Ιωάννης 49 
κιαμπάπια 146 
κιναε 194 
κίρ 184
κιουβούργια 182 
Κλεάνθης Γ. f-5 
Κλεάνθης έμπορος 13



Κλήδωνας 230, 231 
Κληδόνου (24 ’ Ιουνίου) 19Γ 
κλημνιά 139 
Κοκκάλα Θεοδ. 152 
Κοκκινιόγιά 140, 141 
Κομιζόπουλος Ά ντ. 29, 77 
κονάκ (διοικητήριον) 2 0  
κόσμος Κοσμάς 166 
κότσοι 163 
κουάουράδες 179 
κούκος άηδόν’ 165 
κουρουλντίζτανα 198 
κοΰρούπ’ 138
Κουραντζή Θράκης 104, 105
Krauss F· S . 101
Κρέστοβιτς 46
κυνηγετικά έθιμα 2 1 1
Κυρά Καλώ 224
Κυριάκός ’Αντώνιος 64, 65
Κυριακίδης Ν. Γ. 266—268
Κυρίλλειοι κώδικες 24
Κυρίλλου—Μεθοδίου ναός 46
Κυρετσίδης Π. 79
κώδιξ καθηκόντων ιερέων 35—37
KωvσΓαvtιvίδηc Γ. 85
Κωνσταντόπουλος ’Αριστόδημος 152
λαογραφική ερευνά 113
Λαπωνία 104
Λασήθι Κρήτης 103
λαφριγιές 171
λαχνίσματα 178
λεγέν’ 163
Λέκα Τσεσμεσί 142, 143, 144, 154
λάκκο 241
Λιβίοι Λυκίας 103
λιθόστρωτοι (δρόμοι) 2 1
Λιθουανία 104
Λουκιανός 109
Λουπερκιος—Λουπερκάλια 108 
λουρωτά κιλίμια 137 
Λουτσης Ν. 79 
μαγειά άβλαβη 2 1 2  
μαγικών ενεργειών δραστικόιης 197 
μάγοι και μάγισσες 99 
Μαδαγασκάρη 126, 199 
Μαλιάδης εργολάβος 58 
Μανιάκι Μεσσηνίας 101 
Μανώλωφ νομάρχης 56 
Μανώλωφ νομάρχης 56 
Μάξιμος τής Πλόβδηφ 60 
Μαράσιου (άγορά) 17 
Μαρίνα Αγία 161 
Μάρτιος μήν 249 
Μάρτς 160
μαρτυρία 'Ηροδότου 225 
Μάριο 170
μασουρωτά, δίμιτα, πελυτά 131 
Μαυρίδης Άχιλλ. 69 
μέγα βεζεστένιον 18  
Μέγαρα 101

Εήρετήριόν

Μέγας Γ. 269
Μεσημβρία Θράκης 103, 267, 270—273 
meeting 59 
Μέσον όρος 5 
μεσηνιακή παράδοση 224 
μετάκι 246 
Μηνύτωρ Αίμου 41 
Μητροπολίτης Φώτιος 257 
μιλέτ—βεκίληδες 27 
μολνβδοσκεπές Ίμαρέτ ή Schela—Be- 

din πασιά 16 
Μονοβύξα 220 
μόρτσα 137 
μόστρες 143 
μουσάάριες 130 
Μουσαίου λόφος 10 
μουστερής 1 8 2  
μούστος 246 
μπάλος 132, 133 
Μπαλουκλή 135 
Μπάμπω 167 
Μπίτ—ΙΙαζάρ 165 
μπουζουτξής 246 
μπουμπούνα 161 
μπουρμάδες 143 
μυθικά άλματα 2 2 1  
Μυσηροϋ Θεοφανώ 78 
Μωαμεθανών Καφενεία 2 0  
Μωυσής 125 
Νάτσεβιτς πράκτοορ 61 
ναοί άρπαγέντες 42, 43 
Ναοί κοινότητος 34 
Νέμτζογλου Ζήσης 85 
Νεόφυτος μητρ. Φιλ)πόλεως 85 
Νεόφυτος μητροπολίτης 8  
Νεόφυτος ό σοφός (1692—1711) 38 
Νιάδα 169
Νικηφόρος Λέσβιος μητροπολίτης 27
νοοτροπία Βουλγάρων 69
νιαλάκ 173
ντουλγκέρδες 182
νύμφης στολισμός 195
νύχια 163
Ξάνθος Ά λ. 78
ξεθαρεμένος 185
ξελευτέρωνε 163
Ξενοφών 242
ξεςιαδιαστό 197
ξυλίνων έκ κερασεών τηλεβόλων 5 
ξυλόχτενο 241 
όβρές 164
Οικονόμος Κων. Φιλιππουπολίιης 77 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 78 
Οικονόμου Παναγιώτης 78 
ομόδοξος Ρωσία 6 6  
όργιάκ 191
Όρμοϋξ ή Άούρα Μάσδα 114 
Όρτά Μεζάρ 16, 20 
'Ορφανοί τοϋ Πάσχα 234, 235, 236 
ούζοΰν—τσαρσί 19
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Ουν καπάν 19
παιγνίδια παιδικά 175, 176, 177 
πανηγύρι 'Αγίας Τριάδας 147, 148,149, 

150, 151. 152 
παιγνίδια, λιαλήματα 133 
Παΐσιος Σηλυβρίας 26 
Παΐσιος ό άπό Σηλυβρ.(ΐ818—1821) 38 
Παναγίας χορταράκι 213 
Παπακυριάκος Κωνσταντόπ,ουλος 152 ; 
Παπανικολάκης 78 
Παπαντή, Παπαντή 157 
Παπαχριστοδούλου Πολύδ. 248, 250 
Παπαχριστοδούλου Μόσχος 262 
παραδερφός 189 
παράδειγμα 243 
παρακάθ’ 131, 179 
παραμύθια Σκοπού 179, 180, 181, 182, 

183, 184, 185, 186, 387, 188, 189, 
190, 191, 192

παρθεναγωγειον ιδιωτ. Πολύμνιας 77 
Παρθεναγωγεΐον Ιδιωτικόν 77 
παροιμίες Σκοποΰ 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 171 
Πασαβά Κάστρο 216 
πα α ΐ ίτ σ α  137 
πατημιά τοΰ Χριστού 215 
πατιρτί 181
Πατριάρχης Νικηφόρος ό Κάλλιστός 74 
Πατριάρχης Κων)λεως Ιωάννης ΙΒ'. 

73, 74
πελτοσούτζουκα 133
Πενταδάχτυλο 219
περγελά 168
Πέραν (Καρσΐ - άκά) 18
πεσίματα 216
Πέεφ Κωστάκης Γ. 46
Πέτρα Άν, Θράκης 99
Πέτρα και Σκόπελο “Αν. Θράκης 105
Πετρόπουλος Δ. 97
Πέτρωφ Ράτσο 60
πήδημα τής βασιλοπούλας 207
π ιρπ ιρούδα  236, 217
Πλάτωνα Νόμοι 106
Πλεύνας πτώσις 9
Πλούταρχος 107
πνεΰμα καλοί και κακού 114
Πόδι τον Χριστοϋ 219
πολιτεύκε 184
πολλακαμέν’ 150
πολλακαμένο 187
Πολίτης Ν. I, 218, 225
πολιτικός 183
πομπή μελλονύμφων 196
πράματα 184
πραματευτάδικη σεντούκα 136 
πράσα 165 
προζυμιού 193 
πρόληψις ατεκνίας 205 
προλήψεις, δεισιδαμονίες 157, 158,158. 

159, 160, 161. 162, 163

Πρωτομαγιά 101
Πρωτοχρονιά 155
Πυργί Χίου 103
Ραζήλος Π, 79
Reew Alex 15
Ραδιοφωνία 265
Ραπτάρχης Κ. 264
Ροδόκηπος (Γκιούλ-μπαχτσές) 18
Ροδόπης ύπώρειαι 10
Ρουμάνι 232, 233
Ροΰμ-έλί βεγλέρ βέη έδρα 29
ρουφετίων ή εσναφίων 18
Ρωμαίος Κ. Α. 209
Ρωμαίους 202
Ρωμυλίας ενωσις μετά Βουλγαρίας 52 
Ρωσικό μοναστήρι 250 
Σαμακοβλής Ά θαν. δήμαρχος 46 
Σαμάκοβο 100
Σ. Εκκλησιών περιγραφή 251—255 
Σαράντα Εκκλησίες 244 
σαντρατσωτά, κατριλωτά 131 
Σαράντης Άρχιγένης 78 
σερένι 139
Σικελιώτης Διόδ. 108
Σιστόβιον πολύχνιον 65
σιτζαάές λουρωτός 137
Σιμόπουλος Σιμός 152
Σίσκωφ 8 , 9
σκηνή 243
σκοινί άουρβά 169
Σκοπό 101
Σκοπός 129
Σκοποΰ κάτοικοι 129
Σκορδέλης Βλάσιος 79
σκουπόξυλο 124
Σλαβίδης Δ. 70
Smith 101 -
σοκακόπορτα 140, 184
Σομαλίας φυλαί 199
Σουβαλώφ κόμης 13
Σουλεϊμάν πασάς 10, 11, 12, 13
σούρβα 156
σουρβακίδια(καρύδια, μύγδαλα κλπ.)155 
σπιτιών εσωτερικό 130 
σπιτικό 242
Σπυριδάκης Γεώργ. 198 
στρατόπεδο Θεσσαλονίκης 265 
στατιστική μαθητών 49 
Στενίμαχοΰ 244 
στεμέλ* 136 
στέψις 194
Στογιάνωφ Ζαχαρίας 6
Στοΐλωφ Κ, 34
στοιχειό σπιτιού 163
σύλλογος Έλλ. όρθ. Κοινότητος 39, 40
Συνέλευσις τής 14 Όκτωβρ. 1853, 29
Συνθήκη Neilly 61, 72
Συνθήκη Βερσαλλιών 1918, 72
σφαγαί Καρλόβου 8
σφουγγάτο 189
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σχισματικοί (1872) 66 
Σχολεία Φιλιππουπόλεως 80 
σχολεϊσ βουλγαρ. πόλεων 63 
Σωτήρα ‘Αγιά 145, 146 
Σωφρόνιο 140
Τακέλλα, Ιταλός σιιέμπορος 8, 15, 46
ταμπού 12?
ταχτά καλέ 19
τεκνογονία 102, 205
τέμενος Τσουμαγιά 19
τεπτίλ’ 179
Τζουμαγιά έννεάθολον η δόλου η *Ε- 

σκί-τζαμί 16 
τίτλοι αρχόντων 24, 25 
Τζοανόπουλος Γ. 79 
τήνες 246
Τουρκοβουλαρ. συνθήκη 1886, 52 
τραγούδια Σκοπού 172, 173 
τραγούδια σέ πολύ μικρά παιδιά 178 
τραγούδι τού αργαλειού 241 
Τρανσυλβανία 105 
τρεχούς 139
Τριάδα ‘Αγία 135 —145 
τρυγητάδες 245 
τρύγος 161
τρύγος στή Θράκη 244 
τσάχ 187 
τσαλιά 187 
τσαλιούγ 187
τσαγίρια ή κεμπάπια 146 
Τσαπέκος Άδάμος 78 
τσεργα 137
Tscheretew καί Kleber 45 
Τσιγγιρίδης Χρ. 264, 264 
Τσιγγιρίδης Ν. 265 
τσιφτέ χαμάμ (δίδυμος) 21 
Τσορέκιο'ί Άν. Θρ.
Τσουκαλάς Γεώργ. 78 
U ganta Κεντρ. ’ Αφρ. 101 
υφαντική στή 0 ράκη 239, 240, 241 
ύψηλή Πύλη 52

φετίχ καί ταμπού 123 
Φιλιππούπολις έφημ. 40 
Φιλιππούπολις 47, 48, 49 
Φιλ)λεως συστηματική άπογραφή κα

τοίκων 50
Φιλ)λεως κατάλυσις Έλλην. Κοινότη- 
τος 54
Φιλ)λεως φρούραρχος 57 
Φιλιππουπόλεως μητροπολίτης 37 
Φιλ)λεως πραγματικός αριθμός 'Ελλή

νων 51
Φιλ)λεως ‘Ελλην. ορθόδοξος κοινό,της 23
φικριγιούάαν 184
Φιλιατρά Τριφυλίας 219
φιοΰμπες 143
φκέάρα (βουκέντρα) 140
φκεντρίξω 140
Flamen Dialis 125
φουρνόπανο 124,160
Frazer—F aru el 105. 203 213
Φώτα 156
φωτιές τού Αύγουστου 223 
Φώτιος Μανιάτης ’Αρχιμανδρίτης 68 
χαβούζ 142 
χαντζής 181
Χατξηγιαννάκογλου Ελισάβετ 78 
Χατζηγύριο 100 
X" Κυριάκος Μελκών 28 
X" Χριστόδουλος ’Αργυρίου 29 
Χαζΐή Γιώκας Παύλωφ 55 
Χατζηδαή Σμαράγδα 77, 78 
χορατάδες 186 
χουλιάρια 166
χήραι καί πρωτοστεφανοι γυναίκες 207 
Χριστός νικά 163 
Χριστιανισμός 109
χτίσιμο τής εκκλησίας ‘Α,γίου Δημη- 
τρίου 153, 154, 155 
Χρύσάνθος μητροπολίτης 77 
χρυσοχέρες 241 
ψηφωτά 131


