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Π Ρ Ο Σ  T O  BE' Ε Τ Ο Σ

To «Άρχειον του Θρακικού Λαογραφίκού και Γλωσσικού 
Θησαυροί)» εύτΰχησε νά εκτύπωση και τον ΙΔ' τόμον του με είκοσι 
καί εξ τυπογραφικά φύλλα πλημμυρισμένα από πολυτιμότατη ιστο
ρική και λαογραφική ύλη κΓ άφιερωμένον στη μνήμη τού μακαρ. 
Κ. Μ.Άποστολίδη ως «Έπιτύμβιον», πού διέθεσε κΓ αυτός άπο- 
θνήσκοντας περί τα 4 εκατομμύρια δραχμές σημερινές για τή συνέ
χεια τής ζωής τού περιοδικού.

Τό έργο δέν θέλει έξαρση και έπαινο, διότι ή αξία του εί
ναι ανώτερη των επαίνων και ή εθνική του σημασία και χρησιμό
τητα έχει πλέον έκτιμηθή δεόντως και ή διεθνής αναγνώριση καί 
ή φήμη του εις τούς επιστημονικούς κύκλους κατέστη αδιαφιλονί
κητη κ’ επιβλητική.

’Ήδη ό ιδρυτής, εκδότης και διευθυντής τού περιοδικού έτι- 
μήθη διεθνώς εκλεγείς μέλος τής Commission International des Arts 
et Traditions populaires και τής Conseil de la Philosophic et sciences 
humaines- Ή  τιμή αντανακλά εις τό έργον.

Τό Ύπουργειον δμως των Εξωτερικών καί τού Τύπου — 
τής Παιδείας έδωκε κάτι ασήμαντα ψίχουλα κΓ ευχαριστούμε — 
δέν θέλουν ν’ αναγνωρίσουν τή μεγάλη σημασία τού έργου καί 
από τού 1947 δέν έδωσαν καμμιάν άρρωγή, ενώ γνωρίζουμε πώς 
δαπανούν τό χρήμα τού λαού μέ άσκοπες κάποτε δαπάνες, τάχα δΓ 
εθνικούς σκοπούς.

’Αλλά καί οί Τράπεζες, ενώ βοηθούν άλλους οργανισμούς 
γενναία—δπως τήν Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών μέ 10 έκατομ.



i

και τη Λαογραφική Εταιρεία μέ 6 έκατομ.—το δικό μας έργο φει
δωλεύονται νά τό ένισχύσουν έστω και μ3 ελάχιστα, διότι δεν μπο
ρούμε νά τούς πιέσουμε, Αυτά δλα τά δημοσιεύουμε για την ιστο
ρία τού έργου. Τά δημοσιεύουμε γιά νά γνωρίζουν και οί σημερι
νοί και οί μεταγενέστεροι τούς αγώνες και τις αγωνίες μας γιά την 
εκπλήρωση τού σκοπού.

"Αρχίζοντας την εκτύπωση τού ΙΕ ' τόμου παρ3 δλη την άπο- 
καρδίωσή μας, εκφράζουμε κα'ι πάλι την ελπίδα δτι θά εύρεθή κά
ποια γενναιότερη βοήθεια — ό Θεός θά μάς την στείλη από κάπου 
—πού θά έπιτρέψη νά τον περατώσουμε και τούτον. ’Άμποτες.

Νοέμβριος 1949 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Περί Θράκης εγράφησαν, ώς έμφαίνεται και εκ της εν τελεί του προ· 
κειμένου έργου παρατιθέμενης εκτενούς βιβλιογραφίας, πολλαι μελέται και 
μονογραφίαι υπό ήμετέρων και ξένων. Πλήρη δμως ιστορίαν ή συνθετικήν 
πραγματείαν περί τής τόσον ένδιαφερούσης τον 'Ελληνισμόν ταΰτης χώ
ρας δεν έχομεν μέχρι τοϋδε. ‘). Ή  «'Ιστορία τής Θράκης» του Κωνταντίνου 
Κουρτίδου, έκδοθεΐσα το 1932 εν Άθήναις, βαίνει μόνον από των αρχαιό
τατων χρόνων μέχρι τής Ρωμαϊκής κατακτήσειος (46 μ. X.), περιορισθεΐσα 
εις τον Α'τόμον, ή δε «'Ιστορία τής Θράκης» του’Αχίλλειος Θ. Σαμοθράκη, 
έκτυπωθεΐσα έν Άθήναις τό 1939, επίσης δεν είναι πλήρης, διότι πραγ
ματεύεται συντόμως μόνον τα τής αρχαίας Θράκης καί, μέ ικανόν εν τώ με
ταξύ χάσμα, τα των επιδρομών των Γότθων καί Καταλανών.Αρκετά πλήρης 
μελέτη περί Θράκης εδημοσιεύθη εις την Realencyklopadie τού Pauli 
Wissowa (εκδοσις 1936 Τόμ. XI), άλλα καί αύιη φθάνει μόνον μέχρι των 
βαρβαρικών επιδρομών τών πρώτων μ. X. αιώνων και άκριβέστερον μέχρι 
τοϋ ’Ιουστινιανού, Τα διάφορα κεφάλαια τής εμβριθεστάτης ταυτης περί 
Θράκης πραγματείας έγραψαν ειδικοί Γερμανοί επιστήμονες (Eugen Ober- 
humraer, Β. Eenk, W. Brandenstein, Arthur Betz), άξιον δέ σημειώ- 
σεως είναι δτι τά περί τής θρησκείας τών Θρακών εγρ«ψεν ό Βούλγαρος 
καθηγητής Gavril Kazaroff, άφιερώσας εις τό κεφάλαιον τούτο 39 δλας 
σελίδας (τό ήμισυ τής δλης πραγματείας) καί άποβλέπων κυρίως εις τό νά 
παραστήση τήν θρησκείαν τών αρχαίων Θρακών άσχετον προς τήν τών άρ- 1

1 ) Βλ. σχετικώς : ΓΓολυδώρου ΙΙατταχριστοδούλου : Τέσσαρες σύγχρονοι 'ιστο
ριογράφοι τής Θράκης» (άνατύπωσις έκ τοϋ «ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟ- 
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ», Τόμ. ΙΑ’ 1917 — 1918), ένθα άναφέρονται λεπτομερώς 
αί κυριώτεραι μονογραφίαι περί Θράκης καί εξαίρετοι ιδιαιτέρως τό έργον τεσσά
ρων Έλλήνιον Θρακολόγων : 1) τοϋ πολυκλαύστου Μυρτίλου Άηοστολίδου,  τοϋ 
οποίου ή *'Ιστορία της Φιλτππουττόλεωςτ», άν ποτέ κατορθωθή νά έκδοϋή, ■θά 
άποτελέση μνημειιΰδη συμβολήν εις τήν ιστορίαν τής Ελληνικής Θράκης, 2 ) τοϋ 
Άχιλλέως Θ. Σαμοθράκη, 3) τοϋ Κωνσταντίνον Κουρτίδου καί 4) τοϋ Γεωργίου 
'Ιακώβου Λαμπουσιάδου.

Ειρήσθω παρεκβατικούς ενταύθα δτι ό ευρυμαθέστατος άλλ’ ατυχής Μ. Άπο- 
στολίδης άπέθανεν έν Άθήναις ώς... κλητήρ (φύλαξ τοϋ’Αρχαιολογικού Μουσείου) 
τοϋ Υπουργείου Παιδείας! ! ! |ΓΙάν σχόλιον περιττόν:



G

χαίων Ελλήνων, ίσως δέ και γενόμενος πιστευτός υπό των -ξένων λόγιο τής 
επιστημονικής έμφανίσεως τής μελέτης του *)■

'Ιδιαιτέρας μνείας άξιον είναι τό προ δωδεκαετίας δημοσιευθέν έργον 
του Joachim Schulze, Καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τής Τένας 1 2). Είναι 
ή μακροτέρα μέχρι τοΰδε δημοσιευθεΐσα μελέτη περί Θράκης, άλλα θίγει 
κυρίως την οικονομικήν και γεωπολιτικήν άποψιν τοΰ ζητήματος.

Μελέτην περί Θράκης έδημοσίευσε (γαλλιστί) καί ό συγγραφευς του 
παρόντος έργου τό 1922 υπό τον τίτλον La question de Thrace ou le 
raensonge bulgare (σελ, 1—509 μετά χαρτών), άλλα τό βιβλίον τούτο, 
υπέρ Ι'σχε μεγάλην επιτυχίαν καί, τολμώμεν νά πιστευωμεν, εξετιμήθη δεόν
τως, άπέβλεπεν είς ωρισμένον σκοπόν, τήν υποστήριξιν δηλαδή των ελλη
νικών δικαίων επί τής Θράκης. Ενδιαφέρον περί Θράκης άρθρον εδημο- 
σιευθη υπό τοΰ Α. Σαμοθράκη έν τή Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, 
αληθώς λίαν περιεκτικόν εντός τών στενών ορίων μιας Εγκυκλοπαίδειας.

Δέον νά τονισθή ενταύθα δτι εις τά «Θρακικά» καί εΐς τό «Άρχεΐον 
Θρακικοΰ Θησαυρού» υπάρχει δημοσιευμένον άπειρον υλικόν περί Θράκης 
καθ' δλας αυτής τάς περιόδους τοϋ Μνρτίλου 'Αποοιολιδον 3), τό οποίον απο
τελεί πολυτιμοτάτην συμβολήν εις τήν μελέτην τής «'Ιστορίας τής Θράκης». 
Ό  δέ καθηγητής Π. Παπσχριστοδούλον, δημοσιευσας εΐς τον ΙΔ' τόμον τοΰ 
Αρχείου τήν ανωτέρω έν υποσημειώσει άναφερομένην μελέτην του, πραγ
ματεύεται περί τοΰ δυνατοΰ τής συγγραφής 'Ιστορίας τής Θράκης ή δοκι
μίου αυτής καί τον τρόπον καθ’ ον δέον νά γραφή τοΰτο.

Έκ τών ανωτέρω εξάγεται, δτι έργον ελληνικόν, εξαντλούν τό ζή
τημα τής Θράκης ύφ’ δλας αΰτοΰ τάς απόψεις, μένει ακόμη νά γραφή. Τον 
σκοπόν τοΰτον δεν έκπληροί βεβαίως ή προκειμένη μελέτη. Τολμά δμως ό 
συγγραφευς νά πιστευση δτι αυτή θά άποτελέση μίαν επί πλέον συμβολήν 
εΐς τήν σπουδήν τών άφορώντων τήν Ελληνικήν Θράκην ζητημάτων από 
πάσης άπόψεα):.

Ν. ΜΟΣΧΟΤΤΟΥΛΟΣ

1) Σημ, Δ. Περί Θρησκείας τών Θρακών έγραψαν καί δ μαχ.Άποστολΐδης Μ. 
(Βλ. «Θρακικά» Τόμ. Ε' σελ. 41—59), ώς καί δ Στ. Σαχελλαριάδης ; «Πόλεις καί 
Θέσμια» «Θρακικά» σ. 177 κ. έ..

2) Joachim Schulze: Neugriechenland. Eine Eandeskunde Ostmakedo- 
mens tind Westtkrakiens mit besonderer Berucksielitigung der Geomorpholo- 
gie, Kolonistensiedlung und Wirtscbaftsgeograpliie. Gotha, 1937 (Νέα ‘Ελλάς. 
Γεωγραφία χής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης λαμβάνοτσα είδικώς 
ύπ’ οψει τήν Γεωμορφολογίαν, τόν ’Εποικισμόν καί τήν Οικονομικήν Γεωγραφίαν. 
5 Εν Γόθφ 1937).

3) “Απασα σχεδόν ή ΰλη τών Θρακικών μελετημάτων του καί δλη ή 'Ιστο
ρία τής Φιλιππουπόλεαις επί Τουρκοκρατίας μέχρι τοΰ 1906, δτε κατελύΟησαν αί 
’Ορθόδοξοι Έλληνικαί Κοινότητες τής Βορείου Θράκης διά τοΰ βουλγαρικού πρα
ξικοπήματος τής 16 Ιουλίου τοΰ θλιβεροΰ αυτοΰ έτους.



ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥ ΑΟΥ

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Θ Ρ Α Κ Η 1)

Μ Ε Ρ Ο Σ  A

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Ό  γεωγραφικός δρος Θράκη.— 1'Ορια αυτής Άλλοτε καί νυν .— ΤΙ 
άποδεικννουν οί έπ ίσημο ι  βουλγαρικοί έ-δνογραφιποί ώς καί δλοι 

οί άλλοι χάρ τα ι ,— Ή  Θράκη πάντοτε Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η .

"Οταν λέγωμεν Θράκη δεν πρέπει νά νομίζωμεν, δτι διά του γεωγρα
φικοί) τοΰτου δρου ύποδηλούται μόνον τό σήμερον εις την Ελλάδα άνήκον 
νότιον τμήμα τής Δυτικής λεγομένης Θράκης, τό όποιον διοικητικώς αποτε
λεί την Γενικήν Διοίκησιν Θράκης, περιλαμβάνουσαν τούς Νομούς Έβρου 
(έδρα Άλεξανδροόπολις) και Ροδόπης (έδρα Κομοτινή), εις τούς οποίους προ- 
σετέθησαν προ τινων ετών ενεκα λόγων πολιτικών και υπηρεσιακών οΐ νομοί 
Καβάλλιχς και Δράμας. Θράκη ωνομάζετο κατά την αρχαιότητα χώρα εκτει
νόμενη εις πολύ μεγαλύτερον τμήμα, σχεδόν εις ολόκληρον την άνατολικώς 
τού Μοράβα καί του Στρυμόνος— ή και τού 'Αξιού — μέχρι τού Δουνάβεως 
χώραν τής Ελληνικής λεγομένης χερσονήσου, τής άλλως χερσονήσου τού Αί
μου, ήτις σήμερον ονομάζεται Βαλκανική 1 2 3).

Κατά την προομηρικήν, ακόμη δέ καί κατά την ομηρικήν εποχήν, ό 
γενικός γεωγραφικός δρος Θράκη περιελάμβανε καί τήν Θεσσαλίαν (Περραι- 
βίαν), τον "Ολυμπον και τήν Νότιον Μακεδονίαν, τότε καλουμένην Πιερίαν 
ή ’Ημαθίαν. Τά νότια λοιπόν δρια τής παναρχαίας Θράκης είναι ό Πηνειός 
ποταμός, τό Αΐγαίον Πέλαγος και ή Προποντίς (Θάλασσα τού Μαρμαρά), 
τά δυτικά ο Άξιός ή ό Στρυμών καί τό Βέρμιον ό'ρος, τά ανατολικά ό Εύ· 
ξεινος Πόντος καί τά βόρεια ό "Ιστρος (Δουναβις) μέχρι τών εκβολών του. 
Ακόμη καί μέγα μέρος τής Β. τού Δουνάβεως χώρας, κατοικούμενον υπό 
τών Γετών και Δακών, θρακικών και τούτων εθνών, έθεωρείτο περιλαμβα- 
νόμενον εις τήν Θράκην. Κατά τούς ιστορικούς μάλιστα χρόνους ή Θράκη

1) Πρός ευκολίαν τής στοιχειοθεσίας γράψομεν «Θράκη» καί «Θράκες» αντί 
Θράκη καί Θράκες.

2) At λέξεις «Βαλκανική» καί «Βαλκάνια> (Balkans) είναι τουρκικοί. «Μπα?.- 
κάν» σημαίνει τουρκιστί «οροσειρά» καί είδικώς σειρά υψηλών καί δασοφύαον βου
νών. Τόν κυρίως Αίμον οί Τούρκοι ονομάζουν «Κοτζά Μπαλκάν» (ό γερο-ΑΙμος), 
οί δέ Βούλγαροι συνωνύμου; «Στάρα Πλανίνα». Σημ. Διευθ. Βλ. καί Θρακικά τόμ.
Α' Άδ, 3Αδαμάντιον: Γεωγραφικά! περιπέτειαι τοΰ ονόματος Θράκη σ. 374—392,



8 Νι κηφόρου Μοσχοπούλοι»

εψθανε πολύ βορειότερου, εισχωρούσα εις την Σκυθίαν και εις ολην την βο
ρειοανατολικήν Ευρώπην με σύνορα ακαθόριστα. 'Από των ομηρικών όμως 
χρόνων τά δυτικά όριά της περιωρίσθησαν εις τον ’Αξιόν και κατά την επο
χήν των Περσικών πολέμων (οος π. X. αιών) εις τον Στρυμόνα. ’Αλλά και 
τότε ακόμη τά μεταξύ τού Άξιου και τού Στρυμόνος οικοΰντα έθνη έξηκο- 
λούθουν νά θεωρώνται υπό τών ιστορικών και τών γεωγράφων ώς Θράκες. 
Άπό της μακεδονικής όμως περιόδου (4ος π. X. αιών), έπι Φιλίππου και 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ό Νέστος ποταμός έγινε τύ οριστικόν προς Δ. σύνο- 
ρον της Θράκης. Κατά την ρωμαϊκήν περίοδον (Άμμιανός XXII, 4) ό όρος 
Θράκη είχε περιορισθη εις την περί τον “Εβρον επαρχίαν, εν τη οποία ή 
Φιλιππούπολις και ή Βερόη. Βραδύτερου όμως καθιερώθη σύνορον ό Νέ
στος, όστις και παραμένει τοιοΰτον μέχρι σήμερον. Έ π ι  τουρκοκρατίας ή 
Θράκη άπετέλει μετά τινων παραλλαγών την γενικήν διοίκησιν (βιλαέτιον) 
Άδριανουπόλεως, περιλαμβάνουσαν και ολόκληρον την βόρειον Θράκην, ήτοι 
την διά της συνθήκης τού Βερολίνου (1878) ίδρυθεΐσαν αυτόνομον επαρχίαν 
της Ανατολικής Ρωμυλίας, την οποίον οίκειοποιήθησαν οΐ Βούλγαροι άρπα* 
κτικώς τό 1885.

Ή  Θράκη «ΰτη, οικουμένη άπό τών προϊστορικών χρόνων, άπ5 αύιής 
δηλαδή τής νεολιθικής, ίσως μάλιστα και άπό τής παλαιολιθικής περιόδου, 
υπό λαού άνήκοντος εις την Άριαν φυλήν, συγγενούς την καταγωγήν προς 
τούς "Έλληνας, εξελληνισθεΐσα δε κατόπιν διά τού άπό τών παραλίων της 
προς τό εσωτερικόν άκτινοβολούντος ελληνικού πολιτισμού, διεδραμάτισεν 
αείποτε έξοχον πρόσωπον έν τή πολιτική και πνευματική ΐστορίρ. τού ελληνι
σμού, αναμφιβόλους δέ προορίζεται νά συνέχιση τήν ιστορικήν αυτής άποστο- 
λήν μετά τών άλλων ελληνικών νωρών.

Ανέκαθεν, άπό άμνημονεύτων χρόνιων, συνδέσασα τήν τύχην αυτής 
μετά τού λοιπού Ελληνισμού, ή Θράκη διετέλεσε πάντοτε ξένη προς τούς έκ 
Βορρά σημερινούς αυτής γείτονας, τούς Βουλγάρους. Γούτο είναι άνάγκη νά 
τονίσωμεν ευθύς εξ αρχής εν εϊδει εισαγωγής εις τήν προκειμένην μελέτην, 
παραθέτοντες εις άπόδειξιν μαρτυρίας ούχι ελληνικός, ουδέ καν δυτικοευρω
παϊκός, άλλ’ επίσημον βουλγαρικόν έγγραφον, καταρτισθέν υπό τής επισή
μου βουλγαρικής προπαγάνδας ούχι προ πολλών ετών προς ύποστήριξιν τών 
εδαφικών διεκδικήσεων τών Βουλγάρων ‘)· Ή  αποδεικτική αύτη μαρτυρία 
είναι ο εις γερμανικήν γλώσσαν προ μιάς τριακονταετίας υπό τό ό'νομα τού 
τότε πρεσβευτού τού βουλγαρικού βασιλείου έν Βερολίνο; κ. Δ. Ρίζωφ έκδο 
θε'ις ιστορικός χάρτης τής Βουλγαρίας. Τού άτλαντος τούτου όλαι αί εις τήν 
Θράκην άναφερόμεναι σελίδες, δεκατέσσαρες έν συνόλφ, άποδεικνύουν, ότι

1 ) D. Rizoff: Die Bulgaren in ihren ethnographisctieu und liistorisclien 
Grenzen (01 Βούλγαροι εις τά εθνογραφικά καί ιστορικά αύτςον σύνορα)) Ber
lin 1917.
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τόσον ή σήμερον ελληνική Θράκη, οσον και το μέγιστον μέρος τής ’Ανατολι
κής, ακόμη δέ και μέγα μέρος τής Βορείου Θράκης (ή ’Ανατολική Ρωμυ
λία) ουδέποτε, εις ούδεμίαν ιστορικήν περίοδον, ουδέ κατά τήν εποχήν τής 
μεγαλυτέρας έπεκτάσεατς τοϋ παλαιού κράτους των Βουλγάρων, άνήκεν εις 
τήν Βουλγαρίαν. Τάς σελίδας ταΰτας παραθέτομεν ενταύθα μετά σχετικού 
πανομοιότυπου εν μικρογραφία :

1) «Ή  Ευρώπη κατά τήν εποχήν των Καρολιγγείων» (8ος και 9ος 
αιών κ. έ.) : Τά σύνορα των ελληνικών (βυζαντινών) χωρών έν Θράκη είναι 
σχεδόν τά τής συνθήκης τοΰ Νεϊγύ (Nenilly) και των Σεβρών. Ή  Άδρια- 
νούπολις είναι ελληνική. Έ π ι τοϋ Εύξείνου Πόντου τό βουλγαρικόν έδαφος 
φθάνει μόλις μέχρι τοΰ Πύργου (σελ. 2 τοϋ πρωτοτύπου).

2) Εις τήν 4ην σελίδα τού άτλαντος υπάρχουν τέσσαρες μικροί χάρ· 
ται. Έ π ι των τριών ή Θράκη και ικανόν μέρος τής σημερινής Βουλγαρίας 
είναι ελληνικά. Εις τον τέταρτον δεν σημειοϋνται σύνορα τής Βουλγαρίας, 
πράγμα αρκετά παράδοξον.

3) «Ή  Βουλγαρία καιά τήν εποχήν τοϋ Άσπάρουχ και τοϋ Τέρβελ» 
(7ος καί 8ος αιών), δύο έκ τών κυριωτέρων αρχόντων ') τώ>ν εις τά εδάφη 
τού βυζαντινού κράτους έγκατασταθέντων Βουλγάρων (σελ. 6): HI Θράκη και 
μέγα μέρος τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, ώς καί ολόκληρο: ή Μακεδονία κτλ. 
είναι έλληνικαί.

4) « Ή  Βουλγαρία κατά τήν εποχήν τού Κρούμου καί τοϋ Όμουρ- 
τάγ», δηλαδή κατά τάς αρχάς τοϋ 9ου αΐώνος : « Ή  Θράκη μέχρι τον Πύρ
γου καί μέχρι Πασμακλή, επί τοϋ Νέστου, είναι ελληνική» (σελ. 8).

5) «Ή  Βουλγαρία κατά τήν εποχήν τοϋ Πρεσιάμ καί τοϋ Βόριδος», 
δηλαδή κατά τά μέσα τοϋ 9ου αίώνος : Καί πάλιν ή Θράκη μέχρι τού Πύρ
γου καί τοϋ Πασμακλή, είναι ελληνική (σελ. 10).

6) «Ή  βουλγαρική αυτοκρατορία μετά τον θάνατον τοϋ Τσάρου Συ 
μεών», ήτοι τό 927 : Ή  Θράκη καί κατά τήν εποχήν αυτήν τής τόσον με
γάλης έπεκτάσεως τοϋ βουλγαρικού κράτους, είναι ελληνική μέχρι τής Θυνιά- 
δος (Νιάδας, Iniada, τουρκιστί «Ίγινέ άδά») επί τοϋ Εύξείνου, μέ τήν 
Άδριανούπολιν, τό Μουσταφά-πασά (Σβιλενγράδ), τήν Κομοτινήν καί τήν 
Ξάνθην ελληνικά (σελ. 12).

7) «Τό κράτος τοϋ Τσάρου Σαμουήλ», ήτοι τό 996 : Όλόκληρος ή 
Θράκη μέ τήν σημερινήν Νότιον Βουλγαρίαν, συμπεριλαμβανομένης τής 
Φιλιππουπόλεως καί τοϋ Κσζανλίκ μέχρι τοϋ’Ιχτιμάν, είναι έλληνικαί (σ. 14).

8) «Τό ΙΙατριαρχεΐον τής Άχρΐδος», τό όποιον οί Βούλγαροι θεωρούν 
ως περιλαμβάνον καί τάς έξω τής σημερινής Βουλγαρίας πολιτικάς διεκδι- 1

1) Ή  βυζαντινή έΰ-ιμοτυπία άπένεμεν είς τού; αρχηγούς ή ηγεμόνας (τούς 
κατόπιν άποκληύέντας «Τσάρους») τών Βουλγάρων τόν τίτλον «αρχών».
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κήσεις των (έτος 1020) : Ή  Θράκη και ολόκληρος ή Νότιος Βουλγαρία εί
ναι έλληνικαί (σελ. 16).

9) «Ή  Βουλγαρία κατά την εποχήν Άσέν του Α' και του Καλό· 
γιάννη», δηλαδή κατά τά τέλη τοϋ 12ου καί, τάς άρχάς του 13ου αΐώνος : 
Ή  Θράκη μέχρι τοϋ Βασιλικού, επί τοϋ Εύξείνου, με τήν Άδριανούπολιν, 
τό Μουσταφά πασά, τήν Κομοτινήν και τήν Ξάνθην, είναι ελληνική.

10) «Τό βουλγαρικόν κράτος κατά τήν εποχήν τοϋ Τσάρου Τωάννου 
Άσέν τοϋ Β'», ήτοι μετά τό 1230 : Είναι ή μόνη περίοδος, καθ’ ήν οΐ 
Βούλγαροι εύρέθησαν παροδικώς εν Θράκη μέχρι Μήδειας, επι τοϋ Εύξεί- 
νου, έχοντες ιός σύνορα τον Έργίνην (’Έργκενε) και τον "Εβρον.5Ητο δμως 
ή εποχή, καθ’ ήν ή πρωτεύουσα τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους, ή Κωνσταντινού
πολή, κατείχετο υπό των Λατίνων, δτε οΐ Βυζαντινοί αϋτοκράτορες ήναγκά- 
σθησαν νά καταφύγουν εις Νίκαιαν (και Τραπεζοΰντα), άνακτήσαντες τάς 
χώρας των μετά ήμισυν αιώνα (σελ. 20).

11) Μετά 25 έτη, εις τον υπό τήν επιγραφήν «Βουλγαρικά! χώραι» 
(σελ. 22) χάρτην, βλέπομεν τήν Θράκην πάλιν ελληνικήν μέχρι Πύργου και 
Πασμακλή, συμπεριλαμβανομένης και τής Άδριανουπόλεως.

12) ’Εθνογραφικός χάρτης υπό τον τίτλον «Σλόβανσκι Ζέμεβιδ» τοϋ 
λίαν βουλγαροφίλου τσέχου σλαβολόγου καθηγητοϋ Schafaryk (1842). Ή  
Θράκη τής συνθήκη; τοϋ Νεϊγύ και κάτι επι πλέον είναι καθ’ ολοκληρίαν 
ελληνική μέ τουρκικάς τινας νησίδας έγκατεσπαρμένας εις τό εσωτερικόν 
(σελ. 24).

13) «’Εθνογραφικός χάρτης τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατίας», χαρα- 
χΟεις υπό τοϋ εν Γερμανία γράψαντος Γάλλου γεωλόγου Ami Boue (1847), 
λίαν φιλικώς διατεθειμένου υπέρ των Βουλγάρων : Ή  Θράκη μέχρι τοϋ 
Πύργου (πλήν εδαφικής λωρίδος εις τά Β. αυτής) είναι ελληνική.

14) «Εθνογραφικός χάρτης τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας», υπό τοϋ 
βουλγαροφίλου Γάλλου G. Lejean (1861) : Ή  Θράκη είναι ελληνική μέχρι 
Πύργου, μέ νησίδας τινάς τουρκικός αρκετά μεμονωμένος.

“Ολοι οΐ ανωτέρω άναφερόμενοι χάρται, οΐ δημοσιευθέντες εις βι 
βλίον φέρον τήν επίσημον σφραγίδα τοϋ βουλγαρικοϋ κράτους υπό τό όνομα 
τοϋ άλλοτε πρεσβευτοϋ τής Βουλγαρίας έν Βερολίνω κ. Ρίζωφ, παριστοϋν 
τήν Θράκην ώς χώραν έξ ολοκλήρου ελληνικήν. Υπάρχουν δμως εις τον 
άτλαντα τοϋτον καί πλεϊστοι όσοι άλλοι χάρται εθνολόγων καί εθνογράφων 
διαφόρου εθνικότητος, άναγνωρίζοντες τήν Θράκην ώς ελληνικήν. Οϋτω, 
μεταξύ άλλων ό χάρτης τοϋ παγκοσμίως διασήμου Γάλλου γειωγράφου Εΐι- 
see Reclus έν τή Nouvelle Geographic Universelle κατά τούς Lejean, 
Kanitz καί Czoernig (σελίς 42 τοϋ βιβλίου τοϋ Ρίζωφ), δίδει ολόκληρον 
τήν Θράκην μέχρι Πύργου, πλήν τουρκικών τινων νησίδων έν τή Δυτική 
Θράκη, εις τήν Ελλάδα. Ό  χάρτης τοϋ διάσημου Γερμανού γεωγράφου καί
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χαρτογράφου Kiepert (Βερολΐνον 1867), εν σελίδι 44 του βιβλίου του Ρί 
ζωφ, δεν δίδει τίποτε εις τούς Βου?^γάρους εν τή κυρίως Θράκη. ‘Ο χάρτης 
τού Αυστριακού Carl Sax, διατελέσαντος προξένου τής Αυστρίας έν Άδρια- 
νουπόλει (1877), είναι κάπως συγκεχυμένος. 'Αλλά και πάλιν τό ελληνικόν 
χρώμα επικρατεί έν Θράκη, δπου παρά τάς τουρκικάς φαίνονται πολύ ολί
γα ι κίτριναι (βουλγαρικά!) ζώναι.

Και εις αυτόν ακόμη τον χάρτην τού βουλγάρου A. Ischirkoff, κα- 
θηγητού τής Γεωγραφίας εις τό Πανεπιστήμιον τής Σόφιας, χάρτην χαρα- 
χθένια έν συνεργασία μετά των επίσης βουλγάρων καθηγητών L . Miletitch, 
Zoneff, Dr Romanski και J. Ivanoff, και δ όποιος εμφανίζει την Βουλ
γαρίαν κολοσσιαίαν (περιλαμβάνουσαν και τό ήμισυ τού παλαιού, τού προ 
τού 1912 βασιλείου τής Σερβίας, ά)ς και την Μακεδονίαν και τήν Δόβρου- 
τσαν μέ προεκτάσεις εις την Βεσαραβίαν, ώς και μέρος τής 3Αλβανίας καί 
τής3Ηπειρον), ή Θράκη μένει εξω ιών βουλγαρικών διεκδικήσεων, τάς οποίας 
οΐ πέντε ooiol βοΰλγαροι καθηγητα! χαρακτηρίζουν ως τον «Βυυλγαρισμόν 
έν τή Βαλκανική Χερσονήσψ έν ετει 1912».

Δεν έξηντλήσαμεν δμως ακόμη τον θησαυρόν τών εθνογραφικών χαρ
τών τού βιβλίου τού Ρίζωφ. Υπάρχουν και άλλοι. ’Ιδού π. χ. τό «Σχέδιον 
τής Συνδιασκέψεως τής Κωνσταντινουπόλεως τού 1876» (L,e plan de la 
Conference de Constantinople 1876), τό όποιον δεν έπαυσαν νά επικα
λούνται έκτοτε οί Βούλγαροι. Και αυτό ακόμη περιορίζει την Βουλγαρίαν 
μέχρι τού Πύργου και τού Μουσταφά πασά. Και αυτή ακόμη ή προ τών 
πυλών τής Κωνσταντινουπόλεως υπό την πίεσιν τών νικηφόρων ρωσικών στρα
τιών ύπογραφεϊσα συνθήκη τού Αγίου Στεφάνου (1878), την οποίαν άνέ- 
τρεψεν έκ θεμελίων ή ολίγον βραδύτερον (1/13 "Ιουλίου 1878) ύπογραφεϊσα 
συνθήκη τού Βερολίνου, την οποίαν δμως οι Βούλγαροι δεν παύουν νά επι
καλούνται ως τό ιδεώδες τής «Μεγάλης Βουλγαρίας», άφινεν ολόκληρον την 
"Ανατολικήν καί τήν Δυτικήν Θράκην μέ εύρεΐαν έδαφικήν λωρίδα Β. τού 
ποταμού Άρτίσκου (Arda) έξω τής «Μεγάλης Βουλγαρίας» τού στρατηγού 
κόμητος Ίγνάτιεφ, τού γνωστού έν τή γερμανική διπλωματία υπό τό πάρω- 
νύμιον «Vater der Luge» (Μπάρμπα ψεύστης). Και δμως οι Βούλγαροι, 
δταν ομιλούν περί Θράκης, δεν παύουν νά επικαλούνται τήν συνθήκην αυτήν 
τού Αγίου Στεφάνου, βέβαιοι, φαίνεται, δτι κάνεις δεν θά ζητήση νά τήν 
άνεύρη και νά τήν μελετήση ι).

Θέλετε κατόπιν από δλα αυτά και άλλην επίσημον Βουλγαρικήν μαρ
τυρίαν; Υπάρχει και άλλη. Είναι ύ «Σύντροφος τού Βουλγάρου στρατιώτου» 
(1907), έγχειρίδιον διά τούς Βουλγάρους στρατιώτας δλων τών δπλων, έκ- 1

1) Τό γαλλικόν κείμενον τή; συν-θήκης ταυτης έν : Gabriel Noradoun- 
ghian: Recueil d’actes internationaux de PKmpire Ottoman, T. 3, a. 509—521 )·
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τυπωθέν κατά διαταγήν του Βουλγαρικού Υπουργείου των Στρατιωτικών. 
Είς τό έγχειρίδιον αυτό περιλαμβάνεται και «χάρτης των σημερινών και μελ
λοντικών Βουλγαρικών εδαφών», εις τά οποία όμως δεν περιλαμβάνεται και 
ή Θράκη.

Άλλ’ άς εξετάσωμεν και παλαιούς μεσαιωνικούς χάρτας. Και διά νά 
μή χαρακτηρισθώμεν ώς μεροληπτούντες θά παραθέσωμεν την μαρτυρίαν 
ουδετέρου έπιστήμονος, τοΰ 'Ελβετού Paul Girardin, καθηγητού τού Πανε
πιστημίου τού Φριβοΰργου (Fribourg), γράφοντος προς τον εν Βέρνη πρε
σβευτήν τής 'Ελλάδος κ. Β. Δενδραμήν τά έξης :

FACUUTS DES SCIENCES 

INSTITUT GEOGRAPH1QUE

Cher Monsieur,
Je suis alle a moil Institut geographique cherclier les rensei 

gnements que vous m ’aviez demandes concernant le caractere grec 
de la Thrace dans les cartes anciennes. Ces cartes sont forcement 
tres vagues et Tout pas de valeur ethnographique. Neanmoins, )a 
Thrace porte, datis toutes, le nom caracteristique et concluant de 
Romania.

Bien amicalement a vous
. Paul Girardin * 1 2 3

Fribourg, le 7 Avril T922 

3 Route de Villars

Ιδού και μετάφρασις τής επιστολής τοΰ 'Ελβετού γεωγράφου :
Έν Φριβούργιο τή ’Απριλίου 1922

Φίλε Κύριε,
Μετέβην είς τό Γεωγραφικόν Ίνστιτοΰτον μου, όπως αναζητήσω τσς πλη

ροφορίας, τάς οποίας μοί έζητήσατε περί τοΰ χαρακτήρας τής Θράκης είς τούς πα
λαιούς χάρτας. Ούτοι είναι κατ’ ανάγκην λίαν αόριστοι καί δεν έχουν εθνογραφι
κήν αξίαν. Ούχ ήττον ή Θράκη φέρει είς όλους ιό χαρακτηριστικόν καί πειστικόν 
όνομα Romania.

Υ. Γ.— ϋθ)ηα-πία=Ραηιιοσΰνη, χώρα των Ρωμιών.
Έ ν τή κατωτέρω σημειώσει δ καθηγητής Girardin παρέθετε τούς 

έξης χάρτας διάσημων παλαιών Ευρωπαίων γεωγράφων και χαρτογράφων :
1) Abraham Ortelius. Theatrura orbis Terrarum, Amsterdam, 

1570. Ή  Θράκη σημειούται υπό τό όνομα Romania.
2) Gerard Mercator : Atlas sive Cosmographia, Amsterdam, 

1598. Ή  Θράκη ονομάζεται- Romania. Γνωστόν δε είναι υτι οί 'Ελληνες 
ονομάζονται Ρ ω μ η ο ί.

3) J. et C Blaeu : Cosmographia Blavenia, Amsterdam, 1650. 
II Θράκη σημειούται Romania.

d) P. de Witt : Atlas, Paris, 1680. Ή  αύιή ονομασία,
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5) C Β. Nolin : Atlas, Paris, 1699, Ρωμανία δυτικώς τοΰ ποτα
μού, Thracia άνατολικώς.

Οΐ χάρται ουτοι δημοσιεύονται και εις τό ΰπδ τον τίτλον «La Ma
cedoine et rHellenisme» βιβλίον τοΰ β .  Κολοκοτρτυνη, εις τδ όποιον 
παρατίθενται και δυο παλαιοί όίτλαντες, ό τοΰ Ρ. Mariette (Paris, 1645) 
και ό Atlas Novus τοΰ Johann Baptiste Homan, Nurnberg, 1749. Και 
εις τους διίο ή Θράκη ονομάζεται Romania ').

Έ κ των ανωτέρω καταφαίνεται πόσον αστήρικτος είναι ό ισχυρισμός 
των Βουλγάρων, δταν υποστηρίζουν, δτι ή γεωγραφική και ή χαρτογραφική 
επιστήμη αναγνωρίζουν τήν Θράκην ως βουλγαρικήν. 'Όταν εξετάση κάνεις 
ακόμη και τους υπό των Βουλγάρων παρατιθέμενους χάρτας, ακόμη και δλους 
τους βουλγαρικούς, βλέπει διί ή Θράκη ήιο ανέκαθεν και είναι πάνιοτε ελ
ληνική.

Σ. Δ. 1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ·, τόμ. IP  σ. G5—82 Μ. *Αποστολίδου  : Ρωμα
νία—Ζαγορά καί τά της Θράκης όρια.



i  i Νικηφόρου Μοσχοποΰλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΟΙ βόρειοι γείτονες της Θράκης. — Ή  καταγωγή των. — Οί πα
λαιοί Βούλγαροι ( Πρωτοβούλγαροι). — Ούδεν το κοινόν με τούς 

Αρχαίους Θράκας καί την άριαν φυλήν.

Πριν εΐσέλθωμεν λοιπόν είς την εθνογραφίαν της κυρίως Θράκης, 
κρίνομεν άναγκαϊον νά «σχοληθώμεν περί της καταγωγής των εκ Βορρά γει
τόνων αυτής, δηλ. των Βουλγάρων, τούς οποίους οΐ Βούλγαροι εθνογράφοι 
χαρακτηρίζουν ως στενούς συγγενείς των Θρακών. Σκοπός ημών είναι να 
άποδείξωμεν κατά τον πλέον άναμφισβήτητον τρόπον, δτι ούδεμία φυλετική 
συγγένεια συνδέει τούς αρχαίους Θράκας προς τούς παλαιούς Βουλγάρους 
(Prebulgares) η Πρωτοβουλγάρους. Ούτοι ήσαν Τουρανοί, εκείνοι άνηκον 
άναμφηρίστως εις την άριαν ομοφυλίαν και ήσαν στενοί συγγενείς τών Ε λ 
λήνων.

Την τουρανικήν καταγωγήν τών Πρωτοβουλγάρων δεν δύνανται βε
βαίως νά άρνηθούν οΐ αληθείς Βούλγαροι επιστήμονες. Ή  βουλγαρική δμως 
προπαγάνδα κατέστησε τό ζήτημα τούτο άντικείμενον εμπορίου, υποκείμενον 
εις αλλοιώσεις και παραλλανάς άναλόγως τών έκάστοτε πολιτικών συνθηκών, 
τηρούσα ούτω τακτικήν, την οποίαν οΐ Βούλγαροι ήκολούθησαν από τών 
προότων ετών τής έμφανίσεως αυτών εις την Χερσόνησον τού Αίμου. Είναι 
γνωστόν π. χ. δτι οΐ Βούλγαροι, αφού έλαβον τά φώτα τού Χριστιανισμού 
έκ τού ελληνικού Βυζαντίου, έπεχείρησαν νά έμπορευθούν την εκκλησιαστικήν 
αυτών εξάρτησιν μετά τής Εκκλησίας τής Δύσεως. Γνωστόν δέ είναι επίσης, 
δτι ή τοίαύτη στάσις τών Βουλγάρων υπήρξε μία τών κυριωτέρων αφορμών 
τού μεταξύ τής Όρθοθόξου ’Ανατολικής και τής Δυτικής Καθολικής ’Εκκλη
σίας σχίσματος. Κατά τό πρόσφατον παρελθόν οΐ Βούλγαροι έλπίζοντες νά 
εύρουν ύποστήριξιν εν ’Αμερική, έδωκαν εις τούς ’Αμερικανούς ιεραποστό
λους νά πιστεύσουν, δτι θά έδέχοντο δλοι τον προτεσταντισμόν, ενώ άφ’ έτέ 
ρου 30.000 περίπου έξ αυτών προσεχώρουν κατά τό τελευταίον τέταρτον τού 
19ου αΐώνος ως Ούνΐται εις την ’Εκκλησίαν τής Ρώμης, τούτο δέ ενεργείαις 
τής αυστριακής διπλωματίας, διεκδικούσης τότε την προστασίαν τών Καθο 
λικών εν χή Ευρωπαϊκή Τουρκίςτ.

’Αφ’ ετέρου, εκμεταλλευόμενοι επι έτη τον εκ Μόσχας δρώντα Παν 
σλαυισμόν ή όρθότερον πανρωσσιμόν, διεκήρυττον, δτι αυτοί είναι τό κυριώ- 
τερον σλαυικόν έθνος εΐς την χερσόνησον τού Αίμου. Κατόπιν, κατά τον 
πρώτον παγκόσμιον πόλεμον τού 1914 — 1918 ένεθυμήθησαν μεταξύ άλλων 
και την τουρανικήν αύτών καταγτσγήν λόγφ τών τότε δεσμών αυτών μετ 
άλλων τουρανών συμμάχων των, δηλαδή τών Τούρκων. Ευθύς δμως μετά 
τό τέλος τού πολέμου τούτου, κατά τάς διαπραγματεύσεις τής συνθήκης τών 
Βερσαλλιών και τά έπακολουθήσαντα γεγονότα, διεκήρυττον δτι είναι
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«Σλαυο * Κελτοί» ή και απλώς Κελτοί. Εις φυλλάδιον έχδοθέν εν Σόφια τό 
1921, επί κυβερνήσεως Σταμπολίσχυ, υπό τον υποβλητικόν τίτλον «Προς 
τάς πεφωτισμένας συνειδήσεις» *) και χρησιμοποιηθεί' εις τάς παραμονάς τής 
τότε διά τό ζήτημα τής ειρήνης εν τη Εγγύς ’Ανατολή συνελθούσης Διασκέ- 
ψεως τής Γενούης 1 2), ίσχυρίζοντο δτι τό ιδεώδες αυτών ήτο νά δημιουργή
σουν πολιτισμόν καθαρώς «Κελτικόν», ολίγον δε κατωτέρω, εις τό αυτό φυλ
λάδιον, διεκήρυττον, δτι οι Βούλγαροι είναι ή κελτο—άρια φυλή τού Βολ- 
γίου (;), «αρχηγού καί ΐδρυτού τού εν τή Χερσονήσφ τού Αίμου Κελτικού 
κράτους» (!) Ούτως ένεφανίζοντο cog στενοί συγγενείς τών Γάλλων, Γαλατών, 
Βέλγων, ’Άγγλων, Σκώτων και Ούαλών, επί τή βάσει δε τής νεότευκτου ταΰ- 
της θεωρίας επεχείρουν νά διεκδικήσουν έν τή έν λόγφ Διασκέψει την Θρά 
κην και δι’ άλλου φυλλαδίου έπιγραφομένου «’Απόψεις ιστορικό—κοσμογρα- 
Φΐκαι» (Aperpus historico—cosmograpliiques).

Προηγουμένως δμως, εν διαλέξει γενομένη τή 23.4.1916 εν Βερο- 
λίνφ κατόπιν προσχλήσεως τού εκεί Γερμανό ■ βουλγαρικού Συνδέσμου, Βούλ
γαρος στρατιωτικός, ο Πάνωφ, διεκήρυττεν, δτι οΐ Βούλγαροι δεν ανήκουν 
εις την σλαυικήν φυλήν... είναι απόγονοι τών αρχαίων θύννων διατηρήσαν- 
τες μέχρι σήμερον τά κύρια στοιχεία τού χαρακτήρος και τού φυσικού τύπου 
τών θύννων». Τά ίδια σχεδόν έλεγον μετά ένα μήνα έν Βουδαπέστη ό πρόε
δρος τής Σοβράνιε Μομτσίλωφ καί άλλοι Βούλγαροι.

Εις προηγουμένην ιστορικήν περίοδον, δταν ή Τσαρίνα τής Ρωσίας 
Αικατερίνη ή Β' συνέλαβε τό σχέδιον νά επεχτείνη την ρωσικήν κυριαρχίαν 
μέχρι Κωνσταντινουπόλεως και τού Αιγαίου καί έχρειάζετο προς τούτο νά 
δημιουργήση μίαν Σλαβίαν επί τής προς τά Στενά τού Βοσπόρου καί τού 
Ελλησπόντου οδού, ένεφανίσθη μετά την λήθην καί σιωπήν πολλών αιώνων 
δ πρώτος απόστολος τής Βουλγαρικής ιδέας. Ούτος ήτο δ Βούλγαρος μοναχός 
Π αίσιος, δστις άνέλαβε τότε νά καταστήση γνωστήν εις τούς Βουλ'γάρους καί 
εις τον έξω κόσμον τής ιστορίαν των καί προς τούτο συνέγραψε καί διέδωσε 
τήν «Σλαυο - βουλγαρικήν ιστορίαν» του (1762). Καί αυτοί δμως οί Ρώσοι 
δεν έπίστευσαν τότε ακόμη εις τήν ύπαρξιν Βουλγαρικού έθνους. Μόλις τό 
1828 — 29, δταν κατά τον τότε ρωσοτουρκικόν πόλεμον δ ρωσικός στρατός 
υπό τον στρατηγόν Diebitz, τον έπικληθέντα υπό τού Τσάρου Αλεξάνδρου 
τού A' Zabalkanski (Ύπεραίμειος, διότι κατώρθωσε νά ύπερπηδήση τον 
Αίμον), διήλασε δι’ δλοκλήρου τής σημερινής Βουλγαρίας καί έπλησίαζε 
προς τήν πρωτεύουσαν τής Όθωμανιχής Αυτοκρατορίας, ήρχισε νά κερδίζη 
έδαφος έν Ρωσία ή Βουλγαρική ιδέα. Ό  ρώσος μοναχός Yury Venelin 
δημοσιεύει τό 1830 έργον υπό τον τίτλον «Παλαιοί καί νέοι Βούλγαροι».

1) Βλ. (σελ. 16). Aux conciences eclairce?», Sofia,
2) Βλ. σχετικώς τό δργον τοΰ ’Ιταλού A. Giannini : I document.! diplo

matic! della pace Orientale. Roma 1922.
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Καί αρχίζει τότε να επιδιώκεται ή κατασκευή σλαυικής Βουλγαρίας. Ό  Ra- 
kovsky εκδίδει τό 1859 εν Όδησφ βιβλίον υπό τον τίτλον «Indicatur», εις 
τό όποιον υποστηρίζει, ΰιι οι Βούλγαροι ήλθον εκ τού Ίνδοστάν(!) καί κα 
τφκουν ανέκαθεν εις την σήμερον ύπ’ αυτών οικουμένην χώραν. Συγχρόνως 
οί Βούλγαροι διέδιδον, ότι τό έν "Ηπείρφ μαντειον τής Δωδώνης ίδρύθη 
υπό Βουλγάρων (!) καί άλλα τοιαΰτα φληναφήματα.

Εις άλλος Βούλγαρος, ό εκ Μελενοίκου (Melnik) διδάσκαλος Χαρι- 
ζάνωφ, έχάλκευσεν εκ λαϊκών, δήθεν Βουλγαρικών (σλαυικών) ασμάτων, 
περισυλλεγέντων έν Μακεδονία καί Θράκη, την λεγομένην «Σλαυικήν Βέδα» 
(Veda Slovena) εκ στίχων 15693 καί ασμάτων 27, την οποίαν έξέδωκε τό 
1874 έν Βελιγραδίφ καί Πετρουπόλει, βραδύτερον δέ καί έν Π αρισίοις, ό 
τότε έν Σέρραις Βούλγαρος άρχαιοκάπηλος Στέφανος Verkovik. Διά τοϋ 
κατασκευάσματος τούτου έζητεΐτο να άποδειχθή ότι ή ιστορία τών Σλαύων 
καί τών Βουλγάρων έν τή χερσονήσφ τοϋ Αϊμου ανάγεται μέχρι τοϋ μυθι
κού Όρφέως. (Orplien) καί τής ωραίας συζύγου του, ήτις ονομάζεται εις 
την βέδαν αυτήν ούχί Ευρυδίκη άλλα Rossida ή Vrida, κατακτηθεΐσα ΰπ" 
αυτού χωρίς εις τάς μαγείας καί μαγγανείας του καί ανελθοϋσα έπϊ τέλους 
μετ’ αυτού εις τούς ουρανούς, αφού έγέννησε πολλά τέκνα. Ποία πεζότης, 
ποια έλλειψις ποιητικής έξάρσεως έν συγκρίσει προς την μυστικοπαθή φίλο 
σοφίαν τών γνησίων, τών 'Ελληνικών ’Ορφικών ύμνων καί έπών *), τά 
όποια έλκοντα τό όνομα έκ τοϋ αληθούς Θρακύς Όρφέως, έξηκολούθουν 
νά εμπνέουν επί αιώνας τούς μεγάλους ποιητάς τής αρχαίας Ελλάδος καί 
τούς μεγάλους μύστας τής αρχαίας Ελληνικής σκέψεως, καί δεν παύουν νά 
απασχολούν τούς συγχρόνους. ’Αντί θρησκευτικών καί φιλοσοφικών θεωριών, 
κοινή νοθεία πλαστών, δήθεν λαϊκών ασμάτων. Ή  νοθεία όμως αυτή άνε* 
γνωρίσθη γενικώς, ώμολογήθη δέ ούχί προ πολλών ετών καί ΰπ’ αυτών τών 
Βουλγάρων. Ρώσος δέ αμερόληπτος συγγραφεύς, ό Ν. Durnovo, έγραφε 
σχετικώς τά εξής :

«Οΐ άνθρωποι αυτοί (οι έν Ρωσία σπουδάζοντες Βούλγαροι) έξηπά 
τησαν συστηματικώς τήν κοινήν γνώμην καί έφθασαν μάλιστα έν τή ύπερ- 
βολτ) τα)ν μέχρι τού νά παρουσιάσουν εις τούς σοφούς ημών τήν διαβόητον 
«Βέδαν τών Σλαύων», κατασκευασθεΐσαν έν Σέρραις υπό συμμορίας Βουλ
γάρων φιλολογικών πλαστογράφων καί πωληθεΐσαν εις άπίστευτον τιμήν 1

1) Βλ. μεταξύ τόσων άλλων : Ε· Gerhard : Ober Orpheus und die Or- 
phiker ( i860). —A. Dieterich: Nekyia (1893b p.p. 72—108, 136—162, 225—232.— 
0. Gruppe: Die rkapsodische Theogonie ( 1890). — A. Dieterich, De Hymnis or- 
phicis.—/. E. Harrisson, Prolegomena to the Study of Greek Religion, μετά 
κριτικού παραρτήματος υπό Gilbert Murray (περί ’Ορφικών πινακίδων) .—Ρ. Sten
gel: Die griechischen Kultusaltertiimer, επί πάσι δέ τά τοΰ Ed. Schure : Les
Grands Inities (1927), p p. 219—264.
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υπό κάποιου Βέρκοβιτς εις τούς Ρώσους θαυμαστός του. Τό έργον αυτό ήτο 
συλλογή ποιημάτων χωρίς αξίαν, τά όποια μετεφράσθησαν εν μέρει έκ τής 
Σλαυομακεδονικής ή τής νεοελληνικής διαλέκτου καί ενεφανίσθησαν κατόπιν 
ως τό άρχαιότερον μνημεΐον τής σλαυικής φιλολογίας, όφειλόμενον φυσικώς 
μόνον εις τούς Βουλγάρους ’)»,

Ή  άποκάλυψις αΰτη δεν εμπόδισε τούς Βουλγάρους νά διεχδιχήσουν 
ακόμη και την Περσικήν Ζενδαβέστα (Zendavesta), τήν ιεράν βίβλον τού 
Ζωροάστρου (Zarathustra), προφήτου τής μηδικής θρησκείας τού μαζ- 
δεισμού, και νά Ισχυρισθούν, ότι ακόμη και οΐ "Ελληνες τής Μικρας ’Ασίας 
είναι... Βούλγαροι και δτι εις τήν περιοχήν τού Μπουλγάρ — Δάγ, δηλαδή 
τού Ταύρου τής Κιλικίας, υπήρξε κάποτε βουλγαρικόν βασίλειον, ενώ είναι 
αναμφισβήτητοι', βεβαιούμενον καί υπό Τούρκου ακόμη λεξικογράφου 1 2), 
δτι τό «Μπουλγάρ» εδώ δεν σημαίνει «Βούλγαρος», άλλ’ είναι παραφθορά 
τής τουρκικής λέξεως «μπουγά» (ταύρος).

Εις έργον δε έπιστημονικοφανές έκδοθέν τφ 1915 γερμανιστί υπό 
τον τίτλον «Goten oder Bulgaren» (Γότθοι ή Βούλγαροι) υπό τού Dr 
GantscliO Tsclienoff, υποστηρίζεται διά παραθέσεως και άποσπασμάταιν έκ 
τής σλαυικής Βέδας εις στίχους γερμανιχοτίς, δτι ή Σκυθία εκειτο έν τή Ν. 
Θράκη και ή Τροία εν Μακεδονία, δτι ό ’Ίστρος (Δούναβις) ήτο ό "Εβρος, 
δτι οΐ Τρώες ήσαν προπάτορες τών Βουλγάρων κ. ά. και κατεσκευάζετΟ μυ
θολογία βουλγαρική κατ’ αναλογίαν προς τήν Ελληνικήν. Ό  Γαβριήλ Κρέ- 
στοβιτς μάλιστα εις έργον του έκδοθέν περί τήν εποχήν καθ’ ήν ήτο Βούλ
γαρος γενικός διοικητής ’Ανατολικής Ρωμυλίας (τής σήμερον Νοτίου Βουλ
γαρίας) υπό τον τίτλον «'Ιστορία τών Βουλγάρων γνωστών καί υπό τό όνομα 
θύννων» ΐσχυρίσθη, δτι και οΐ θύννοι ήσαν Σλαΰοι (!)

Παρ’ δλα δμως τά τεχνάσματα ταύτα διά τών οποίων έζητεΐτο νά 
δημιουργηθή σύγχυσις εις τό ζήτημα τής καταγωγής τών Βουλγάρων ή εθνο
λογική επιστήμη δεν ήπατήθη. Πρώτος ό διάσημος Σλοβάκος εθνολόγος και 
λαογράφος Ρ. J. Schafaryk, εις τό υπό τον τίτλον «Σλαυικαι αρχαιότητες» 
(Slovanske starozitnosti) (1837) 3), σπουδαιότατον έργον αυτού, άπέδειξεν 
δτι τόσον οΐ τό 679 μ. X. εις τάς παρά τον Δούναβιν χώρας έγκατασταθέν- 
τες Βούλγαροι τού Άσπάρουχ, δσον καί οΐ παρά τούς εν Ρωσία ποταμούς

It

1) Όμοίως άποφαίνεται περί τής «Βέδ x Σλόβενα» Καί ή γερμανική Εγκυκλο
παίδεια (Konversationslexikon) τοϋ Brockhaus γράφουσα (τόμ. 3 σελ. 726) : 
«Die von Verkovic lierausgegebeneti Ideder (Veda Slave) sind Falscbungen*. 
(Τά υπό τοϋ Βέρκοβιτς έκδοάέντα άσματα (Veda Slave) είναι πλαστογραφίαι).

2) Βλ. Ckemseddin Sarny: Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν (Kamusul-aliam),
τόμ. Β' σελ- 1347.

3) Τής έν Πράγα έκδοθείσης Σλαυικής έκδόσετος υπάρχει καί Γερμανική 
μετάφρασις υπό τοϋ J. Jirecek.

2
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Βόλγαν* και Κάμαν μεταναστεύσαντες ήααν της αυτής τσουδικής ή φιννικής; 
άρα τουρανιχής (μογγολικής) καταγωχής. Ή  γνώμη αυτή τοΰ Schafaryk. 
επιβεβαιοΰσα τούς Βυζαντινούς συγγραφείς, ούτινες τόσον τούς Βουλγάρους 
όσον και τούς Ούγγρους ώνόμαζον άρχικώς ενίοτε Τούρκους, δεν έβράδυνε 
νά έπικρατήση, άναπτυχθεΐσα και υπό τοΰ Τσέχ,ου Konstantin Jirecek, 
καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Βιέννης και κατόπιν πρώτου Υπουργού τής 
Παιδείας εν Βουλγαρία μετά τό 1878 ’)· Την αυτήν Θεωρίαν ύπεστήριξαν ό 
Ρώσος Plilferding και ό Γερμανός Roesler, Θεωροΰντες τούς Βουλγάρους 
φιννικής καταγωγής. Ό  Elisee Reclus εις την Geographic Universelle 
λέγει, ότι οί Βούλγαροι είναι Ουγγρικής καταγωγής, ώ; και οί θύννοι, ότι 
δέ ή αρχική γλωσσά των ήτο ανάλογος προς τήν όμιλουμένην σήμερον υπό 
των Σαμογεδών τής Σιβηρίας. Κατά τον J. Van den Gheyn οϊ προπάτορες 
των Βουλγάρων ήσαν καταγωγής Ούραλο—άλταϊκής. Τέλος δ καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου Σόφιας Iscliirkoff, έν τή υπό τον τίτλον «Ke nom de 
Bulgare» (σελ. 45) μελέτην του, γράφει, ότι, καθ’ α άνέφερεν εις αυτόν Τα
πών καθηγητής, τό όνομα «Βούλγαρος» άπαντα εις παλαιά άλταϊκά χειρό
γραφα, διατηρούμενα εις ίαπωνικάς βιβλιοθήκας. Σήμερον ούδεμία πλέον 
υπάρχει άμφισβήτησι; περ'ι τής τουρανιχής καταγωγής των πρώτων Βουλ
γάρων, των Prebulgares, ώς ονομάζει αυτούς δ Iscliirkoff, μένει δέ μόνον 
υπό συζήτησιν εις ποιον ακριβώς κλάδον τών τουρανικών φυλών ανήκουν.

Ή  αλήθεια αυτή αναγνωρίζεται καί υπό τής επισήμου βουλγαρικής 
προπαγάνδας, οσάκις θέλει νά φανή δμιλοΰσα ,σοβαρώς. Ούτως δ Στ. Πα- 
ναρέτωφ, πρεσβευτής τής Βουλγαρίας έν Βασιγκτώνι κατά τά έτη 1921—22, 
ότε και πάλιν οΐ Βούλγαροι διεξεδίκουν τήν Θράκην, ’Ανατολικήν και Δυτι- 
κήν, έγραψεν εις βιβλίον σοβαροφανές 1 2) :

«Various opinions have been advanced by modern historians 
about the race to which these Bulgar (εννοεί τούς πρώτους εις τήν 
Χερσόνησον τοΰ Αίμου έλθόντας Βου?;γάρους) conquerors belonged. Some 
have pronounced them to have been Tartars, others that they were 
Finns, while others consider them as Huns, Mongols or Turks. I am 
inclined to believe that they were affiliated to the Turkish race. One 
thing ist certain : They were not Slavs». (Διάφοροι γνώμαι έξηνέχθη- 
σαν υπό τών νεωτέρων ιστορικών περί τής φυλής εις τήν όποιαν άνήκον οΐ 
βούλγαροι ούτοι κατακτηταί [οΐ πρώτοι εις τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου κ«- 
τελθόντες Βούλγαροι]. Μερικοί άπεφάνθησαν ότι ήσαν Τάρταροι, άλλοι νο
μίζουν ότι ήσαν Φίννοι, ενφ άλλοι τούς θεωρούν ώς θύννους, Μογγόλους ή

1) Dr Konstantin Jirecek: Gesckichte der Bulgaren, Πράγα, 1878.
2) St. Panaretoff : Political affairs and conditions of Near Hast New 

York, Me Millan, 1922, p. 6.
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Τούρκους. Έ γώ  κλίνω νά πιστεύσω, δτι ήσαν συγγενείς τής τουρκικής φυ
λής. "Εν πράγμα είναι βέβαιον : δεν ήσαν Σλαϋοι).

Εις άλλος σλαΰος επιστήμων, ό Σέρβος I. Τσβίγιτς (j. Cvijich), 
συγγραφεύς πολλών εθνολογικών έργων περί τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου, 
γράφει ‘) :

«Έ πι τοϋ κρηπιδώματος τοΰ Κάτω Δουνάβεως πολλ.αι ομάδες λαών 
τουρκικής καταγωγής έγκατεστάθησαν μεταξύ τών Σλαυων, πρωτίστως δε οΐ 
Βούλγαροι. Ήσαν λαός ασιατικός, συγγενής προς τούς Ταρτάρους, θύννους, 
Άβάρους και Πετσενέγους. Έκκινήσαντες εξ ’Ασίας, έγκατέστησαν επι τού 
Βόλγα, οπού τό κράτος αυτών ώνομάσθη «Μεγάλη Μαύρη Βουλγαρία» 1 2 3).

(Sur la plate forme bas danubienne, plusieurs groupes de popu
lations d’origine touranienne vinrent s’installer parmi les Slaves et 
tout d’abord les Bulgares. C’etait un peuple asiatique, appartenant 
aux Tartares, aux Huns, aux Avares et aux Petchenegues. Partis de 
l’Asie, ils s’etablirent sur la Volga ou leur E ta t  s’appela la Grande 
Bulgarie Noire).

Καθ’ όλας τάς εγκύρους ΐστορικάς πληροφορίας έπιβεβαιουμένας και 
υπό τών βουλγάρων ιστορικών, ή πρωτοπορεία τών έκ τής Κεντρώας και 
’Ανατολικής ’Ασίας εκκινησάντων τουρκικών (τουρανικών) λαών, μεταξύ τών 
οποίων κατελέγοντο και οΐ Βούλγαρρι 3), ετέΟη εις κίνησιν προς δυσμάς υπό 
την πίεσιν τών Τουγγούζων και εφθασεν εις τά ανατολικά τής Ευρώπης 
περ'ι τά μέσα τοϋ Β' μ. X. αιώνος (περί τό 147). Ή  εποχή αύτη θεωρείται 
καί ή αρχή τής ιστορικής ύπάρξεως τών Βουλγάρων. Οΐ Προβούλγαροι ού- 
τοι ώνομάζοντο άρχικώς ’Ανατολικοί θύννοι, μόλις δε από τοϋ 4ου αιώνος 
φέρονται υπό τό όνομα Βούλγαροι. Προηγουμένως ώνομάζοντο Κουτρηγοΰ- 
ροι θύννοι και Ούτηγοϋροι θύννοι, από τών δύο πρώτων αυτών ηγεμόνων 
Κουτρηγούρ και Ούτηγούρ. Τούς Κουτρηγούρους οΐ Βυζαντινοί ωνόμαζον 
και Κοτραγίους, Μεταξύ τών πρώτων αρχηγών τών Ούτηγούρων άναφέρον- 
ται και οΐ Όργάν (σχεδόν ομώνυμος τοΰ Όρχάν, δευτέρου σουλτάνου τών 
Όσμανιδών Τούρκων) και Κουβράτ ή Κούρτ (καθαρά τουρκική λέξις ση- 
μαίνουσα «λύκος»). 'Υπάρχουν δε και ίχνη τοτεμισμού παρά τοΐς άρχαίοις 
τούτοις Βουλγάροις, ενώ άλλη άπόδειξις τής τουρανικής καταγωγής τών Βουλ

Ή  ελληνική Θράκη

1) Ι3λ. ιδία τοΰ συγγραφέως τούτου : La Peninsule Balkanique, Paris 
1918 , σελ. 470.

2) *0 βυζαντινός Ιστορικός Θεοφάνης (Βόννης 54δ) γράφει : «’Από τής 
Μαιώτιδος λίμνης (Άζοφικής) μέχρι τοΰ Κούφιος ποταμού (τοΰ Δών) ή παλαιά 
Βουλγαρία έστίν ή μεγάλη...»

, Β) Βλ. Ν. Μοσχοπούλου : ‘Ιστορία τής Βουλγαρίας (άνατύπωσις έκ τής Με
γάλης Ελληνικής ‘Εγκυκλοπαίδειας), Άθήναι 1929 (σελ. 13 καί εφεξής). Επίσης 
τοΰ αύτοΰ : La question de Thrace (Athenes, 1922).
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γάρων τούτων είναι ό τίτλος «Χάν» (Klian), τον οποίον εφερον οΐ αρχηγοί 
των ')· Ο '1 Βούλγαροί Χάναι ήσαν ηγεμόνες απολυταρχικοί, χωριζόμενοι από 
των υπηκόων των δΤ αύστηράς εθιμοτυπίας, ώς δλοι οί άσιάται δυνάοται. 
*Ησαν ειδωλολάτραι, ειδικώτερον δέ τοτεμισταί, ώς οΐ αρχαίοι Τούρκοι. 
Κατώρθωσαν νά επιβληθούν διά της δυνάμεως των οπλών εις τούς Σλαΰους 
τού Κάτω Δουνάβεως, εδωκαν τό όνομα αυτών εις την χώραν (Βουλγαρία), 
άλλ’ απολίτιστοι όντες άπερροφήθησαν ύπ’ αυτών γλωσσικώς, δηλαδή έδέ 
χθησαν την σλαυικην γλώσσαν.

Τό ούτω σχηματισθέν εθνικόν αμάλγαμα εξετουρανίσθη ετι περισσό
τερον τον 11ον αιώνα διά νέας εισβολής Μογγόλων, τών Πετσενέγιον καί 
τών Κουμάνων. Τό 1084, ό πετσενέγος Χάνης Κέλεν έδέχθη τον Χριστιανι
σμόν με 20.000 τοΰ στρατού του καί έγκατεστάθη εις τά πέριξ της Σιλι- 
στρίας. Τό 1064 πολλοί Κουμάνοι 1 2 3) διέβησαν πάλιν τον Δούναβιν, εξ αυ
τών δέ 60.000 έγκατεστάθησαν εις την Β. Βουλγαρίαν ώς καί περί την Φι- 
λιπποΰπολιν καί Άδριανοΰπολιν. ’Άλλοι Κουμάνοι, ακόμη περισσότεροι, 
εΐσεχώρησαν εις την Δόβρουτσαν. Ούτως ή Βόρειος Βουλγαρία έγινε σχεδόν 
καθ’ ολοκληρίαν κουμανικη a). Τό 1206 δ στρατός τού Τσάρου Ίωαννίτσα 
άπετελεΐτο σχεδόν καθ’ όλοκληρίαν έκ Κουμάνων. Οΐ μεταναστεΰσαντες ού 
τοι Κουμάνοι ησαν ακόμη λίαν ισχυροί κατά τον ΐ3ον αιώνα.

Μετά δέ την τουρκικήν κατάκτησιν οΐ πληθυσμοί της Βουλγαρίας

1 ) Τό «Χάν» είναι λέξις μογγολική σημαίνουσα αρχηγός, κύριος (-θηλυκόν 
χανούμ), έδΐδετο δέ μέχρις εσχάτως ώς τίτλος εις τούς σουλτάνους τής Τουρκίας 
(π. χ. Άβδούλ Χαμίτ Χάν), εΐς Πέρσας καί Ινδομουσουλμάνους μεγιστάνας (π. χ. 
3Αγα Χάν κλπ.).

2) Έκ τοΰ έθνικοΰ ονόματος τών Κουμάνων παράγεται τό όνομα τής έν 
Μακεδονία πόλεως Κουμάνοβο.

3) Μεγάλη ήγέρΰη συζήτησις περί τής ετυμολογίας τοΰ ονόματος «Βούλγα- 
γαροι» (Μπόλγκαρ). Κατά Νικηφόρον τόν Γρηγοράν (I σελ. 26 Βόννης), ή λέξις 
παράγεται έκ τοΰ ποταμοΰ Βόλγα, τόν όποιον, λέγει, «Βούλγαν» ονομάζουν οί εγ
χώριοι, «άφ’ οΰ δη καί αυτοί τό τών Βουλγάρων μετειλήφασιν όνομα, Σκύθαι τό„ 
έξ αρχής όντες». Τήν γνώμην ταύτην υποστηρίξει καί ό Βούλγαρος καθηγητής 
Ίβάν Δ. Σισμάνωφ (Chickmanoff) εις μελέτην δημοσιευθεΐσαν τό 1900, έν τή 
όποίφ καταλήγει εις τό συμπέρασμα, ότι ή λέξις Βούλγαρος είναι τουρκικής προε- 
λεύσεως σημαίνουσα «άνθρωποι τοΰ Βόλγα». Είς τοΰτο όμως παρατηρητέον, καθ 
ημάς, οτι ό μέν ποταμός Βόλγας γράφεται μέ β ένφ ή λέξις «Μπόλγκαρ» αρχίζει 
από b (γαλλικόν) προφερόμενον «μπ» καί έξελληνισΟέν εις β ελληνικόν. Ό  Το- 
maschek φρονεί, ότι τό «Μπόλγκαρ» παράγεται έκ τοΰ τουρκικοΰ ρήματος «μπουλ- 
γαμάκ», οπερ σημαίνει, ώς λέγει, «άναμιγνύειν», άρα Βούλγαρος=μεΐγμα. Τήν γνώ
μην ταύτην συμμερίζεται καί ό διάσημος Ούγγρος άσιανολόγος A. Vambery, κατά 
τόν όποιον τό «μπουλγκάρ» είναι αόριστος τοΰ τουρκικοΰ ρήματος «μπουλγαμάκ», 
δπερ σημαίνει άναμειγνύειν, άναστατώνειν. άρα Βούλγαρος σημαίνει καί «επανα
στάτης». Τήν αυτήν γνώμην δέχονται καί οί Βούλγαροι καθη/ηταί Zlatarski καί 
S. Mladenoff, ό τελευταίος εις μελέτην περί τών έν τή Βουλγαρική γλόίσση σω·
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ετουρανοποιήθησαν επ μάλλον δι3 ομαδικών εξωμόσεων και επιμειξιών. "Ο 
Cvijic, εις τό προαναφερδέν εργον του, γράφει δτι άνατολικώς του εν Βουλ* 
γαρία ποταμού ’Ισκαρ και τής πόλεως 3Ιχτιμάν ανευρίσκεται μεταξύ τών εκεί 
πληθυσμών δ μογγολοειδής τύπος, καθιστάμενος εντονώιερος προς τάς περιο· 
χας τοϋ Εύξείνου.

Έ ν  συμπεράσματα δΰναται νά διαπιστωθή, δτι παρά πάσαν αντίθε
τον προσπάΟε αν τής βουλγαρικής προπαγάνδας, οΐ Βούλγαροι, λαός του- 
ρανικής καταγωγής, ούδέν τό κοινόν έχουν μετά τών αρχαίων κατοίκων 
τής χερσονήσου τού Αίμου, τών ’Ιλλυριών, τών Θρακών και τών Ελλήνων, 
οΐτινες Κατάγονται εκ τού αυτού γνησίου Άρίου κορμού. Άλλ" [ας εξετάσω- 
μεν εΐδικώτερον τά τής καταγωγής τών αρχαίων Θρακών.

ζομένων Ιχνών τών Πραιτοβουλγάρων. ’Οφείλεται δέ τό όνομα «μεΐγμα> εις τό γε
γονός, ότι μέρος τών θύννων, προπατόρων τών Βουλγάρων, εζησαν μετά τών 
Γότθων. Κατά τής γνώμης όμως τών Tornaschek, Vambery, Zlatarski καί Mia- 
deuoff δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν ότι ρήμα τουρκικόν «μπουλγαμάκ» δεν υπάρ
χει. Τό ρήμα είναι «μπουλαμάκ», τό όποιον σημαίνει πράγματι «άναμειγνυειν, συγ- 
χέειν. κηλιδώνειν». ΙΙοΰ όμως εύρέθ-η τό «γκ» (g) τοϋ Bolgar ; Έκτος άν άποδει- 
χϋ-ή. ότι ό αρχαίος τουρκικός τύπος ήτο πράγματι boulgliamak. (Βλ. Ν. Μοσχο- 
πούλου : 'Ιστορία τής Βουλγαρίας, σελ. 9, 10). Πάντως α'ι γνώμαι αόται καί Βουλ
γάρων ακόμη έπιστημόναιν δεικνύουν, ότι καί ούτοι ούδεμίαν άφίνουν αμφιβολίαν 
περί τής τουρανικής καταγωγής τών Βουλγάρων.
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ'

Οί αρχαίοι Θράκες. — 'Η  άρια αυτών καταγωγή. — Αί προϊατο- 
ρικαί μεταναστεύβεις. — * Η  Θράκη γέφυρα μεταξύ Ευρώπης καί 
’Ασίας. — Πώς έσχηματίσθηααν ή Αίγη'ις και ή Θράκη. — Κοινά  
γνωρίσματα Θράκης και Μικρασίας. — 'Ο Ομηρος καί οι Θρά
κες. — ’Αρχαϊαι  παραδόσεις. — Πόθεν ήλθον οί Θράκες. — Κοι~ 
νότης θρησκευτική Θρακών και *Ελλήνων. — Οί πρώτοι άρχαϊοι  
'Έλληνες ύμνωδοί ήσαν Θράκες, — 'Η  Θρακική προέλευσις τής 
μουσικής. — Τί λέγει ό *Ότφριδ Μύλλερ. — Σ υμπέρασμα: Θρά 

κες καί 'Έλληνες είναι συγγενείς.

Μεταξύ των διαφόρων εικασιών των Ελλήνων συγγραφέων ‘) και 
των Βυζαντινών λεξικογράφων περί τής προελεύσεως και ετυμολογίας τού 
ονόματος Θράκη ή μάλλον αξία σημειώσεως είναι ή πληροφορία τοΰ κατά 
τον 6ον μ. X. αιώνα άκμάσαντος Στεφάνου ιού Βυζαντίου, συγγραφέως 
τοΰ υπό τον τίτλον «ΙΙερί πόλεων καί δήμων» περιφήμου γεωγραφικού λε
ξικού, καθ’ ήν ή Θράκη ώνομάζετο καί Άρία  1 2). Ή  πληροφορία αύτη τοΰ 
εύρυμαΟεστάτου 'Έλληνος λεξικογράφου, ενός τών αρχαιότερων προδρόμων 
των νεωτέρων εγκυκλοπαιδιστών, είναι πολυτιμοτάτη. Διδόμενη εις εποχήν 
άπέχουσαν πολύ από τών χρόνων, καθ’ οΰς διετυποόθησαν αΐ περί άριας 
ομοφυλίας έθνολογικαί καί γλωσσολογικαί μελέται καί πολιτικαί θεωρίαι, 
αποτελεί τρανήν μαρτυρίαν άνατρέχουσαν εις τά σκότη τών προϊστορικών 
χρόνων περί τής καταγωγής τών αρχαίων κατοίκων τής Θράκης καί περί τής 
συγγένειας αυτών μετά τών Ελλήνων, καί τούτων λαού άριας καταγωγής.

Νεώτερος συγγραφεύς, ό Tomaschek, Τσέχος, γράψας τό πληρέστερον 
βιβλίον περί τών αρχαίων Θρακών, παραβάλλει την λέξιν Θράκη προς τό 
ινδοευρωπαϊκόν dlier ή dhre (σημαίνον «κρατεΐν». «στηρίζειν»). Xojοίς νά 
θέλωμεν νά εΐσέλΟωμεν εις τοιαύτας γλωσσολογικάς συζητήσεις, άναφέρομεν 
ενταύθα την γνώμην εθνολόγου μελετήσαντος είδικώς τά τής αρχαίας Θρά
κης ώς επιρρωνύουσαν την γενικώς κρατούσαν σήμερον θεωρίαν, καθ’ ήν οί

1) Ό  Άρριανός (37) αναφέρει Θράκην τινά «νύμφην σοφήν άμφί επωδός τε 
καί φάρμακα», από τής όποιας ώνομάσθη ή Χώρα. «Πέρκη ποτέ καλούμενη». Α 
ξιοσημείωτος ενταύθα είναι ή όμοιότης τοΰ τοπωνυμίου Πέρκη με την Περσίαν, 
χώραν οικουμένην ύπό λαών άριας καταγωγής, ήτις ώνομάζετο καί Άρριανή.

2) Στεφάνου τον Βυζαντίου: «Περί Πόλεων καί Δήμων» σελ. 311. 312 : «Ή  
Θράκη ώνομάσθη άπό Θρακός βασιλέως τοΰ πάλαι έν αυτή τελευτήσαντος» ή άπό 
Θράκής νύμφης Τιτάνιδος, εκαλείτο δέ καί Άρια». Την αΐκήν πληροφορίαν δίδουν 
καί Ευστάθιος ό Θεσσαλονίκης ώς καί ό γεωγράφος Διονύσιος ό Ιίεριηγητής έν 
«Οικουμένης ΓΙεριήγησις» (Βλ. σχειικώς : Pauly Wissova ; Realencyklopadie des 
Klassischen Altertums, 1937, έν τω ύπό πολλών συνεργατών, έν οίς καί ό Ober- 
hummer, γραφέντι άρθρφ Thrake, Τ. 11, σελ. 394).
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Θράκες άνήκον εις την άριαν φυλήν, άποσχισδέντες κατά τούς προϊστορι
κούς χρόνους εκ τού άρίου κορμού των Πελασγών, εις τόν όποιον ανήκουν 
και οΐ εις τά δυτικά τής Χερσονήσου τού Αίμου εγκατασταθέντες Ίλλυριοί 
καί οί νοτιώτερον εις την κυρίως Ελλάδα κατελδόντες λαοί, εξ ών κατά
γονται οΐ 'Έλληνες.

Ά ν  όμως επ'ι τού σημείου τούτου είναι ομόφωνος ή εθνολογική επι
στήμη, διαφωνίαι ύφίστανται ακόμη ώς προς τό ζήτημα τού πόθεν ήλθον 
οί προϊστορικοί οΰτοι άριοι Θράκες εις την ύπ’ αυτών οΐκισθεΐσαν χώραν. 
’Άλλοτε, οΐ μή θέλοντες νά άπομακρύνωνται εκ τών εις την ΙΙαλαιάν Διαθή
κην άνευρισκομένων πληροφοριών περί τής παναρχαίας ιστορίας τών λαών 
τής Πρόσθεν Ασίας έθεώρουν το τμήμα τούτο τής Ασιατικής ηπείρου 
και ειδικώς τάς περ'ι τόν Καύκασον χώρας ό)ς την κοιτίδα τής λευκής, τής 
καί καυκασίας λεγομένης φυλής, καί τής άριας επομένως ομοφυλίας, όπόθεν 
μετηνάστευσαν οΐ πρώτοι άνθρωποι εις Ευρώπην. Οΐ εις την θεωρίαν ταύ- 
την έμμένοντε; επίστευον, δτι καί οΐ πανάρχαιοι Θράκες ήλθον εξ ’Ασίας, 
ύπεστήριζον δε δτι οΐ Φρύγες, προερχόμενοι έκ τών ενδοτέρων τής Μικράς 
’Ασίας, ώδευσαν κατά τάς προϊστορικός μεταναστεύσεις προς τόν Ελλήσπον
τον καί διεπεραιώδησαν εις Θράκην, δπου καί εγκατεστάθησαν. ’Άλλοι δμως, 
προ πάντων δέ καί άρχαΐοί τινες "Ελληνες ιστορικοί καί γεισγράφοι, έν οΐς 
καί ό Ηρόδοτος ’), πιστεύουν τό εναντίον, νεώτεραι δέ γεωλογικαί. άνθρο.)- 
πολογικαί καί έθνολογικαί μελέται φαίνονται νά δίδουν δίκαιον εις αυτούς, 
ένισχύουσαι την ύπόθεσιν, δτι ούχί ή Άσία, ή μάλλον ούχί ή Άσία μόνη, 
άλλά καί ή Ευρώπη ύπήρξεν αρχική κοιτίς λαών τινων τής Λυτικής Μικράς 
Ασίας. Ή  υπόδεσις αύτη επιβεβαιοΐ ώς προς τήν Θράκην καί τάς άρχαίας 
ελληνικός παραδόσεις, κατά τάς οποίας οί Φρύγες, καλούμενοι άρχικώς Βρί- 
γες, ήσαν, ώς καί οί Θράκες, λαός κατοίκων τό πρώτον εις τήν Χερσόνησον 
τού Αΐ'μου καί εκεΐδεν διελδών εις Μικρόν Ασίαν. Ό  μέγας "Ελλην γεω
γράφος Στράβων άναφέρει τούς Θράκας μεταξύ τών λαών τού Καυκάσου, 
ελθόντας δμως εξ Ευρώπης 1 2 3 4 * * *), προσδέτει δέ δτι καί οΐ Φρύγες είναι άποικοι 
τών Θρακών 8). Φέρει μάλιστα τούς Θράκας άποίκους σχεδόν μέχρι Περσίας *).

1 ) «Θρήϊκες δέ... διαβάντες μεν εις τήν Άσίην έκλήθησαν Βιθωνοί, τό δέ πρό- 
τερον έκαλέοντο, ώ; αυτοί λέγουσι, Στρυμόνιοι, οίκέοντες επί Στρυμόνι». (VII, 75)·

2) «...Θρακών καί Εύβοέων τών πλανηθύντων μέχρι δεΰρο (σελ. 432, 47, 
έκδοσις Firmiti Didot),

3) «Αυτοί οί Φρύγες Θρακών άποικοι είσιν» (ένθ·. άν. 404, 31).
4) «Φασί δέ καί Θρακών τινας, τούς προσαγορευομένους Σαριπάρους, οιον 

κεφαλοτόμους, οΐκήσαι υπέρ τής ’Αρμενίας, πλησίον Γουρανίων καί Μήδων». Ή
μαρτυρία αΰτη τοΰ Στράβωνος φαίνεται ακριβής, ώς επίσης ορθή είναι καί ή ερ
μηνεία, τήν οποίαν δίδει, τής λέξεως «Σαριπάρους», ερμηνεία δεικνύουσα πόσον ό
διάσημος οΰτος "Ελλην γεωγράφος έγνώριζε καί τήν γλώσσαν τών μερών εκείνων.
Πράγματι «σάρ» (ή σέρ) σημαίνει καί έν τή σημερινή περσική γλώσση «κεφαλή»,
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Νεώτεροι εθνολόγοι, ώς ό Β. L,enk ’), φρονούν ότι ή αρχική κοιτις 
των Θρακών εύρίσκετο εν Πολωνία η Βολυνία, μεταξύ τού Βιστούλα και 
τού Δνείστερου, βορείως των Καρπαθίων, άτινα παραχάμψαντες οΐ Θράκες 
χατήλθον εις τά κατόπιν οίκητήρια αυτών.

Ή  μετανάστευαις αύτη θεωρείται γενομένη κατά τάς άρχάς της 2ας 
π.,Χ. χιλιετηρίδας. Οΐ αυτοί όμως εθνολόγοι προσθέτουν, ότι οΐ μετανάσται 
οΰτοι,έλθόντες εις Θράκην, ευρον εκεί άλλους προϊνδοευρωπαϊκούς, προϊστορι
κούς κατοίκους, οΐτινες θά είναι και οΐ αρχαιότεροι αύτόχθονες της Θράκης.

'Ως γνωστόν, τάς προϊστορικάς ταΰτας μεταναστεύσεις ήκολούθησαν 
και άλλαι κατ’ αντίθετον και κατά κάθετον εκ Β. προς Ν. διεΰθυνσιν, εκ 
δηλωθεΐσαν κατόπιν και διά της γνωστής μεγάλης μεταναστεΰσεως των εθνών, 
άρξαμένης ιδία από τών μεστόν τού 4ου μ X. αιώνος και συνεχισθείσης 
κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους. Γνωστόν δέ επίσης, ότι ή μεταναστευτική 
αύτη χίνησις έξηκολούθησε και κατά την σύγχρονον εποχήν διά της εθελού
σιας η συμβατικώς υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών, ήτις εδημιούργησε 
και την σημερινήν εθνογραφικήν κατάστασιν τής Ελληνικής Θράκης.

Έ ν  μεστό τής έπι αιώνας συνεχισθείσης ειρηνικής και κατακτητι
κής μεταναστεύσεως ή Θράκη άπετέλεσε κατά τούς προϊστορικούς χρόνους 
γέφυραν θέτουσαν εις επικοινωνίαν τάς δύο ηπείρους, τήν Ευρώπην μετά τής 
’Ασίας, αΐτινες εις παλαιοτέρας γεωλογικάς περιόδους ήσαν πιθανώς ήνωμέ· 
ναι, μή χωριζόμεναι ακόμη τότε υπό τού Βοσπόρου και τού Ελλησπόντου. 
Κατά τήν γνώμην ταύτην τών γεωλόγων, τήν οποίαν παραθέτει και ό ήμέτε- 
ρος Κ. Μητσόπουλος 3), τμήμα τού βυθού τής άζωϊκής θαλάσσης, άνεξελθόν 
βραδύτερου έκ τών κυμάτων αυτής, άπετέλεσε χώραν τραπεζοειδή και υψη
λήν έκ γρανίτου, γνευσίου, μαρμαρυγιαχών σχιστόλιθων και μαρμάρων. 'Η 
χέρσος αύτη, άρχομένη από τών δυτικών συνόρων τής Σερβίας και Μακεδο 
νιας κατέληγεν εις τον Πόντον καί τήν Μικρασίαν φθάνουσα προς Ν. μέχρι. 
Κυθήρων και,Κρήτης, ήτο ή λεγομένη Αΐγηΐς 3). Αύτη, διαρραγεΐσα διά τής * 1 2 3

ή δέ ρίζα «πάρ» τέμνω (έξ ού καί ό παράς=τμήμα μικρόν, λεπτόν, καί ό παρτσάς 
=τεμάχιον). Τό δέ κεφαλοτόμους έκληπτέον, μάλλον «τέμνοντας τήν κεφαλήν», 
δηλαδή ξυριζόμενους τήν κεφαλήν, ώς καί σήμερον οι κάτοικοι τών μερών εκείνων.

1) Pauly Wissowa. έν. άν. σελ.414.
2) Βλ. Κ. Μητοοπονλου t Φυσική γεωγραφία τής Θράκης. Άθήναι 1897 

(σελ. 13). Ό  ήμέτερος γεωλόγος άναφέρεται κυρίως είς τόν .4. Kirchof : Unser 
Wissen von der Brde, T. I l l ,  2α έκδ.

3) “Ηδη προ εκατόν ετών ό έν "ΛμβονρΥφ γεννηθείς καί έν Βιέννη κυρίως 
γράψας Γάλλος γεωλόγος Ami Boue, όστις περιηγήΟη τήν χερσόνησον του Αίμου 
χάριν γεωλογικών καί σιδηροδρομικών μελετών, ύπέθεσεν ότι ύπήρξεν άλλοτε συ
νάφεια τών δυο ήπείρων καί σχέσις μεταξύ τής Ροδόπης καί τής έν Βιθυνία “Ιδης, 
δτι δέ κατά τήν μεσοτριτογενή περίοδον έπήλθε κατάρρευσις τών τήν ευρωπαϊκήν 
ήπειρον μετά τής άσιατικής συνδεόνιςον ορεινών όγκων, έκ τών οποίων ύπελεί-
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ένεργείας γηγενών δυνάμεων, διεχωρίσθη εις τεμάχια, οίτινα μετακινηθέντα 
κυρίως κατά κάθετον διεύθυνσιν, δηλαδή καθιζήσαντα, έγέννησαν όροστοι- 
χίας, κοιλάδας, λίμνας, κόλπους, πελάγη κλπ. Ούτως εγεννήθη ή τεμαχιστή 
τής ελληνικής χερσονήσου χώρα, ή άλλως βωλώδης χώρα, τής οποίας το βό
ρειον μέρος, ή Βόρειος Αΐγηΐ'ς, είναι ή Θράκη, ενώ τοϋ νοτιωτέρου τμήμα- 
ματος υπόλοιπα είναι αι ελληνικά! νήσοι του Αιγαίου. Και γεωλογικώς λοι
πόν ακόμη ή Θράκη ανήκει εις τάς έλληνικάς χώρας, χωριζομένη από τών 
βορειοτέριον διά τής οροσειράς του Αίμου.

Ή  συχνή επικοινωνία και μεταναστευτική κίνησις, ώς και ή κοινή 
καταγωγή τών Θρακών και τών Άρίων λαών τής βορειοδυτικής Μικρασίας, 
εις τών όποία)ν ήσαν και οΐ ομηρικοί Τρώες, καταφαίνεται έκ τής όμοιό- 
τητος πλείστων όσων τοπωνυμίων τών εσχατιών τούτων τών δυο ηπείρων, 
όμοιότητος τήν οποίαν διαπιστώνει ήδη ό Στράβων γράφων : «Πολλά! δε 
ομοιότητες Βραζ! κα! Τρωσίν, οΐον Σκαιο! Θράκες τινες κα! Σκαιός ποτα
μός κα! Σκαιόν τείχος κα! έν Τροίςτ Σκαια! Πυλαι. Ξάνέ>ιοι Θράκες, Ξάν
θος ποταμός εν Τροία (κα! Ξάνθη πόλις τής Θράκης θά ήδυνάμεθα νά προ- 
σθέσωμεν ημείς), "Αρισβος (ποταμός) εμβαλλόμενος εις τον "Εβρον, Άρίσβη 
έν Τροίρ. Ρήσος ποταμός έν Τροία, Ρήσσος δέ κα! δ βασιλεύς τών Θρα
κών» '). ”Αν μάλιστα θελήση κανείς νά έξετάση τούς αρχαίους θρύλους κα! 
τάς παραδόσεις τής ελληνικής μυθολογίας, θά εύρη πράγματα αρκετά ενδια
φέροντα, τά οποία συνεκέντρωσεν δ Γερμανός Bernhardt Giseke a), έρευνή- 
σας κυρίως τούς αρχαίους συγγράφεις κα! τούς σχολιαστάς αυτών. Ό  έθνο· 
λόγο; ούτος παραθέτει τον Ηρόδοτον (VII, 20) άναφέροντα, δτι προ τού 
Τρωικού πολέμου οΐ Τεϋκροι διαβάντες εις Ευρώπην διά τού Βοσπόρου «κα
τέστρεψαν» τούς Θράκας πάντας «και έπ! τον Τόνιον Πόντον κατέβησαν, 
μέχρι τε Πηνειού ποταμού τό προς μεσημβρίης ήλασαν». Φεύγοντες τούς * 1

φθησαν ή Σαμοθράκη, ή “Ιμβρος, ή Λήμνος, ή έν τή Προποντίδι νήσος τοϋ Μαρ
μαρά καί ή Χερσόνησος τής Κυζίκου (Άρτάκη, τουρκ. Καπουδάγ). Ταΰτα έ'γραφεν 
εις τό υπό τόν τίτλον «La Turquie d’Europe» έργον του (Παρίσιοι 1840), οΰπνος 
υπάρχει καί γερμανική έκδοσις (Die europaische Tiirkei, Wien 1889).Ό  Joaclaim 
Schulze (Neugriechenland, Jena 1937), βασιζόμενος επί νεωτέρων γεωλογικών πα
ρατηρήσεων, είναι έπιφυλακτικώτερος, παραδέχεται δμως μορφολογικάς εΰρασιατι- 
κάς σχέσεις, αΐτινες, λέγει, ύφίστανται πράγματι (σελ. 102—104),

1 ) Περί τής όμοιότητος τοπωνυμίων καί λέξεων θρακικών καί φρυγικών 
γράφει διά μακρών ό Κ. Γ. Κυυρτιδης ('Ιστορία τής Θράκης, Άθήναι 1932, τ. 1 
σελ. 22S—23-1), πραγματευόμενος επίσης έκτενώς τό δλον ζήτημα τής καταγωγής 
τών Θρακών μετά παραθέσεως αρχαίων 'Ελλήνων συγγραφέων καί νεωτέρων Ευ
ρωπαίων εθνολόγων καί αρχαιολόγων

%) [Bernhardt Giseke: Thrakisch-Pelasgische Stamuie der Balkanhalb· 
insel und ihre Wanderungen in mythischer Zeit. Leipzig 1858 (Θρακοπελασγι- 
καί φυλαί τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου καί αί μεταναστεύσεις των κατά τούς μυΟι- 
κούς "χρόνους).
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Τεύκτρους τούτους, οι Βιθυνοί άπεχώρησαν τής περιοχής του Στρυμώνος είς 
’Ασίαν (Βιθυνίαν). Επειδή δέ Τεΰκροι χαΐ Τρώες συχνάκις συγχέονται, ή 
εισβολή αυτή είς Θράκην αποδίδεται εις τούς Τρώας υπό τον βασιλέα αυτών 
Ηλον ή Λαομέδοντα. Βραδΰτερον οΐ Θράκες εμφανίζονται κατά τον Τρωϊ- 
χόν πόλεμον ως σύμμαχοι, «επίκουροι», ώς λέγει δ'Όμηρος ‘), τών Τρώων, 
τών οποίων δ βασιλεύς, δ δμηριχός Πρίαμος, είχε γυναϊχα Θρασσαν, την 
Καστιάνειραν, εχ τής θραχιχής πόλεως Αίσύμης (Όμ. Τλ. Θ. 305), Θρασ- 
σαι δέ έχρησίμευον έν Τροία ώς ίέρειαι, Κατ’ άλλην σχετιχήν παράδοσιν 
δ Αινείας, φεύγων εχ Τροίας, απέβη κατά πρώτον είς Χαλκιδιχήν, ΰπου 
ίδρυσε την Αινείαν. Ά φ ’ ετέρου δ Λυκόφρων, φιλόλογος και τραγικός ποιη
τής άκμάσας επί Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου έν Αλεξάνδρειά, γράφει (1341 — 
1387) δτι ο θρυλικός Μίδας, δ βασιλεύς τής Φρυγίας, είσήλασε καί αυτός είς 
Θράκην.Ό δέ Ευφοριών, ποιητής επικός και ελεγειακός τού 3ου π. X. αίώ- 
νος, άφηγεΐται πώς οί Φρύγες, οί Λυδοί και άλλοι, έλθόντες μετά τού Μίδα 
είς Ευρώπην, ίδρυσαν τήν "Εδεσσαν. Προχωρών δέ έτι περαιτέρω δ Giseke 
ανακαλύπτει σχέσεις και επιγαμίας μεταξύ Θρακών και Φοινίκων και κατα
λήγει είς τό συμπέρασμα δτι Θράκες και Πελασγοί ανήκουν άναμφισβητή- 
τως είς τήν άριαν φυλήν, άλλ' δτι δέν αποκλείεται και επιμιξία τις αυτών 
μετά λαών σημιτικής καταγωγής, υποθέτει δέ, δτι ο! Φοίνικες, οί μεγάλοι 
ούτοι θαλασσοπόροι τών άρχαιοτάτων χρόνιαν, θά έστάθμευσαν και είς τά 
παράλια τής Θράκης ώς και είς τάς γειτονικός νήσους (Θάσον, Σαμοθρά- 
κην), ίσως δέ καί νά είσεχώρησαν εις τό εσωτερικόν, και προσθέτει σχετικώς 
τήν πληροφορίαν δτι οί Όδομάντεις, λαός Θρακικός, περιετέμνοντο s).

Είς τά ανωτέρω περί τής καταγωγής τών Θρακών δέον νά προστεθή 
δτι νεώτεροί τινες ιστορικοί καί γλωσσολόγοι φρονούν δτι οί Θράκες τών 
Ιστορικών χρόνων είναι διάφοροι τών παναρχαίων Θρακών, οΐτινες διεδέ- 
χθησαν τούς αρχικούς Θρακικούς λαούς τής παλαιολιθικής καί νεολιθικής 
περιόδου, μή ανήκοντας κατά τινας είς τήν άριαν οικογένειαν, κατά τον 
Oberhummer όμως καί τούτους συγγενείς τών Καυκάσιων καί τών λαών 
τής Μικράς ’Ασίας (Καρών, Λυδών, Λυκίων), πιθανώς δέ καί τών έν Ι τ α 
λία Τυρρηνών (Έτρούσκων), οΐτινες ήσαν καί ούτοι ’Άριοι. Καί κατά τούς 1 2

1) Τούς Θράκας γνωρίζει, καλώς ό "Ομηρος, όμιλών πάντοτε συμπαδώς περί 
αυτών. Τήν Θράκην (Θρήκην) ονομάζει «έριβώλακα» (Ίλ. Ψ. 485). προβατοτρόφον 
{«μητέρα μήλων», λ. 222). Τούς Θράκας (Θρήϊκας) έπαινε! ώς καλούς πολεμιστάς, 
φέροντας μακρά δόρατα («δόλιχ5 έγχεα χερσίν έχοντας» Ίλ. Δ, 533) καί έν γένει 
καλά ξίφη (φάσγανον άργυρόηλον, καλόν 0-ρηΐκιον Ίλ. Ψ. 808), τρέφοντας καλούς 
ίππους («ίπποπόλους» Ίλ. Ν. 4) κλπ. Έ ν  γένει δέ φαίνεται έκ τών ομηρικών στί
χων, δτι οί ομηρικοί Θράκες εΐχον τέχνην ίκανώς προηγμένην.

2) Ό  Γερμανός συγγραφεύς (σελ. 14) άνσφέρεται είς στίχον 158 τών «Ά- 
χαρνών» τοΰ Άριστοφάνους καί είς τόν Σουΐδαν, τον γντοστόν Βυζαντινόν λεξικο
γράφον.
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θέλοντας επομένως να διαιρέσουν τούς Θράκας εις ιστορικούς και προϊστο
ρικούς, εις πεπολιχισμένους και απολίτιστους, ή Θράκη κατιωκεΐτο ανέκαθεν 
υπό Άρίων *) άναγομένων εις την 3ην ή την 2αν π. X. χιλιετηρίδα. ’Άλλοι 
νεώτεροι ιστορικοί φρονούν, δτι οι προϊστορικοί Θράκες ανήκουν εις την 
Μεσογειακήν φυλήν καί δτι μόνον οί ιστορικοί Θράκες είναι Άριοι. Ούτοι 
κατεΐχον από του 6ου αίώνος ολόκληρον τό ανατολικόν τμήμα της Χερσονή
σου τοΰ Αίμου, από των Καρπαθίων σχεδόν μέχρι του Αιγαίου, ενώ οί Ίλ- 
?ιυριοί έγκατεστάθησαν εις τό Δυτικόν καί οΐ "Ελληνες είςΤτό Νότιον. ’Άλλοι 
όμως αντιτασσόμενοι κατά τής γνώμης ταύτης, υπολαμβάνουν την διαφοράν 
των προϊστορικών προς τούς ιστορικούς Θράκας ώς διάφορον τάσιν καί έκ- 
φανσιν τής αυτής φυλής κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους, όπως ερμηνεύ
σουν δέ την άντίθεσιν ταύτην {υποθέτουν, δτι ό παλαιός πολιτισμός τών 
Θρακών οφείλεται εις την επίδρασιν άλλων πολιτισμένων λαών προς τούς 
οποίους επεκοινώνουν οΐ προϊστορικοί Θράκες. Ό  Giseke (ενθ. άν. σ, 16), 
διακρίνων τάς εν Θράκη φυλάς εις κυρίως Θράκας καί εις ΙΙαίονας, κατα
λέγει εις τούς πρώτους τά Θρακικά φύλα τών Δ ίων, Βησσών, Σαπαίων, Σα- 
τρών, Μαίδων, Βιθυνών, Τριβαλλών καί Βισαλτών, τά όποια καί μόνα θεω
ρεί συγγενή τών Πελασγών Ελλήνων, δηλαδή τών Πρωτοελλήνων.

'Θ Guillaume Lejean, Γάλλος, μελετήσας την Χερσόνησον τού Αί
μου καί γράψας περί αυτής γαλλιστί καί γερμανιστί, ούδόλιος αμφιβάλλει 
περί τής συγγένειας τώ>ν Θρακών καί τών Πρωτοελλήνων, λέγων, οτι ό αρ
χέτυπος πελασγικός κορμός τών Ελληνικών φυλών φαίνεται δτι άντιπροσω- 
πεύεται εις μέν τό μάλιστα πολιτισμένον στοιχεΐον υπό τών Ελλήνων, εις δέ 
τό άπολίτιστον υπό τών Θρακών. Άλλ’ ή τοιαύτη αντιδιαστολή μεταξύ αρ
χαίων Θρακών καί νεωτέρων, τών μέν συγγενόόν προς τούς "Ελληνας, τών 
δέ ξένων προς αυτούς, καταπίπτει εκ τού γεγονότος, οτι τό όνομα τών αρ
χαίων Θρακών είναι στενώτατα συνδεδεμένον προς τον βίον τών 'Ελλήνων, 
μάλιστα δέ τον πνευματικόν καί τον τθρησκευτικόν, καί δτι οΐ πρώτοι "Ελ
ληνες ύμνωδοί καί μουσικοί (’Θρφεύς, Μουσαίος, Θάμυρις, Εύμολπος) ήσαν 
καί εκαλούντο Θράκες 2), δτι ή πλησίον τών Αθηνών εύρισκομένη ιερατική 
πολιτεία τής Έλευσΐνος έμυθολογείτο ως ΐδρυδεΐσα υπό Θρακών, δτι οΐ λε
γόμενοι Θρακίδαι ήσαν έπιφανέστατον ιερατικόν γένος εις τούς Δελφούς, ώς 
τό επίσης Θρακικόν τών Εύμολπιδών εις ’Ελευσίνα, καί δτι ή οργιαστική 
λατρεία του Διονύσου υπό Θρακών διεδόθη εις τάς Έλ?νηνικάς χοόρας 1 2 3).

1) Ε. Oberliummer : Die Balkanv51kerc Wien 1917 (σελ. δ).
2) Βλ. Karl Otfried Miiller : Gescbichte der griechischen Literatur, σελ. 

40 και 41.Ό  δέ Στράβων γράφει : «’Από δέ τοΰ μέλους καί τοΰ ρυθμού καί ή μου
σική πάσα Θρακίη καί Άσιάτις νενόμισται» (404—15).

3) "Αξιόν σημειώσεως είναι σχετικώς τό γεγονός ότι ανάλογοι προς τάς Διο
νυσιακός ταύτας οργιαστικός τελετάς τών αρχαίων Θρακών, αϊτινες έτελοΰντο εις τά
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Γενικώς δέ ή λατρεία και των άλλων θεών εν τη παναρχαία Θράκη 
ήτο η αυτή περίπου μέ τήν τών 'Ελλήνων, δεικνΰουσα πάντως κοινήν την 
προέλευσιν τής θρησκείας τών δυο λαών. Κατά τούς ομηρικούς μάλιστα 
χρόνους βλέπομεν τούς θεούς τοΰ Ελληνικού Όλυμπου διηρημένους εις δύο 
στρατόπεδα και λαμβάνοντας μέρος τούς μέν υπέρ τών Ελλήνων, τούς δέ 
ύπέρ τών Τρώων και τών ’Επίκουρων, δηλαδή τών Θρακοφρΰγων. Έ π ι  τής 
κορυφής τού βουνού τής Σαμοθράκης καθήμενος ό Ζεύς παρηκολούθει θαυ 
μάζων τήν μάχην τών ’Αχαιών μετά τών Τρώων ').

Ή  συγγένεια αΰτη τής θρησκείας δεν περιωρίζετο μόνον εις τούς κοι 
νούς θεούς. Διά τούς ποιητάς και τούς «φιλοσόφους τής Ελλάδος τούς με 
μυημένους εις τά τών θρησκευτικών τής χώρας, ως ό Πίνδαρος, ό Αι
σχύλος, ό Πλάτων, τό όνομα τής Θράκης είχε συμβολικόν χαρακτήρα καί έσή· 
μαινεν «ή χώρα τής αγνής διδασκαλίας καί τής ΐεράς ποιήσεως». Ή  λέξις 
Θράκη έχει δΓ αυτούς νόημα φιλοσοφικόν κα'ι ιστορικόν, σημαίνον μίαν δια
νοητικήν σφαίραν, τό σύνολον τών διδασκαλιών και τών παραδόσεων, αιτι- 
νες παραδέχονται τήν προέλευσιν τού κόσμου από μίαν θείαν διάνοιαν.'Ιστο
ρικούς δέ τό όνομα τούτο υπενθυμίζει τήν χώραν και τήν φυλήν, οπού ή δω
ρική διδασκαλία και ποίησις, ό Ισχυρός οΰτος βλαστός τού άρίου αρχαίου 
πνεύματος, είχε φυτρώσει διά πρώτην φοράν εν Θράκη, όπως άνθήση κα
τόπιν κα'ι πάλιν μέ τό ιερόν τοΰ ’Απόλλωνος. Τον συμβολισμόν αυτόν άπο- 
δεικνύει ή κατόπιν ιστορία. Εις τούς Δελφούς, οί Θρακίδαι, περί τών οποίων 
γράφομεν ανωτέρω, ήσαν οΐ φρουροί τής τθείας διδασκαλίας. Τό άμφικτυο" 
νικόν δικαστήριον εφύλαττε φρουρά Θρακών, δηλ. μεμυημένων πολεμιστών.

«Διατί, γράφει 6 Γάλλος συγγραφεύς, 6 Kdouard S c h u re 2), άνευ- 
ρίσκων εις όλα τον συμβολισμόν, τήν αλληγορίαν και τήν μυστικοπάθειαν,

όρη έν ώρα σκοτεινής νυκτός υπό τό ασταθές φως τών δάδων, είναι αί μέχρι πρό 
τινων ετών, δηλαδή πρό τής ανταλλαγής τών Ελληνικών πληθυσμών, διατηρηθεί- 
σαι έορταί τής οργιαστικής λατρείας τών λεγομένων «αναστεναριών» εις χωρία τινά 
τών έν τή ’Ανατολική Θράκη, παρά τόν Εΰξεινον επαρχιών Άγαθουπόλεως καί 
Βιζύης, ώς καί εις έν χωρίον παρά τήν Άδριανοΰπολιν. 0 1 όργιασταΓφέροντες τάς 
εικόνας τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου καί τής 'Αγίας Ελένης περιέφερον αύτάς είς άλλα 
χωρία ψάλλοντες καί χορεΰοντες μέ μουσικά όργανα καί έν γένει.ί πανηγυρίζοντες 
μέ θυσίαςίάμνών καί προβάτων ώς καί ταύρου, ύπενθυμιζούσας έθιμα είδωλολα- 
τρικά. (Βλ· σχετικώς ένδιαφέρον άρθρον τοΰ κ, Στίλπωνος Κυριακίδου έν τή Μεγ. 
Έλλ. Εγκυκλοπαίδεια Τόμ. Δ' σελ. 580—582). Τάς τελετάς αναφέρει καί ή Βρετ* 
τανική ’Εγκυκλοπαίδεια έν λέξει Thrace (έκδ. 13η Τόμ· 26 σελ. 886), μετά παρα
πομπής είς μελέτην τοΰ R. Μ. Dawkins έν Hellenic Journal (σελ. 191). Σ. Δ. Βλ, 
Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' Κ. Ρωμαίου ι Λατρείες στή Θράκη.

1) «Καί γάρ ό θαομάζων ή no  πτολεμόν τε μάχην τε ντψοϋ απ’ άκροτάτης 
κορυφής Σάμου^ύλυέσσης Θρηϊκίης... (Ίλ. Ν. 11—12).

2) Edouard Schure : Les grands inities, esquisse d ’histoire secrete des 
religions. Paris 1925.'Βλ. σ, 225-227.
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η Θράκη εθεωρήθη πάντοτε υπό των Ελλήνων ώς ή κατ’ εξοχήν ιερά χώρα, 
ή χώρα τοΰ φωτός και ή αληθής πατρίς των Μουσών ; Διότι εις τά υψηλά 
της ό'ρη ευρίσκοντο τά αρχαιότερα ιερά τοΰ Κρόνου, τοΰ Δ ιός και τοΰ Ού- 
ρανοΰ. ’Από έκεΐ κατήλθον εις εΰμολπικούς ρυθμούς ή ιερά ΙΙοίησις, οΐ ιε
ροί Νόμοι και αΐ ίεραί Τέχναι. Τοΰτο μαρτυροΰν οϊ μυθικοί ποιητα'ι τής 
Θράκης. Τά ονόματα Θάμυρις, Λίνος και ’Αμφίων άνταποκρίνονται ίσως 
ε’ις πρόσωπα πραγματικά, αλλά προ παντός προσωποποιοΰν, κατά την γλώσ* 
σαν τών ναών, και από εν είδος ποιήσεως. "Εκαστον εξ αυτών καθιεροϊ την 
νίκην μιας θεολογίας εναντίον μιας άλλης. Εις τούς ναούς τής εποχής εκεί
νης ή ιστορία εγράφετο άλληγορικώς. Τό ατομον δεν ήτο τίποτε, τό δόγμα 
και τό εργον ήσαν τό παν. 'Ο Θάμυρις, δστις εψαλλε τον πόλεμον τών Τι
τάνων καί έτυφλώθη υπό τών Μουσών, αναγγέλλει την ήτταν τής κοσμολο
γικής ποιήσεως υπό τών νέων ποιητικών μορφών. Ό  Αίνος, δστ'ς εισήγα- 
γεν εις την Ελλάδα τά μελαγχολικά άσματα τής ’Ασίας καί έφονεύθη υπό 
τοΰ Ήρακλέους, αποκαλύπτει την εισβολήν εις Θράκην τής ποιήσεως τών 
συγκινήσεων καί τής ήδυπαθείας, τήν οποίαν άπέκρουσε κατ’ άρχάς τό αν
δρικόν πνεΰμα τών Δωριέων τοΰ Βορρά. Σημαίνει συγχρόνως τήν νίκην τής 
σεληνιακής λατρείας κατά τής ηλιακής.Έξ αντιθέτου, ό ’Αμφίων, δστις κατά 
τήν άλληγορικήν παράδοσιν έθετε καί τούς λίθους εις κίνησιν διά τών ασμά
των του καί έκτιζε ναούς υπό τούς ήχους τής λύρας του (ώς καί ό Όρφεύς), 
αντιπροσωπεύει τήν πλαστικήν δύναμιν, τήν οποίαν ή ηλιακή διδασκαλία 
καί ή ορθόδοξος δωρική ποίησις έξήσκησεν επί τών τεχνών καί τοΰ δλου ελ
ληνικού πολιτισμού».

Ό  Γάλλος συγγραφεύς δεν είναι υπερβολικός εις τάς σκέψεις του. 
ΈνεπνεύσΘη υπό τών ωραίων μύθων καί παραδόσεων τών αναγόμενων εις 
τον Θράκα Όρφέα καί τούς οπαδούς του, τούς λεγομένους ‘Ομηρικούς, πα
ροδόσεων αιτινες εξήσκησαν τήν επιρροήν των ούχί μόνον επί τού αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού, έμπνεύσασαι φιλοσόφους όποιος ό Πυθαγόρας *) καί 
άλλοl αλλά καί επί τώ>ν χριστιανικών χρόνων. Ό  μύθος περί καθόδου τοΰ 
Όρφέως εις τύν ’Άδην προς άναζήτησιν καί διάσωσιν τής προσφιλούς του 
Ευρυδίκης έδημιούργησε ποιάν τινα συγγένειαν αυτού προς τον Σωτήρα 
τής Χριστιανικής Θρησκείας, τόσον ώστε οί πρώτοι χριστιανοί συμβολίζουν 
διά τής μορφής τού Όρφέως αύιόν τον Χριστόν, ενώ άφ’ ετέρου πολλοί 
τών πρώτων εις Χριστόν προσερχομένων ήσαν τέως ’Ορφικοί.

Καί εδώ τίθεται τό ερώτημα : ΗΙτο δυνατόν νά επηρεάσουν τόσον ή 
Θρακική θρησκεία, ή Θρακική μουσική, ή Θρακική μυθολογία, αΐ Θρακι 
καί παραδόσεις τούς αρχαίους "Ελληνας ποιητάς καί φιλοσόφους, αν δεν 1
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1) Τήν στενήν αναλογίαν μεταξύ Όρφικών καί Πυθαγορείων παρατηρεί 
πρώτος ό Ηρόδοτος (II, 81).
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υπήρχε στενή φυλετική συγγένεια μεταξύ Θρακών και Έλ?ιήνα>ν ; Και διά 
ποιας γλώσσης ,έξησκήθη ή επί τού αρχαίου Ελληνικού κόσμου έπίδρασις 
αύτη τής Θράκης, άν δχι διά τής Ελληνικής ; ΤΗσαν οί Θράκες πράγματι 
«βάρβαροι», ώς λέγουν και αρχαίοι "Ελληνες συγγραφείς, οιος ό Θουκυδίδης, 
έννοούντες ίσως διά τούτου, δτι δεν έγνιύριζον τήν Ελληνικήν γλώσσαν, ή 
ώμίλουν αυτήν μέ προφοράν τραχεΐαν καί σχεδόν άκατάληπτον ; Το πρό* 
βλήμα τούτο άπεπειράθη νά λύση ό διάσημος Γερμανός ελληνιστής και φι
λόλογος Karl Otfried Muller, όστι: θεωρεί τά περί Ορακικής προελεύσεως 
και τής Ελληνικής θρησκείας ούχί ώς απλούς μύθους. Τδού δέ τί γράφει 
σχετικώς^ «Bei Weitera das merkwurdigste, was uns von Nachrichten 
uber die alten Sanger Griechenlands zugekommen, ist, dass mehrere 
unter ihnen Thraker genannt werden. Es ist ganz undenkbar, dass 
in spateren historischen Zeiten, wo die Thraker als ein barbarisches 
Geschlecht verachtet wurden, sich die Meinung gebildet haben sollte 
nach der den Thrakern ein so wesentliches Verdienst um die erste, 
Bildung Griechenlands beigelegt wird. Wir sind also sicher hier eine 
Ueberlieferung aus der Vorzeit vor uns zu haben (S. 43). "Ητοι :

«Τό μάλλον καί υπέρ παν άλλο άξιομνημόνευτον, δπερ παρεδόθη εΐζ 
ημάς έκ τών περί τών αρχαίων ύμνωδών τής Ελλάδος πληροφοριών, είναι 
oxl πολλοί εξ αυτών εκαλούντο Θράκες. Είναι όλως άδιανόητον, δτι κατά με
ταγενεστέρους χρόνους, δτε οί Θράκες περιεφρονούντο ώς γένος βάρβαρον, 
ήτο δυνατόν νά σχηματισθή γνώμη τοιαύτη, ώστε ν’ άποδοθή εις αυτούς 
τοιοΰτον ουσιώδες έργον εις τήν πρώτην πνευματικήν μόρφωσιν τής Ελλά
δος.Ασφαλώς εύρισκόμεθα ενταύθα ενώπιον παραδόσεως έκ τών άρχαιοτέ- 
ρων χρόνων».

Καί τήν έξήγησιν τού γεγονότος τούτου νομίζει δτι ανευρίσκει τοπο
νθετών τούς Θράκας τούτους εις εν μόνον τμήμα τής Θράκης, εις τήν ποιη
τικήν Π ιερίαν, τήν θρυλικήν πατρίδα τών Μουσών, γράφων :

«Wenn man aber die Heimat jener thrakischen Hymnenpoesie 
genauer nachforsclit, so ist es Pieria, die Eandschaft an der Ostseite 
des Olympus · Gebirges, nordlich von Thessalien, der Suden Ema- 
thias oder Makedoniens, worauf sich jene Erinnerungen beziehen. 
Hier lag auch jenes Leibethrion wo die Musen den Klaggesaug iiber 
dem Grabe des Orpheus gesungen haben sollen». (S. 44). Δηλαδή :

«"Αν δμως έρευνήση τις άκριβέστερον τήν πατρίδα τής Θρακικής 
εκείνης ποιήσεως τών ύμνων, ευρίσκει δτι ή Πιερία, ή παρά τήν ανατολικήν 
πλευράν τού Όλύμπου βορείως τής Θεσσαλίας εις τά νότια τής Ημαθίας ή 
Μακεδονίας, είναι ή χώρα εις ήν άναφέρονται αί αναμνήσεις έκεΐναι. Έδώ 
έκειτυ καί τό Λειβήθριον εκείνο όρος, όπου αΐ Μούσαι έθραλλον, ώς λέγεται, 
τήν θρηνωδίαν επί τού τάφου τού Όρφέως». Ό  Γερμανός ελληνιστής προρ:
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θέτει δτι οι αυτοί Θράκες, οι Πιέρες δηλαδή, κατώκουν χάχα τους προ τής 
Δωρικής και Ελληνικής με'ταναστεύσεως χρόνους εις τινας, τόπους τής Βοιω
τίας και τής Φωκίδας (δηλαδή εις την κυρίως Ελλάδα), δτι οί Θράκες έγ- 
κατεστάθησαν καί περί τον Έλικώνα τής Βοιωτίας, είς την περιοχήν των 
Θεσπίων και τής “Ασκρης, καί δτι παρά τάς υπώρειας τοΰ Παρνασσού, εις 
την Φωκίδα, έκειτο κατά τά λεγόμενα ή Δαΰλίς, έδρα τοΰ Θρακός βασιλέως 
Τηρέακ. 3Αλλ’ ως παρατηρεί ό ήμέτερος ιστορικός Παύλος Καρολίδης '), «ό 
χωρισμός τοΰ αρχαίου Θρακικοΰ λαού εις τούς βορείους βαρβάρους Θράκας 
τοΰ Αίμου καί εις τούς νοτίους Θράκας τής Ελλάδος, τούς πατέρας τοΰ Έλη 
ληνικοΰ πολιτισμού, άφίνει πολύ τό κενόν είς την άντίληψιν τής δλής ιστο
ρικής καί εθνολογικής έννοιας Θρακών καί Θράκης». "Οτι οΐ Θράκες τής 
κυρίως Ελλάδος ήσαν διαφόρου φυλής από τούς περί τον Αίμον καί δτι ή 
πρώτη κοιτίς αυτών ήτο ή Πιερία «δεν είναι γνώμη λίαν ακριβής», λέγει ό 
Καρολίδης.

Εϊδομεν ήδη, δτι οί Θράκες ήσαν πολύ γνωστοί είς τον "Ομηρον, 
δστις καί τούς τοποθετεί δυτικώς τοΰ Ελλησπόντου1 2 3). Επίσης εκ τοΰ Ό μ η 
ρου ακόμη γνωρίζομεν, δτι ή Θράκη ήτο ή κοιτίς τής οργιαστικής λατρείας 
τοΰ Διονύσου (Ίλ. Ζ. 130—140) 3). Ά φ ’ ετέρου έκ τοΰ Ηροδότου (VII 111) 
είναι γνωστόν δτι ό περί τον Αίμον κατσικών Θρακικός λαός τών Βησσών 
ή Βεσσών επί τής ύψηλοτάτης κορυφής τοΰ Αίμου είχε τό μαντεΐόν του. Τύ 
δνομα δέ Βησσός, όπως καί τό Θράξ αυτό, φαίνεται δτι ανέκαθεν εσήμαινεν 
άοιδός, ψάλτης, ίερεύς, ίσως δέ καί αϊ λέξεις ΰρήσκος, θρησκεία νά έχουν 
συγγένειαν προς τό Θράξ, ούτινος ή πρώτη έννοια είναι ή τοΰ ύμνωδοΰ. Διά 
τής τοιαύτης εις τό δνομα τώ)ν Θρακών διδομένης ερμηνείας αίρεται πάσα 
άντίθεσις μεταξύ τών βορείων Θρακών τοΰ Αίμου καί τών Θρακών τής Ε λ 
λάδος καί τό δνομα καθίσταται απλώς θρησκευτικόν εις τε τήν Θράκην καί 
τήν Ελλάδα. Φαίνεται δέ δτι 6 Θουκυδίδης (II 29) κάμνει διάκρισιν μεταξύ 
τής εν Φωκίδι Θράκης καί τής κυρίους Θράκης τών χρόνων του, άλλ° ή διά- 
κρισις αυτή έχει απλώς γεωγραφικόν χαρακτήρα, ούδεμίαν δέ υπαινίσσεται 
εθνολογικήν διάκρισιν μεταξύ τών προϊστορικών Θρακών τής Ελλάδος καί 
τών Θρακών τής μεγάλης Θράκης.

Έκ τής συντόμου ταύτης εθνολογικής άνασκοπής, τήν οποίαν .κρίνο
μεν περιττόν νά μηκΰνωμεν περισσότερον, εξάγεται, δτι τά έθνη τά όποια κα
τώκουν τήν Θράκην κατά τούς αρχαίους χρόνους, οΐ Κίκονες τής Όδυσσείας 
οΐ Μησοί, οΐ Βήσσοι, οΐ Δάκες, οΐ Γέται, οΐ Άγριάνες, τών οποίων άπόγο-

1 ) Π. Καρολίδου είς παράρτημα τής Ελληνικής 'Ιστορίας τοΰ Κ. Παπαρ- 
ρηγοποΰλου (Γόμ. Α' σελ. 421—423).

2) Αύτάρ Θρήκας ήγ’ Άκάμας καί Πείρσος ήρως οσσους ‘Ελλήσποντος άγάρ; 
ροος εντός έέργει (Ίλ.  344—815).

3) Τό Νυσήϊον περί τοΰ οποίου ομιλούν οΐ στίχοι οΰτοι ήτο δρος έν Θράκη,
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νοι θεωρούνται οί εξιλαμισθέντες σλαυόφωνοι Πομάκοι, οΐ Πίερες, οί Βρύ- 
γες, οΐ Παίονες, οΐ Σκυρμιάδαι, οί Νκραιοι, οΐ Σαπαΐοι, οΐ Παιτοι, οΐ Βί- 
στωνες (εκ των οποίων ωνομάσθη ή λίμνη Βιστωνις η Μπουρου ■ γκιόλ), οί 
οΐ Δερσαίοι, οΐ Κορπΐλαι, οΐ "Ηδωνες, οΐ Δΐοι, οΐ Σάτραι, οΐ τό ίσχυρότε- 
ρον και μεγαλύτερον Θρακικόν κράτος ΐδρύσαντες Όδρύσαι και τόσοι άλλοι, 
κατοικοΰντες εΐ: τό ανατολικόν ήμισυ της χερσονήσου τοΰ Αίμου μέχρι τοΰ 
Δουνάβεως, άπετέλουν έ'να λαόν μέχαν ‘) και άρχαιότατον, έ'να των αρχαιό
τερων λαών τής Εΰροόπης, δστις οΰδεμίαν έχει σχέσιν μετά των Προβουλγά- 
ρων τοΰ καθηγητοΰ Ischirkoff3) και των κατόπιν Βουλγάρων. Οΐ Θράκες, 
μετά των Ελλήνων και των "Ιλλυριών είναι οΐ καθαυτό αΰτόχθονες τής χερ
σονήσου τοΰ Αίμου, επηρεάσαντες άρχικώς την θρησκείαν τών λαών τής Έ -  
λάδος, μεταδώσαντες εις αυτήν, ως και οΐ Φρύγε:, και Λυδοι έκ τής δυτικής 
Μικράς "Ασίας, την μουσικήν καί πλήθος μυθικών παραδόσεων, άλλ~ ύπο- 
στάντες από τών ιστορικών χρόνων την επίδρασιν τοΰ κατόπιν εις απρόσι
τον ύψος εξελιχθέντος έλληνικοΰ πολιτισμοΰ διά τών καθ’ ολην την παρα
λίαν τής Θράκης ΐδρυθεισών αποικιών, περί τών οποίων και θά όμιλήσω- 
μεν εις τό επόμενον κεφάλαων. 1 2 *
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1) Κατά τον Ηρόδοτον (Υ 7) «Θρηΐκων 6έ έθνος μέγιστόν έστι μετά γ6 
’Ινδούς πάντων άνθρώποιν, κατά γε γνώμην την εμήν*.

2) Σημ. Διευϋ·. : *0 Ickirkoff καί ό Τζάνωφ. Όμιλών καί γράφων ό Μου-
ταφτσίεφ καθηγ. Πανεπιστημίου Σόφιας, περί αυτών λέγει : «μέ τάς παραδοξολο
γίας μας ημείς οΐ Βούλγαροι καί τάς άλογιστίας αντί νά δημιουργοϋμεν εθνικήν ωφέ
λειαν, δημιουργοϋμεν εθνικήν ζημίαν».



Μ Ε Ρ  Ο  Έ. Β '

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΓΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

'Η  προϊσιορική Θράκη.— Αι αρχαιολογικοί εργασίαι,— Οι τύμ
βοι της Θράκης και τό περιεχόμενον αυτών. — 'Η νεολιθική πε
ρίοδος.— Αι πηγαϊ  τής ιστορίας τής Θράκης, — 'Η άξια ενός έκά-

στου των άρχαίων 'Ελλήνων ιστορικών καί γεωγράφων.

Αΐ πρώται θετικαι πληροφορία περί της ιστορίας της Θράκης αρχί
ζουν μέ την εποχήν τής ίδρΰσεως των επί των παραλίων αυτής ελληνικών 
αποικιών. Διά την προϊστορικήν περίοδον δεν εχομεν άλλο παρά τάς εκ τών 
άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων περισυλλεγομένας μυΟικάς παραδόσεις και τά 
πορίσματα τών μέχρι τοΰδε γενομένων αρχαιολογικών εργασιών. Αΰται είναι 
ατελείς, αλλά τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα είναι τοιαΰτα, ώστε εις τών πρώ
των σαβαρώτερον άσχοληθέντων μέ τήν μελέτην τής αρχαιολογίας και τής 
ιστορίας τής Θράκης, δ Γάλλος αρχαιολόγος Albert Dumont, διευθυντής τής 
Γαλλικής αρχαιολογικής Σχολής 'Αθηνών, οστις έπεσκέφθη τήν Θράκην το 
1869, έγραφε1) τώ 1871 εις έκθεσιν προς τον τότε Γάλλον Υπουργόν τής 
Παιδείας και σοφόν ελληνιστήν Victor Duruy : «Feu de provinces du 
monde antique peuvent faire valoir un titre plus serieux a Tatteution 
de la science contemporaine». (Όλίγαι έπαρχίαι τοΰ αρχαίου κόσμου δυ- 
νανται νά επιδείξουν τίτλον σοβαρώτερον εις τήν προσοχήν τής επιστήμης1 2).

Τό έργον τοΰ Dumont έσυνέχισαν Γάλλοι και ’Άγγλοι αρχαιολόγοι

1) "Η έκύ-εσις τοΰ Albert Dumont (Rapport sur un voyage en Thrace) 
έδημσσιεύΟη έν Παρισίοις εις τά Archives des missions scieutifiques et litterai· 
res, ye serie, t. I l l  p. p. 44:7—515, έν συνεχεία δέ εις τό αύτό περιοδικόν (3e 
serie, τ. I ll  p. ρ. 117—200) ύπό τον τίτλον «Inscriptions et monuments figures 
de Thrace», Τά έργα ταΰτα εξέδωκεν έκ νέου μετά πολλών προσθηκών και βελ
τιώσεων ό Th. Homolle, καί οδτος Δ ευΟυντής τής αυτής Σχολής, ύπό τήν επι
γραφήν «Melanges d ’Archeologie et d’Epigraphies (180—286 καί 307—581).

Περί τής αρχαιολογίας τής Θράκη; έγραψε βραδύτερον (1025) ό G. Seurre, 
εταίρος τής αυτής Σχολής, σπουδαΐον τρίτομον έργον ύπό τον τίτλον «Archeologie 
de Thrace» αποτελούν συμπλήρωμα τής εργασίας τοΰ Dumont.

’Επίσης λίαν ενδιαφέρον είναι καί τό ύπό τον τίτλον «Macedonia. Thrace 
and Illyria» έργον τοΰ Stanley Casson, εταίρου τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχο
λής 'Αθηνών (Oxford, 1926), είς τό όποιον άναφέρεται επανειλημμένος καί ό τήν 
Θράκην πολύ βραδύτερον έπισκεφάείς Joachim Schulze, δημοσιεύσας είς τό γνω
στόν γεωγραφικόν περιοδικόν «Petermanns Mitteillungen Ergauzungsheft» Nr 
253) μακράν μελέτην περί 'Ανατολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης (Gotha 1937 
σελ. 447 μετά πινάκων). Ή  μελέτη αυτή είναι καί τό μάλλον πρόσφατον έργον 
περί Θράκης.

2) Βλ. Melanges d’Archeologie et d ’Epigraphie σελ. 195.
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ένεργήσαντες μελετάς εν Μακεδονία και Δ. Θράκη κατά την διαρκούντος του 
παγκοσμίου πολέμου (1914— 1918) και μετά τούτον διασυμμαχικήν κατοχήν 
τής χώρας. Έκ των ερευνών τούτων εξάγεται’), δτι εν τή Κομπανία, δηλαδή 
εις τό βαθύπεδον τής Κεντρικής Μακεδονίας, ύπήρχον αρκετοί συνοικισμοί 
κατά τήν νεολιθικήν περίοδον. Τον πολιτισμόν τής περιόδου ταύτης θεωρεί 
ό Β. Lank Θρακικόν γραφών : Die hohe neolitkische Kultur der tiie- 
dersen Donaulander war Thrakisch 1 2). Γ0  υψηλός νεολιθικός πολιτισμός 
των χωρών τού Κάτω Δουνάβεως ήτο Θρακικός). Άλλ’ ανθούσα περίοδος 
τού αΐώνος τού χαλκού δεν φαίνεται νά υπήρξαν εν τή Κεντρική Θράκη3 4 5 6 7 8), 
οπού άνευρέθησαν αγγεία ούχί μυκηναϊκού, ώς εν τή κοιλάδι τού ’Αξιού και 
παρά τόν Θερμαϊκόν Κόλπον, άλλα μάλλον συγγενή προς τά τής Θεσσαλίας·1). 
Σχέσεις όμως τών Θρακών μετά τών Ελλήνων τής μυκηναϊκής εποχής διε. 
πιστώθησαν διά τής άνευρέσεως ξίφους έκ τής τρίτης μεταμυκηναϊκής περιό
δου μεταξύ Σόφιας καί Φιλιππουπόλειος f').

Τά λείψανα τής προϊστορικής ταύτης εποχής (αγγεία, δπλα, πελέκεις 
κλπ), άπαντώσιν εις τούς λεγομένους τύμβους (tumuli), περί τών οποίων 
γράφει έκτενώς 6 Gasson (i). Οΰτοι έχουν βάσιν ελλειψοειδή καί ύψος 12—15 
μέτρων, κατά τόν Wace ’). Τήν ύπαρξιν αυτών ειχον παρατηρήσει ήδη ο! 
από τού 1840 έπισκεφθέντες τήν Θράκην γεωγράφοι. Κατά τούς G. Seure 
καί Ν. Degrant, (Exploration de quelques tells de la Thrace εν τψ Bul
letin de Correspondance Hellenique, 1906 (σελ. 356 καί εξής) ύιπάρχουν 
καθ’ ολην τήν Θράκην (δηλαδή καί εις τήν σημερινήν Βουλγαρίαν) 10.000 
περίπου τύμβοι *). Κυρίως όμως παρατηρούνται παρά τήν Νικόπολιν, εις

1) Joachim Schulze, Neugriechenland, 110.
2) Pauly - Wissova, Realencyklopadie, XI, p, 415. *0 Lenk άναφέρεται 

Καί έ ί ς  τόν Schuchgart, Altenropa 155, 283, ως καί ε ι ς  τόν Wilke παρά Ebert, 
Reallexikon II, 208.

3) S. Gasson, Macedonia, Thrace and Illyria, p. 135.
4) S. Gasson, loc. cit.
5) 'Ως έσημεκόσαμεν ήδη (σελ. 26) τά ξ'φη τής Θράκης γνωρίζει καί ό Ό 

μηρος άναφέρων αυτά Ιπαινετικώς. "Εν Θρακικόν φύλλον ώνομάζετο «Μαχαιροφό- 
ροι». Είναι φυσικόν, οτι οί Θράκες, οΐτι.νες ειχον πλούσια ορυχεία, τά δποΤα ύπερη- 
σπίζοντο πεισμόνως, κατεΐχον τήν τέχνην τής κατεργασίας των μετάλλων (Η ρο
δότου II 176).

6) S. Gasson, loc. cit. itt —175-
7) A. J. B. Wace, The mounts of Macedonia (Annual Britisch School of 

Athens, 20, 1913 - 14 σελ. 123—132.
8) Ό  Seure καί ό Degrancl αναφέρουν ολικόν 8.500 γνωστών τύμβων έν 

Βουλγαρία. Βλ. Έπιτύμβιον Χρ. Τσούντα έπίμετρον XT' τ. Άρχ. Θρ. Θησ. με
λέτην Μυρτ. Άποστολίδου περί χωμάτοιν καί τάφων σ. 319—344.

Πέντε μεγάλοι τύμβοι ύπαρχον εις άπόστασιν 5 περίπου χιλιομέτρων άπό 
τής Τυρολόης'τρεϊς άλλοι παρά τοΰ Έργίνην, οί τελευταίοι οΰτοι προϊστορικοί.
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την πεδιάδα της Σόφιας και εις την τοϋ Καζανλίκ, δηλαδή εις την Β. Θρά
κην, ήτις δΰναται νά όνομασθή χώρα των τύμβων. Πολλάκις εύρίσκονται 
τοιοΰτοι πλησίον νεκροταφείων, ωσάν το μέρος τοΰτο νά έχρησίμευε προς 
ταφήν των νεκρών και κατά την παναρχαίαν εκείνην εποχήν ‘). Κατά τον 
G asson  1 2 3) ή κοιλάς τοΰ Στρυμώνος περιέχει μόνον τρεις προϊστορικούς χώ
ρους, ενφ ούδεις τοιοϋτος άπαντά εις τήν κοιλάδα τοϋ Νέστου, μεταξύ δέ 
τοΰ Νέστου και τοΰ "Εβρου εύρίσκεται μόνον εις (εν Μάκρη). Έ π ΐ  τής άρι- 
στεράς δμως όχθης τοΰ 'Έβρου, εις τήν Αίνον, υπάρχει μέγας και έξέχων 
τοιοϋτος. Άνατολικώς τοΰ "Εβρου οί τύμβοι γίνονται συχνότεροι, ιδιαιτέ
ρως δέ εις τήν Ανατολικήν Θράκην. Και ό Gasson ανάγει τούς τύμβους 
τούτους εις τήν νεολιθικήν περίοδον ή εις τήν χαλκού ή και εις άμφοτέρας 
ενώ άλλοι θεωρούν αυτούς ώς προερχομένους έχ τής χαλκολιθικής λεγομένης 
περιόδου.

Τοιούτους τύμβους είδε και ό τήν Άν. Μακεδονίαν και Δ. Θράκην 
προ ολίγων ετών έπισκεφθε'ις Schulze εις τήν παραθαλασίαν περιοχήν τής 
Κομοτινής a). Είναι στρογγύλοι γήλοφοι διαφόρων διαστάσεων ύφους 1 —12 
μέτρων φαίνονται δέ εκτεινόμενοι παραλλήλως προς τήν παραλίαν τής πε- 
διάδος Ξάνθης—Κομοτινής έ.ξ =Α. προς Δ. Άπαντώσι μόνον εις τάς πεδιά
δας, ώς άλλως τε ολοι οΐ τύμβοι τής Θράκης εύρίσκονται εις τά βαθΰπεδα. 
'Ως οϊ προηγουμένως έ.ςετάσαντες τούς τύμβους, και ό Schulze θέτει το ζή
τημα, εις τί έχρησίμευον οί γήλοφοι ούτοι. Είναι τάφοι διά τούς νεκρούς 
τών άνωτέρων τάξεων, είναι φυλάκια και χιλιομετρικοί δεΐκται ή υψώματα 
διά τά διά πυρών σήματα^(φρυκτωρίας) τής εκστρατείας τοΰ Ξέρξου, διά τών 
όποίοον θά άνηγγέλλετο εις Περσίαν ή κατά τών Ελλήνων νίκη 4 5) ;

Προς λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου έγένοντο δύο άπόπειραι προς 
ταξινόμησιν τών τύμβων, μία υπό τοΰ A. J. Β. Wace 6) και μία υπό τοΰ 
L. Rey ϋ). Κατά τήν πρώτην ταξινόμησιν υπάρχουν έν Μακεδονίμ τρεις

1) A. Dumont, loc. cit. σελ. 199.
2) S. Gasson, loc. cit. 125)126.
3) Joachim Schulze, loc. cit. p. 11.
4) Επειδή οί περισσότεροι τών τύμβων τής Θράκης εύρίσκονται κατά μή

κος τών μεγάλων οδών ή παραλλήλως προς τήν κοίτην τοΰ "Εβρου, όπετέθη οτι οί 
γήλοφοι ούτοι ήσαν στρατηγικά σημεία καί δτι ήγέρθησαν προς έξασφάλισιν και 
Φρούρησιν τών μεγάλων οδών. Kux1 άλλους ήσαν σταθμοί πρός μεταβίβασιν ειδή
σεων διά σημάτων ή πυρσών περί εχθρικών εισβολών Ούτω λαμβάνοντες εγκαίρως 
γνώσιν οί αύτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου παρεσκευάζοντο πρός έπίθεσιν ή άμυναν. 
Τό σύστημα τοΰτο ύπήρξεν επί Βυζαντινών καί έν Μ. Άσίφ. Ώς γνωστόν δέ ήτο 
έν χρήσει καί κατά τον Τρωικόν Πόλεμον. Βλ. καί Ά χ .  Σαμο&ράκη : Ιστορία τής 
Θράκης, ΙΑ', σελ. 132—140.

5) British School of Athens, XX σελ. 124 —132, ένθα εις σελίδα 125 παρα
τίθεται πΐναξ Μακεδονικών τύμβων.

6) L. Hey, Ees premiers habitats de la Macedoine (1921) σελ. 8 —20. Τι-
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τΰπ:οι : τύπος Α', μικροί κωνικοί γήλοφοι βάσεως κυκ?ακής ΰψους μέχρι 16 
μέτρων δντες ως φαίνεται τάφοι της ιστορικής περιόδου. Τόπος Β \  ωοει
δείς τύμβοι φθάνοντες μέχρις ΰψους 13— 16 μ. αναγόμενοι είς την προϊστορι
κήν περίοδον. Τόπος Γ',εύρεΤς γήλοψοι με κορυφήν επίπεδον, έ'χοντες έκτασιν 
στρεμμάτων τινών, άποδειχθέντες δτι ανήκουν εις τήν ιστορικήν περίοδον 
καί δεικνόοντες τοποθεσίας συνοικισμών και πόλεων ελληνικών, άλλοι δέ και 
βυζαντινών. ’Άλλοι τόποι τύμβων είναι ό συναντώμενος επί τών όρέων και 
έπι τών κλιτυων τών ενδιαμέσων κοιλάδων. Είναι γνωστοί εν τή Β. Θράκη, 
ιδία δέ εις τήν περιοχήν τής Φιλιππουπόλεως. Φαίνεται, δτι οΐ προϊστορικοί 
κάτοικοι τής χώρας και οΐ Θράκες έπροτίμων διά τούς συνοικισμούς των τά 
βαθυπεδα, αλλά δεν υπάρχουν θετικώτερα διδόμενα περί τών αρχαίων τού
των συνοικισμών τής Θράκης, οΐτινες, ώς είναι γνωστόν έκ του Ηροδότου 
( 16), έξετείνοντο και έπι λιμνών, άποτελοΰντες λιμναίος οικήσεις, βασιζο- 
μένας έπι «ικρίο^ν επί σταυρών υψηλών έζευγμένων έν μέση τή λίμνη, έσο- 
δον έκ τής ηπείρου στενήν έχόντων μια γέφυρα».

Οΐ τύμβοι, δπου ήνοίχθησαν μεθοδικώς καί υπό τήν έπίβλεψιν αρ
χαιολόγων, έφερον εις φώς πλεΐστα δσα ευρήματα, τά όποια έπέτρεψαν ΐκα- 
νάς εικασίας περί τής προϊστορίας τής Θράκης, δίδοντα οΰτω δίκαιον είς 
τον Dumont ’) δστις εγραφεν, δτι «οΐ τύμβοι οΰτοι έγκλείουν τήν ιστορίαν 
τής χώρας». Μεταξύ άλλων ζητείται να διευκρινισθή μέχρι ποιου σημείου 
υπάρχει σχέσις μεταξύ τών ευρημάτων τής Θράκης καί τής μυκηναϊκής τέ
χνης. Άλλ’ αΐ έκ τούτων μέχρι τοΰδε συλλεγεΐσαι πληροφορίαι είναι άσα- 
φεΐς, μή διαφωτίζουσαι έπαρκώς τήν προϊστορίαν τής Θράκης, μηδέ καν τήν 
οδόν, ήν ήκολοόθησαν έν τή μεταναστευτική αυτών κινήσει οΐ Θράκες, περί 
τής οποίας πιστεύεται γενικώς, δτι ήτο ή έκ Β. προς Ν.

ΤΙ μόνη θετικωτέρα πηγή περί τής προϊστορικής καί ιστορικής πε
ριόδου είναι οΐ αρχαίοι "Ελληνες καί Λατίνοι ιστορικοί, και αυτούς παραθέ
τουν δλοι οΐ περί Θράκης είδικώς γράψαντες ήμέτεροι και ξένοι. ΓΩς έκ τού
του, άς μάς έπιτραπή νά άπαριθμήσωμεν τάς πηγάς ταυτας ενταύθα μετά 
συντόμου σημειώσεως περί τής αξίας μιας έκάστης έξ αυτών, λαμβάνοντες 
ώς βάσιν κυρίως τάς έπ’ αυτών κρίσεις τοϋ "Αγγλου Casson 2), προσθέτον-

νές τών υπό τοΰ Rey περιγραφομένων τύμβων άνεσκάφησαν έπιφανειακώς κατά 
τόν παγκόσμιον πόλεμον. Είς πίνακα τών ευρημάτων τής προϊστορικής περιόδου ό 
Casson (Col. cit 168—174) δίδει τά εξής διά τήν Δυτικήν Θράκην : Παρά τήν 
Ξάνθην χαλκαΐ καί άλλαι διακοσμήσεις έξ Όσμάν Έρέν καί άλλων χωρίων τών 
περιχώρων τής Ξάνθης (αιών τοΰ σιδήρου), άπαντα τά άγορασθέντα υπό τοΰ ίδιου 
τό 1921 καί 1922 καί άποκείμενα ήδη είς τό Μουσεΐον τής ’Οξφόρδης (σελ. 172). 
’Επίσης (σελ. 174) καί μή έξερευνηθέντα τύμβον παρά τήν Αίνον άνήκοντα είς τήν 
νεολιθικήν περίοδον ή είς τόν αιώνα τοϋ χαλκού.

1) Albert Dumont, loc. cit. σελ. 91.
2) S. Casscni : loc. ut. σελ. 260—282. Άνσφερόμεθα δέ είς ξένον κυρίως
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τες δμως και τον 'Όμηρον, τον όποιον παραλείπει οΰτος, αν καί, ως εϊδομεν, 
τόσον ή Ίλιάς δσον και ή Όδΰσσεια δίδουν ΐκανάς πληροφορίας περί Θρά
κης και Θρακών ')■

Έ κ  των ιστορικών καί γεωγράφων έχομεν πρώτον Έκαταιον τον 
Μιλήσιον, τον διασημότερον τών προ τοΰ Ηροδότου «λογοποιών» ή «λογο
γράφων», γράψαντα κατά τάς άρχάς του 5ου π. X. αϊώνος την «Γης περίο
δον», κατόπιν περιηγήσεων ή «περιόδων» εις πολλά μέρη τοΰ τότε γνωστού 
κόσμου. Etc τον Έκαταιον, ούτινος τά έργα άπωλέσθησαν, άναφέρεται κυ
ρίως Στέφανος ό Βυζάντιος εις το «Περί πόλεων και δήμων» προαναφερθέν 
λεξικόν αΰτοΰ. Φαίνεται δτl ό Έκαταΐος ειχεν ακριβή γνώσιν τών παραλίων 
τοΰ Βορείου Αιγαίου, ως εξάγεται έκ τών υπό τοΰ Στεφάνου παρατιθεμέ- 
νων τοπωνυμίων τής Χαλκιδικής και τοΰ Παγγαίου. Έκ τούτων εξάγεται, 
δτι ή Σερμυλία (ή Σερμύλη), ή Δρΰς, ή Σμίλα, ή Λίπαζος και ή Γαληψός 
ύφίσταντο ήδη από τοΰ τέλους τοΰ 6ου π. X. αιώνος. Δεν είναι δυνατόν νά 
διαπιστωθή επί ποιων προηγουμένων πηγών έβασίσθη ό Έκαταΐος. Τό γε- 

* γονός, δτι αναφέρει μόνον πόλεις και θρακικά φΰλα τών παραλίων δέον νά 
θεωρηθή ως άπόδειξις τοΰ δτι ό αρχαίος οΰτος λογοποιός έπεσκέφθη ό ίδιος 
τά περί ών γράφει παράλια. "Αν, ώς ύπετέΟη * 1 2), έταξίδευσεν εις τον Εΰξει- 
νον, ασφαλώς θά επεσκέφθη εις έν τών ταξειδίων του τά βόρεια παράλια 
τοΰ Αιγαίου, άφοΰ άλλως τε ή 'Ιωνία ευρίσκετο τότε εις την πυκνήν εμπο
ρικήν επικοινωνίαν μετά τών θρακικών ακτών. Περί τής αξίας τών πληρο
φοριών τοΰΈκαταίου δεν είναι δυνατόν νά λεχθή τι μετά βεβαιότητος, διότι 
δ,τι περιεσώθη εξ αΰτοΰ μετεδόθη εις ημάς διά Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, 
δστις πιθανόν καί νά ήλλοίωσεν ή παρενόησε τά μέχρις αΰτοΰ διατηρηθέντα 
αποσπάσματα.Είναι δμως αρκετόν δτι ό Έκαταΐος μάς διέσωσε ονόματα καί 
τοπωνύμια μή γνωστά άλλοθεν. Καί είναι επίσης ενδιαφέρον, δτι ό Στέφανος 
άρύεται από τοΰ Έκαταίου περισσότερα παρ'δσα από πάσαν άλλην άρχαίαν 
πηγήν, εξαιρέσει τοΰ Ηροδότου. Δικαιολογείται δθεν τό συμπέρασμα, δτι ή 
«ΓΙεριήγησις Ευρώπης» τοΰ Έκαταίου ήτο έργον λεπτομερέστατον καί χρη- 
σιμώτατον, τουλάχιστον γεωγραφικώς μέχρι τής εποχής τοΰ Στεφάνου.

’Έρχεται κατόπιν ό πατήρ τής ιστορίας 'Ηρόδοτος ό ’Αλίκαρνασσενς. 
Αί κυριώτεραι πληροφορία!, τάς οποίας δίδει περί τής ιστορίας καί τής 
γεωγραφίας τών Β. ακτών τοΰ Αιγαίου καί τής Θράκης έν γένει, περιέχονται 
εις τά εξής μέρη τών «'Ιστοριών» του : α) Γενικά τινα περί Θράκης εις 
τό Ε \  βιβλίον (κεφ. 1—10), εις τά όποια προστίθενται δσα γράφει περί

συγγραφέα, διότι δεν άσπαζόμεθα την περί των πηγών τούτων γνώμην συγχρόνου 
ήμετέρου γράψαντος ιστορίαν τής Θράκης.

1) Τούς Θράκας ονομάζει ό "Ομηρος «δικαιοτάτους ανθρώπων» (Ίλ. Ν. 7) 
ένθα ο ί νΑβεοι σελ. 43 θεωρούνται κατά τινας μεν Θράκες, κατ’αλλους δέ Σκύθαι.

2 ) Βλ. σελ. 12.
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Πα ιόνων (κεφ. 12 — 1δ) και έκτοπίσεως αυτών εις ’Ασίαν, επίσης δε και 
περί ιών λιμναίων οικήσεων, β) Εις to Ζ βιβλίον (κεφ. δΒ— 59 και 108 — 
127) γεωγραφικοί πληροφορίαι περί των βορείων παραλίων τοϋ Αιγαίου εις 
τά περί της πορείας του Ξέρξου έκ τοΰ 'Ελλησπόντου προς την Θέρμην. 
Ενταύθα δίδονται δγδοήκοντα πέντε έν συνόλφ ονόματα φυλών ή τοπωνυ
μία, αρκετόν δηλαδή γεωγραφικόν υλικόν. Ή  άπάντησις εις το ζήτημα τοϋ 
πόθεν ήρύσθη ό 'Ηρόδοτος τάς πληροφορίας του δεν είναι τόσον δύσκολος 
δσον διά τον Έκαταΐον. Έ κ των υπό Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου περισωθέν- 
των είκοσι και ενός ονομάτων φυλών και τόπων τοϋ Έκαταίου οκτώ μόνον 
εύρίσκονται εις τον Ηρόδοτον, όλα δε εις την Χαλκιδικήν. Επομένως είναι 
«πιθανόν νά έχρησιμοποίησεν ό Ηρόδοτος εις εύρεΐαν κλίμακα τό υλικόν 
τοϋ Έκαταίου, τύν όποιον και αναφέρει εν II 143, V 36 και 125, VI 137, 
μή δεχόμενος ένίοτε τάς πληροφορίας του. Έ κ τής λεπτομεροϋς περιγραφής 
τής πορείας τοΰ Ξέρζου, ήτις φαίνεται σαφής και ακριβής από γεωγραφικής 
άπόψεως, επιτρέπεται ή εικασία, ότι ό 'Ηρόδοτος έχρησιμοποίησε πηγάς καί 
σημειώσεις περσικάς.

Κατόπιν τίθεται τό ζήτημα άν ό πατήρ τής ιστορίας γράτρη περί των 
θρακικών παραλίων έξ αυτοψίας. Ή  άπάντησις εις τό ερώτημα τοϋτο είναι, 
μάλλον προβληματική. "Αν καί συχνάκις καί πολλαχόθεν βεβαιοϋται, ότι ό 
'Ηρόδοτος έταξείδευσεν εις Θράκην καί Μακεδονίαν, δεν υπάρχει άμεσος 
άπόδειξις τής γνώμης ταΰτης, διότι αι περί Θάσου άμεσοι καί προσωπικοί 
γνώσεις του δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθοϋν ως αποδείξεις τοϋ ότι έπεσκέ- 
φθη καί τήν θρακικήν ήπειρον. 'Υπάρχουν όμως λόγοι νά πιστευη κανείς, 
ότι ό Ηρόδοτος έγνώριζε καλώς μέρη τινά τουλάχιστον τής Θράκης. Ή  πε
ριγραφή του τής περί τάς εκβολάς τοΰ "Εβρου Γαλαϊκήςτών Κικόνων είναι 
τόσον σαφής καί άνταποκρίνεται τόσον προς τήν γεωγραφικήν πραγματικό
τητα, ώστε δέον ασφαλώς νά ύποτεθή ότι ό Ηρόδοτος έπεσκέφθη τά μέρη 
εκείνα. Ή  περιγραφή τών παραλίων από τοϋ Μέλανος κόλπου μέχρι τοϋ 
Σερρείου ακρωτηρίου δεικνύει ότι εγεινεν υπό προσώπου ταξειδεύσαντος εκ 
τής χερσονήσου ίσως μέ σημεΐον έκκινήσεως τήν «Καρδίαν» (Καρδίην) εις 
Αίνον. Ή  περιγραφή τοϋ Δορίσκου καί τής πεδιάδος ( V59), άν καί σύν
τομος, είναι ζωηρά καί ακριβής. Περιηγητής μή ΐδών τό μέρος εκείνο θά τό 
περιέγραφεν άνευ λεπτομερειών, ως π. χ. αναφέρει ό 'Ηρόδοτος (1,193) τον 
Ταρτισσόν τής ('Ισπανίας), τύν όποιον δεν εΐδε. Καί έξ άλλων χωρίων, ώ; 
π. χ. τών περί τών Σατοών, οιτινες «οϋδενός τών ανθρώπων υπήκοοι έγέ- 
νοντο, δσον ημείς ϊδμεν, άλλά διατελεϋσι μέχρις έμοϋ αίέν ό'ντες ελεύθεροι 
μοϋνοι Θρηΐκων», ώς καί τά περί τής όδοϋ, τήν οποίαν ήκολουθησεν ό Ξέρ- 
ξης («τήν δέ οδόν ταυτην, τή βασιλεύς Ξέρξης τον στρατόν ήλασε, ούτε συγ- 
χέουσι Θρήικες, οϋτ’ επισπείρουσι, σέβονται τε μεγάλως τό μέχρις έμεϋ) δει
κνύουν άνθρωπον γράψαντα έξ αυτοψίας, δστις έπεσκέφθη τά παράλια τούλά-
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χιστον από τοϋ Δορίσκου μέχρις "Ακάνθου (επί τής χερσονήσου του 3'Αθω). 
Καί την γνώμην ταϋτην ενισχύει ο τροπος, καθ ον ο ιστορικός δίδει υπερ
βολικά: λεπτομέρειας περί τής κατασκευής τής διώρυγος του "Άθω. Τό εργον 
τούτο δεν η το καθ3 έαυιό κάτι τό πολύ σπουδαίον. 'Η υπερβολή οφείλεται 
ϊσοος εις την εντύπωσιν την οποίαν έπροξένησαν αί εργασίαι τής εκσκαφής 
εις τοιις εντοπίους, των οποίων ο θαυμασμός μετεδόθη εις τον 'Ηρόδοτον, 
δταν θά επεσκέφθη τά μέρη εκείνα καί συνδιελέχθη μετά των κατοίκων. Ε
πίσης φαίνεται νά επεσκέφθη την λίμνην Πρασιάδα και την Θέρμην.

Και ήδη ας έλθωμεν εις τον Θονκνδίδην. Μέ τον ιστορικόν τούτον 
βαίνομεν πλέον επί εδάφους πολύ στερεωτέρου παρ" όσον μέ τον Ηρόδοτον. 
Τό κυριώτερον μέρος τής ιστορίας του, είναι τό Β' βιβλίον (κεφ. 95—101), 
οπού υπάρχει άφήγησις τής εκστρατείας τοϋ Όδοΰσου βασιλέως των Θρα
κών Σιτάλκου κατά τοϋ βασιλέως τής Μακεδονίας Περδίκκα. Είναι φανε
ρόν έκ τής σαφούς περιγραφής και εκ τής φΰσεως των διδομένων γεωγρα
φικών πληροφοριών ότι ό Θουκυδίδης γνωρίζει καλώς πολλά μέρη τής Μα
κεδονίας και τής Θράκης. Την Άμφίπολιν και τό Πάγγαιον φαίνεται νά 
γνωρίζη κάλλιστα. Εις αυτόν εύρίσκομεν σειράν δλην τοπωνυμίων και ονο
μάτων Θρακικών φύλων, τά όποια δεν υπάρχουν εις τον Ηρόδοτον. Ούτως 
αναφέρει τούς Λαιαίους (II 96) και τούς ΓΙαναίους (II 101), κατοικοϋντας 
τούς μεν πρώτους κατά μήκος τοϋ "Άνω Στρυμώνος, τούς δέ δευτέρους ολί
γον κατωτέρω τούτων. "Επίσης μαρτυρεί κάποιαν γνώσιν τών άνω στενών 
τοϋ Στρυμώνος προ; την διεύθυνσιν τοϋ σημερινού στενού τής Κρέσνας, και 
αναφέρει θέσεις μη σημειωθείσας προηγουμένως εις τά μέρη εκείνα, ώς τό 
όρος Γκόμβρος καί ό ποταμός "Όσκιος. Φαίνεται γνωρίζων επίσης καλώς τον 
μέσον ροϋν τοϋ Αξιού από τών χαμηλοτέρων στενώιν του (τό σημερινόν Κα- 
ρασοϋλι) μέχρι τών δευτέρων στενών (παρά τό Χούδοβο), δηλαδή τήν εύφο
ρον πεδιάδα; τήν οποίαν κατεΐχον αί έλληνομακεδονικαί πόλεις Είδομένη, 
Γορτυνία, Αταλάντη και Εύρωπός. Καί τήν περιοχήν ταύτην δεν αναφέ
ρουν προηγούμενοι συγγραφείς, σπανίως δέ μνημονεύουν καί μεταγενέστε
ροι, εξαιρέσει τοϋ Πλινίου. Στέφανος ό Βυζάντιος άρύεται τά πλείστα τών 
τοπωνυμίων τής περιοχής ταύτης εκ τοϋ Θουκυδίδου, τον όποιον καί παρα
θέτει εις τινα σημεία. Γενικώς όμως ό ολικός αριθμός τών τοπωνυμίων, 
άανα δίδει ό Θουκυδίδης, δέν είναι μέγας. Αλλά πάντως έ'χομεν εις τον 
Θουκυδίδην, ώς καί εις τον Ηρόδοτον, πηγήν πρώτης χειρός περί Μακεδο
νίας καί Θράκης. Άμφότεροι ήσαν εις θέσιν νά εξελέγξουν τάς σημειώσεις 
τάς οποίας συνέλεξαν έξ αύιοψίας. Εις τά περί τής εκστρατείας τοϋ Σιτάλ- 
κου μάλιστα ό Θουκυδίδης φαίνεται, ότι διέθετεν υλικόν άνάλογον προς τό 
χρησιμέυσαν εις τον 'Ηρόδοτον διά τά περί τής πορείας τοϋ Ξέρξου.

’Άλλος ιστορικός γράψας καί περί Θράκης είναι ό Ξενοφών, τοϋ 
οποίου το 5ον βιβλίον τής «Άναβάσεως» περιέχει προσωπικός σημειώσεις
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περί μιας εκστρατείας εν rfj ’Ανατολική Θράκη. Αί σημειώσεις του είναι εί
δος ημερολογίου ενός στρατιωτικοί', δστις δεν έβλεπε πέραν των αναγκών 
της εκστρατείας, την οποίαν άνέλαβε τεθείς εις την διάθεσιν τοϋ βασιλέως 
των Θρακών Σε λίθου. Το πεδίον της εκστρατείας κείται εις τό άνωθεν τοΰ 
Βυζαντίου τρίγωνον της Θράκης μέ βάσιν την γραμμήν Σαλμυδησσοϋ—Βι- 
σάνθης (Ραιδεστοϋ). Λείπει από τον Ξενοφώντα ή αμερόληπτος περιέργεια 
τοϋ 'Ηροδότου και τά ολίγα περί τών ηθών τών λαών καί τής τοπογραφίας 
τής Θράκης δεν διαφωτίζονται μέ προσθέτους παρεκβάσεις. Έχομεν τά περί 
τοϋ «Δέλτα τής Θράκης», χωρίς νά μανθάνωμεν τί ήτο καί ποΰ έκειτο ακρι
βώς επίσης καί τά περί τοϋ «Ιερού ’Όρους», παρά την Βισάνθην, χωρίς άλ
λην πληροφορίαν. Μανθάνομεν όμως εκ τοϋ Ξενοφώντος, δτι ακόμη αυτοί οΐ 
άγριοι ορεινοί Θράκες ώμίλουν την ελληνικήν γλώσσαν (IV 15). Έ ν  γένει ό 
Ξενοφών γράφει ώς θά έγραφε πολεμικός ανταποκριτής εις τήν εφημερίδα 
του, χωρίς νά λέγη πολλά περί τοϋ λαοϋ τής Θράκης. Το γεγονός δέ, δτι δεν 
άναφέρεται εις προγενεστέρους συγγραφείς δεικνύει, δτι δεν εϊχεν άναγνώσει 
πολλά. Πάντως ελλείψει άλλης ο Ξενοφών παραμένει ή καλλιτέρα πηγή διά 
τήν ’Ανατολικήν Θράκην,

’Έρχονται κατόπιν οΐ άλλοι δευτερεύοντες ιστορικοί. Τοϋ Εφόρου 
(4ος π. X. αιών) διεσώθησαν τόσον ολίγα αποσπάσματα έκ τής «Ιστορίας» 
του, ώστε Στέφανος ό Βυζάντιος τρεις φοράς μόνον τον αναφέρει διά τήν 
Θράκην. Έκ τών σωζομένων δμως φαίνεται δτι ό ιστορικός οϋτος εγνώριζε 
καλώς τους Όδρύσας. Αναφέρει επίσης τά ’Άβδηοα, τον Λίνον, τήν Μαρώ- 
νειαν—’Ίσμαρον καί τον Δάτον, άλλ’ ενδέχεται νά ήρΰσθη τάς πληροφορίας 
του έκ τοϋ 'Ηροδότου καί τοϋ Θουκυδίδου. Έ ν  γένει δέ δϋναται νά θεω- 
ρηθή ώς εΐδικώς αξιόπιστος πηγή διά τά βόρεια παράλια τοϋ Αιγαίου.

Περί τοϋ Θεοπόμπου, τοϋ εκ Χίου ΐστορικοϋ το Δ' π. X. αΐώνος γρά- 
ψαντος συνέχειαν τοϋ Θουκυδίδου (τά «Ελληνικά»), δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
δτι ή ευρυμάθειά του μάς άφήκε σημαντικόν ποσόν ενδιαφερουσών πληρο
φοριών περί τής περιοχής ταϋτης εις τά ολίγα περισωθέντα αποσπάσματα του. 
'Όσα αναφέρει περί τών εθίμων τών Παιάνων, περί τής πόλεως Δάτου καί 
περί τής Ήϊόνος δεικνύουν δτι δ γράφων γνωρίζει τήν περιγραφομένην πε
ριοχήν.Ή μνεία τών Τετραχωριτών μεταξύ τών φύλων τής Θράκης δεικνύει, 
δτι εις αυτόν οφείλει τό δνομα τοϋτο Στέφανος δ Βυζάντιος, δστις άρύεται 
έξ αϋτοϋ καί πολλά άλλα εις τό «Περί πόλεων» λεξικόν του ώς π. χ. είκοσι 
τέσσαρα ονόματα πόλεων καί λαών τών βορείων παραλίων τοϋ Αιγαίου ‘), 
δηλαδή περισσότερα παρ’ όση ερανίζεται από δλους τούς άλλους συγγραφείς. 1

1) Ιδού τά έν λόγω ονόματα : Άγησσός, Άγριεΐς, Άγριάνες. Άδράνη, Άλ* 
λάντη, "Απρος, Βαίτιον, Γαστρωνία, Δανθαλήται, Δρόγγιλον, Ζειρινία, Θέστωροςι 
Καρός κήποι, Κωβρυς, Μελινοφάγοι, Μίλκωρος, Μύκαρσος, Ξηράνιοι, ’Όλυκα, 
Σιρρά, Σκάβιλα, Σκίθαι, Σκύβρος, Τρήρες, Χυτρόπολις.
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Είναι αληθές, ότι πρόκειται περί δευτερευόντοον ονομάτων, άλλα έξ μόνον 
εκ τούτων άναφέρονται και υπό άλλων. Φαίνεται, ότι ό Θεόπομπος ειχεν επί
σης λεπτομερή γνώσιν τής Θεσσαλίας. Αναφέρει πολλά ανέκδοτα, άλλα δεν 
έ'χει μεγάλην αξίαν ως πηγή πρώτης χειρός. "Αν ειχον σωθή τά «Φιλιππικά» 
του, ίσως θά εΐχομεν έξ αυτών περισσοτέρας πληροφορίας περί Θράκης και 
Μακεδονίας. ΙΙερι Θράκης έγραψε καί ό Σιυάβων εις την «Γεωγραφίαν» του 
αλλά των σχετικών κεφαλαίων σώζονται μόνον αποσπάσματα, ούτως ώστε εί
ναι δύσκολον νά κριθή ή αξία των."Αλλως τε φαίνεται οτι ό μέγας ούτος Έλ- 
λην γεωγράφος, δστις έπεσκέφθη τόσα καί τόσα μέρη τού τότε γνωστού κό
σμου, δεν διήλθεν εκ Θράκης, χρησιμοποιήσας πιθανώς άλλας προγενε- 
στέρας πηγάς. Όλίγα μόνον δίδει τοπωνύμια ’) μή υπάρχοντα εις προγενε
στέρους συγγραφείς, τούτο όμως δεν συνεπάγεται τό δτι έταξείδευσεν εις τό 
Βόρειον Αΐγαΐον. 'Η  πληροφορία του, δτι ή Θράκη εΙχεν είκοσι δύο φύλα 
και ήδύνατο νά στρατολογήση 15.000 ίππους και 200.000 πεζούς; φαίνεται 
μάλλον εικασία ή πόρισμα πραγματικής άπογραφής. Στέφανος ό Βυζάντιος 
αναβιβάζει τά θρακικά φύλλα εις 43.

Πληροφορίας περί Θράκης δίδουν και ό Σκύλαξ εις τον «Περίπλουν» 
του, ό Σκύμνος εις την «Περιήγησίν» του καί ό Πτολεμαίος, τού οποίου τό 
γεωγραφικόν έργον περιγράφει τάς οδούς τού κράτους τής Ρώμης. Ό  δέ 
Θεόφρασιος (4ος—3ος αιών π. X.), χωρίς νά εΐσφέρη πολλά εις την ιστο
ρίαν τών βορείιυν παραλίων τού Α’ιγαίου, περιέχει χρησίμους τοπογραφικάς 
λεπτομέρειας ληφθείσας υπό τού φυσιοδίφου τούτου, όταν ήσχολεΐτο μέ την 
βοτανολογίαν κατά την άνά την Θράκην περιήγησίν του.

Εις τούς ανώτερο) πρέπει νά προσθέσωμεν καί τον Ιΐίνδαρον, τού 
οποίου ό έν Όξυρρύγχφ τής Αίγύπτου μεταξύ διαφόρων παπύρων ανακαλυ
φθείς παιάν, δστις συνετέθη διά τούς Άβδηρίτας, αν καί άπολεσθείς έν μέ- 
ρει, έπιχέει ικανόν φώς επί τής ιστορίας τής πόλεως τών Άβδήρων, κατά 
τάς άρχάς τού 5ου π. X. αιώνος, ίσως καί κατά την προηγηθεϊσαν έποχήν. 
Έκ τούτου μανθάνομεν τά περί ιερού τού ’Απόλλωνος Δηρήνου καί τής 
’Αφροδίτης, περί τής ίδρύσεως τών Άβδήρων, περί τής μάχης τού Με- 
λαμφύλλου, καθ’ ήν οί Άβδηρϊται, αφού άπεκρούσθησαν προς τον "Αθω, 
ανέκτησαν την πόλιν των από τών Θρακών. Άναφέρονται καί άλλαι μάχαι 
καί πόλεμοι, ώς καί σχετικός χρησμός, ακόμη δέ καί κάποια εσωτερική στά
σις έν τή πύλει. Έ ν  γένει δέ ό παιάν οΰτος έξεικονίζει τούς αγώνας, τούς 
οποίους κατέβαλλεν ή μεγάλη αυτή ελληνική πόλις, δπως διατηρήση έκάστοτε 
τήν Οέσιν της έπί τών παραλίων τής Θράκης.

Έρχόμεθα ήδη εις τούς Λατίνους ιστορικούς καί γεωγράφους. Εις 1

1) Ταΰτα είναι τά έξης : Κισσός, "Ακρα Δερρις, Κωφός, Κάπρος (λιμήν έν 
Σταγείροις), ΞάνΟεια Κικόνων, Τέμπυρα καί Χαράκωμα Σαμοθράκων (ίσως τά Σα- 
μοθρήκια Τείχεα τοϋ 'Ηροδότου).
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το εργον του Πλινίου υπάρχουν ΐκαναί πολύτιμοι πληροφοριαι περί Μακε
δονίας και Θράκης, ιδία δέ νέα ονόματα1). Δεν φαίνεται νά έπεσκέφθη ό 
Πλίνιος τάς χώρας ταυτας, άλλ" αΐ λεπτομερείς πληροφοριαι του δεικνύουν, 
ότι έχρησιμοποίησε κάποιον εντόπιον τοπογράφον η ιστορικόν.

Ό  Πομπώνιος Μέλας είναι ενδιαφέρων έν τη Cliorographia του 
μόνον διά τάς πηγάς, τάς οποίας παραθέτει. Τό λεγόμενον ύπ" αύτοΰ, δτι 
εκ των κορυφών του Αίμου φαίνεται ό Εΐίξεινος καί ή Άδριατική (II, 17) 
διεψευσθη ήδη υπό τοΰ Στράβωνος. "Ανακριβή είναι και τά περί τοϋ κλί
ματος της Θράκης, μη άνταποκρινόμενα προς την πραγματικότητα. "Άλλη 
τοιαΰτη ανακρίβεια είναι τό λεγόμενον δτι ό "Άθως ητο τόσον υψηλός, ώστε 
ή κορυφή του κεΐται ύπεράνω των νεφών καί ουδέποτε βρέχεται υπό τών 
βροχών, ούτως ώστε ή τέφρα τών επί ταΰτης βωμών, ουδέποτε πλύνεται. Ό  
Casson1 2), παρατηρεί δτι τό εργον τοΰ Πομπωνίου (συμπίλημα) είναι συλ
λογή εξ εσφαλμένων ή κακώς χρησιμοποιηθεισών πηγών.

Έκ τών δευτερευόντων καί μεταγενεστέρων Ελλήνων γεωγράφων καί 
ίστορικώιν Διονύσιος ο Περιηγητής, δστις έγραψε «Περιήγησιν τής γης», 
φαίνεται δτι θά εδιδεν εις τά άπολεσθέντα «Βασσαρικά» του ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας περί τής λατρείας τοΰ Διονύσου έν Θράκη, Μακεδονία καί Ίν- 
δίαις, άν δέ, ώς φρονεί 6 Σουΐδας, δ γεωγράφος ουτος έγεννήθη έν Θράκη, 
παρά τό Βυζάντιον, αί πληροφοριαι του θά είχον ικανήν αξίαν ώ: πηγή
πρώτης χειρός.

Ήγήσιππος'δ έκ Μεκυβέρνης, δστις άγνωστον πότε έγραψεν, άναφέρε- 
ται υπό Διονυσίου τοΰ "Αλικαρνασσέως ώς «διάσημος αρχαιολόγος». Συνέ
γραψε τοπικήν ιστορίαν «Περί Παλλήνης», ή «Παλληνιακά», ή οποία φαίνε
ται περιείχε πολλάς επιχωρίους πληροφορίας. Μετά τοΰτου κατατάσσει Στέφα
νος δ Βυζάντιος καί τον Φιλωνίδην, ίσως καί τοΰτον έκ Μεκυβέρνης. Φαίνε
ται, δτι είναι άλλος παρά τον έπίσης υπό τοΰ Στεφάνου άναφερόμενον Φιλω- 
νίδην τον έκ Δυρραχίου, δστις ήτο "ιατρός. Ό  Στέφανος αναφέρει ώς γρά- 
ψαντα (περί τό 100 π. X.) περί Θράκης καί Άρτεμίδωρον τον "Εφέσιον εις 
τον «ΓΙερίπλουν» ή τά «Γεωγραφοΰμενα» του.

Προκειμένου περί Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, τον όποιον τοσάκις άνα- 
φέρομεν (βλ. σημ. σελ. 22), ουτος (εις τό «Περί Πόλεων καί Δήμων»), γρά
φουν συμπίλημα, χωρίς νά είναι δ ίδιος ιστορικός ή γεοογράορος περιηγηδείς 
τάς περιγραφομένας χώρας, περιπίπτει εις τό λάθος τοΰ νά άναφέρη ενίοτε 
τό δεύτερον όνομα μιας πόλεως ή ενός καί τοΰ αΰτοΰ φΰλου ώς άλλο τοιοΰτον. 
"Επίσης φαίνεται έπινοών ονόματα πόλεων έκ τίον ονομάτων τών επαρχιών

1) Ποταμοί: Apilas. Roedias. ’Όρη: Hypsizorus, Epitus, Algion χαι 
Elaeonomtie. Ώς βλέπομεν, άταντα ταΰτα, άν καί παρατιθέμενα διά λατινικών 
χαρακτήρων, είναι ελληνικά.

2) S. Casson, loc. cit. σελ. 274.
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(π .χ. Κρήστων εκ τοΰ Κρηστωνία, επίσης Βιστωνία, ’Όδρυσα). Εις άλλα 
τοπωνυμία πλανάται καθ’ ολοκληρίαν, ως π χ. είς το "Ορβηλος (τό οποίον, 
ώς γνωστόν, είναι όρος), εις τό Σαρπηδών και τό Σέρρειον (ακρωτήρια), 
Άλλ3 ή άφθονος παράθεσις των πηγών ρίπτει φως επί πολλών λησμονημέ
νων συγγραφέων και επι σκοτεινών γεωγραφικών λεπτομερειών, ούτως ώστε 
αποβαίνει πολλάκις χρήσιμος οδηγός.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ε'

Μ υθικοί καί ηρωικοί χρόνοι.—“Ηρωες και βασιλείς τής Θρά- 
κης.— Κίνηαις Θρακών προς τήν ‘Ελλάδα. — Οί έν Φωκίδι, Βοιω
τία καί ’Αττική Θρακο—Φρνγες.—Μετακινήσεις προς Μικράν 
Α σ ία ν  καί άντιΌ’έτως.— Τί λέγουν οί αρχαίοι συγγραφείς καί 
οί νεότεροι άρχαιολόγοι. — Εναρξις και άνάπτυξις τοϋ άποικι- 

σμοϋ τής Θράκης υπό των Ε λλήνω ν.

Πριν ή έπιχειρήσωμεν νά άνασκοπήσωμεν συντόμως τήν ιστορίαν 
τής Θράκης, είναι ανάγκη νά δώσωμεν ολίγα τινά περ'ι τών προ τής ιστορι
κής περιόδου μυθικών και ήρωϊκών χρόνων, περισυλλέγοντες ταΰτα εκ τών 
ωραίων παραδόσεων, τάς οποίας διέσωσαν οί αρχαίοι ποιηταί καί πεζογρά- 
φοι περί τών ηρώων βασιλέων καί δυναστίϋν τής παναρχαίας Θράκης. Πολ
λών εκ τούτων είναι γνωστά τά ονόματα, ουχί όμως καί ή εποχή καθ’ ήν 
έζων. Πάντως καί τά ολίγα περισωθέντα περί αυτών στοιχεία είναι αρκετά 
όπως δείξουν πόσον ή Θράκη είναι ακόμη από τών μυθικών χρόνων συνυ- 
φασμένη μέ τήν ιστορίαν τής κυρίως Ελλάδος.

Καί πρώτον εχομεν τον μυθικόν Βασιλέα τών Βιστόνων Διομήδην, 
φερόμενον ώς υιόν τοΰ ’Άρεως καί τής Κυρήνης, γνωστόν δέ εκ τών άνθρω- 
ποφάγων ίππων (τοΰ Ξάνθου, τοϋ Δεινού, τοΰ Λάμπου καί τοΰ Ποδάρκους). 
Είς τούτους, τρώγοντας εις φάτνας εκ σφυρηλάτου χαλκοΰ, ερρίπτοντο βορά 
οί ξένοι καί ναυαγοί, οίιινες παρεπλανώντο είς τά βιστονικά παράλια. Ό  
Διομήδης έφονεΰθη υπό τοΰ Ήρακλέους, δτε ούιος, έκτελών τον όγδοον 
άθλόν του, μετέβη είς Θράκην, όπως κομίση εις τάς Μυκήνας τους άνθρω- 
ποφάγους τοΰτους ίππους Είς τον άθλον τοΰτον οφείλεται κατά τήν μυθι
κήν παράδοσιν ή ίδρυσις τής αποικίας τών Άβδήρων, είς άνάμνησιν τοΰ 
φίλου τοΰ Ήρακλέους Άβδήρου, τον όποιον κατεσπάραξαν οί ίπποι τοΰ 
Διομήδους. Ό  μΰθος οΰιο: ένέπνευσεν αρχαίους καί νεωτέρους καλλιτέχνας, 
ώς π. χ. τον Auguste Moreau (1826 —1897) είς πίνακα έπιγραφόμενον «'Ο 
Διομήδης κατασπαρασσόμενος υπό τών ίππων του (Diomede devore par 
ses chevaux, 1866).

’Έχομεν κατόπιν τον Κισσέα. πατέρα τής Εκάβης, συζΰγου τοΰ βα- 
σιλέως τής Τροίας Πριάμου, καί τής Θεανοΰς, ίερείας τοΰ έν Τροία ναοΰ τής
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Αθήνας, κατά δέ τον Βιργίλιον, φίλον του Άγχίσου, πατρός τοΰ Αίνείου, 
Τά περί αΰτοΰ μυθευόμενα ενέπνευσαν τό δράμα τοΰ Εύριπίδου «’Αρχέ
λαος». Κατόπιν τον Μάρωνα, βασιλευσαντα εΐς την πόλιν ’Ίσμαρον της χώ
ρας των Κικόνων παρά την Βιστωνίδα Λίμνην. Ό  Μόρων κατά την ’Οδύσ
σειαν (I 197 — 208), έφιλοξένησε τον Όδυσσέα έπιστρέφοντα εκ Τροίας. ’Από 
τούτου ώνομόσθη, ως λέγεται παρά τοΐς άρχαίοις, και ή Μαρώνεια.

Γνωστός είναι και δ Οΐαγρος, θεωρούμενος ώς αρχαιότατος βασιλεύς 
της Θράκης, πατήρ τού Όρφέως και της Μούσης Καλλιόπης. Κατά τύν 
Βιργίλιον Οΐαγρος ώνομάζετο δ ποταμός "Εβρος, είτε εκ τοΰ βασιλέως της 
Θράκης, είτε έξ δμωνύμου αΰτφ παραποτάμου (Oeagrius Ilebriib). Έ κ  τού 
Όμηρου γνωρίζομεν και τον Πείροον, αρχηγόν των συμπολεμούντων με τούς 
Τρώας Θρακών, έλθόντα έξ Αίνου ’).

’Αλλο ς βασιλεύς των Θρακών, άναφερόμενος υπό τοΰ Όμηρου, είναι 
δ Ρήσος υιός τοΰ ΊΊϊονέως η τοΰ Στρυμόνος *) και της Μούση; Καλλιόπης, 
η τής Ευτέρπης, σύμμαχος και οΰτος τοόν Τρώων. Εΐς την Τροίαν έφθασεν 
ούτος κατά τό τελευταιον έτος τοΰ πολέμου μέ τούς περίφημους καταλεύκους 
(«λευκοτέρους και τής χιόνος») ίππους του, τούς δποίους περιγράφει δ ποιη
τής ώς και την ώραίαν πανοπλίαν του3), δμοίαν τής δποίας δεν πρέπει νά 
φέρουν θνητοί, αλλά μόνον οί αθάνατοι (Ίλ. Κ. 434—440). Μετά τοΰ Ρή
σου ήλθεν εΐς Τροίαν και δ ανεψιός του 'Ιπποκόων «ανδρείος και βουληφό- 
ρος», κατά τον "Ομηρον (Ίλ. Κ. 518).

Σύγχρονος τοΰ Τρωϊκοΰ Πολέμου ήτο και δ βασιλεύς τής Αίνου Πο- 
λυμνήστωρ ή Πολυμήστωρ, εΐς τον όποΐ.ον κατά τον Εΰριπίδην, έστειλε κρυ
φίως ό Πρ ίαμος τον νεώτερον εκ τής Εκάβης υιόν του Πολύδωρον μέ πολ
λούς θησαυρούς, δπως σώση αυτούς έκ τής προβλεπομένης άλώσεως τής 
Τροίας.

’Άλλος μυθικός βασιλεύς τής Θράκης ήτο δ Τεγύριος, άναφερόμενος 
υπό τοΰ ’Απολλοδώρου (III 15, 5), δστις έφιλοξένησε τον Εΰμολπον φυγόντα 
έξ Αΐθιοπείας. Ό  τελευταίος ούτος, έπιβουλευθεΐς τον Τεγύριον, ήναγκάσθη 
νά φύγη εΐς ’Ελευσίνα, έπανελθών όμως εΐς Θράκην συνεφιλιώθη μετ’ αΰτοΰ 
και έγινεν διάδοχός του.

Των εν Δαυλία τής Φωκίδο: Θρακών βασιλεύς ήτο δ Τηρεύς, υιός 
τοΰ ’Άρεως και τής νύμφης Βιστονίδος. Βοηθήσας κάποτε τον βασιλέα τής 
’Αττικής Πανδίονα κατά τοΰ Λαβδάκου, βασιλέως τών Θηβών, ελαβεν ώς 
αμοιβήν την θυγατέρα τούτου ΓΙρόκνην. Τά κατά την ΙΙρόκνην, προς τήν 
δποίαν δεν έφάνη πιστός δ Τηρεύς, αναφέρει εν λεπτομερεία δ Όβίδιος εΐς 1

1) «...Βάλε δέ Θρηκών άγός άνδρών, Πείροος Ίμβρασίδης. δς άρ’ Αΐνοδεν 
είληλούθει» (Ίλιάς, Δ, 519J520).

2) ’Απολλοδώρου A 3, 4.
3) Πρβλ. τήν περιγραφήν τής πανοπλίας υπό Εύριπίδου (Ρήσος 301 καί έξης).
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τάς Μεταμορφώσεις του (VI 433, 679). Τον μύθον τοϋ Τηρέως επραγμα- 
τεύθησαν οί τραγικοί ποιηταί, ως ό Σοφοκλής εις την τραγωδίαν του «Τη- 
ρεΰς», μή σωζομένην πλήν ελάχιστων αποσπασμάτων, εις την οποίαν παρι- 
στ§ τον Τηρέα και την Πρόκνην μεταμορφουμένους εις πτηνά. Γνωστόν δέ 
είναι δτι οί αρχαίοι ώνόμαζαν την άηδόνα πρόκνην.

Κατερχόμενοι μετά τάς αρχαίας αυτάς παραδόσεις περί των μυθικών 
και ηρωικών χρόνων προς τούς προϊστορικούς πάλιν χρόνους, συναντώμεν τά 
περί σχέσεων των Θρακών και Φρυγών προς την Κεντρικήν Ελλάδα, περί 
τών οποίων ώς εΐδομεν, (σελ. 37) όμιλε! ήδη ό 'Ηρόδοτος (VII 73, 
VII 185 κα'ι VI 45). Ό  Θουκυδίδης αναφέρει εν παρόδω (II 22), δτι ή 
Φωκις κατφκεΐτο άλλοτε υπό Θρακών καί προσθέτει, δτι ύπήρχεν εν ’Ατ
τική θέσις καλουμένη «Φρυγία» (II 22). Ό  Ελλάνικος ') γράφει, δτι οί 
Θράκες είσέβαλον κάποτε εις τό βασίλειον τών Μηνυών, έν Βοιωτία, και 
έξεδίωζαν τούς κατοίκους προς την ’Αττικήν. Μεταγενέστεροι συγγραφείς 
αναφέρουν άλλα περί σχέσεων τών Θρακών μετά τής Κεντρικής Ελλάδος, 
άφ’ ενός και μετά τής Μικράς ’Ασίας άφ’ ετέρου. Ό  Στράβων γράφει δτι 
οί μετά τοϋ Εύμόλπου έλθόντες Θράκες κατεΐχον την ’Αττικήν, ενφ δ (Θρά'ξ) 
Τηρεύς έκράτει την έν τή Φωκίδι Δαυλίδα £). ’Αλλαχού άναφερόμενος εις 
τόν ’Αριστοτέλη, λέγει δτι οί Θράκες άνεχώρησαν έ'Ε ’Αβάς τής Φωκίδος, 
όπως εγκατασταθούν εις Εύβοιαν0), δνομασθέντες εκεί ’Άβαντες. Ό  έκ Χαλ
κίδας σχολιαστής Λυκόφρων, παρατιθέμενος υπό Στεφάνου τού Βυζαντίου, 
λέγει δτι ή βοιωτική πόλις Άνθηδών ήτο Θρακικής προελευσεως. Ά φ 5 ετέ
ρου δ Στράβων ισχυρίζεται, δτι δ Κάδμος δ βασιλεύς τών Θηβών απέκτησε 
τόν πλούτον του έκ Θράκης και τού Παγγαίου4), Τάς σχέσεις Θρακών και 
Φρυγών μετά τής Κεντρικής 'Ελλάδος δεικνύουν, ώς εΐδομεν ήδη, και τά 
κοινά τοπωνύμια. Ό  Στέφανος αναφέρει τρεις πόλεις καλουμένας «Νύσαι», 
μίαν έν Θράκη, μίαν επί τού Έλικώνος και μίαν έν Εύβοια. Επίσης «τό
πον τής Οίτης» καλούμενον «Φρυγία» ή «τά Φρύγια» εις τά μεθόρια ’Ατ
τικής καί Βοιωτίας. Τόν «τόπον» τούτον αναφέρει δ Θουκυδίδης εις τήν θέ- 
σιν δπου έγεινεν ή κατά τών ’Αμαζόνων μάχη. Τοπωνύμιον Γεράνεια (Με- 1

1) Fragmenta historicorum graecorum pag. 7 1 : Θράκες ποτέ στρατεύ- 
σαντες κατά τών οίκούντων Όρχομενόν τόν Μινυειον τής Βοιωτίας έξέβαλον αυ
τούς έκεΐδεν.

2) Στράβων (σελ. 321) : «Τήν μέν γάρ ’Αττικήν οί μετά Εύμόλπου Θράκες 
έσχον, τής δέ Φωκίδος τήν Δαυλίδα Τήρεύς». Πρβλ. σελ. 423 : «Δαυλΐς πολίχνιον, 
οπού Τηρέα τόν Θράκά φασι δυναστεΰσαι».

3) Στράβων σελ. 445 : «φησι δ’ ’Αριστοτέλης έξ "Αβάς τής Φωκικής Θρρκας 
όρμηΟ-έντας έποικήσαι τήν νήσον καί έπονομάσαι "Αβαντας τούς έχοντας αυτήν.

4) Σελ. 680: «ό δέ Κάδμου (πλούτος) έκ τών περί Θράκην καί τό Ιΐάγ- 
γαιον όρος».
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γαρίδος) υπήρχε κατά τον αυτόν λεξικογράφον και έν Φρυγία, κατά δέ τον 
Πλίνιον και εν τη Βορειοανατολική Θράκη. Λέγεται δτι Φρΰγες ύπήρχον 
ακόμη και εις Άζανίαν της ’Αρκαδίας, όπόθεν τινές έξ αυτών διέβησαν εις 
’Ασίαν, κατοικήσαντες παρά τον ποταμόν Πέγκαλαν ').

’Ανάλογοι αποδείξεις εύρίσκονται και περί της ύπάρξεως Θρακών, 
Φρυγών και άλλων συγγενών προς αυτούς λαών έν Θεσσαλία. ΙΊερι της 
παρά τά Θεσσαλικά Τέμπη πόλεως τών Άλώων ό Στέφανος λέγει, δτι 
ίδρύθη υπό τών Άλευαδών, οΐτινε; έξεδίωξαν τούς εκεί ευρισκομένους Θρά
κας. Βορείως της Θεσσαλίας, έν Πιερκχ,τά περί Φρυγών λαμβάνουν μορφήν 
μάλλον καθωρισμένην. Έκεΐ, παρά τούς πρόποδας τοΰ Βερμίου ορούς ει- 
χεν, ώς έλέγετο, τούς περίφημους κήπους του Μίδας ό βασιλεύς τής Φρυγίας. 
Και ό Στράβων επαναλαμβάνει τά περί ύπάρξεως Φρυγών παρά τό Βέρμιον 
δρος, αναφέρει δέ άλλον κλάδον «Βρυγων» έν Ήπείρφ.

Τέλος ή μυθική έκστρατεία τών ’Αμαζόνων κατά τής ’Αττικής θεω
ρείται συσχετιζομένη προς τάς περί Θρακών και Φρυγών παραδόσεις '")· Κατά 
τήν φήμην ταΰτην, άναφερομένην καί υπό τοΰ Casson5), αι ’Αμαζόνες ήλ- 
θον διά ξηράς, τάφοι δέ αυτών έδεικνΰοντο έν Σκοτοΰση4). Τετράτβολον άπο- 
διδόμενον εις τήν Ποτίδαιαν δεικνύει κεφαλήν Άμαζόνος, συσχετίζον ούτω 
τάς ’Αμαζόνας τουλάχιστον μέ τήν Χαλκιδικήν R). Ώς γνωστόν, ή έκστρατεία 
αυτή κατά τά Πάρια Μάρμαρα τοποθετείται εις τό 1256—55 π. X.

Έ π ι τη βάσει τών δεδυμέναιν τούτων διετυπώθη ή εξής θεωρία : 
Θράκες υπήρξαν άλλοτε έν Αττική, Βοιωτία, Φωκίδι και Εύβοια μέ θρακι- 
κήν δυναστείαν βασιλεύσασαν έν Δαυλίδι, ίσως δέ και έν Όρχομενφ. Ε π ί 
σης Θράκες υπήρξαν καί έν Θεσσαλία προ τής έμφανίσεως τών θεσσαλικών 
οικογενειών. Ή  παρά τον ’Όλυμπον περιοχή είναι πλήρης παραδόσεων περί 
Φρυγών, οΐ δέ Φρόγες ήσαν και αυτοί Θράκες. Ώς δέ έσημειώσαμεν ήδη 
(σελ. 22), Θράκες και Εύβοεΐς, διαβάντες εις ’Ασίαν εφθασαν μέχρι τοΰ 
Καυκάσου. Ά φ ’ ετέρου έμφανίζονται και αΐ μυστηριώδεις (’ίσως θρακικής) 
καταγωγής ’Αμαζόνες, έκστρατεύσασαι κατά τούς μυθικούς χρόνους έναντίον 
τής ’Αττικής. Πώς δύνανται νά εξηγηθούν δλα ταΰτα ; Ό  'Ηρόδοτος ούδε- 
μίαν δίδει λύσιν. Ό  Θουκυδίδης σιωπά. Ό  Στράβων πειράται νά εύρη κά
ποιαν ?ώσιν τούλάχιστον ενός μέρους τοΰ προβλήματος. ’Εξετάζει τούτο έκ 
τοΰ σύνεγγυς, τόσον από εθνολογικής όσον και από έτυμολογικής άπόψεως 
και παραθέτει, ως εΐδομεν ταυτωνυμίας. Κατά τον αύτόν τρόπον δ Άριστο- 1 2 3 4 5

1) Παυσανίας VIII 4. 3.
2) Βλ, Αισχύλου: «Ευμενίδες» καί Παυσανίας I. 41.
3) S. Casson. loc. cit. σελ. 104—105.
4) Πλουτάρχου : Θησεύς, 27.
5) S. Casson loc. cit. σελ. 104—105.
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τέλης ') έσημείωσεν, δτι ή έν Μυσία τής Μικρασίας πόλις ’Άντανδρος ήτο 
γνωστή ώς Ήδωνίς, ως ΐδρυθεϊσα υπό των εκ Θράκης Ήδώνων. Στέφανος 
ό Βυζάντιος αναφέρει Νίκαιαν εν Βιθυνία, ΐδρυθεΐσαν υπό Βοιωτών και 
επαρχίαν «Φυλλ'ις» εν Βιθυνία και εν τφ Ιϊαγγαίω. Κατά την θεωρίαν λοι
πόν ταυτην, Φρΰγες έξεστράτευσαν εις αρχαιότατους χρόνους εξ Ελλάδος καί 
Θράκης εις Μικράν Ασίαν, τής εκστρατείας δε ταύτης μετέσχον καί Τρώες, 
μεταξύ των όποίιυν κατελέγετο καί ό Πρίαμος, τότε παΐς 2). Ή  εκστρατεία 
αύτη τοποθετείται περί τό 1260 π. X. 'II δε κάθοδος των Θρακών εΐς ’Ατ
τικήν κατά τήν εποχήν τοϋ Εύμόλπου θά είναι προγενέστερα αναγόμενη, 
κατά τά Πάρια μάρμαρα εις τύν 14ον π. X. αιώνα. 'Υπήρξαν κατόπιν καί 
άλλαι μετακινήσεις προς τήν Μικράν ’Ασίαν, ώς ή τών Παιάνων. “Ολα 
ταΰτα ήσαν γνωστά. Άλλ’ ούδείς προ τοΰ Στράβωνος διετύπιυσεν ώρισμένην 
τινά θεωρίαν. Εις τον Στράβωνα πρώτον οφείλεται ή θρακομυσική θεωρία, 
καθ’ ήν ύφίστατο γεωγραφική ένότης μεταξύ τοϋ ανατολικού ήμίσεως τής 
Θράκης καί τής Δυτικής Μικράς ’Ασίας με προεκτάσεις δυτικώς προς τήν 
Άδριατικήν (οΐ Βρΰγοι τής Ηπείρου) καί άνατολικώς μέχρις ’Αρμενίας.

”Αν δμως ό Στράβιυν άπεκρυστάλλωσε τάς κατά τήν εποχήν αύτοϋ 
κρατούσας γνώμας περί τών Θρακο-Μυσών εις ώρισμένην θεωρίαν, άφή- 
κεν ανεξήγητα τά γεγονότα καί τάς παλαιάς παραδόσεις, αΐτινες ιθέτουν εΐς 
σχέσιν τούς Φρύγας με τήν Κεντρικήν Ελλάδα μέχρις ’Αττικής. ’Ακόμη δε 
όλιγώτερον, τόσον αυτός δσον καί οΐ προγενέστεροί του, επειράθησαν νά 
εξηγήσουν τήν έμφάνισιν δυναστείας φρυγικής, τοΰ Πέλοπος, εΐς τήν απ’ 
αυτού κληθεΐσαν Πελοπόννησον. Τά περί τούτου δμως έγνώριζον, φαίνεται, 
οΐ Πέρσαι. Ούτως ό Ξέρξης εΐς τύ συμβούλων τών ΙΊερσών μεγιστάνων, τό 
όποιον θά άπεφάσιζε τήν κατά τής Ελλάδος εκστρατείαν, όμιλεΐ περί τοΰ 
Πέλοπος ώς ΰποτάξαντος τήν Ελλάδα 3). ’Ίσως δέ, ακριβώς διότι τοιαΰτα 
έπίστευον καί διεκήρυττον οΐ Πέρσαι, άπέφευγον νά τά δεχθούν οΐ "Ελλη
νες. Καί ενώ ή κάθοδος τών Φρυγών εΐς ’Αττικήν έθεωρειτο γενομένη διά 
ξηράς, οΐ Πελοπίδαι έπιστεύοντο έλθόντες διά θαλάσσης 4). ’Ακόμη καί τό 
γεγονός τής ύπάρξεως Θρακών έν Θεσσαλία καί Φρυγών έν Πιερία αφίνετο 
υπό τών άρχαίοον άνευ εξηγήσεων. 1 2 3 4

1) Παρατιθέμενος υπό Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου έν λέξει «"Αντανδρος». 
Πρβλ. καί Plinius : Andandros Edonis prius vocat.

2) Όμηρου Ίλιάς : Γ, 184—188: «καί γάρ έγών επίκουρος έών μετά τοΐσιν 
έλέχθην ήματι τό δτε τ’ ή λθον’Αμαζόνες άντιάνειραι«. Τήν σπουδαιότητα τοϋ χω 
ρίου τούτου ύπέδειξεν ό καθηγητής J. L. Myres.

3) ’Ηροδότου (VII 11): «τούς ("Ελληνας) γε καί Πέλοψ ό Φρύξ, έών πα- 
τέροον έμών δούλος, κατεστρέψατο. οΰτω ώς καί ές τόδε αΰιοί τε άνθρωποι καί ή 
γη αυτών επώνυμοι τοΰ καταστρεψαμένου καλέονται».

4) Παυσανίας V 1. 6.
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Νεώτερος γλωσσολόγος, δ Γερμανός Kretsclmer ’), αποδίδει την 
προς την "Ασίαν μετακίνησιν των Θρακών εις εισβολήν των "Ιλλυριών επελ- 
θούσαν κατά τον 13ον π. X. αιώνα. Ή  εισβολή αυτή επέφερε δεινόν κλονι
σμόν τόσον εις τον ελληνικόν κόσμον δσον και εις τον θρακικόν. Οι "Ιλλυ- 
ριο'ι εξεχύθησαν έκ ΒΑ εις τα βορειοδυτικά τής χερσονήσου του Αίμου και 
διετάραξαν τά βορειοδυτικά ελληνικά φόλα.

Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή έλλειψις χοόρου και ή μετανάστευσις θρα- 
κικών φυλών εις "Ασίαν κατά τον 12ον πιθανώς π, X. αιώνα και άφ" ετέ
ρου επιμιξία μετά τών "Ιλλυριών, τής οποίας προϊόν υπήρξαν οΐ Παίονες 
του "Άνω "Αξιου μέχρι τής κοιλάδος του Μοράβα, ήτις και δέον νά δεωρή- 
ται κατά τούς μειέπειτα χρόνους ως τό σύνορον Θρακών και "Ιλλυριών. 'Η 
μεταναστευτική αυτή κίνησις δεν έσταμάτησε τόσον ταχέως. Μία τελευταία 
ισχυρά ώθησις έφερε κατά τον Τον αιώνα τούς Θράκας, προ παντός δέ τούς 
Βιθυνούς, εις Μικράν "Ασίαν, δπου εγκατεστάθησαν εις την βορειοδυτικήν 
γωνίαν, απέναντι του Βυζαντίου.

Τήν περί τών προϊστορικών τούτων μετακινήσεων έξήγησιν θά δώση 
ίσως ή αρχαιολογική επιστήμη. Δυστυχώ)?, ως παρατηρεί και δ Casson 1 2), 
δεν έγιναν εις τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου άλλαι αρχαιολογικά! άνασκαφαί, 
εΐμή μόνον κατά τά τελευταία έτη. "Ενώ ή προϊστορία τής Μικράς "Ασίας 
και τής ΙΙελοποννήσου ήρχισε νά μελετάται από τού 1871 3), τής δέ Κρήτης 
από τού 1896 4). «ϊ πρώται αρχαιολογικά! άνασκαφα! εν Σερβία κα! Βουλ
γαρία ήρχισαν μόλις τό 1898 κα! τό 1900, έν Θράκη δέ μόλις τό 1900 κα! 
εν Μακεδονία τό 1921.

Ώς εκ τής έλλείψεως συστηματικών άνασκαφών τά μέχρι τούδε συμ
περάσματα περ! τής προϊστορίας τών χωρών τούτων δέον νά θεωρούνται ως 
προσωρινά κα! επιδεκτικά τροποποιήσεως κατόπιν νεωτέρων ερευνών. Πάν
τα)? έπεμείναμεν ενταύθα έπ! τών προϊστορικών τούτων κινήσεων τών Θρα
κών προς τήν Κεντρικήν Ελλάδα, διότι κα! εξ αυτών άποδεικνύεται πόσον 
στενοις ήτο από τών άρχαιοτάτων χρόνα)ν συν δεδεμένη ή Θράκη μετά τής 
Ελλάδος.

Μετά τάς αορίστους, άλλ" όχι κα! άμοιρους ενδιαφέροντος πληροφο
ρίας ταύτας περ! τών προϊστορικά))' αυτής χρόνων, αρχίζει ή καθαυτό ιστο
ρία τής Θράκης μέ τήν κατ’ αντίθετον διεύδυνσιν κίνησιν προς τήν Θράκην

1) Ρ. Kretschner : Einleitung in die Geschichte der griechischen Spra- 
clie, σελ. 211, παρατιθέμενος έν Pauly —Wissowa : Realencyclopadie, άρθρον 
Thrake, σελίς 147.

2) Roc. cit. 109.
3) Άνασκαφαί τοΰ Schliemann έν Τροία τφ 1871, έν ΤΰρινΟι καί Μυ- 

κήναις βραδΰτερον.
4) Ύπό τοΰ Sir Arthur E van s.— S. Casson, loc. cit. 109.
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δηλαδή μέ τούς πρώτους “Ελληνας άποίκους, χάρις εις ιούς οποίους ε’ισέδυσεν 
εΐς αυτήν 6 παραλιακός πολιτισμός διά τής ΐδρΰσεως πόλεων. Δεν είναι ακόμη 
θετικώς γνωστόν ποιοι υπήρξαν οι πρώτοι άποικοι. Εις τά ’Άβδηρα και εις 
τήν Θάσον, ως και εις άλλα σημεία τής παραλίας, φαίνεται, δτι οΐ πρώτοι 
έγκαταστάντες ήσαν Φοίνικες, ως άλλως τε ύπέθεσεν ήδη ό Giseke (ΐδε σελ. 
25), επίσης δέ και εις πολλά μέρη τών παραλίων και εις τάς νήσους τής 
κυρίως Ελλάδος. Κατά τήν εκδοχήν ταυτην ή Θάσος έπαιξε σημαντικόν ρό
λον εις χεΐρας τών Φοινίκων. Και τούτο μεν δεν είναι καθ’ ολοκληρίαν βέ
βαιον. Γεγονός όμως είναι δτι αμέσως κατόπιν ήλθον οΐ “Ελληνες. Ή  από 
τών μυθικών χρόνων επικοινωνία τών Ελλήνων μετά τών Θρακών έγινε 
πυκνοτέρα από τών πρώτων ιστορικών χρόνων και άκριβέστερον από τού 
8ου π. X. αιώνος, δτε ή Θράκη κα'ι ιδίως ή Θρακική λεγομένη Χερσόνησος, 
ή αποτελούσα τό ευρωπαϊκόν τμήμα τού Στενού τού Ελλησπόντου, ύπήρξεν 
ό σταθμός τών Αιολέων κα'ι τών ’Αχαιών κατά τήν εις τήν βορειοδυτικήν 
Μικράν ’Ασίαν μετανάστευσίν των, ήτις έπηκολούθησε τήν εις τήν Πελοπόν
νησον επιδρομήν τών Δωριέων. Μετά τάς πρόκας ταΰτας αποικίας έπήλθε 
κατά τον 8ον π. X. αιώνα ό υπό τών Χαλκιδέων πυκνός άποικισμός τής 
Χερσονήσου, ήτις έ.θεωρείτο τό προς Ν. πρόχωμα τής Θράκης και ώνομάσθη 
άπ’ αυτών Χαλκιδική. Τότε εκτίσθη κατά πρώτον ή ΊΤιών παρά τάς έκβο- 
λάς τού Στρυμόνος, χοησιμευσασα κατόπιν ώς έπίνειον τής Άμφιπόλεως. 
’Ήδη από τού 514 π. X. είχε χρησιμοποιήσει αυτήν ό βασιλεύς τής Περσίας 
Δαρειος ώς βάσιν ανεφοδιασμού κατά τήν εναντίον τών Σκυθών εκστρατείαν. 
Καταληφθεΐσα κατόπιν υπό τών Περσών κατά τήν εναντίον τής Ελλάδος 
εκστρατείαν περιήλθε βραδυτερον εις τούς ’Αθηναίους, οιτινες έκράτησαν 
αυτήν μέχρι τού Πελοποννησιακού πολέμου, δτε μόλις έσώθη υπό τού Θου- 
κυδίδου (τού ιστορικού, δστις ήτο και στρατηγός), δταν ό Λακεδαιμόνιος 
Βρασίδας κατέλαβε τήν Άμφίπολιν. Έκδιωχθέντες οΐ ’Αθηναίοι κατόπιν 
έκ τής Ήϊόνος υπό τών Λακεδαιμονίων κατώρθωσαν νά τήν ανακτήσουν 
καί τήν εχρησιμοποίησαν κατά τάς εναντίον τών Μακεδόνων επιχειρήσεις 
των, αλλά βραδυτερον κατέσκαψαν αυτήν οΐ ίδιοι. Κατά τήν βυζαντινήν πε
ρίοδον εμφανίζεται έκ νέου μέ τό δ.νομα Άνακτορούπολις, διατηρηθεΐσα μέ
χρι τού 15ου αιώνος, μεθ’ ο κατηρειπώθη. Ειχεν ίδια νομίσματα. Τά ερεί
πια αυτής, περί τών οποίων έγραψαν προ εκατόν ετών ό Leake και ό Cou- 
sinery, έσώζοντο επί τής ανατολικής όχθης τού Στρυμόνος καί άπετελούντο 
έκ παχέων τινών τοίχων βυζαντινού ρυθμού επί βάσεων ελληνικής εργασίας.

Ό  άποικισμός έσυνεχίσθη υπό τής ’Ερέτριας, ήτις έκτισε τήν Μεθώ- 
νην, καί υπό τών Μεγάρων, άτινα άπέστειλαν τούς άποίκους των καί εις 
βορειοτέρας τής Θράκης άκτάς, ακόμη δέ >̂ αί εις τήν απέναντι ασιατικήν 
παραλίαν, δπου εκτίσθη τό 674 π. X. ή Χαλκηδών, καί μετά 16 έτη τό επί 
τής άντιπέραν ευρωπαϊκής άκρας Βυζάντιον. Φαίνεται, δτι ’Ίωνες, καί δή οΐ

4
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ΓΙάριοι, διέβησαν διά της Θάσου εις Θράκην. Ήκρλούθησεν άθ,ρ,όα συρροή 
Ελλήνων μεταξύ του 750.καί 550 π, X. κυρίως δέ Ίώνων εκ Μικράς. ’Α
σίας μετά την άλωσιν των Σάρδεων υπό Κΰρου τού πρεσβυτέρου (546 π. X.) 
και την καθυπόταξιν της χώρας των ύπο των Περσών. Δεν είναι αληθές 
δτι αΐ άποικίαι αύται τών Ελλήνων ήσαν μόνον έμπορικαί. Οί ’Ίωνες ίδρυ
σαν κατ’ άρχάς μάλλον γεωργικάς αποικίας '), βραδΰτερον δέ καί εμπορικάς. 
Ούτως ίδρύθησαν αι παρσλλήλθ)ς προς την παραλίαν διήκουσαι .πόλεις το 
Κερδυλιον καί ή Άμφίπολις, άνωθεν τής εκβολής τοΰ Στρυμόνος, ή Φάγρης, 
επί ύψούματος ανατολικούς τοΰ κόλπου τοΰ ’Ορφανού, ή Καρία 3 1)2 χμ, 
ανατολικούς τού ’Ορφανού, ή Πέργαμος καί ή Φαιστός, εις την κοιλάδα τού 
Μοσδένου, ή ’Απολλωνία επί τής παραλίας, 5 χμ. ανατολικούς τής εκβολής 
τού ποταμού Μαρμαρά, ή Γαληψός (πιθανώς) παρά τον δρμον των Έλ,ευ-· 
θερών, ή Αίσύμη, πλησίον τού αυτού δρμου. Εις την ένδόχωραν, ύπήρχον 
δλίγαι πόλεις: ή Βέργη έν τή λεκάνη τών Σερρών Δ. τής λίμνης Άχινρύ, η. 
Λραβησκός εις την θέσιν τής Δράμας ή πλησίον αυτής, επί τών·βουνών, αί 
Κρηνίδες, συνοικισμός χρυσωρύχαιν εις την θέσιν τής σημερινής Ράχτσας, 
δπου βραδΰτερον άνεπτΰχθη καί ήκμασεν ή Σκαπτή Ύλη, τά χρυσωρυ- 
χεΐα τής οποίας ήσαν οικογενειακόν κτήμα τού ιστορικού Θουκυδίδου. Άνα- 
τολικοότερον επί τής παραλίας έκειντο τά ’Άβδηρα επί τού ακρωτηρίου Μπατ 
λούστρου, ή Στρΰμη επί τών νοτίων κλιτΰων τού Τσομπάν—Δάγ, ή Μαρώ-. 
νεια ή Όρθογόρεια, επίσης εκεί, 3 χμ. από. τής σημερινής πόλεως προς την 
θάλασσαν, ακριβώς επί τής παραλίας,’Ολίγον περαιτέρω, ή Μεσημβρία (ήτις 
δεν πρέπει νά συγχέεται προς την επί τού Εύξείνου. Μεσημβρίαν), τό Σέρ- 
υειον εις την θέσιν τής σημερινής Μάκρης, ή Τραϊανοΰπολις, μεταξύ τής·, 
σημερινής Άλεξανδρουπόλεως καί τών Φερρών, ή Αίνος εις τάς εκβολάς τού 
"Εβρου. Τά δύο τρίτα περίπου τών ’Ιωνικών τούτων πόλεων έκειντο επί τού 
Αιγαίου, από τών παραλίων τού οποίου οί άποικοι εΐσέδυον εις τό εσωτερι
κόν προς εκμετάλλευσιν χρυσωρυχείων καί άλλων μεταλλείων. Πέραν τής Δυτι
κής Θράκης, οί "Ελληνες άποικοι ίδρυσαν πλείστας δσας άλλας . άνθού.σας 
πόλεις, ών κυριώτεραι ή Μάδυτος, ή Καλλίπολις, τ') ’Ηράκλεια, ή Πέρινθος, 
ή Σηλυβρία, ή Σαλμυδηοός, ή Άγαθούπολις, ή ’Απολλωνία, ή Μεσημβρία, ή 
Άγχίαλος, ή Κά?ωτις, ή ’Ίστρος καί δ Τύρας παρά τάς εκβολάς τού Δουνά- 
βεως κ,λ.π. Σπουδαιοτέρα πόλις τών παραλίων τής Δ. Θράκης, κέντρον τής 
εμπορικής κινήσεως τής δλης Μακεδονίας καί Θράκης ήσαν τά ’Άβδηρα, 
κείμενα επί τού μόνου ύψούματος τής παραλίας, μεταξύ τών εκβολών τού Νέ
στου καί τής εκβολής τής λίμνης Βιστωνίδος (Μπουρού—Γκιόλ), επί τών λό
φων, οίτινες προεκτείνονται προς τήν, θάλασσαν σχηματίζοντες τό άκρωτή- 
ριον Μπαλούστρα, Εις τήν θέσιν εκείνην εύρίσκεται σήμερον κάποιον πα- 1

1) J. Schulze ένθ·. άν. σελ. 412.
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ρεκχλήσιον έν μέσφ αγρών, εντός των οποίων υπάρχουν ερείπια τειχών, κέ
ραμοι και θραύσματα αγγείων. Ή  πόλις έκειτο επί λόφων ΰψουμένη ϋπερ- 
θεν τοϋ προς Β. έλους.5A. και Δ. ύπήρχον όρμοι προστατευόμενοι φυσικώς. 
Κατά την περιγραφήν τοϋ εκ Πετρουπόλεως αρχαιολόγου R eg e lJ), «ή πόλις 
άπετέλει έν συνολον κεκλεισμένον εις σχήμα τετραγώνου, δριξομένου εκ τών 
τριών πλευρών υπό τής θαλάσσης καί έκ τής τετάρτης από μέρους τής ξηράς 
υπό σειράς λόφων». Είχε περιφέρειαν δυναμένην να διανυθή εντός 1 1)2 
ώρας. Ή  θέσις της ήτο λίαν ευνοϊκή διά πόλιν παράλιον διεξάγουσαν εμπό
ρων. Ταΰτην ίδρυσε λαός δστις, έξασκών την ναυτιλίαν, ηλθεν εκ τής θα
λάσσης. Δεν είναι θετικώς γνωστόν ποιοι ήσαν οΐ πρώτοι άποικοι. ’Ίσως 
νά ήτο άρχικώς άρχαΐον φοινικικόν εμπορεΐον. Βραδύτερον, ίσως προ τοϋ 
ιωνικού άποικισμοϋ, κατφκήθη υπό Λοκρών. Πιθανόν θεωρείται ότι την 
ιδρυσεν δ Κλαζομένιος Τιμήσιος περί τό 656 π. X. Καταστραφεισα υπό 
Θρακών άνεκτίσθη υπό άποίκων εκ τής Ελληνικής νήσου Τέω, άναπτυ- 
χθεΐσα τότε ταχέως εις άκμάζουσαν πόλιν εμπορικήν. ’Εκτός όμως τής εμπο
ρικής αυτών σπουδαιότητος τά ’Άβδηρα ήσαν καί σπουδαίου κέντρον πνευ
ματικής κινήσεως καί ακτινοβολίας τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμοϋ. Παρά την 
παροιμιώδη άμβλΰνοιαν τών κατοίκων της2), τών ’Αβδηριτών, ή πόλις τών 
Άβδήρων έγέννησε πολλούς διασήμους άνδρας τής ελληνικής διανοήσεως. 
Άβδηριται ήσαν ΈκαταΤος δ φιλόσοφος, κριτικός καί γραμματικός τών ’Α
λεξανδρινών χρόνων—ούχί Έκαταΐος δ Μιλήσιος, δ ιστορικός, ώς γράφουν 
εσφαλμένους τινές τών ήμετέρων καί ξένων εν άλλοις δέ καί τό Konversations' 
lexikon τοϋ Brockhaus κ. ά. — Πρωταγόρας, δ καί εκ τού Πλάτωνος γνω
στός, «διδάσκαλος παιδευσεως καί αρετής» καί διάσημος σοφιστής, επί πάσι 
δέ δ φιλόσοφος Δημόκριτος δ έπικληθείς Γελασίνος (γεν. τώ 470 π. X.), 
διότι πάντοτε ήτο φαιδρός, δ πρώτος από του Ε ' π. X. αίώνος ύποπτευσας 
την συστασιν τής ύλης καί διατυπώσας ύποτυπωδώς την περί ατόμων θεω
ρίαν καί τά περί εξελίξεως τών δντων, τά δποΐα ανέπτυξαν οΐ νεώτεροι φυ
σιολόγοι από τοϋ Δαρβίνου, τοϋ Buchner, τοϋ Haeckel καί εντεύθεν. Καί, 
θά διηρωτάτο κανείς, αφού τά ’Άβδηρα εγέννησαν τοιοΰτους μεγάλους μυ- 
στας τής ανθρώπινης σκέψεως, πού οφείλεται ή περί άμβλυνοίας τών ’Αβ
δηριτών φήμη; Τό ερώτημα θέτει καί δ Schu lze8), ας μάς έπιτραπή δέ νά 1

1) Regel: Abdera (Mitteilung des deutscken Archaologiscken Institute, 
Athen 12, 1887, 16 I). ώς παρατίθεται υπό toO Schulze (σελ. 209).

2) Αί περί άμβλυνοίας τών 'Αβδηριτών φήμαι ήγαγον τον διάσημου γέρμα· 
νόν ποιητήν καί μυθιστοριογράφον Wieland εις τό νά γράψη τό υπό τον τίτλον 
«Die Abderiten» «καί βραδύτερου» Gesckiclite der Abderiten κωμικόν μυθιστόρημά 
του τό όποιον μετεφράσθη ελληνιστί υπό τοϋ Κ. Κούμα υπό τόν τίτλον «Τών 'Αβδη
ριτών ή Ιστορία» καί έτυπώθη έν Βιέννη τό 1827.

3) "Ενθ. άν. 210.
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π;αραθέσωμεν ενταύθα παρεμβατικώς την γνώμην του. Ό  Γερμανός συγγρα- 
φεύς άναφέρεται πρωτίστως εις πληροφορίαν του 'Ιπποκράτους, καθ' ην αΐ 
συχνάί εν τη πόλει επιπολάζουσαι νόσοι παρέλυον την δΰναμιν της σκέψεως, 
ώς και εις τον Ίουβενάλην, καθ’ δν δ αήρ των Άβδήρων ήτο βαρύς. 
Ταΰτα θεωρεί δ Schulze ώς δεικνυοντα ότι από τής εποχής εκείνης 
ή περιοχή των Άβδήρων εμαστίζετο υπό τής ελονοσίας, ή δποία και σήμε
ρον λυμαίνεται τον τόπον. Κατά [ταΰτα ή παροιμιώδης παρά τοΐς άρχαίοις 
άμβλΰνοια των Αβδηριτών δεν ήτο συμφυής προς τον χαρακτήρα ή τάς 
πνευματικός δυνάμεις των. Τουναντίον το γεγονός, δτι τόσοι διάσημοι άν- 
δρες έγεννήθησαν εις τά Άβδηρα αποτελεί μαρτυρίαν περί τοΰ ανώτερου 
πνευματικού επιπέδου τής ελληνικής ταυτης αποικίας, ώς άλλως τε καί των 
άλλων ελληνικών πόλεων τής Θράκης, αίτινες διεδραμάτισαν τόσον σπου- 
δαΐον πρόσωπον καί εις τήν πολιτικήν ιστορίαν τής κυρία)ς 'Ελλάδος. 
Άλλη ενδιαφέρουσα ήμας σήμερον αποικία ήτο ή «Νεάπολις» επί 
τής θέσεως τής σημερινής Καβάλλας. Φαίνεται δτι οΐ πρώτοι οΐκισταί αυτής 
ήλθον εκ Θάσου. ‘Η αποικία ύφίστατο ήδη από τοΰ 500 π. X. Άπό τοΰ 
463 ήτο ανεξάρτητον μέλος τής αμφικτιονίας Αθηνών—Δήλου, ήκμασε δε 
τότε ώς παραθαλασσία πόλις καί διετέλεσε σύμμαχος τών Αθηνών καί κατά 
τό 378—377 π. X. Επίσης, όταν Φίλιππος δ Μακεδών ήπείλησεν αυτήν, 
εζήτησε βοήθειαν άπό τών Αθηνών άλλ’ επί τέλους ύπετάγη εις τον Φίλιπ
πον, ώς καί ή Άμφίπολις καί οΐ Φίλιπποι, κατόπιν δέ εις τήν Ρώμην. 'Υπό 
τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν εμφανίζεται ώς Χριστοόπολις, χρησιμεΰουσα 
ώς λιμήν διαμετακομίσεως διά τό μετά τής Μικράς Ασίας έμπόριον, Έκεΐ- 
θεν διέβη καί δ Ά ραψ γετογράφος Idrissi, δταν έπεσκέφθη μεταξύ άλλων 
χωρών καί τήν Μικράν Ασίαν κατά τύν 12ον μ. X. αιώνα.



Ή  ελληνική Θράκη 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

‘Η  δρασις τών ελληνικών άποικιών τής Θράκης. —Σχέσεις καϊ 
έπικοινωνίαι Θρακών καϊ 'Ελλήνων.— Έ πιγαμ ία ι Θρακών και 
’Αθηναίων. — Έξελληνισμός τής Θράκης.—c Ελληνικά νομίσματα 
και ελληνικάI έπιγραφαί, ελληνική τέχνη,— Θραξ βασιλεύς ώς 
'Έλλην ποιητής. — Σ υμμαχία ι Θρακών καϊ ° Α θηνώ ν.— Το βααί- 
λειον τών Ό δρυσώ ν .— Θράκες εις τόν στρατόν 3Αλεξάνδρου τον 
Μ εγάλου ,—'Η ρωμαϊκή κατάκτηοις.— Καϊ ύπό ταύιην ή Θράκη 

παρέμεινε έξελληνισμένη.

Διά της ΐδρύσεως τών Ελληνικών αποικιών ήρχισαν πυκνά! σβέσεις 
και επικοινωνία μεταξύ τών Θρακών καρτών Ελλήνων. Αΐ σχέσεις αΰται 
ήσαν ούχ! μόνον εμπορικά! και πολίτικα! άλλ" ακόμη κα! οικογενειακής φύ- 
σεως. Λόγφ τών συχνών επιγαμιών μεταξύ τών δύο λαών πολλο! διάσημοι 
άνδρες τών "Αθηνών ειλκον την καταγωγήν έκ Θράκης η έγεννήθησαν εκ 
γυναικών καταγόμενων έκ Θράκης. Ό  ένδοξος "Αθηναίος στρατηγός Μιλτιά
δης, περ! της έν Θράκη δράσεως τοΰ οποίου γράφομεν κατωτέρω, συνεζεύ- 
χθη την θυγατέρα τοΰ βασιλέως τών Θρακών "Ολόρου. Ό  Θεμιστοκλής, ό 
καταναυμαχήσας τούς Πέρσας εις την Σαλαμίνα, είχε μητέρα Θράσσαν ’)· 'Ο 
διάσημος στρατηγός τών ’Αθηναίων Τιμόθεος, υιός τοΰ Κόνωνος, τοΰ οποίου 
ή στρατιωτική δράσις ήρχισε μέ την νέαν κατά θάλασσαν συμμαχίαν τών 
’Αθηναίων (378 π. X ), ήτο επίσης υιός Θράσσης. Ό  γνωστός φιλόσοφος 
κα! ρήτωρ "Αντισθένης, ιδρυτής τής σχολής τών Κυνικών, έγεννήθη κα! ου- 
τος εκ μητρός Θράσσης, 'Ο διάσημος "Αθηναίος στρατηγός Ίφικράτης κα! 
Θράσσαν μητέρα είχε κα! τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέως τών Θρακών Κότυος 
ένυμφεύθη. Ό  δέ Θουκυδίδης, ό μεγαλύτερος ιστορικός δλων τών αιώνων, 
ήτο υιός τοΰ Θρακός "Ολόρου, πολιτογραφηθέντος έν Άθήναις, απογόνου 
ομωνύμου αύτώ βασιλέως τής Θράκης, ενώ άφ" ετέρου δ "ισχυρότερος τών 
βασιλέων τής Θράκης, δ Σιτάλκης, ένυμφεύθη τήν αδελφήν τοΰ Νυμφοδώ
ρου, σημαίνοντος 'Έλληνος τών "Αβδήρων Ό  "Αθηναίος στρατηγός Χαρί- 
δημος, άποσταλεΐς εις Θράκην, όπως ρύθμιση τά πολιτικά της ζητήματα 
προς όφελος τών "Αθηναίων, έλαβε κατά τό παράδειγμα τοΰ "Ιφικράτους 
ώς σύζυγον τήν αδελφήν τοΰ βασιλέως τών Θρακών Κερσοβλέπτου. "Αλλά 
κα! δ τελευταίος ούτος έλαβε σύζυγον Έλληνίδα κα! τά τέκνα του εΐχον όλα 
σχεδόν έλ?νηνικά ονόματα.

"Άλλοι διάσημοι "Ελληνες καταγόμενοι έκ Θράκης, έκτος τοΰ έξ Άβ- 
δήρων φιλοσόφου Δημοκρίτου κα! τοΰ έκ τής αυτής πόλεως σοφιστοΰ Πρω

ί) «Άβρότονον Θρήϊσσα γυνή γένος, αλλά τεκέσθαι τόν μέγαν “Ελληνα φημι 
Θεμιστοκλέα» λέγει σχετικόν επίγραμμα τοΰ ποιητοΰ Άμφικράτους παρατιθέμενον 
ύπό τοΰ Πλουτάρχου (Βίος Θεμιστοκλέους).
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ταγόρα, ήσαν δ φιλόσοφος Λεύκιππος, δ εκ Σηλυβρίας ιατρός Ηρόδοτος, δ 
διάσημος γλυπτής Παιόνιος, τοϋ δποίου γνωστή είναι ή Νίκη, δ άγγειογρά- 
ψος Βρΰγος, δ εκ Καρδίας άρχιγραμματεύς τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου Ευ
μενής, δ πολυμαθής εκ Βυζαντίου γραμματικός Διονύσιος, δ διάσημος λό
γιος τής ’Αλεξάνδρειάς ’Αριστοφάνης δ Βυζάντιος και πλεΐστοι άλλοι.

Έκτος δμως των οικογενειακών δεσμών και άλλαι ποικίλαι σχέσεις 
συνέδεον τούς δυο λαούς. Πολλοί "Ελληνες είχον κτήματα έν Θράκη. Ό  
Πεισίστρατος, δ τύραννος τών ’Αθηνών, είχεν εμπορικός σχέσεις μετά τών 
Θρακών τής περιοχής τών χρυσωρυχείων και αργυρωρυχείων τής κοιλάδος 
τοϋ Κάτω Στρυμόνος, έκτος δέ τούτου έστρατολόγει εκεί και μισθοφόρους 
στρατιώτας '). Μιλτιάδης δ Κυψέλου, θειος τοϋ μαραθωνομάχου Μιλτιάδου, 
περί τοϋ δποίου γράφομεν ανωτέρω, φυγών εξ ’Αθηνών, έγκατεστάθη εις 
την Θρακικήν χερσόνησον και έκτισεν εκεί τείχος προς συγκράτησιν εχθρι
κών επιδρομών. Ό  Θουκυδίδης είχεν έν Θράκη εις τήν λεγομένην Σκαπτήν 
"Υλην, απέναντι τής Θάσου, χρυσωρυχεία, κτήμα του οικογενειακόν 1 2 3), οπού 
και άποσυρθείς έγραψε τήν αθάνατον ιστορίαν του, κατά πάσαν δέ πιθανό
τητα εκεί καί έτάφη. Ό  ’Αλκιβιάδης είχε κτήμα μέ πύργον παρά τήν Βι- 
σάνθην τής Άνατ. Θράκης, άπεκαλειτο δέ εΐρωνικώς πολίτης Θράκης.

«Ούτως δ ελληνικός τρόπος τοϋ ζήν καί δ ελληνικός πολιτισμός έπέ- 
δρων πανταχοϋ επί τών παραλίων καί εΐσεχώρουν εις τό εσωτερικόν» (So 
wirkte griechisclie Lebensart und Kultur iiberall an der Kuste und 
drang ira Innern )Β). ’Ήδη από τοϋ 6ου π. X. αΐώνος τά θρακικά φϋλα 
τοϋ Κάτω Στρυμόνος έκοπτον νομίσματα κατά τά μιλησιακά και εύβοϊκά 
πρότυπα. Ούχί δέ μόνον άντέγραφον τούς τύπους τών ελληνικών νομισμάτων 
οί Θράκες ηγεμόνες, άλλ’ έχρησιμοποίουν καί "Ελληνας τεχνίτας προς χάρα- 
ξιν καί κοπήν αυτών, διότι, ώς παρατηρεί δ Casson4), ούδέν τύ βαρβαρικόν 
παρατηρεΐται επί τών έλληνοθρακικών τούτων νομισμάτων. Ούτως οι τύποι 
τής ελληνικής Μαρωνείας τυγχάνουν πολλής εύνοιας μετά τήν εποχήν τοϋ 
Σιτάλκου (δος αιών), οί δέ τύποι τής Θάσου είναι κοινότατοι. Παραδόξως 
οΐ τύποι τών Άβδήρων είναι σπάνιοι. Ή  πόλις τών Κυψέλων ("Υψαλα), 
ήτις έγεινεν επί τέλους πρωτεύουσα τών Όδρυσών, έκοπτεν ίδια νομίσματα. 
Τά αρχαιότερα Θρακοελληνικά νομίσματα είναι τά τοϋ Σπαροδόκου, άδελ- 
φοϋ τοϋ Σιτάλκου, τοϋ δποίου υπάρχουν τοιαϋτα αργυρά τύπου Όλύνθου 
καί επί τών δύο όψεων, άνήκοντα πιθανώς εις τό πρώτον ή τό μέσον μέρος 
τοϋ δευτέρου ήμίσεως τοϋ 5ου π. X. αΐώνος καί χρησιμεύσαντα ίσως προς

1) “Αριστοτέλους : ΆΦηναίων Πολιτεία 15.
2) Βλ. Θουκυδίδου : IV 105 καί Πλουτάρχου : Κίμων 4.
3) Pauly— Wissowa: Real—Encyklopadie, σελ. 418, Τόμ. 11. Πρβλ. Περί 

ελληνικής επιρροής έν Θράκη καί G. Seurre, Revue archeologique, 1922, 49.
4) S. Casson, ένθ. άν. 195,



πληρωμήν Ελλήνων μισθοφόρων ’)· Ά φ ’ ετέρου ωραιότατα κτερίσματα τά
φων προέρχονται άπό τόν 6ον π. X. αιώνα 1 2 3 4). Παρόμοια κοσμήματα είσή- 
γοντο εξ Ελλάδος κατά τόν δον αιώνα, εύρεθέντα εντός τάφων 8). Ή  ελλη
νική έπίδρασις καταφαίνεται κατά τρόπον προξενοϋντα βαθυτάτην έντύπω- 
σιν επί χρυσού δακτυλίου, δστις φέρει Θρακικήν επιγραφήν μέ ελληνικά 
γράμματα ή. Ό  δακτύλιος ούτος ανάγεται εις τό πρώτον ήμισυ τοϋ 5ου 
αιώνος. ‘Ο H i r t 5) λέγει, οτι αΐ λέξεις τής επιγραφής είναι γραμμέναι εις 
δυο έξαμέτρούς, ούτως ώστε έχομεν οΰχι μόνον ελληνικήν γραφήν, αλλά και 
Ελληνικόν μέτρον. Άγγεΐον έκ τάφου τοϋ 4ου αιώνος 6 *) φέρει τήν επι
γραφήν : ΚΟΤΥΟΣ ΕΓ ΓΗ ΙΣΤΩΝ, δπερ έξηγήθη ώς «Κότυος έγγηϊστών» 
(δυναστών). ’Ίσως αί λέξεις νά είναι άφιέρωσις. ’Άλλοι χωρίζουν τήν λέξιν 
εις : Κότυος έγ (=έν) γή ιστών (δηλαδή τά δυο αγγεία ήσαν έν τή γή). Έ ν  
συμπεράσματι δυνανται, παρατηρεί δ τήν ιστορίαν τής Θράκης έν τή Real
encyklopadie τοϋ Pauly γράφων Β. Lenk (σελ. 419), νά λεχθούν τά εξής 
διά τήν προ τής εισόδου τών Θρακών εις τήν ιστορικήν εποχήν περίοδον : 
«'Ολόκληρος ή παραλία μετ’ αυτής δέ και ή θάλασσα ήσαν εις Έλληνικάς 
χεΐρας, Αί τύχαι τοϋ λαοϋ, δηλαδή τών πολλών μικρών καί μεγάλων φύλων 
έκρίνοντο καθ’ ολοκληρίαν εις τό εσωτερικόν».

Προϊόντος δμως τοϋ χρόνου ή ελληνική επιρροή διεδίδετο και εις τό 
εσωτερικόν, ώς δέ θά ίδωμεν, οΐ βασιλείς τής Θράκης συμμετεΐχον τοϋ πο
λιτικού βίου τών ελληνικών μητροπόλεων, τασσόμενοι ιδία ώς σύμμαχοι τών 
’Αθηναίων. Σημειωτέον δτι αΐ ελληνικά! άποικΐαι εΐχον εν τή εσωτερική 
διοικήσει των τό σύστημα τής μητροπόλεώ: των. Οϋτω τόσον εις τούς αρ
χαίους συγγραφείς όσον και εις τάς άνακαλυφθείσας αρχαίας έπιγραφάς, 
γίνεται λόγος περί δήμου, βουλής ή γερουσίας και άλλων αρχών. Έν Άβδή- 
ροις ύπήρχον νομοφύλακες, έν Βυζαντίου άγορανόμοι και ίερομνήμονες, έν 
Όδησσω (Βάρνη) ΐεροποιοί, γενικώς δέ πολιτάρχαι, δρφανισταί, έπιμεληταί, 
οικονόμοι, στρατηγοί, κ. ά. Συνηνοϋντο δέ πλείονες τής μίτος άποικίαι, ώς 
και αί μητροπόλεις των, εις συνομοσπονδίας, καλουμένας «κοινά» (τά), ών 
έπισημότερον ήτο τό τής Θρακικής χερσονήσου, άποτελούμενον έκ τών πό
λεων Άλωπεκονήσου, Έλαιοϋντος, Μαδύτου, Σηστοϋ, Φλαβιουπόλεως και 
τών απέναντι ασιατικών ακτών τοϋ Ελλησπόντου (Άβύδου και Δαρδάνου),

1 ) S. OaS'son, ενθ*. άν, 197- ’ . »
2) Bogdan Filoff: Arcliaologische Jahrkiiclier 1930, 322.
3) Bogdan Filoff: Bulletin de TIns'titut arkeologique Bulgare παρά Pauly: 

Realeuc3Tdopadie ένΦ.'άν.
4) Kretscher : Glotta V[ 74. VII, 86 έν P au ly  : Realencyklopadie, 418.
5) Iiirt : Indogermaniscke Forscliungen (XXXVII 209), sv Pauly Real

encyklopadie, ^18. ’ : * ' ’ , ' '
6) G. Seurre: Revue Archeologique, 1922.'61 .—Bogdan Filoff: Roraiscke

Mitteilungen, 1917, 53, έν Pauly Realencyklopadie, σελ. 418 τ. 11,
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καί ή τοϋ Κοινού τής έπί τοΰ Εύξείνου Πενταπόλεως (Όδϊίσσοϋ, Καλλάιι- 
δος, Μεσημβρίας των Τόμων και τής Απολλωνίας). Τούς Θράκας και ιδίως 
τούς εν Θράκη "Ελληνας άποίκους, εκτός τής λατρεία; των κοινών θεών εις 
κοινά ιερά, συνέδεον κοινοί αθλητικοί αγώνες, ώς τα Πυθία τής Φιλιππου- 
πόλεως, τα Διονυσία τών Άβδήρων, τά Βοσπόρια, τελούμενα παρά τον Βό
σπορον, τά πρύς τιμήν τής Θρακικής θεάς Κοτυττοϋς Κοτύττια και τά προς 
τιμήν τής Θρακικής Άρτέμιδος—Βενδίδος Βενδίδεια. Πάντως διά τής έγκα- 
ταστάσεως τών ελληνικών αποικιών εις τά παράλια τής Θράκης συνετελεΐτο 
ή διάδοσις τοϋ ελληνικού πολιτισμού μετά τής ελληνικής γλώσσης καθ’ δλην 
τήν Θράκην. Κατά τήν ελληνιστικήν λεγομένην περίοδον ή ελληνική είχε τό
σον διαδοΟή, ώστε ήτο εν χρήσει ώς επίσημος γλώσσα καί εις τά δημόσια 
έγγραφα, ακόμη καί εις τήν άνω Κοιλάδα τού "Εβρου, ώς δεικνύει επιγραφή 
τού 3ου π. X, αΐώνος ’). ’Ήρχισε δε κυρίως ό γλωσσικός έΗελληνισμός 
τών Θρακών από τών Μακεδονικών χρόνων καί συνεπληρώθη κατά τούς 
πρώτους χρόνους τής βυζαντινής εποχής. Εις τήν Μικράν "Ασίαν δ εξελληνι- 
σμός τόαν εκεί Θρακών συνετελέσθη ταχύτερον. Ό  Στράβων, άκμάσας, ώς 
γνωστόν, κατά τον Ιον μ, X. αιώνα, λέγει περί τών Θρακών τής Β. Δ. Μι
κρά; ’Ασίας, δτι μέχοι τής ρωμαϊκής κατακτήσεως τά περισσότερα τών εθνών)
τούτων έχασαν ή άπέβαλον !) καί τά όνόματά των καί τάς διαλέκτους των. 
Λατινικά! επιγραφαί είναι σπάνιαι. Έκ τών βορείων Θρακών οΐ Γέται καί 
οι Δάοι (Δάκες) απέκτησαν ώς γλώσσαν των τήν λατινικήν, διότι οϊ Ρω
μαίοι ίδρυσαν πολλάς στρατιωτικά; και εμπορικά; αποικίας, εις τάς παρά 
τον Δούναβιν χώρας. Έ ν τή κυρίως Θράκη παρά τήν Ελληνικήν έχρησιμο- 
ποιεΐτο καί Θρακική διατηρηθεΐσα περισσότερον μεταξύ τών ορεινών φύλων 
καί εις τά δλως απόκεντρα μέρη. Φαίνεται δτι οί Βησσοϊ διετήρησαν τήν 
γλώσσαν αυτών περισσότερον, μέχρι τοϋ 6ου μ. X. Αΐώνος. (Am langsten 
bis zum 6 Jalirhundert erhielt sich die Sprache anscheinend bei dem 
Volke der Bessen)/H πλήρης δέ γλωσσική άπορρόφησις τής επιχωρίου γλώσ- 
σης συνετελέσθη, ώς έν Μικρά ’Ασία, διά τοϋ χριστιανισμού (Die vollige 
Aussaugung der einheimisehen Sprache ist, wie in Kleinasien, durch 
das Christentum bewirkt worden) 9).

Πόσον ή ελληνική γλώσσα επεκράτει έν Θράκη δεικνύει καί το γεγο
νός δτι, δταν δ βασιλεύς τής Περσίας Δαρεϊος διελαύνων διά τής Θράκης 
κατά τήν έναντίον τών Σκυθών εκστρατείαν του (513 π. X.), ήθέλησε νά 
διαιώνιση τήν διάβασίν του, εστησε παρά τάς πηγάς τοΰ ποταμού Τεάρου, 
παραποτάμου τοϋ Κονταδέστου, εΐσβάλλοντο; εις Άγριάνην, παραπόταμον 1 2

1) Βλ. Pauly : Realencyklopadie, t. 11, 403, ένθα λέγεται: Eine In·
schrift zeigt, dass um 300 v. Clir. das griechische fiir offentlliche Urkunden 
bereits im oberen Hebrosthal in Gebrauch war.

2) Στράβων IB, 542. 3) Schulze : “Ενθ’ dv,
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τοΰ 'Έβρου, στήλην, επί τής οποίας έχαράχθη ελληνιστί και περσιστί επι
γραφή έν ή αΰτοεπαινεΐται ό άσιάτης βασιλεύς λέγουν : «...άπίκετο ελαύνουν 
επί Σκύθας στρατού άνήρ άριστός τε και κάλλιστος, Περσέων τε και πάσης 
τής ηπείρου βασιλεύς» ’)·

"Αλλη άπόδειξις τής διαδόσεως τής ελληνικής γλώσσης μεταξύ των 
Θρακών είναι, δτι Κότυς ό Ε', εις χών τελευταίων Όδρυσών βασιλέων τής 
Θράκης, κατελέγετο μεταξύ των καλλίτερων Ελλήνων ποιητών και είναι δ 
μόνος εστεμμένος (βασιλεύς) ποιητής τής ελληνικής άρχαιότητος. "Έγραψεν 
αρκετά εμμετρα συγγράμματα, χών οποίων δυστυχώς ούδέν διεσώθη. Τό άνά- 
κτορόν του ήτο έντευκτήριον τών λογίων 'Ελλήνων και Λατίνων, έκ τών 
οποίων πολλοί αφιέρωσαν εις αυτόν εμμετρα συγγράμματα. Ίον θαυμασμόν 
του προς τον Κότυν διά τά ωραία ελληνικά ποιήματά του έξέφρασε και ό 
"Οβίδιος, εξόριστος τότε εις Τόμους (Tomi, Κωνστάντζα) τής σημερινής Δό- 
βρουτζας, εις τον βασιλέα τούτον, δστις τού άπέστειλε μίαν συλλογήν του.

"Ακόμη καί δταν ή Θράκη ήτο ρωμαϊκή επαρχία, επίσημος γλώσσα τής 
Θράκης ήτο ή ελληνική. Επιγραφή άνακαλυφθεΐσα εν Πίζφ, εις άπόστασιν 
70 χ.μ. Β. τής Φιλιππουπόλεως, περιέχει αναφοράν καί έδικτον τού ληγά- 
του Sincinnius γεγραμμένην ελληνιστί 1 2 3). "Εκτός τούτου οΐ Θράκες έγραφον 
εις τήν Ρώμην ελληνιστί,

"Ακόμη καί πολιτικοί καί στρατιωτικά! συμμαχίαι δεν ήσαν σπάνιαι 
μεταξύ Θρακών καί "Αθηναίων."Επιγραφή εύρεθεΐσα επί τής Άκροπόλεως “) 
αναφέρει συμμαχίαν τών "Αθηναίων μετά τού βασιλέα»: τών "Οδρυσών Εύ- 
ρυζέλμιδος, δστις εστειλεν επί τούτφ πρεσβείαν εις "Αθήνας. "Ανάλογος συν
θήκη είναι ή ύπογραφεΐσα μεταξύ τού βασιλέως τών Θρακών Κερσοβλέπτου 
μετά τού "Αθηναίου στρατηγού "Αθηνοδώρου, διά τής οποίας δ Θράξ ήγε- 
μών, δεχθείς τάς προτάσεις τών "Αθηναίων ώμοσε προς τούς 'Αθηναίους καί 
τούς αδελφούς του καί άνεγν.ώρισεν, δπως τό βασίλειον τής Θράκης άνήκη 
από κοινού εις τούς τρεις αδελφούς, διηρημένον εις τρία, δλα δέ νά διατε- 
λοΰν υπό τήν προστασίαν τών "Αθηναίων 4). Διεσοόθη επίσης δλίγον ήκρω- 
τηριασμένον καί τό κείμενον τής αυτής φαίνεται συνθήκης συμμαχίας 5) με
ταξύ τών "Αθηναίων καί τών τριών υιών τού βασιλέως Κότυος Κερσοβλέ
πτου (γραφομένου εν τή επιγραφή «Κερσεβλέπτου»), Βηρισάδου καί "Αμα-

1) Ήροδ. IV 91. Τά λείψανα τής στήλης ταύττ]ς μετά ιχνών τής επιγρα
φής άνεκαλύφθησαν, ώς λέγεται, τό 1915.

2) G. Seurre : Voyage en Thrace, Temporium de Rizos έν τφ Bulletin 
de Correspondance hellenique, T. XXII, σελ. 472 καί 520 ένθα παρατίθεται 
σειρά δλη όμοιων ελληνικών επιγραφών τής Β. Θράκης.

3) «ΑρχαιολογικήΈφημερίς», έτος 1890 σελ. 161. «Αρχαιολογικόν Δελτίον» 
1889 σελ. 204.

4) Δημοσθένους κατά 'Αριστοκράτου: 170.
5) «’Αρχαιολογική Έφημερίς» 1886 σελ. 98.
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δόκου, οΐτινες έστερξαν την συνθήκην, πρυτανευθεΐσαν υπό των ’Αθηναίων, 
των όποιων είχον ανάγκην, άιε διαφερόμενοι προς άλλήλους (358 π. X.). 
Συχνάκις οί Αθηναίοι άπένεμον εις τούς βασιλείς των Όδρυσών διαφόρους 
τιμάς, ώς χρυσούν στέφανον καί Άλλης. 'Ανάλογων τιμητικών διακρίσεων 
ήξιοΰντο οϊ Θράκες ηγεμόνες και εκ μέρους τού ίεροϋ των Δελφών, τοΰ με
γαλύτερου, ώς γνωστόν, θρησκευτικού, άλλα καί πολίτικου κέντρου της Ε λ 
λάδος, Την πρώτην άνάπτυξιν τών ελληνικών αποικιών της Θράκης καί τών 
εξελληνιζόμενων πλέον Θρακών ανέκοψε προς στιγμήν ή επιδρομή τών Περ- 
σών υπό τον Δαρειον έκστρατεΰσαντα τό 513 π. X. κατά τής ,‘Σκυθίας. Ό  
άσιάτης βασιλεύς, είχεν ελκυσθή εις τήν. Θράκην υπό τών χρυσωρυχείων καί 
τάίν θησαυρών της, ακόμη δε περισσότερον υπό τής φήμης περί ύπάρξείος 
άφθονου χρυσού εις τήν βορείως τής Θράκης κειμένην Σκυθίαν. Τά πλεΐστα 
τών Θρακικών τότε φύλων, μεταξύ.δέ αυτών καί οί Δόλογκοι υπό τον Μιλ- 
τιάδην, τον κατόπιν νικητήν τού Μαραθώνας, ήναγκάσθησαν ν’ ακολουθή
σουν ιόν Δαρειον εις τήν εκστρατείαν του.

'Ως γνωστόν, αΰτη «πέτυχε, άλλα μετά τήν άλωσιν τής ελληνικής πό- 
λεως Περίνθου, ήτις άντέταξε κρατεράν άμυναν, καί μετά τήν ήτταν τών 
παρά τον Στρυμόνα κατοικοΰντων ,Παιόνων, τών οποίων οί πλεΐστοι μετω- 
κίσθησαν εις τά ενδότερα τής ’Ασίας, ό εις Θράκην παραμείνας πέρσης στρα
τηγός Μεγάβαζος κατώρθαίσε να γίνη κύριος άπάσης τής παραλίας τής 
Θράκης μέχρι τών εκβολών τοΰ Στρυμόνος, πλήν τών ορεινών φυλών τού 
Παγγαίου. Βραδύτερον οί Πέρσαι κατέλαβαν καί τό Βυζάντιον, κυριαρχή- 
σαντες ούτω τής Προποντίδος καί τών Στενών. Κατά τήν επικράτησιν τού
την τών> Περσών εις τάς ελληνικός πόλεις τής Θράκης εκυβέρνων ώς επί τό 
πλεΐστον τύραννοι υποτελείς τών Περσών. Δεν είναι γνωστόν άν ολόκληρος 
ή Θράκη ώργανώθη τότε ώς περσική σατραπεία. Ούδαμού άναφέρεται σα
τράπης. Ό  'Ηρόδοτος αναφέρει μόνον «υπάρχους» εις τάς δχυράς θέσεις καί 
παρά τον Ελλήσποντον. Ίσως νά μή ήτο άκόμη τελεία ή υποταγή τής Θρά
κης καί ώς εκ τούτου ’ίσως νά μή έκανονίσθησαν τά τής οικονομικής διοι- 
κήσεως τής χώρας ώς εις τάς περσικός σατραπείας1)· "Αλλως τε τά εις. τό 
εσωτερικόν τής χώρας κατοικούντα φύλα καί κυρίαις οί λΟδρύσαί, διέφυγον 
τήν υποταγήν εις τούς Πέρσας. i : ; ·"

Μετά τήν ήτταν τού Ξέρξου έν Σαλαμϊνι καί τού Μαρδονίου έν ΓΙλα- 
ταιαΐς οί Πέρσαι δεν έγκατέλειψαύ τάς βάσεις, τάς οποίας είχον εν , Θράκη. 
"Οταν όμως ό Κίμων άνέλαβε τύν επιθετικόν κατά τών Περσών πόλεμον, 
ήλθε μετά τού ελληνικού στρατού και στόλου καί εις τά παράλια τής Θρά
κης. Οί Πέρσαι έκάλεσαν εις βοήθειαν τούς Θράκας τού εσωτερικού·.' Άλλ’ 
6 Κίμων εξεδίωξεν τούς Πέρσας έκ τής Θρακικής χερσονήσου καί ολαι «ΐ

1) Pauly: Realencyklopadie, XI, 423.
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ελληνικά! πόλεις τής Θράκης ήλευθερώθησαν μέχρι του Βυζαντίου, τό όποιον 
έλΰτρωσεν ό ΓΙουσανίας (477). Αΐ ελληνικά! πόλεις άπετέλεσαν τότε τον Θρα- 
κικόν κληθέντα «φόρον» (φορολογικήν περιφέρειαν τής ηγεμονίας των ’Αθη
νών). Κα! άρχίζει τότε νέα περίοδος άναπτύΐεως των σχέσεων των ’Αθηνών 
μετά τής Θράκης. Νέαι άποικίαι ιδρύονται και κληρούχοι άποστέλλονται εξ 
’Αθηνών εις Θράκην. Τό 457 6 ίδιος ό Περικλής ώδήγησε 1000 ’Αθηναίους 
εις την Θρακικήν Χερσόνησον, Μετά δέκα έτη οί ’Αθηναίοι ίδρΰουν την 
σπουδαίαν πόλιν τής Άμφιπόλεως κα! ολίγον προ αυτής την Βρέαν εις την 
χώραν τών Βισαλτών, ώς κα! ά'λλας τινάς. Ή  Θράκη ήτο τότε ό πραγματικός 
σιτοβολών τής αρχαίας Ελλάδος, τό αληθές αυτής «ζωτικόν έδαφος» (vital 
space), ώς κα! σήμερον. 'Ως έκ τούτου οί ’Αθηναίοι προσεπάθουν νά δια- 
τελοΰν εις στενάς πολιτικάς σχέσεις μετά τών Θρακών κα! ιδία μετά τών 
Όδρυσών, οϊτινες μετά τούς περσικούς κατά τής Ελλάδος πολέμους ειχον 
ιδρύσει κράτος ίσχυρότατον, περί τοΰ οποίου θά όμιλήσωμεν ενταύθα δι’ 
δλίγον, λόγω ακριβώς τής άναμίξεως τών βασιλέων του εις τά πολιτικά γε
γονότα τής Ελλάδος.

Ό  πρώτος ιδρυτής τοΰ κράτους τούτου είναι ό Τήρης, οστις κατά τόν 
Θουκυδίδην (II 29) «πρώτος Όδρύσαις την μεγάλην βασιλείαν έπ! πλέον 
τής άλλης Θράκης, έποίησεν». Τό γεγονός τούτο τοποθετείται μετά τό 480 
π. X, διότι ούδέν περί τού κράτους τών Όδρύσων άναφέρεται κατά τήν επο
χήν τού Ξέρξου ‘). Είναι πιθανόν δτι ό Τήρης εξέτεινε τήν επιρροήν αυτού 
έπ! τών Θρακών μέχρι τού Δουνάβεως ώς σύμμαχος τών Σκυθών άφ’ ενός, 
κα! τού Αιγαίου άφ’ ετέρου, ενώ προς Δ. ή δύναμις αυτού έξετείνετο πέραν 
τού Παγγαίου. ’Εντός όμως τής περιοχής ταύτης οί ορεινοί Θράκες έξηκο- 
λούθουν νά είναι αυτόνομοι. Τόν Τήρην διεδέχθη τό 431 ό υιός του Σιτάλ- 
κης, περί τού οποίου ώμιλήσαμεν ήδη επανειλημμένους.

Έ π!  τούτου τό κράτος τών Όδρύσων αποκτά μεγάλην ΐσχύν. Παρα
λαβών «όλίγην» χοάραν, ώς λέγει Διόδωρος ό Σικελιώτης 1 2) «<5ιά την ανδρείαν 
και ούνεοίν επί πολύ την βασιλείαν ηνίςησε, επιεικώς μεν αρχών τών ύποτε- 
ταγμένων, ανδρείος δ, ών εν ταΐς μάχαις καί στρατηγικός, ετι δε ιών προσό
δων μεγάλην ποιούμενος επιμέλειαν, ζό δε τέλος έπϊ τοσοντον δννάμεως 
προήλ&εν, ώστε χώρας αοξαι πλείστης τών προ αύτοϋ βασιλενσάντων κατά 
την Θράκην». Ή  ίδρυσις κα! επέκτασις τού κράτους τούτου αποτελεί κατά 
τόν Casson 3) τήν μεγαλυτέραν γενομένην ποτέ έν Θράκη απόπειραν νά εί- 
σέλθη εις τό συμβούλων Δυνάμεων τής Μεσογείου υπό όρους τούς οποίους 
θά ήδύνατο νά δεχθή ώς «ίση προς ίσους» (In the Odryssian empire we

1) Τοΰτο άναφερόμενον υπό τοϋ Casson (loc. cit 193) είναι ή γνώμη τοΰ 
Hoeck έν Hermes ΧΧΧΥΙ σελ. 76 κα! εφεξής.

2) Διόδ. XII 50
3) S. Casson, loc. cit.· 194,
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can see the greatest attempt ever made in Thrace to enter into the 
council of Mediterranean powers on terms to which she could agree 
as an equal).

To κράτος τοΰ Σιτάλκου f)t° κατ’ έκτασιν μεγαλύτερον ολοκλήρου τής 
ηπειρωτικής Ελλάδος. Το δρια αΰτοΰ ήσαν προς Β. δ Δούναβις προς Ν. 
τό ΑιγαΤον και προς Α. δ Εΰξεινος. Έ χ  Ν. προς Β. εξ Άβδήρων προς τον 
Δούναβιν, «άνήρ εΰζωνος», ήδύνατο νά διανύση αυτό εντός ένδεκα ημερών, 
εξ Α. δέ προς Δ. ήτοι εκ Βυζαντίου προς τον Στρυμόνα εντός 13 ημερών. 
Γούς αριθμούς τοΰτους δίδει δ Θουκυδίδης και επαναλαμβάνει δ Διόδωρος. 
Που ακριβώς εχειτο ή πρωτεύουσα τού κράτους τούτου κατά την εποχήν τού 
Σιτάλκου, άν υπήρχε τοιαύτη, είναι πρόβλημα, τό όποιον παραμένει άλυτον. 
Δεν φαίνεται νά ύπήρχεν εις τό εσωτερικόν προέχουσα Θρακική πόλις εις 
την εποχήν τοΰ Τήρου (Τήρεω) ή τού Σιτάλκου. 'Υπήρχον άλλωστε αΐ Ε λ 
ληνικά! πόλεις τών παραλίων αίτινες έχρησίμευον ώς εμπορικά! άγορα! κα'ι 
κέντρα κινήσεως τής δλης Θράκης, χρησιμεύουσαι συγχρόνως και ώς διάμε
σοι διά πολιτικούς σκοπούς '). Τό σπουδαιότερον πολιτικόν πρόσωπυν επαι- 
ζεν ή πόλις τών Άβδήρων διά τοΰ Νυμφοδώρου, εργαζομένου προς ενωσιν 
τόσον τής Θράκης δσον και τής Μακεδονίας μετά τών Αθηνών (431 π. X.). 
Ή  προσπάθεια δμως αΰτη άπέτυχεν, διότι δταν δ Σιλτάκης, επεμβαίνουν εις 
τά πράγματα τής Μακεδονίας προς ύποστήριξιν βασιλέως αντιζήλου τοΰ 
Περδίκκα, έΗεστράτευσεν έκ τής κοιλάδος τοΰ "Έβρου επί κεφαλής 130.000 
άνδρών, οΐ Αθηναίοι, άν και σύμμαχοι, φοβηθέντες νά συνεργασθοΰν μετά 
ήγεμόνος έχοντος τοσαύτην δύναμιν, δεν μετέσχον τής εκστρατείας. Μετά 
τό 429 τά δρια τής Θράκης— αφού περιέλαβον προσωρινώς εντός αυτών τήν 
Χαλκιδικήν χερσόνησον χα! τήν ’Όλυνθον—επανήλθαν πάλ'ν εις τον Στρυ
μόνα. Συμμαχία Θράκης κα! Μακεδονίας δεν φαίνεται νά ύπήρξεν, εκτός άν 
ή άνακάλυψις νεωτέρων αρχαιολογικών επιγραφών απόδειξη τό εναντίον. Ή  
φιλία δμως τοΰ Σιτάλκου μετά τών Αθηνών παρέμεινε σταθερά και ή συ* 
νεργασία έξηκολούθει κα! κατά τύν Πελοποννησιακόν πόλεμον, έκδηλωθεΐσα 
διά τής συλλήψεως έν Θράκη τής Σπαρτιατικής πρεσβείας, ήτις άπεστέλλετο 
πρύς τον βασιλέα τής Περσίας. Μετά τινα έτη, τό 424, ό Σιτάλκης έπεσε 
κατά τήν εναντίον τών Τριβαλλών εκστρατείαν του,

Έπ! τοΰ δδρυσικοΰ θρόνου διεδέχθη αυτόν δ ανεψιός του Σεύθης δ 
Α', δστις, παρά τάς δύο ατυχείς εκστρατείας, περ! τών δποίων άνιοτέρω, 
παρέλαβεν τό κράτος άθικτον κατ’ έκτασιν. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, δτι έξη- 
κολούθησαν έπ’ αυτού αΐ προηγούμενοι μετά τών ελληνικών πόλεων σχέσεις. 
Τά νομίσματά του δεν είναι τύπου ελληνικού, αλλά κσθαρώς Θρακικοΰ, 
φέροντα ώς^έμβλημα κυψέλην. Φαίνεται δέ δτι δ Σεύθης ήκολούθησε κα! 1

1) S. Casson, loc. cit. 195.
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απέναντι τής Μακεδονίας διάφορον πολιτικήν, αφού άλλως τε ένυμφεύθη 
την αδελφήν του Περδίκκα Στρατονίκην.. ’Αποφυγών ούτως έξωτερικάς πε
ρίπλοκος άνήγαγε την Θράκην εις άνώτερον βαθμόν δυνάμεως και ευημε
ρίας *), γενομένην τό ισχυρότερου κράτος μεταξύ Άδριατικής καί Εύξείνου, 
δεύτερον μετά την χώραν των Σκυτών. Την δύναμίν του έξετίμων πολύ και 
οι Αθηναίοι δνομάσαντες αυτόν πολίτην των ’Αθηνών, επίσης δε και αϊ 
ελληνικά! πόλεις τής Θράκης. Περί τά τέλη τού 5ου π.Χ. αιώνας εύρίσκομεν 
βασιλέα τής Θράκης τον Άμάτοκον ή Μήδοκον διαδεχθέντα πιθανώς τον 
Σεΰθην, καθ’ ήν εποχήν ό Ξενοφών βοη'θήσας τον Σεύθην, έύρίσκετο ακόμη 
εν Θράκη. Και ούτος, ως και ό Σέύθης, ήτο σύμμαχος τών ’Αθηναίων 1 2 3). 
Έ κ  τού τύπου τών νομισμάτα>ν του Άματόκου εξάγεται, δτι ή Μαρώνεια 
διετέλει εις στενάς σχέσεις μετά τής θρακικής δυναστείας. Τό όνομα τού Ά -  
ματόκου φαίνεται επί νομίσματος τής Μαρωνείας, τό όποιον φέρει και τό 
τού "Ελληνος άρχοντος. Ά πό τού βασιλέως δμως τούτου αρχίζει ή παρακμή 
τού όδρυσικού κράτους.

Περί την αυτήν εποχήν αί ’Αθήναι υπό τόν Θρασύβουλον, έγκαινιά- 
ζουσαι νέαν πολιτικήν, επιζητούν και πάλιν προσέγγισιν μετά τών Θρακών. 
Ό  Θρασύβουλος εμφανίζεται ώς διαιτητής μεταξύ Σεύθου και Άματόκου, 
ζητεί νά κερδίση άμφοτέρους ώς συμμάχους τών Αθηνών και συγκεντρώνει 
ολόκληρον τήν προσοχήν του εις τά θρακικά παράλια. ΕΙχον ήδη άπομα- 
κρυνθή άπό τών ’Αθηνών αί περισσότεροι τών παραλία)ν πόλεων τής Θρά
κης και ό Θρασύβουλος ήλπιζε, δτι διά τής άνασυστάσεως τής μετά τών Θρα
κών συμμαχίας θά διηυκόλυνε τήν επάνοδον τής Μαρωνείας και άλλων πόλεων 
εις τήν μετά τών ’Αθηνών φιλίαν. Ούτω περί τό 389 έτέθησαν έκ νέου αΐ 
βάσεις δευτέρας αθηναϊκής συνομοσπονδίας μέ τό μεγαλύτερον μέρος τών 
παραλίων πόλεων τής Θράκης ώς μελών. Ά λλ’ ή γνωστή Άνταλκίδειος ει
ρήνη εματαίωσε τάς προσπάθειας ταύτας τών Αθηνών, διότι διά τής ειρή
νης ταύτης έγκατελείποντο εις τήν Περσίαν δλαι αί υπό περσικήν επιρροήν 
ελληνικά! πόλεις, ενφ άλλαι έγίνοντο αυτόνομοι, ή δε Θράκη εμενεν έξω τής 
Συνομοσπονδίας.

Τό 383 εύρίσκομεν ώς ισχυρόν βασιλέα Κότυν τόν Α' μέ πρωτεύου
σαν τήν Κυψέλην και ίδιον νομισματοκοπεϊον 3). Κατά τόν Σουΐδαν ή βα
σιλεία του διήρκεσε 24 έτη, αλλά κυρίως γνωστά είναι τά τελευταία έτη τής 
βασιλείας ταύτης, δτε εστράφη κατά τών ’Αθηνών (364 π. X.).

Μετά τό 359 τό δδρυσικόν κράτος διηρέθη εις τρία μέρη, έκαστον μέ 
ίδιον βασιλέα. Τό 356 Φίλιππος ό Μακεδών κατέλαβε τήν πόλιν τών Κρη-

1) «“Ωστε επί μέγοι ή βασιλεία ήλθεν ισχύος», γράφει ό Θουκυδίδης (1197).
2) Διόδωρος XIV 94.
3) Σβοριονου : ’Αρχαιολογική °Εφημ. 1890 σελ. 160. πΐναξ VIII, αριΌ·. 5-6, 

παρατιθέμενος καί υπό τοΰ Casson σελ. 199.



Νικηφόρου Μοσχοπούλου

νιδών και ολόκληρον τό δυτικόν τμήμα του κράτους τοΰτου. "Από δέ του 349 
ή Θράκη έπαυσε νά είναι χώρα αυτόνομος, περιελθοΰσα εις την θέσιν Μα
κεδονικού προτεκτοράτου, πλήν των εις τά παράλια ελληνικών πόλεων, εις 
την ύπόταξιν των οποίων έπεδόθη ο Φίλιππος.Τό 340 άπεστάτησαν οΐ Θρά
κες, άλλα και πάλιν κατέβαλεν αυτούς δ Φίλιππος και ή Θράκη έμεινε μακε
δονική επαρχία εξελληνιζόμενη διηνεκώς. Μετά την δολοφονίαν του Φιλίπ
που εξερράγησαν ταραχαί εν Θράκη, εδέησε δέ νά άναλάβη δ υιός αΰτοΰ, 
’Αλέξανδρος δ Μέγας, μακρόν πόλεμον και κατά τής Θράκης—προ τής κατά 
τής Περσίας εκστρατείας—προς άποκατάστασιν τής τάξεως '). μεθ’ δ οι Θρά
κες, υπό ηγεμόνα τον Σιτάλκην ήκολούθησαν τον Μέγαν ’Αλέξανδρον εις 
τον κατά τόν Περσών πόλεμον 1 2). ’Επί ’Αλεξάνδρου ακόμη δέ περισσότερον 
έπϊ των Διαδόχων, εξηκολούθησεν δ έξελληνισμός τής Θράκης. *0 βασιλεύς 
τής Θράκης Λυσίμαχος δ Σωματοφύλαξ έκτισεν έπ'ι τής θρακικής Χερσονή
σου την Λυσιμαχίαν, την δποίαν και κατέστησε πρωτεύουσαν του. ’Αφού δέ 
έπολέμησε κατά των Θρακών και άποκατέστησε την τάξιν, έλαβε και Θράσ- 
σαν σύζυγον.

Ή  Θράκη διηρεΐτο τότε εις την περιοχήν τών ύποτεταγμένων ελλη
νικών πόλεων, εις τά εδάφη τών θρακικών φύλλων καί εις τούς εποικισμούς 
τού μακεδονικού ελληνισμού, ως ή Φιλιππούπολις 3 4).

Μετά τόν θάνατον τού Λυσιμάχου εισέβαλον εις Θράκην οι Κελτοί, 
τούς δποίους άπέκρουσαν οΐ Θράκες ηνωμένοι μετά τών Μακεδόνων.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν χρονικήν περίοδον ή Θράκη συνεμερίσθη 
τάς τύχας καί περιπετείας τής Μακεδονίας καί τής Έ?Αάδος έν τφ κατά τής 
Ρώμης άγώνι, αέχρις δτου τό 46 π.Χ. μετά τόν θάνατον τού τελευταίου βα- 
σιλέως τών Όδρυσών Ραιμυντάλκου έγεινεν επαρχία ρωμαϊκή *). Καί ως 
τοιαύτη δμως, ώς εϊδομεν εις τά περί διαδόσεω; τής ελληνικής γλώσσης 
(σελ. 32) δεν έπαυσε νά θεωρήται χώρα τελούσα υπό τόν ελληνικόν πολιτι
σμόν. "Ολαι αΐ υπό τών ρωμαίων αύτοκρατόρων ΐδρυθεΐσαι πόλεις φέρουν 
ονόματα ελληνικά. Ό  Άδριανός εκεί ιδρύει τήν Άδριανούπολιν εις τήν θέ- 
σιν τής παλαιάς θρακικής (δδρυσικής) πόλεως Ουσκουδάμας 5). 'Ο Τραϊανός

1 ) Άρριαναϋ Άνάβασις I 1 . 2 ) Άρριανοΰ, ένθ. άν. I 28.
3) Weiss : Zur Kunde der Balkanlialbinsel, XII 20, έν Pauly ’s Real- 

encyklopadie, XI, 427.
°0 συγγραφεύς οΰτος θεωρεί πάντως τήν επί τοΰ Δουνάβεως 'Αξιούπολιν 

ώς κτίσμα ελληνιστικόν, χρησιμεΰον εις τό διαμετακομιστικόν έμπόριον άπό τής 
Τομίρου είς τόν Δούναβιν (τήν Δόβρουτζσν). “Αν τοΰτο είναι αληθές, ή Άξιούπο· 
λις θά Ιδρυθη κατά τήν εποχήν τοΰ Λυσιμάχου, διότι μόνον τότε είχεν είρηνεύσει 
ή περιοχή εκείνη.

4) 'Ο Ευσέβιος γράφει : έν τφ Χρονικφ αύτοΰ. «Έν έτει άπό ’Αβραάμ 2062 
(46 π,Χ.) ή Θράκη άπό τοΰδε τοΰ χρόνου έπαρχία έχρημάτισε, βασιλεύουσα πρίν».

5) Κατά Νικηφόρον τόν Γρηγοράν, τόν Ζωναράν καί τήν Τζέτζην. Πρβλ.

Μ
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κτίζει την Τραϊανούπολιν και ό Μαρκιανός την Μαρκιανούπολιν εις την πέ
ραν τού Αίμου Θράκην, δλαιδέ αυται εγειναν, ώς παρατηρεί δ-μέγας Γερ
μανός ιστορικός Mommsen *), πόλεις ελληνικά! χρησιμεύσαϊιαι ως'κέντρα

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'

Συνέχεια τής ιστορίας τής Θράκης.—Ή  Θράκη υπό ρωμαϊκήν 
κνριαρχίαν καί υπό τόν Βυζαντινόν *Ελληνισμόν .—ciT διοικη
τική όργάνωσις.— Είσβολαϊ Γότθων καί πόλεμοι έναντι ον τού- 
των. — Έ πιδρομαϊ Οϋννων.— Έμφάνισις τοΰ Α ττ ίλα  καί τών 
διαδόχων του.—Δηώσεις καϊ έρημώσεις.— Αί πρώται είσβολαϊ 
των Ούννοβουλγάρων.— Το Ό Αναστασιανόν τείχος κατά των 
βαρβάρων.—Χιλιετής έκπολιτιστική δράάις τής Βυζαντινής αύ- 

τοκρατορίας, ήτις υπήρξε τό μόνον «γεωγραφικόν γεγονός».

Κατά τούς πρώτους.χρόνους τής ρωμαϊκής κυριαρχίας ή Θράκη εκυ- 
βερνάτο ώς «επαρχία» (Pro.vi.ncia Thracia). Γά δρια τής επαρχίας ταΰτης 
αμφισβητούνται. Λέγεται δτι ύπερέβαινον τόν Αίμον. Έ π ι  Διόκλητιανού 
κατά την τότε άρχίσασαν αναδιοργάνωσή τής εσωτερικής διοικήσεως τοΰ 
ρωμαϊκού κράτους ή Θράκη γίνεται «Διοίκησις», τής οποίας έπαρχίαι ήσαν 
ή Ευρώπη, ή Ροδόπη, ή Θράκη και 0 Αίμίμοντος, ή Μοισία και ή Σκυθία. 
Οΐ πολίτικοι διοικηται των επαρχιών τής Θράκης ώνομάζοντο κονσουλάριοι 
(consnlares) και ηγεμόνες ή πρόεδροι (praesides). Τόν 6ον αιώνα υπάρχει 
και «βικάριος τού Μακρού Τείχους» (vicarius longi muri), διοριστείς υπό 
τού α.ύτοκράτορος./Αναστασίου τού Δικόρου, διά τό ύπ’ αυτού προς προστα
σίαν τής Θράκης κατά τών βαρβαρικών επιδρομών κτισθέν μέγα τείχος. 
Κατά την Β' Νεαράν τόν τίτλον τούτον φέρουν δυο υπάλληλοι'*). Ό  ’Ιου
στινιανός αντικατέστησε τούς δυο τούτους δΓ ενός «πράίτορος». Τόν 7ον 
αιώνα, γενομένης νέας διοικητικής όργανώσεως λόγφ τής ανάγκης τής άμύ- 
νης τού κράτους, ιδρΰδησαν τά «θέματα» έπι Ηρακλείου (610—641). Έ ν  
Θράκη, ώς αναφέρει Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος εις τό περί Θεμά- 
το3ν βιβλίον του, την διαίρεσϊν εις δέματα εΐσήγαγε Κωνσταντίνος δ Πωγω- 
νάτος (648—685) λόγφ τών εισβολών τών Βουλγάρων. Τό αρχικόν θέμα 
τής Θράκης ήτο ή τέως ομώνυμος Διοίκησις. Κατά τόν Ε , Stein * 1 2 3), ή άνα-

xu! Ham uer  : Geschiclite des Osmanischen Reiches 1, 5 140).
1) M omm sen  : Romische Geschichte, Auulage 1885, σελ. 194. 

ε,ξαπλώσεως τού ελληνισμού.
2) «Έπι γάρ τοΰ Μακροΰ Τείχους δύο τινάς καθήσθ'άι και βικαρίους όνομά- 

ζεσθαι σύνισμεν άπαντες, τόν μέν τής τών στρατιωτικόν ηγούμενον τάξεως..., τόν 
δέ τοΐς πολιτικοΐς πράγμασιν έφιστώντα {Ν. XXVI). '

3) Έ· Stein. Byz. neugr. Jahrbuclier I 1920 71.
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διοργάνωσις άφεώρα πρωτίστως την πολιτικήν διοίκηαιν, διορισθέντος αν
θυπάτου (Proconsul) του θέματος*), οστις αντικατέστησε τον τέως βικάριον 
τής Διοικήσεως. Ό  ανώτατος στρατιωτικός λειτουργός του θέματος Θράκης, 
ό «στρατηγός» δηλαδή τής Θράκης, φέρ'ων τον τίτλον «πατρίκιος» 1 2), διεδέ- 
χθη τον άλλοτε magister militaris per Thracias. Έκ τής παραλλήλως όμως 
ύφισταμένης πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας διεμορφώΟη υπό τήν πίε- 
σιν διαρκούς εξωτερικής απειλής ή ένεκα στρατιωτικών λόγων επιβληθεΐσα 
υπαγωγή τοΰ ανθυπάτου υπό τον στρατηγόν του θέματος. Ούτως ώστε 
επήλθε τροποποίησις τής διοικήσεως 3).

Και υπό τήν Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν αί κυριώτεραι πόλεις τής Θράκης 
ήσαν ελληνικά! πολιτεΐαι, αϊτινες είχον λάβει παρά τοΰ αύτοκράτορος Τραϊ-

Αύγοΰστα ή Τραϊανή, ή Βιζΰη, Νικόπολις ή προς ’Ίστρον 4), Νικόπολις ή 
προς Νέστον, ή Πλωτινοΰπολις, ή Σερδική (ή σημερινή Σόφια), ή Τόπυρος, 
ή Τραϊανοΰπολις κ.ά. Μετά τάς υπό τοΰ Τραϊανού ιδρυθείσας πόλεις έπήλ- 
θεν ή ϊδρυσις τής Άδριανουπόλεως υπό τοΰ "Αδριανοϋ. Τά νομίσματα όλων 
των Θρακικών πόλεων είναι και πάλιν κατά μέγα μέρος ελληνικά5 6). Μόνον 
αί με ρωμαϊκόν σύνταγμα πόλεις κόπτουν νομίσματα με λατινικός έπιγρα- 
φάς. Ή  Φιλιπποΰπολις έχει δι’ ολίγον μόνον χρονικόν διάστημα (επί Δομι- 
τιανοΰ μέχρις Άδριανοΰ) παρά τά ρωμαϊκά καί νομίσματα μέ ελληνικός 
επιγραφάς 8). '

’Από άπόψεως επαρχιακής διοικήσεως, παρά τήν Πέρινθον, ένθα 
διέμενεν δ ανθύπατος, τήν μεγαλυτέραν σπουδαιότητα έχει ή Φιλιππουπο- 
λις. Έ δώ  εύρίσκετο ή έδρα τής από τοΰ 2ου μ. X. αίώνος. υπό τήν προε
δρίαν ενός «άρχιερέως τοΰ κοινού Θρακών» (οστις είναι προφανώς δ αυτός 
μέ τον συχνάκις'άναψερόμενον «Θρακάρχην») συνερχομένης Βουλής τοΰ Κοι
νού Θράκης, τής οποίας ή κυριωτέρα δράσις περιεστρέφετο ως και αλλαχού, 
περί τήν λατρείαν του αύτοκράτορος. Ώς τοιαΰτη έλαβεν ή Φιλιπποΰπολις

1) Pauly-Wissova: Realencyklopadie, XI, 458.
2 ) Θεοφάνους 474.
3) Ε . S te in . Ioc. cit. 76 ff.— H . Gelzer'. Die Genesis der byzantinisclien 

Themenverfassung. Abb. der Sacksiscken Geschte (XLI 18 (1890). Abb. V 
8 ff.—Schlum berger·. Sigillographie de Γ Empire byzatitin, I 97 ff. 122 . ff,

4) Ή  πόλις αυτή έκειτο επί παραποτάμου τοΰ Τατέρου (Jantra) ίδρυθεϊσα 
εις άνάμνησιν των κατά των Λακών νικών τοΰ Τραϊανού. Τά ερείπιά της σώζον
ται παρά τήν σημερινήν πολίχνην τής Βουλγαρίας Nikiup, Β. τής Τυρνάβου. Δέν 
πρέπει νά συγχέεται προς τήν άλλην Νικόπολιν, τήν έπΐ τής δεξιάς όχθης τοΰ 
Δουνάβεως.

5) Pauly—Wissova, loc. cit. 462.
6) Pauly—Wissova, 462.
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τό δικαίωμα τής «νεωκορίας» από δέ Σεπτημίου του Σεβήρου και τον τί
τλον «μητρόπολις» *)·

Κατά τούς δυο πρώτους αιώνας τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, ή Θράκη 
ήτο χώρα ευδαίμων, άπολαΰουσα ειρήνης και ησυχίας, ιδία επί Τραϊανού, 
δστις, ως βεβαιούται, έπεσε κατά την εναντίον των Δακκών εκστρατείαν καί)·5 
ήν, άποβάς εις Θράκην, ώδευσε προς Β. διά τού Αίμου 1 2), τούθ’ δπερ άλλοι 
αμφισβητούν. Βραδύτερον, κατά τά εις επαρχίας τού ρωμαϊκού κράτους τα-· 
ξείδια αυτού, την Θράκην έπεσκέφθη ό αύτοκράτωρ Άδριανός 3).

’Από τού 2ουδμως αΐώνος ή Θράκη πάσχει τά πάνδεινα συνεπεία των 
εισβολών τών πέραν τού Λουνάβεως λαών, άρχικώς τών Γότθων, και τής δια- 
βάσεως τών εναντίον τών εισβολέων άποστελλομένων στρατιών, επίσης δέ και 
ώς εκ τών εμφυλίων πολέμων διαφόρων μνηστήρων τού αύτοκρατορικού θρό
νου. Έπ'ι τού αύτοκράτορος Λεκίου εγένετο μεγαλυτέρα εισβολή τών Γότθων. 
Ό  αύτοκράτωρ ήττήιθη παρά την Βερόην (Beroea) και ή Φιλιπποΰπολις 
κατελήφθη υπό τών εΐσβολέουν (250 μ. X.). Μετά μικράν ανάπαυλαν οΐ Γότ
θοι ενεφανίσθησαν έκ νέου (254 μ. X.) και διελάσαντες διά τής" Θράκης, 
εφθασαν μέχρι Θεσσαλονίκης4 5 6) Μετά την παρά την Ναϊσόν (Nysch) μεγά- 
λην μάχην οΐ Γότθοι, εις τάς τάξεις τών όποίτον έμαίνετο ή πανώλης, ύπε- 
χώρησαν εις Μακεδονίαν και ΘράκηνΓ’) και ήρήμωσαν την Άγχίαλον6). Έπ'ι 
Αύρηλιανού νέαι εΐσβολαι τών Γότθων όμοΰ μετά 5Αλανών,[‘Ρωξελάνων και 
Σαρματών, αλλ’ δλαι άπεκρουσθησαν υπό τού αυτοκράτορος. Έπ'ι 40 περί
που έτη ή Θράκη έξηκολουθησε νά είναι τό θέατρον τοιοΰτων εισβολών, με θ ’ 
ο έπηκολουθησε μακρά ησυχία μέχρι τής εποχής Κωνσταντίνου τού Μεγά
λου. Έ ν  τφ μεταξύ ό αύτοκράτωρ Διοκλητιανός έγκατέστησεν ως άποίκους 
έν Θράκη αιχμαλώτους συ?νληφθέντας κατά τον εναντίον τής Περσίας πόλε
μον τών Ρωμαίων.

’Αφού ή Θράκη έγινε τό θέατρον τών αγώνων διαφόρων αντιπάλων 
και ιδία τού Κωνσταντίνου και τού Λικινίου (ήττα Λικινίου παρά την Ά -  
δριανοΰπολιν, 23 Τουλίου 324), επήλθε πάλιν ησυχία. Προς εξασφάλισιν 
ταΰτης ήγειρεν ό Τουλιανός σημαντικά οχυρώματα.

"Από τού 364 ήρχισαν νέαι επιδρομαί τών Γότθων καί νέαι εκστρα- 
τεΐαι τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων εναντίον τοΰτοον.Ό Ούάλης ήναγκάσθη νά

1) «Ή λαμπρότατη ιής Θράκης επαρχίας μητρόπολις Φιλιπποΰπολις νεον 
κόρος» (βλ. Kalinka 52 Nr 49). Πρβλ, καί Ε. Stein : Gescliichte des Spatro- 
raischen Reiches.

2) W. Weber: Untersuehung zur Gescliichte^des^Kaisers Hadrian.
.3) Κατά τον Weber, ένθ·. άν. 148, μεταξύ του ^θινοποιρου τοΰ 123 καί 124.
4) Ζτοναράς XII 23 139.
5) Ζοόσιμος I 43.
6) Ammianus Marcellinus XXXI 5 16.
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πολεμήση επί τρία ετη. Έπηκολούθησε κατόπιν ή μεγάλη μετακίνησις λαών 
την οποίαν έπροκάλεσεν ή εισβολή των θύννων εις τον κάτω Δοΰναβιν. Οί 
Όστρογότθοι και οΐ Βισιγότθοι δεν ήδυνήθησαν νά άντισταθοϋν κατά τής 
πιέσεως των θύννων. Μέρος των Βισιγότθων έζήτησε καταφύγιον έν Θράκη '), 
ήτις κατεκλύσθη ούτως υπό νέας εισβολής. 'Η αΐτησίς των όπως γείνουν δε
κτοί εις τά εδάφη τοΰ ρωμαϊκού κράτους ώς ένσπονδοι (φοιδεράτοι), έγινε 
δεκτή και ούτως οΐ ΒισιγότΒοι διέβησαν τον Δοΰναβιν μέ αρχηγούς τούς 
Alaviv καί Flutigern a). Άλλ’ όμοια αΐτησις των Όστρογότθων άπερρίφθη. 
Ούτοι δμως έπωφεληθέλ'τες τής έ'ξασθενήσεως των συνόρων τοΰ κράτους, 
τήν οποίαν επέφερεν ό έκτοπισμός των Βισιγότθων εις το εσωτερικόν τής 
χώρας, διέβησαν και ούτοι των Δοΰναβιν καί νικήσαντες τούς Ρωμαίους 
παρά τήν Μαρκιανοΰπολιν 1 2 3), εισέβαλον εις Θράκην. Κατά τον έπακολουθή- 
σαντα μακρόν αγώνα επί Ούάλεντος οΐ Γότθοι συνηνώθησαν μετά τών πέ
ραν τοΰ Δουνάβεως θύννων καί τών ομοφύλων προς τούτους ’Αλανών. Ό  
Ούάλης ετέΟη αυτοπροσώπως επί κεφαλής τοΰ ρωμαϊκού στρατοΰ καί τήν 
9ην Αύγοΰστου 378 συνεκροτήθη ί) ιστορική μάχη τής Άδριανουπόλεως, 
καθ’ ην εφονεύθη ό αύτοκράτωρ 4). Άλλ’ αΐ κατά τής Άδριανουπόλεως 
σφοδραί επιθέσεις τών επιδρομέων άπεκροΰσθησαν. Γότθοι καί θύννοι ύπε- 
χώρησαν προς τήν Πέρινθον, τής οποίας ήρήμωσαν τά περίχωρα, μεθ’ ο 
έστράφησαν προς τήν Κωνσταντινοΰπολιν, τήν οποίαν δμως δεν έπολιόρκησαν.

*Η κατάστασις έβελτιώθη επί τοΰ αύτοκράτορος Γρατιανοΰ, δστις 
διώρισεν ύπατον τής Ανατολής τον Θεοδόσιον (τον κατόπιν αύτοκράτορα 
Θεοδόσιον τον Μέγαν 5). Ούτος κατώρθο^σε νά έκδιώξη τούς Γότθους έκ 
Θράκης6)· Μετά μικρόν δμως οΐ φοιδεράτοι Όστρογότθοι υπό αρχηγόν τον 
Άλάριχον εξηγέρθησαν καί εΐσβαλόντες μετ’ άλλων λαών εις Θράκην νοτίως 
τοΰ Αίμου, ενίκησαν τόν Θεοδόσιον παρά τον "Εβρον. Ό  αγών έξηκολοΰ- 
θησε καί μόλις ό στρατηγός Στηλίχων, ευνοούμενος τοΰ Θεοδοσίου, κατώρ- 
θωσε νά νικήση τούς Γότθους τίρ 392. Μετά τρία δμως έτη οί Γότθοι τοΰ 
Άλαρίχου έτέθησαν πάλιν εις ενέργειαν, διήλασαν διά τής Θράκης λεηλα- 
τοΰντες αυτήν καί έςιθασαν μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως, χωρίς δμως νά 
πολιορκήσουν αυτήν. Κατά τήν άποχώρησίν των κατήλθον μέχρι Θεσσαλίας7).

1) Ammianus Marcellinus ΧΧΥ 3, 8.
2) Amin, Marc. XXXVI 3. (8. Ζώσιμος IV 20, 5).
3) Ή  πόλις αΰτη έκειτο 18 μίλια νοτιοδυτικώς τής Βάρνης είς μικρόν άπό- 

στασιν άπό τής παραλίας τοϋ Εύξείνου, έκτίσθη δέ ύπό τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού.
4) Amm. Marc. XXXI 12, 8—13. Σωκράτης IV 38. Σωζόμενος VI 40, Φι

λόστοργος IX 17. Λιβάνιος XVIV 3—5) Ίορδάνους : Γετικά) 138.
5) Έπιστήσας δέ τοΐς κατά Θράκην αύτόν κσί τήν εφπιν πράχμασιν (Ζώ

ο ιμος IV 24. 4).
6) Ζώσιμος IV 25. lord. Get. 140. Βύνάπιος rg. 50.
7) Προκόπιος : Βανδαλικός πόλεμος 1, 2. 7. Ζώσιμος V δ. 5).
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Μετά τινα έτη, όταν ό Γότθος αρχηγός Γαϊνάς κατέλαβε την Κωνσταντινού- 
πολιν, τά στρατεύματα αυτού έλεηλάτησαν την Θράκην, κατόπιν όμως ό άρ- 
χηγός οΰτος ήττηθεις άπεχώρησε και εκ Θράκης, διαβάς δέ τον Δούναβιν 
εφονεύθη υπό τίνος θύννου πολεμάρχου.

Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 5ου αΐώνος την Διοίκησιν τής Θράκης 
απειλούν πλέον απ’ ευθείας οΐ θύννοι. Τό 408)9 εισβάλλει δ θύννος αρχη
γός Uldin, άλλ’ άπεδιώχθη ταχέως. Τό 422 νέα εισβολή των θύννων. Τό 
441 ήρχισαν μακρόν πόλεμον κατά τοΰ Βυζαντινού κράτους δ Αττίλας και 
δ Bleda, ηγεμόνες τοΰ κράτους των θύννων. Διαβάντες τά σύνορα τής Μοι- 
σίας οί βάρβαροι έξεχύθησαν εις την Θράκνιν, κατέλαβαν την Φιλιππούπολιν 
και την Άρκαδιούπολιν (τό σημερινόν Λουλέ - Μπουργάζ), ακόμη δέ και τό 
ο.ΰχ'ι μακράν τής Κωνσταντινουπόλεως κείμενον φρούριον τοΰ Άθύρα (Τσεκ- 
μετζέ) και ένίκησαν τά αύτοκρατορικά στρατεύματα εν τή Θρακική Χέρσο- 
νήσφ, μεθ’ δ τό Βυζαντινόν Κράτος ήναγκάσθη νά κλείση ειρήνην ‘). Μετά 
τινα όμως ετη (474) δ πόλεμος εξερράγη εκ νέου, την φοράν δέ ταύτην έπαθε 
κυρίως τό βόρειον τμήμα τής Διοικήσεως Θράκης. Κατά την συναφθεΐσαν 
ειρήνην τό Βυζάντιον ήναγκάσθη νά παραιτηθή ολοκλήρου τής περιοχής από 
Σιγγιδούνου (Singidunum), δηλαδή τοΰ Βελιγραδιού, μέχρι Novae, επομέ
νως δέ και νά παραχωρήση εις τούς θύννους μέγα μέρος τής Πρώτης Μοι- 
σίας άνηκούσης εις την Διοίκησιν Θράκης.

Μετά την κατάρρευσιν τοΰ κράτους τοΰ ’Αττίλα οΐ Βυζαντινοί έπο- 
πολέμησαν τό 406—460 κατά των υπό τον υιόν τούτου, τον Ντεγκιζίκ 
(Dengizik), θύννων, μετά των όποιων συνηντόθησαν και Γότθοι. Νικηται 
άνεδείχθηοαν επιτέλους οΐ Βυζαντινοί1 2) Έπηκολούθησαν πάλιν αγώνες 
κατά’Ανατολικών και Δυτικών Γότθων, διαρπαζόντων και λεηλατούντων 
την Θράκην. Κρίνομεν περιττόν νά έκθέσωμεν ενταύθα διεξοδικώς τά σχε
τικά γεγονότα, άτινα αφηγούνται, λεπτομερώς οί βυζαντινοί χρονογράφοι 
(Προκόπιος, Μαλαλάς, Θεοφάνης κλπ.) 3).

Έ π ι  τοΰ αύτοκράτορος Ζήνωνος άναφέρεται πάλιν εισβολή θύννων, 
οΐτινες όμως ούδέν τό κοινόν έχουν προς τούς θύννους τοΰ κράτους τοΰ ’Ατ
τίλα. Έ π ι  ’Αναστασίου τοΰ Δικόρου έγειναν πάλιν νέαι βαρβαρικα'ι εΐσβολα'ι 
εις Θράκην. ’Αρχίζουν πλέον νά έμφανίζωνται κα'ι Βούλγαροι, συγγενείς τών 
θύννων τούτων, άναφερόμενοι εΐδικώς ώς εΐσβαλόντες κατά τά έτη 499 και 
502 4). Συνεπεία τής διηνεκούς απειλής υπό τήν όποιαν εύρίσκε.τυ ή Κων
σταντινούπολή έκ τών εισβολών τούτων δ αύτοκράτωρ ’Αναστάσιος έκτισε 
τό γνωστόν «μακρόν τείχος», εκτεινόμενον προς άμυναν σπουδαίας στρατη

1) Θεοφάνης 5942 σελ. 102
2) Θεοφάνης 5964 σελ. 117.
3) Βλ. Pauly’s Realencyklopadie, XI, 490 καί έφ.
4) Θεοφάνης 5991 σελ. 143. Ζωναρας XIV 3 σελ. 261 έκδ Dindorf.
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γικής γραμμής εκ της επί της παραλίας της ΙΊροποντίδος Σηλυβρίας μέχρι 
των ακτών τοϋ Εύζείνου'). Τό 513 έξερράγη εν Θράκη ή έπανάστασις του 
«κόμητος των φοιδεράτων» (comes foederati) Βιταλιανοϋ, συμμαχήσαντος 
μετά των θύννων και Βουλγάρων. Οΰτος έσχε κατ’ άρχάς επιτυχίας. Κατέ
λαβε την Άγχίαλον, συνέλαβε τον στρατηγόν (magister) Θράκης Ύπάτιον 
και εφόνευσε τον διάδοχόν του Κύριλλον. Έξοπλίσας δέ στόλον, εις τους 
Θρακικούς λιμένας, άπέστειλεν αυτόν εις τον Βόσπορον. Τέλος όμως ή επα- 
νάστασις κατεστάλη. Μετά την εναντίον των εν Μικρά Άσία Τσαΰρων εκ
στρατείαν ό αυτοκράτωρ 'Αναστάσιος εγκατέστησεν έν Θράκη αΙχμαλώτους 
Ίσαύρους.

’Επί Ιουστίνου τοΰ Α' δ στρατηγός Θράκης Γερμανός άπέκρουσεν 
εισβολήν τής σλαυικής φυλής των Άντών 8). Αΐ ε'ις Θράκην είσβολαί εξηκο- 
λοΰθησαν έπι Ιουστινιανού, κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας του οποίου 
εΐσέβαλον κατά τινας μεν θύννοι, κατ' άλλους δέ Βούλγαροι, συγχεόμενοι 
φαίνεται προς άλλήλους. Πολλοί βυζαντινοί στρατηγοί ήττήθησαν 1 2 3). Τό 
επόμενον έτος δ στρατηγός Θράκης Χιλβοόλδιος ύπερήσπισεν επιτυχώς την 
Θράκην κατά τών Ουνων, Άβάρων καί Σκλαβηνών4). Τό 540 οί θύννοι 
προήλασαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως και τής Θρακικής Χερσονήσου. Τό 
545 Σκλαβηνοί λεηλατούντες την Θράκην έπατάχθησαν υπό σώματος Έροΰ- 
λων στρατολογηθέντος διά τον κατά τής Ιταλίας πόλεμον. Τό 549 ενεφανί- 
σΟησαν καί πάλιν οί Σκλαβηνοί εις την Θράκην, προήλασαν μέχρι τοϋ Αι
γαίου καί εκυρίευσαν την επί τοΰ Νέστου Τόπιρον. Τό έπιόν έτος οί Σκλα
βηνοί ένίκησαν τούς Βυζαντινούς παρά την Άδριανούπολιν καί έφθασαν 
μέχρι του Άναστασιανοϋ τείχους 5 6). Τό 551, δ στρατηγός Ναρσής, βαδίζων 
προς την ’Ιταλίαν, επολέμησεν εναντίον πλήθους θύννων, οΐτινες ήθέλησαν 
νά κλείσουν τον δρόμον του. Τό 558 Βούλγαροι (Κουτιγοΰροι θύννοι) υπό 
τον Ζαβεργάν εΐσέβαλον εις την Διοίκησιν Θράκης, διελάσαντες δέ δι’ ολο
κλήρου τής χώρας, έπροχώρησαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως®). Περί την 
αυτήν εποχήν αί πηγαί αναφέρουν καί εΐσβολάς φύλων γερμανικής καταγω
γής, ως τών Έρούλων 7). ’Από τοϋ 583 μέχρι τοϋ 602 άνατρέρονται αλλε
πάλληλοι έπιδρομαί τών Άβάρων. Τό 620 δ αύτοκράιωρ Ηράκλειος έχων 
νά πολεμήση κατά τών Περσών, οΐτινες είχον φθάσει μέχρι τοϋ Βοσπόρου,

1) Σουΐ'δας, ’Αναστάσιος—Ζωναράς XIV 4 σελ. 265 πρβλ.
2) Προκόπιος : Περί Γοτθακοϋ πολέμου III 40, 5
3) Ό  Μαλαλας XIVII σελ. 451 λέγει δη ήσαν θύννοι, ένφ τό chron, min. 

II σελ. 103 τούς ονομάζει Βουλγάρους.
4) Προκόπιος ένθ. άν. III 142.
5) Προκόπιος : Περί Γοτθικού πολέμου,
6) Άνανίας : 'Ιστορία V σελ. 11. Μαλαλας XVIII σ. 498, III 40, 34. Θεο

φάνης 6051 σελ. 233.
7) Προκόπιος ένθ. άν. III 33. 13.
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ήναγκάσθη νά συνάψη ειρήνην μετά των "Αβαρών, μεριμνήσας συγχρόνως 
νά χωρίση αυτούς από των Σλαύων. Τό 626 δμως ό Χαγάνος ’) των ’Αβα
ρών, παρασπονδήσας και συνεννοήσεις μετά των Περσών, επέδραμεν εις 
Θράκην καί έφθασε μέχρι Κωνσταντινουπόλετος, την οποίαν και έπολιόοκησε. 
'Ως γνωστόν δμως την βασιλεύουσαν έσωσε τότε ή ανδρεία των κατοίκων της 
ενθαρρυνομένων υπό τοϋ μαγίστρου Βένου καί τοϋ Πατριάρχου Σέργιου.

"Από τοϋ 679 αρχίζουν αΐ έπιδρομαί των Βουλ,γάρων, εις τούς 
οποίους ό αύτοκράτωρ Κεονσταντίνος δ Πωγωνάτος είχεν επιτρέψει νά εγκα
τασταθούν εις μέρος τής σημερινής Βουλγαρίας 1 2). Τό 758, τό 765 και 773 
εισβάλλουν οΐ Βούλγαροι, αλλά ταπεινοϋνται υπό τοϋ αύτοκράτορος Κων
σταντίνου τοϋ Ε \  Τούς Βουλγάρους εταπείνωσε καί δ αύτοκράτωρ Νικηφό
ρος δ Α \ δστις δμως πεσών εις ένέδραν εύρεν ηρωικόν θάνατον. Κατά τά 
έπακολουθήσαντα έτη ή Θράκη υπήρξε τό θέατρον διηνεκών πολέμων με
ταξύ τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας καί των Βουλγάρων, τούς οποίους ύπέ- 
ταξεν επί τέλους δ αύτοκράτωρ Ιωάννης Τσιμισκής (971) καταστήσας την 
Βουλγαρίαν χώραν υποτελή. Τότε δέ εγκατέστησεν δ αύτοκράτωρ ούτος εν 
Θράκη τούς εκ Μικράς "Ασίας Παυλικιανούς, δπαδούς νεωτεριστικής χρι
στιανικής ιχΐρέσεως άπορριπτούσης τά μυστήρια, την ΙΙαλαιάν Διαθήκην καί 
μέρος τής Καινής καί ύποστηριχθείσης υπό των είκονομάχων αύτοκρατόρο^ν. 
Βασίλειος δ Β' ύπέταξεν, ώς γνωστόν, καθ’ δλοκ?>.ηοίαν την Βουλγαρίαν, κα
ταστήσας αύτήν Βυζαντινήν επαρχίαν (1014). Μετά 83 έτη οΐ Βούλγαροι, 
άποστατήσαντες καί ενωθέντες μετά των Βλάχων υπό τον Τωαννίτσην, ίδρυ
σαν νέον κράτος καί ήρχισαν πάλιν τάς κατά τής Θράκης έπιδρομάς καί δηώ- 
σεις συνεχισθείσας μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των 
Φράγκων (1204).

Ούττος επί αιώνας δλους ή Ελληνική Βυζαντινή αύτοκρατορία αγω
νίζεται διά τήν εξασφάλισιν τής ειρήνης εν τή χερσονήσω τοϋ Αίμου καί τής 
ειρηνικής διαβιώσεως τών πληθυσμών τών κατοικούντων εν αύτή καί πρω- 
τίστως εις Θράκην, τό προγεφύρωμα τούτο τής πρωτευούσης. Οΐ εκ Βορρά 
καί άλλοθεν επιδρομείς κρημνίζουν παν δ,τι οικοδομεϊ δ βυζαντινός Ελληνι
σμός καί αντιτάσσονται κατά τοϋ εκπολιτιστικού αύτού έργου διά διηνεκών 
επιδρομών, σφαγών καί έρημώσεων. Μεθ" δλα ταϋτα οΐ Βυζαντινοί αύτο- 
κρατορες ούχί μόνον κατέβαλλον ύπερανθρώπους καί ήρωικάς προσπάθειας

1) Ή  άβαρική λέξις «χαγάν» (ήγεμών), τήν οποίαν διέσωσαν οΐ βυζαν
τινοί ήμών Ιστορικοί, είναι, καΟ·’ ημάς, ή αύτή προς τήν καθαρώς τουρκικήν λέ· 
ξιν «χακάν» (κυρίαρχος), ή οποία μέχρι τής νεοτουρκικής μεταπολιτεύσεοτς διετη- 
ρεϊτο μεταξύ τών διαφόρων τίτλων τοϋ Σουλτάνου (Χακάν—ουλ—μπερέϊν βελ μπα- 
χρέϊν=ό κύριος τών δύο ήπειρον καί τών δύο ύ·αλασσών).

2) Βλ. Ν. Μοσχοηονλου : Ιστορία τής Βουλγαρίας έν τή Μεγάλη Ελλη
νική ’Εγκυκλοπαίδεια (καί ιδιαίτερον τεύχος, ΆΟήναι 1928, σ. 16 καί εφεξής),
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προς μορφωτικήν και πολιτικήν ανάπτυξιν της Θράκης, αλλά και βαθυτέρα- 
έπεχείρησαν οικονομικός, γεωργικάς και κοινωνικός μεταρρυθμίσεις, ώς εις 
ναι αί θεσπισθεΐσαι υπό τοϋ αύτοκράτορος Ρωμανού του Α' (920—944) '), 
άπαγορεΰσαντος την πρόσκτησιν κτημάτων άνηκόντων εις χωρικούς και 51α
τάξαντος την εις τούς τέως κυρίους των άπόδοσιν των γαιών, τάς οποίας εί- 
χον προσκτήσει οΐ μεγαλογαιοκτήμονες από τού λιμού τού 928.

Τον αγώνα τούτον προς αποκατάστασιν της μικράς ιδιοκτησίας έγκα- 
τέλειψε δυστυχώς δ αύτοκράτωρ Νικηφόρος δ Β' (963 — 969), περιορισθείς 
εις τό να απαγόρευση την μεταβίβασιν τών κτημάτων εις την Εκκλησίαν, 
διότι, ως άτέδειξεν ή πείρα, τά εκκλησιαστικά κτήματα, παραμελούμενα ελ
λείψει χειρών προς καλλιέργειαν, μετετρέποντο εις βοσκήσιμους γαίας.

Ώς έκ τούτου δ Νικηφόρος άπηγόρευσε την πρόσκτησιν κτημάτιυν 
υπό κληρικών ώς καί την ϊδρυσιν νέων μοναστηρίων. Τούτο όμως δεν ωφέ
λησε πολύ. Έχρειάσθη ή ενεργητική στάσις Βασιλείου τού Β', δστις έπανέ- 
φερε και ένέτεινε τό 996 τάς διατάξεις Ρωμανού τού Α', πρόβας μάλιστα 
και εις την κατάτμησιν πολλών μεγάλων κτημάτων. Τά νεωτεριστικά ταύτα 
μέτρα, θεσπιζόμενα υπό τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων ήδη από τού 10ου 
αίώνος, μίαν και πλέον χιλιετηρίδα προ τών συγχρόνων αναλογών εγχειρη
μάτων, μέτρα τά δποϊα αναφέρει επαινετικούς Γερμανός συγγραφεύς ώς δ 
J. Schulze, ειδικώς μελετήσας την γεωπολιτικήν τής Θράκης, ανασύρουν μίαν 
μόνον πτυχήν τού μεταρρυθμιστικού και εκπολιτιστικού έργου τής Ελληνικής 
Αυτοκρατορίας τού Μεσαίωνος, τό οποίον τόσον επολέμησαν οί τότε αντι
δραστικοί. Δεικνύουν πάντως τι θά ήτο ή χερσόνησος τού Αίμου, άν άφινον 
αυτήν ήσυχον οΐ εκ Β. επιδρομείς, θύννοι, Βούλγαροι, ’Άβαροι κλπ.

Έπήλθε κατόπιν ή λατινοκρατία."Αλλ" αΰτη, ώς παρατηρεί δ Schul
ze 3), ύπήρξεν άπλοΰν έπεισόδιον. Ή  Δ' Σταυροφορία, τήν όποιαν έπεχεί- 
ρησαν Γάλλοι κυρίους Ιππόται κατά τού Βυζαντίου, εληξε, λέγει, τό 1204 
μέ τήν ϊδρυσιν Λατινικής Αυτοκρατορίας παρά τον Βόσπορον. Εις Θεσσα
λονίκην ίδρυσαν οΐ Φράγκοι εν άλλο βασίλειον. Τά δύο ταύτα λατινικά 
κράτη περιέβαλλον τήν Βόρειον καί τήν "Ανατολικήν Αΐγηΐδα — εις τήν 
λοιπήν Αΐγηΐδα, εσχηματίσθησαν μικρότερα φραγκικά κράτη μή ενδιαφέροντα 
ενταύθα—αλλά δεν κατώρθωσαν νά συγκρατηθοΰν εκεί καί τό 1261 ύπεχώ- 
ρησαν έναντι Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πολύ άσθενεστέρας. Εις ιό ημέτερον 
(δηλαδή τό ύφ= ημών έξεταζόμενον, ήτοι τήν Θράκην) έδαφος ή λατινική κν 
ριαρχία εμεινεν α>εν μεγάλης εκπολιτιστικής γεωγραφικής επιδράσεως. (In 
unserem Gebiet—in Thrakien — blieb die lateinische Herrschaft oliue 
grosseren Kulturgeographischen Einfluss), ώς λέγει δ Schulze. 1 2

1) Ι3λ. Joachim Schulze : Neugriechenland. σελ. 422.
2) J. Schulze, ενθ-, άν. σελ. 417 καί κατωτέρω.
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Ακόμη περισσότερον βραχύβιος και άνευ αποτελέσματος εαεινεν ή 
βουλγαρική κυριαρχία. (Nocli kurzlebiger und unwirksamer blieb die 
bulgarische Herrschaft). Παρά τάς πολιτικός ταραχάς του 13w και του 
14 )υ υίώ'Ος, παρά τους Βουλγάρους, Φράγκους καί Σέρβους, ή βυζαντινή 
κυριαρχία αποτελεί μεγάλην μορφωτικο-γεωγραφικήν εποχήν διαρκέσασαν 
μίαν χιλιετίαν. Λόγφ τής άδρανείας τοΰ κατόπιν βυζαντινού πολιτισμού ή 
βυζαντινή κυριαρχία εν συγκρίσει προς τήν αρχαιότητα και προς τήν έπα- 
κολουΟησασαν τουρκικήν κυριαρχίαν παραμένει ώς έν ενιαίον, ούτως ειπεΐν, 
γεωγραφικόν γεγονός», γράφει ό Schulze. (Trotz der politischen Wirren 
des 13 und 14 Jahrhunderts, trotz Bulgaren, Franken, Serben, bildet 
die byzantinische Herrschaft eine grosse kulturgeographische Kpoche 
von der Dauer eines Jahrtausendes. Bei der Starrheit der spateren by- 
zantinischeu Kultur steht sie der Antike wie der folgenden Tiirken- 
zeit als einigermassen geschlossene geographische Tatsache).
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Η'

Ή  Θράκη ύπο^τήν λατινοκρατίαν καί την τουρκοκρατίαν. Δια- 
τήρηβις τον ελληνικού αυτής χαρακτήρος.—Ό Geoffroi Ville- 
hardouiti περϊ των 'Ελλήνων τής Θράκης κατά τον 1 4 ο ν .—Είο- 
βολαΐ Τούρκων. — Διάβαοις των *Οσμανλίδων Τούρκων εις Θρά- 
κην καί κατάκιησις^αύτής.— Ή  τουρκοκρατία —Συμβολή τής 
Θράκης εις την 'Ελληνικήν Έ πανάοτασιν.—Ή  Θράκη κατά τον 
ΙΘ \αΙώνα.— ΟίΙΒαλκανικοΙ πόλεμοι τοϋ 1 9 1 2  —1 3  καί ό nay-  
κόομιος τοϋ 1 9 1 4  —1 8 . — Πώς εχαααν οι Βούλγαροι τήν Α ν α 
τολικήν Θράκην, — At ουνΰ’ήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου, Ν εϊγν  

καΙ}Σεβρών. — 'Η  Δυτική Θράκη εις τήν Ελλάδα.

"Ολαι αΐ κατά τον Μεσαίωνα γενόμεναι έπιδρομαι των θύννων, Βουλ
γάρων, Άβάρων και άλλων βαρβάρων λαών άφηκαν άνέπαφον τον ελληνι
κόν χαρακτήρα τής Θράκης, διότι προς τοίς άλλοις τό Βυζάντιον έμερίμνα ν’ 
άναπληρώνη τά εκ των σφαγών και τών δηώσεων σχηματιζόμενα κενά διά 
μεταναστεύσεων, άνοικοδομήσεως πόλεων κλπ. (Βλέπε Στ. Ψάλτη: 'Η  ’Ανατο
λική Θράκη κλπ. Ένα) οί Σλαΰοι εδωκαν σλαυικά τοπωνυμία είς δλας τάς 
χώρας διά τών οποίων διήλθον, εις ολόκληρον τήν Θράκην, εις τήν Δυτικήν, 
δσον και εις τήν ’Ανατολικήν, οΰδέν σλαυικδν τοπωνΰμιον άπαντα *)· Και 
εις τήν Βόρειον δέ Θράκην ακόμη, παρά τον από τοϋ 1885 εκβουλγαρισμόν, 
μένουν ακόμη πλειστα δσα ονόματα τόπων ελληνικά, άτινα είναι τόσον γνω
στά, ώστε κρίνομεν περιττόν νά τά παραΟέσωμεν ενταύθα.

Μόνον ή τουρκική κατάκιησις εΐσήγαγε τουρκικά τινα τοπωνΰμια 
άντικαταστήσαντα ή παραφθείραντα τά ελληνικά, ενιαχού δέ χρησιμοποιού
μενα παραλλήλως προς ταΰτα 1 2). Πόσον είχεν διατηρηθή δ ελληνικός χαρα- 
κτήρ τής Θράκης κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους καταφαίνεται και έκ τής

1 ) Βλ. Π ο λ. Π α π α χ ρ ισ το δ ο ΰ λ ο ν  : Ή  έλληνικότης τής Θράκης.’Αύήναι 1946.
2) Θά μας επιτροπή νά παραΟέσωμεν ενταύθα καθαρώς ελληνικά τινα ονό

ματα χωρίων τής ’Ανατολικής π. χ. Θράκης, ώς είχον πρό τής ανταλλαγής τών ελ
ληνικών καί, τουρκικών πληθυσμών, λαμβάνοντες ταΰτα όχι έκ τής τότε αγνής ελ
ληνικής επαρχίας Γάνου καί Χάιρας (Γανοχώριον) άλλ’ εκ τών τότε μικτών περιο
χών. Ούτως εΐχομεν έν τή ύποδιοικήσει (καζά) Δρογχυλίου : Προβατότειχον. Σκα
πάνη, Ξυλόκοτα, Βελοχώρι, Χντράδι, "Ασβεστοχώρι, ΚαλαΟ-οχώρι, Πεζοπόρος, Με
γάλη Γενεά, Μικρά Γενεά, Χαραυγή, Παγηνιάς, Σιδέριον, Βατόρρευμα, Προσκυνη- 
τάριον, Μάκρόλοφος, ΠλινΟ-ίον, Άμάριον, Ανηφόρια, ΛαγοΟήρας, Μύλοι, Βρυσοχώ- 
ριον, Στρατόλιθ-ος, Ρσψικόν, Παλαιόν, Ρευματιά.

Έν τή ύποδιοικήσει Σιδηροχωρίου (Σαμακόβ) . Θυνιάς (Νιάδα), Κορφοκό- 
λυμβας, Πλατέα, Λιμάνι, Τσακνοχώριον, Κανέλα, Ψιλορράχη, Μεγαλολόγγος κλπ-

Έ ν τή ύποδιοικήσει Άνακτορίου : Αψηλός, Άμίλιον, Άργίλη,"Αχυρα, Δίρκη, 
Διάβα, Δημοΰλη, Ζερβή, Ζαφείριον, Κατίλα, Καρα?ιέων, Κιβρία, Πηγαί, Κέφαλος 
Σφύρα,
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αφηγήσεως του Βιλλεαρδουίνου (Geoffroi Villehardouin), δστις, συμμετα- 
σχών τής 4ης Σταυροφορίας κατά τον 13ον αιώνα, έγραψε την ιστορίαν αυ
τής υπό τον τίτλον «Ή  κατάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως», αποτελούσαν 
εν των αρχαιότερων μνημείων τής γαλλικής πεζογραφίας. Τα σχετικά προς 
την Θράκην χωρία τής χρονογραφίας ταυτης ομιλούν διηνεκώς περ'ι των'Ελ
λήνων τής Άδριανουπόλεως και τής Άρκαδιουπόλεως (Arcadiople, Λουλέ- 
Μπουργάζ), ως γράφει ό (Villehardouin), δίδοντα τοπωνυμία ελληνικά, ώς 
τά Βουλγαρόφυλον και Νικίτσα. 'ΤΙ εν λόγω επανάστασις των ‘Ελλήνων έξε- 
τάίΐη μέχρι Φιλιππουπόλεως (Finepople, ώς την γράφει 6 Γάλλος χρονο
γράφος). Όμιλεϊ επίσης περί τής Ραιδεστοϋ (Rodosto) ώς κατοικουμένης 
υπό Ελλήνων (qui ere poplee de Grieux), οΰσης λίαν πλούσιας και λίαν 
ίσχυράς (mult riche et mult forz). Άναζητοΰντες επι του χάρτου τάς άνα- 
φερομένας πόλεις, εύρίσκομεν, orι ολόκληρος ή Θράκη από τής Φιλιππου- 
πόλεως μέχρι τής Προποντίδος και τοϋ Αιγαίου ήτο Ελληνική. Μόνον επι 
τοΰ ορούς τής Μοσυνουπόλεως (Messinople κατά τον Βιλλεαρδοΐνον παρά τό 
Μοσνι-καλεσι τής Δ. Θράκης) άναφέρονται Βούλγαροι (Bougres '), ώς τούς 
ονομάζει), εις άπόστασιν μιας ημέρας. Πρόκειται πιθανώς περί τής ύποδιοι- 
κήσεως τοΰ Άχ'ι-Τσελεμπή, την οποίαν ή συνθήκη τοΰ Neuilly άφήκεν εις 
τούς Βουλγάρους δμοΰ με τέσσαρας υποδιοικήσεις (καζάδες) τής Δ. Θράκης.

Μετά την άνάκιησιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Ελλήνων 
(1261) ή Θράκη ύπέστη δηώσεις και ερημώσεις, ιδίως ή Καλλίπολις, ή Πέ- 
ρινίίος και ολόκληρος εν γέ\'ει ή παραλία τής Προποντίδος υπό τών Κατα- 
λανών. ’Ήρχισαν κατόπιν αι πρώται επιδρομαί τών Τούρκων έξ Ανατολής 
τάς οποίας αφηγούνται οΐ Ευρωπαίοι ιστορικοί H am m er1 2) και Zinkeisen 3) 
επι τή βάσει τών ήμετέρων Χαλκοκονδυλη, Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά, Ίωάν- 
νου Καντακουζηνοΰ καί Φραντζή. Τό 1352 διέβησαν κάποιαν νύκτα έπι σχε- 
διών οϊ πρώτοι Όσμανλήδες Τούρκοι υπό τον Σουλεϋμάν, υιόν τοΰ σουλτάνου 
Μουράτ Α', και εγκατέστησαν εις τό φρουριον τήςΤζυμπης, επι τής ευρωπαϊ
κής παραλίας τής Θράκης. Τό 1359 διέβη εις Θράκην ό σουλτάνος Μουράτ 
έπι κεφαλής τοΰ στρατού του, τό δέ 1361 έκυριευθη ή Άδριανουπολις.Ή κα- 
τάληψις τής λοιπής Θράκης συνετελέσθη μέχρι τοΰ 1371 χάρις εις τάς πολε
μικός επιχειρήσεις δυο στρατηγών, τοΰ άρνησιθρήσκου έ'λληνος Γαζή - Έ - 
βρενός, δστις κατέλαβε την Κομοτινήν και ολόκληρον την Δυτικήν Θράκην, 
και τοΰ Τούρκου Λαλά - Σαχίν, δστις έκυρίευσε την Φιλιπποΰπολιν. Τέλος 
μετά μικρόν αγώνα ύπέκυψε καϊ ή Κωνσταντινούπολης (1453) και ούτως 
ολόκληρος πλέον ή Θράκη εγεινε τουρκική.

1) Γνωστόν είναι πόσον κακήν καί δυσφημισμένην σημασίαν έχει γαλλιστί 
ή λέξις bougre.

2) Joseph von Hammer - Purgsta ll: Geschichte des Osmanischen Rei
ches, I n 6 ff, II Auflage.. 3) Johann Zinkeisen : Geschichte des Osmanischen
Reiches in Ruropa, I, 105—223 .
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Ύπό την τουρκοκρατίαν ήτο φυσικόν νά άλλοιωθή κάπως ή αναλο
γία του ελληνικού πληθυσμού της Θράκης.Ό ελληνικός όμως χαρακτήρ αυ
τής διετηρεΐτο τόσον, ώστε σοβαρός Σλαύος συγγραφεύς, ο Γιοβάν-Τσβίγιτς 
(Jovan Cviji^) '), γράφων τό 1919, αναγνωρίζει δτι ό ελληνικός πληθυσμός 
της Θράκης έμεινεν αγνός, ιδία περί την Κωνσταντινοΰπολιν. Έ ν  Άδρια- 
νουπόλει και εις τά πέριξ της πόλεως ταύτης, εις Όρτάκιοϊ, Διδυμότειχον, 
Σαράντα Εκκλησίας (Kirk-Klisse τουρκιστί και από του 1924 Kirklar 
Eli), εις Άγαθούπολιν (παραφθαρέν εις Ahtebolou), εις Τυρολόην (Τσορ- 
λοϋ), Μετράς (Tchataldja), Ραιδεστόν και τά περίχωρα της Κωνσταντινου
πόλεως, ως και εις αυτήν ταύτην την βασιλίδα των πόλεων και κυρίως εις 
δλην την παράλιον χώραν, παρ’ δλους τούς επι πέντε αιώνας διωγμούς και 
παρ’ όλα τά άλλα δεινοπαθήματα, οΐ ελληνικοί πληθυσμοί ήδυνήθησαν νά 
διατηρήσουν άλά)βητον και άμείωτον την εθνικήν αυτών συνείδησιν, τό εθνι
κόν αίσθημα, την εθνικήν γλώσσαν καί τήν θρησκείαν.

Ό  διάπυρος πατριωτισμός τών Ελλήνων τής Θράκης και ή στερρά 
έμμονή αυτών εις τό εθνικόν ιδεώδες, τό όποιον ήτο ή άπολΰτρωσις από τού 
ξενικού ζυγού, έςεδηλώθη και κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν, δτε και ή 
Θράκη συνεισέφερε τήν πολύτιμον συμβολήν της και τά θύματά της εις τον 
αγώνα τής εθνικής παλιγγενεσίας 1 2). Τά πρώτα θύματα έπεσαν τήν Ι7ην 
Απριλίου έν Άδριανουπόλει, δπου άπη/χονίσθη καί ό πρώην Οικουμενικός 
Πατριάρχης Κύριλλος μετά τά τραγικά γεγονότα τής 10ης ’Απριλίου έν Κων- 
σταντινουπόλει. Έπηκολούθησαν αΐ σφαγαι τής αμιγούς ελληνικής πόλεως 
τού Διδυμοτείχου, τής οποίας από τότε έμειώθη ό ελληνικός πληθυσμός. Τά 
παρά τήν πόλιν χωρία Ίσάκ-Λουλά-Κουρουσού καί Σεϋμέν ήρημώθησαν τε
λείως. 'Ως διαμαρτυρία έμπρακτος άνεφάνησαν σποραδικώς εις τό εσωτερι
κόν τής Θράκης άνδρες φιλοπόλεμοι και έκδικητικοί, αλλά τά κατορθοόματα 
αυτών έπληρώθησαν με τό αίμα, τάς μαστιγώσεις και τά βασανιστήρια έν 
γένει χιλιάδων φιλήσυχων συμπατριωτών και πολλών συγγενών των.’Άν και 
συστηματικά! ιστορικά! σημειοόσεις περί τοϋ άγώνος τούτου τής Θράκης δεν 
υπάρχουν, έν τούτοις αι οικογενειακοί παραδόσεις διέσωσαν πολλά ονόματα 
άνδραγαθησάντιον ‘Ελλήνων 3). Εις τήν περιφέρειαν Τσαντώ (Σηλυβρίας) διε- 
κρίθησαν ο! Κωστής Τγνάτογλους κα! Παπάζογλους, εις Διδυμότειχον και 
3Αδριανούπολιν οι Καπετάν Βαγγέλης κα! Καπετάν Αάζος, ιδιαιτέρως δε 
κα! διάφοροι ‘Έλληνες τής πόλεως τού Σουφλίου ’Ολίγα έτη προ τής έπα-

1) Jovan C'vijig : La Peninsule Balkanique σελ. 90.
2) Βλ. ’Αδαμάντιου Ταμβακίδου : Συμβολή τής Θράκης είς τήν ελληνικήν 

Έπανάστασιν, είς «Θρακικά» παράρτημα Γ' τόμου, σελ. 41—48 καί τό εσχάτως έκ- 
τυπωθέν δημοσίευμα Πολ. ΪΙατταχριο τοδούλου : Ή  προσφορά τοΰ Θρακικοϋ Ελλη
νισμού είς τον απελευθερωτικόν άγώνα, 1950 Άθήναι.

3) "Βνθ3 ανωτέρω.
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ναστάσεως ειχον έγκατασταθή εις την πόλιν αικήν Σουλιώται φεύγοντες 
τούς διωγμούς τοϋ Άλή Πασά Τεπελενλή, δεν είναι δέ άπίθανον και τό 
δνομα της πόλεως, τό «Σουφλί», νά είναι παραφθορά τοϋ «Σούλι», ΐαως 
εσκεμμένη προς απόκρυψή τής προελεύσεως. Υπέρ τής εκδοχής τούτης συ- 
συνηγορεί τό γεγονός, δτι δύο συνοικίαι τού Σουφλίου καλούνται Κακοσούλι 
και Λέκα *) και δτι τά ονόματα διαφόρων σουφλιωτικών οικογενειών έχουν 
καταλήξεις όμοιας προς σουλιωτικάς, δτι δέ και αΐ ένδυμασίαι των γυναικών 
ομοιάζουν πρός τάς τού Σουλίου.

Ιδίως έπαθε κατά την επανάστασιν ή ελληνικωτάτη Αίνος, διάσημος, 
ώς εΐπομεν ήδη, από τών ομηρικών χρόνων ως σπουδαίος ελληνικός σταθμός 
τόύ εκ τού Αιγαίου πρός Β. διαμετακομιστικού εμπορίου. Την 17ην ’Απρι
λίου 1821 έπεσαν 25 θύματα τής άγριότητος τών δυναστευόντων, μεταξύ δέ 
αυτών και Στέφανος ό Νεομάρτυς. ’Αμέσως κατόπιν 73 θαρραλέοι πολεμι- 
σται έξ Αίνου έσπευσαν εις την φωνήν τής έξεγερθείσης Ελλάδος και έδωκαν 
τό αιμά των υπέρ τής ελευθερίας. Πολλοί Αίνΐται έγκαταλείψαντες τότε την 
πατρίδα των κατέφυγον εις Έρμούπολιν, ως και πολλοί εκ Μάκρης και Μα- 
ρωνείας, 600, ώς λέγεται, έν συνόλω. Εις την μάχην τής Καρύστου (12 Αύ- 
γούστου 1821) έφονεύθη ό Άργύριος Άλτιναλμάζης, ναυτικός έξ Αίνου. 
'Υπέροχον πατριωτισμόν έδειξεν ό έξ Αΐνου πλοίαρχος Χατζή ’Αντώνιος 
Βιζβίζης, τον όποιον έμιμήθη και ή σύζυγός του, ή Δόμνα Βιζβίζαινα, ή 
Θρακιώτισσα αυτή Μπουμπουλίνα. Ό  Βιζβίζης είχε διαταχθή κατά τάς άρ- 
χάς τού 1822 νά βοηθήση τήν πολιορκίαν τού φρουρίου τού Εύρίπου, Έ φο
νεύθη έκτελών περιπολίας εις τό στενόν Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδος μέ 
τό πλοϊόν του, τήν «Καλομοίραν». Τήν πλοιαρχίαν, άνέλαβε τότε ή σύζυγός 
του Δόμνα, ήτις είχε λάβει προ πολλού τό βάπτισμα τού πυρός κατά τον 
βομβαρδισμόν τής Αίνου. Άναδειχθεΐσα αξία τού άνδρός της, άπεσύρθη εις 
Σύρον μόνον όταν τό πλοϊόν της ή το πλέον εκτός μάχης λόγω φθοράς 1 2).

Κατά τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τού 1828)29 ό ρωσσικός στρατός 
υπό τον στρατάρχην Diebitz τον 'Υπεραίμειον (Zabalkanski), καταλαβών 
τήν Άδριανούπολιν, προήλασε μέχρι Μπαμπά - ’Εσκί. Έ ν  Άδριανουπόλει 
ύπεγράφη ή ρωσσοτουρκική συνθήκη ειρήνης τής 2)14 Σεπτεμβρίου 1829» 
τής οποίας τό 10ον άρθρον έπέβαλεν εις τήν Τουρκίαν τήν άναγνώρισιν τής 
ανεξαρτησίας τής Ελλάδος. Κατά δέ τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 
1877)78, ό ρωσσικός στρατός, διελάσας δι’ ολοκλήρου τής Θράκης εφθασε 
μέχρι τού 'Αγίου Στεφάνου, προαστείου τής Κωνσταντινουπόλεως, δπου και 
ύπεγράφη ή άπαισία συνθήκη τής 3ης Μαρτίου 1878, διά τής οποίας έπρό- 
κειτο νά πραγματοποιηθούν τά βουλγαρικά όνειρα.Άλλ’ ή ευρωπαϊκή διπλω*

1) Βλ.Άδ. Ταμβιχκίδου ένθ. άν. καί Κ. Κονρτίδου Άρχ. Θρ. τ. ΙΒ' Σουφλί
2) Παράρτημα Θρακικών τόμ. Γ'.
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ματία και ιδίως ή Μεγάλη Βρεττανία, άποστείλασα ισχυρόν στόλον εις Προ
ποντίδα, ακριβώς απέναντι του 'Αγίου Στεφάνου, και εις τον Βόσπορον, άνέ- 
τρεψε μετ' ολίγους μήνας την συνθήκην ταΰτην και επέβαλε την Βερολίνειον 
τής 1)13 'Ιουλίου 1878, διά τής οποίας αφηρειτο από του τότε ιδρυόμενου 
βουλγαρικού κράτους ή Βόρειος Θράκη (’Ανατολική Ρωμυλία), ενώ ή μεταξύ 
τοΰ Δουνάβεως και τοΰ Αίμου Θράκη (Μοισία) άπετέλει την φόρου υποτελή 
εις την Τουρκίαν νιγεμονίαν τής Βουλγαρίας. Τό 1885 δμως οΐ Βούλγαροι, 
προκαλέσαντες κάποιαν επανάστασιν εν 'Ανατολική Ρωμυλία, ήνωσαν πρα
ξικοπηματικούς την αυτόνομον τουρκικήν ταΰτην επαρχίαν μέ τήν ηγεμονίαν 
των καί έξηκολοΰθησαν κατέχοντες καί διοικούντες αυτήν μέχρι τού Σεπτεμ
βρίου τοΰ 1908, τοΰ ήγεμόνος τής Βουλγαρίας δντος κατά τύπους καί Τούρ
κου γενικού διοικητού τής 'Ανατολικής Ρωμυλίας. Κατά τό έτος δέ τούτο, 
επωφελούμενοι τής νεοτουρκικής μεταπολιτεύσεως καί τών έκ ταύτης προ- 
κληθεισών εσωτερικών εν Τουρκία, περιπλοκών, επίσης δέ καί τής υπό τής 
Αυστροουγγαρίας προσαρτήσεως τής Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης, άνεκήρυξαν 
τήν τελείαν ανεξαρτησίαν τής Βουλγαρίας, εις τήν οποίαν περιέλαβον καί 
τήν 'Ανατολικήν Ρωμυλίαν ').

Κατά τον τουρκοβαλκανικόν πόλεμον τοΰ 1912)14 μεταξύ τής Τουρ
κίας καί τής συμμαχίας τών Βα?ικανικών κρατών (Ελλάδος, Σερβίας, Βουλ
γαρίας καί Μαυροβούνιου) οΐ Βούλγαροι προήλασαν διά Σαράντα - Εκκλη
σιών, Μπουνάρ-Χισάρ καί Λουλέ-Μουργάζ (Άρκαδιουπόλεως) μέχρι τής τουρ
κικής αμυντικής γραμμής Τσαιάλτζας (Μετρών), δπου καί έσταμάτησαν ενώ
πιον τής άντιστάσεως τών Τούρκων, ενώ άλλη Βουλγαρική στρατιά βοηθου- 
μένη καί υπό Σέρβικου στρατού επολιόρκει τήν 'Αδριανούπολιν, ό δέ ελλη
νικός στόλος, κρατήσας όριστικώς τής θαλάσσης μετά τάς νικηφόρους ναυμα
χίας τής Λήμνου καί τής 'Άκρας - 'Έλλης, κατέστησεν αδύνατον πάσαν με
ταφοράν τουρκικού στρατού εκ Μικράς 'Ασίας εις Θράκην. 'Ως εκ τούτου 
ή Άδριανούπολις ήναγκάσθη νά παραδοθή τήν 13)26 Μαρτίου 1913 καί 
τέλος τήν 17)30 Μα'ΐου ύπεγράφη εν Λονδίνω συνθήκη ειρήνης, διά τής 
οποίας ή Τουρκία έξεχώρει εις τούς Βαλκανικούς συμμάχους δλας τάς επί 
ευρωπαϊκού εδάφους κτήσεις, άρα καί ολόκληρον τήν Θράκην, δυτικώς γραμ
μής άρχομένης επί τού Αιγαίου πελάγους από τής Αίνου καί καταληγούσης 
εις τήν επί τής παραλίας τού Εύξείνου Μήδειαν, πλήν τής Αλβανίας, περί 
τής οποίας θά άπεφάσιζον αί Μεγάλαι Δυνάμεις.

’Έμενε πλέον ή διανομή τών ούτω κτηθέντων εδαφών, διά τήν οποίαν 
δέν ήθελον νά συνεννοηθούν οΐ Βούλγαροι μετά τών συμμάχων των. 'Αξιούν- 
τες δτι αυτοί μόνοι ένίκησαν τούς Τούρκους καί παραβλέποντες τήν σπουδαίαν 
συμβολήν τών Ελλήνων κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν, ανέμενον νά καρ- 1

1 ) Βλέπε Ά ρ χ .  Θρακ. Θησ. τόμ. 1Β' Μ. ΆποστολΙδου : Αυτόνομος Άνατ. 
Ρωμυλία.
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πωθοΰν τήν μερίδα του λέοντος, πάντως δέ ολόκληρον την Μακεδονίαν και 
την Θράκην. Μετά ματαίας προσπάθειας προς συνεννόησιν τό υπέρ συμβι
βαστικής λΰσεως άποκλΐνον βουλγαρικόν ύπουργεΐον Γκέσωφ παρητήθη 
(9)22 "Ιουνίου 1913), και ή διαδεχθεΐσα αυτό κυβέρνησις υπό τον Δάνεφ εξώ
θησε τά πράγματα εις πόλεμον κατά των τέως συμμάχων. Διαρκοΰντος του 
κατά τής Ελλάδος και Σερβίας πολέμου των Βουλγάρων, κατά τον οποίον 
οί τελευταίοι ούτοι ήττήθησαν, οί Τούρκοι έπο.)φελούμενοι των δυσχερείων 
τής Βουλγαρίας άνακατέλαβον αμαχητί τήν Άδριανούπολιν και ολόκληρον 
τήν "Ανατολικήν Θράκην μέχρι τοΰ 'Έβρου.

Διά τής συνθήκης ειρήνης τοΰ Βουκουρεστίου τής 10 Αΰγοΰστου 1913, 
ή Ελλάς, ήτις είχεν έν τφ μεταξύ καταλάβει ολόκληρον τήν Δυτικήν Θρά
κην μέχρι τοΰ 'Έβρου, άφινε τήν τελευταίαν ταΰτην εις τούς Βουλγάρους μέ 
σΰνορον τον Νέστον, βραδυτερον δέ παρέδωκεν αυτήν εις τούτους οικειο- 
θελώς. Εις τήν συνδιάσκεψιν τοΰ Βουκουρεστίου δέν μετέσχεν ή Τουρκία, 
δΤ ο και τά στρατεύματα αυτής, διαβάντα τον 'Έβρον, έξηκολούθουν προε- 
λαύνοντα προς τήν Κομοτινήν και τό Κιρτζαλή, ήθελον δέ καταλάβει και 
άλλας περιοχάς τής Θράκης, αν δέν κατεϊχον ακόμη αυτά οί "Ελληνες, δπως 
τά παραδώσουν εις τούς Βουλγάρους συμφώνως προς τήν συνθήκην τοΰ 
Βουκουρεστίου. Κατά παράκλησιν τής βουλγαρικής κυβερνήσεως ή Ελλάς 
έδέχθη νά παραμείνη προσωρινώς ελληνικός στρατός εις ’Αλεξανδρούπολη', 
Μάκρην, Μαρώνειαν και Πόρτο - Λάγο, δπως μή καταλάβουν αυτά οί Τούρ
κοι. Έ ν  τω μεταξύ οί Τούρκοι τής Θράκης, άρνούμενοι να υπαχθούν υπό 
τήν Βουλγαρίαν, άνεκήρυξαν τήν Δυτικήν Θράκην εις έφήμερον αυτόνομον 
κράτος υπό τό ονομα «Δημοκρατία τής Κομοτινής».

Έ ν  Κωνσταντινουπόλει παρέμενον ό τέως βούλγαρος αρχιστράτηγος 
Σαβώφ μετά τοΰ άλλοτε διπλωματικού αντιπροσώπου τής Βουλγαρίας Νά- 
τσεβιτς, συνεννοούμενοι μυστικώς μετά Τούρκων, όπως, προκαλουμένων νέων 
περιπλ,οκών μετά τής Ελλάδος, επωφεληθή έκ τούτων ή Βουλγαρία ‘). Τά 
βουλγαρικά ταΰτα σχέδια εξηγούν, προς τή στρατιωτική αδυναμία τής Βουλ
γαρίας, τήν ύποχαιρητικότητα τήν οποίαν έδειξαν οί Βούλγαροι κατά τάς 
επακολουθησάσας διαπραγματεύσεις τής ειρήνης, τάς διεξαχθείσας έν Κων- 
σταντινουπόλει τον Σεπτέμβριον τού 1913. Διά τής τουρκοβουλγαρικής συν
θήκης ειρήνης τής Κωνσταντινουπόλεως (29 Σεπτεμβρίου 1913) ή Βουλ,γα- 
ρία έλάμβανεν έκ τής ’Ανατολικής Θράκης μόνον μικρόν τρίγωνον βορείως 
των Σαράντα Εκκλησιών μέ σύνορον τον μικρόν ποταμόν Ρεζβάγια (Rez- 
vaya), ώς και τήν πέραν τοΰ 'Έβρου πόλιν Όρτάκιοΐ, έπίσης δέ άνεγνώ- 
ριζεν εις τήν Τουρκίαν τήν Άδριανούπολιν, κατεχομένην ήδη υπό τοΰ τουρ
κικού στρατού. Σύνορον τής Τουρκίας εν Θράκη προς Δ. ήτο ό 'Έβρος πο- 1

1) Βλ. περί τούτων : Νικηφόρου Μοσχοποΰλου : 'Ιστορία τής Βουλγαρίας, 
άνατΰπωσις έκ τής Μεγάλης 'Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας, σελ. 95 καί εφεξής.
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ταμός, επομένως ή Τουρκία άιεγνώριζε την έκχώρησιν της Δυτικής Θράκης 
εις την Βουλγαρίαν.

Κατά την διάρκειαν τοΰ Παγκοσμίου πολέμου του 1914)1918 ύπε- 
γράφη τή 6η Σεπτεμβρίου 1916 μετάξι; Τουρκίας καί Βουλγαρίας συμφω
νία, καθ’ ήν ή Τουρκία έξεχώρει εις την Βουλγαρίαν τό επί τής δεξιάς 
όχθης του "Εβρου μικρόν τριγωνικόν τμήμα τής Δυτικής Θράκης.

Μετά τον Παγκόσμιον πόλεμον ή Βουλγαρία παρητήθη διά του 48ου 
ά'ρθρου τής συνθήκης ειρήνης τοΰ Neuilly τής 14)27 Νοεμβρίου 1919 «υπέρ 
των κυριωτέρων συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων» όλων αυτής των 
δικαιωμάτων και τίτλων επί των εδαφών τής Θράκης, άτινα άνήκον εις την 
Βουλγαρικήν μοναρχίαν και κεΐνται πέραν των νέων συνόρων τής Βουλγαρίας 
(τά όποια περιέλαβον εντός τοΰ Βουλγαρικού κράτους καί τό Βόρειον μέρος 
τής Δ. Θράκης), διά τοΰ αΰτοϋ δέ άρθρου ή Βουλγαρία «άνελάμβανε την 
ύποχρέωσιν ν’ αναγνώριση τάς αποφάσεις, τάς οποίας θέλουσι λάβει αΐ κυ- 
ριώτεραι σύμμαχοι και συνησπισμέναι δυνάμεις σχετικώς προς τά εδάφη 
ταυ τα..·». Έ ν  τώ μεταξύ ή Θράκη από τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1919 είχε κα- 
ταληφθή υπό διασυμμαχικού (γαλλικού) στρατού υπό τον στρατηγόν Charpy, 
εις την κατοχήν δέ μετείχε καί Ελληνικός στρατός (ή 9η Ελληνική Μεραρ
χία). Τό στρατηγεΐσν τού στρατηγού Charpy έγκατεστάθη έν Κομοτινή. 
Κατά Μάϊον όμως τού 1920 διετάχθη ή κατάληψις ολοκλήρου τής Θράκης 
υπό τού Έλληνιχοΰ στρατοΰ καί συνετελέσθη κατά τό χρονικόν διάστημα 
από 14—20 Μαΐου 1920.

’Επειδή όμως από των αρχών τοΰ ’Απριλίου 1920 ώογανώθη έν τή 
’Ανατολική Θράκη τουρκικόν επαναστατικόν κίνημα υπό τον ’Αλβανόν συν
ταγματάρχην Δζαφέρ Ταγιάρ βέην, διετάχθη κατά τά τέλη ’Ιουνίου 1920 τό 
έν τή Δυτική Θράκη ελληνικόν σώμα στρατοΰ να προελάση προς τήν Άνατ. 
Θράκην καί νά καταλάβη αυτήν. Ή  προέλασις ήρξατο τήν 7 ’Ιουλίου. Μετά 
τινας αψιμαχίας τά διάφορα τμήματα τού ανοργάνωτου τουρκικού στρατοΰ 
ύπεχοόρησαν προς Β., ούτως ώστε τά ελληνικά στρατεύματα έφθασαν τήν 
10—11 ’Ιουλίου μέχρι Λουλέ Μπουργάζ—Μπαμπά Έσκί—Ντογάν Τεπέ. Τήν 
πρωίαν τής 11ης ’Ιουλίου μία ίλη τής ελληνικής ταξιαρχίας ιππικού, συναν- 
τήσασα Β. τοΰ Μπαμπά Έσκί τον Δζαφέρ Ταγιάρ μετά τού έπιτελείου του, 
συνέλαβε αιχμαλώτους τούς πλείστους επιτελείς. '() Ταγιάρ έπρόφθασε νά 
τραπή έν καλπασμφ προς βορράν, έλπίζων νά διεχφύγη εις τό βουλγαρικόν 
έδαφος, αλλά λόγφ προσχόψεως τού ίππου του συνελήφθη παρά τό χιορίον 
Μποστανλί υπό χωρικών καί παρεδόθη εις τον ελληνικόν στρατόν. Τήν 12ην 
’Ιουλίου κατελήφθη υπό τών Ελλήνων ή Άδριανοΰπολις, μέχρι τέλους δέ 
’Ιουλίου ολόκληρος ή ’Ανατολική Θράκη εύρίσκετο υπό ελληνικήν κατοχήν 
πλήν μικράς περιοχής Α. τής Τσατάλτζας καί τής χερσονήσου τής Καλλιπό- 
λεως. Διά τής μετά ένα μήνα συνομολογηθείσης συνθήκης τών Σεβρών (10
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Αύγουστου 1920) ή Ελλάς ελάμβανε ολόκληρον την Δυτικήν καί την ’Ανα
τολικήν Θράκην, πλήν μικράς περιοχής από τής παρά τον Εΰξεινον λίμνης 
των Δέρκων μέχρι τής Προποντίδας, περιλαμβανούσης καί τήν Κωνσταντι- 
νουπολιν.’Έκτοτε ή Ελλάς εξηκολοΰθησε κατέχουσα καί διοικούσα τήν Θρά
κην μέχρι του Σεπτεμβρίου 1922, προς πλήρη ΐκανοποίησιν ολοκλήρου του 
πληθυσμού αυτής συμπεριλαμβανομένων καί των Τούρκων. Μετά τήν Μι
κρασιατικήν δμως περιπέτειαν καί τήν συνομολόγησιν τής ανακωχής των 
Μουδανιών τής 29 Σεπτεμβρίου 1922, δ ελληνικός στρατός άπεχώρησε κατά 
τό χρονικόν διάστημα 3 —18 ’Οκτωβρίου 1922 Ικ τής ’Ανατολικής Θράκης, 
ήτις κατελήφθη υπό Άνταντικών στρατευμάτων μέχρι τοϋ Αύγουστου 1923. 
Διά τής εν Λωζάννη τή 24 ’Ιουλίου 1923 ύπογραφείσης .συνθήκης ειρήνης 
μεταξύ ’Αγγλίας, Γαλλίας, ’Ιταλίας, ’Ιαπωνίας, Ελλάδος, Ρουμανίας καί 
Γιουγκοσλαυίας άφ’ ενός καί τής Τουρκίας dcp’ ετέρου, ή Ελλάς έκράτησεν 
όριστικώς τήν Δυτικήν Θράκην μέ σΰνορον τον "Εβρον.
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ΑΝΘ ΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦ1ΚΑ Κ Α Ι Δ Η Μ Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Α  Θ ΡΑΚΗ Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

'Η  Θράκη κατά χάς παραμονάς των Βαλκανικών πολέμων.—Έ κ -  
τοπισμοί των ελληνικών πληθυσμώ ν.— 'Η  ελληνική έκπαίδευ- 
σις έν Θράκη. — Ή  έλληνική παραγωγική, εμπορική, β ιομη
χανική, οικονομική καί μορφωτική δραοις ιοϋ 'Έλληνος έν

Θράκη.—"Ελληνες Θράκες διακριϋ'έντες έν τή έπιστήμη.

Ό  ταξειδιώτης ό έπισκεπτόμενος την Θράκην κατά τάς παραμονάς 
των Βαλκανικών πολέμων του 1912—13 δεν ήτο δυνατόν παρά νά έκορράζη 
τον θαυμασμόν του διά την σφριγώσαν ζωτικότητα τού ελληνισμού εις τάς 
περιοχάς αΰτάς. Εις τά παράλια της Προποντίδος θά ηδΰνατο νά ΐδη πό
λεις και κώμας, ώς ή Καλλίπολις. τά Γανόχωρα (Γάνος και Χώρα), τό Μυ- 
ριόφυτον, ή Ραιδεστός, ή οποία είναι ό μεγαλύτερος λιμην της Θράκης εις 
την θάλασσαν ταΰτην, ή Ηράκλεια (η Πέρινθος των αρχαίων), ή Σηλυβρία, 
οί Αΐγιαλοί, το Οΐκονομιό, ή Δημοκράνεια και τόσαι άλλαι, ενώ δχι όλη/ώ- 
τερον σπουδαΐαι, ακραιφνώς ελληνικάι πόλεις ύπήρχον και εις τό εσωτερι
κόν. *Ησαν άπασαι έστίαι ελληνικής παραγωγικής δράσεως και ελληνικού εκ
πολιτιστικού έργου, φημισμέναι ιδιαιτέρως και διά την αμπελουργίαν και 
οινοπαραγωγήν των (Σαράντα Έκκλησίαι, Στενίμαχος). Δυστυχώς έπήλθεν 
ή και τό τουρκικόν έθνος δχι ολίγον ζημιώσασα νεοτουρκική πολιτική τών 
εκτοπισμών, ήτις άνέκοψε τήν αιωνόβιον ύπαρξιν τών ελληνικών τούτων πό
λεων. Κατά τάς επισήμους στατιστικάς τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου ό 
αριθμός τών έκτοπισθέντων ελληνικών πληθυσμών τής 'Ανατολικής Θράκης 
άνήλθε τότε εις 130.282, μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους εις 83.485 καί 
κατά τήν διάρκειαν τού ευρωπαϊκού πολέμου (1914 —1918) εις 218.767, εν 
συνόλω κατανεμνομένους ώς εξής :

Έκ τής επαρχίας Άδριανουπόλειος 17.334, Αίνου 5 082, Κωνσταν
τινουπόλεως 320, Βιζύης 28.783, Γάνου και Χώρας 7.018, Δέρκων 13.542, 
Διδυμοτείχου 18.516, Ήρακλείας 51.769, Καλλιπόλεως 32.825, Μυριοφύτου 
4.060, Σηλυβρίας 2.960, Σωζουπόλεως 7.850, Τυρολόης 13.575, Σαράντα 
Εκκλησιών 14.993. Όλικόν 218.767.

Κατά τάς επισήμους στατιστικάς τής έν Κωνσταντινουπόλει μετά τήν 
ανακωχήν τού 1918 συσταδείσης πατριαρχικής επιτροπής προς περίθα?α|ην



Η ελληνική Θράκη 8ί

τών εκ του πολέμου παθόντων Ελλήνων, όπληθυσμός των έκ Θράκης έκτο- 
πισθέντων ελληνικών πληθυσμών άνήλθεν εις 191.050, εξ ών έπαλινόστησαν 
τότε 49.721, έμενον δέ εν Έλλάδι, κατά τά τέλη του 1920, 50.043' υπόλοιπον 
αντιπροσωπειών τάς ' αριθμητικός απώλειας τών ελληνικών πληθυσμών τής 
"Ανατολικής Θράκης 91.286 ')■ Σΰνολον 191.050 8).

Ά φ ’ ετέρου κατά τούς πίνακας τοϋ Ελληνικού Υπουργείου Κοινω
νικής Προνοίας ό αριθμός τών έκ Θράκης έκτοπισθέντοον Ελλήνων άνήλθε 
τότε (προ τής ανταλλαγής τών πληθυσμών τού 1923) : ’Από τών Βαλκανικών 
πολέμων μέχρι τού Ευρωπαϊκού εις 119,938. Κατά την διάρκειαν τού Ευρω
παϊκού πολέμου (εις Μικράν ’Ασίαν) εις 85.399, Σΰνολον 205.337.

Ούτως ή Ελλάς εύρέθη την επιούσαν τού Ευρωπαϊκού πολέμου εις 
την ανάγκην νά έξοδεύη έκ τού υστερήματος της σημαντικά ποσά προς πε- 
ρίθαλψιν τών Ελλήνων προσφύγων και πολεμοπαθών τής ’Ανατολικής και 
Δυτικής Θράκης. Παραλείποντες τάς έν τή ’Ανατολική Θράκη καταστροφάς, 
σημειούμεν, ότι μόνον έν τή Δυτική Θράκη ειχον καταστραφή υπό τών 
Βουλγάρων 3473 οικίαι, πλεΐσται δέ άλλαι ήσαν ακατοίκητοι. Ή  ιδιωτική 
έγγειος ιδιοκτησία ήτο ερημωμένη, τά κτήνη είχον ιτεταφερθή εις Βου?ϊγα- 
ρίαν. Ή  Ελλάς εύρέθη ένώπιον τεραστίου έργου άνοικοδομήσεως, διά τό 
όποιον έδέησε νά δαπανήση μεγάλα ποσά άνευ εξωτερικής βοήθειας. Μόνον 
κατά ιό πρώτον έτος τής κατοχής τής ’Ανατολικής και τής Δυτικής Θράκης 
(1910)21) εξώδενσε 38 679.965 δοαχμάς (ύπερτιμημένας δραχμάς τής έπο- 
χής έκείνης) διά την έκ νέου έγκατάστασιν τών έκτοπιστθέντων και παλινο- 
στοΰντων πληθυσμών, διανομήν ειδών πρώτης ανάγκης, δάνεια εις τούς πα- 
λινοστοΰντας 3). Τό ποσόν όμως τούτο αντιπροσωπεύει μικρόν μόνον μέρος 1

1 ) Βλ. εκθεσιν τής έν λόγω 'Επιτροπής.
2) 'Ο Joachim Schulze (in loc. cit. σελ. 198—199) γράφει αχετικώς: <Durch 

die politischen Ereignisse wurde sodann (d. h. nach den Balkankriegen) das 
griechische Element auf das wechselvollste betroffen. Seit 1906 zeigen die 
Zahlen eiue zunehmende erhebliche Starkung an. Aber sie tauschen iiber die 
Tatsache starken Schwankens hinweg. Zweimal erfolgte eine bedrohliche grie
chische Abwanderung: einmal wahrend der Balkanwirren als Elncht vor der 
f.eindlichen (bulgarischen) Armee und ferner wahrend des YVeltkrieges als D e
portation seitens der bulgarischen Herren aus dem bedroliten Kriegsgebiet...»., 
(Ώς έκ τών πολιτικών γεγονότιον τό ελληνικόν στοιχεΐον έπληγη κατόπιν [δηλ. μετά 
τούς Βαλκανικούς πολέμους] ποικιλαχώς. 'Από τοΰ 1906 οί αριθμοί δεικνύουν ση
μαντικήν αύ'ξαυσαν, άνοδον. Άλλ* άπατοϋν ώς προς τήν πραγματικήν κατάστα- 
σιν. Δύο φοράς έπήλθε σημαντική ελληνική έ'ξοδος πληθυσμού : μίαν φοράν κατά 
τάς Βαλκανικός διαταραχάς ώς φυγή πρό τοΰ εχθρικού (βουλγαρικού) στρατού, έπί 
πλέον κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον ώς έκτοπισμός έκ μέρους τού «ύπό απειλήν 
πολεμικού έδάφους...».

3) Βλ. Ό. Svolopoulos : Bn Thrace sous l ’adtninistration hellenique, έρ- 
γον γραφέν έπί τή βάσει τών έπισήμων ελληνικών έκθέσεων.

6



των υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά την Θράκην χορηγηθεισών πι
στώσεων.

Ούτως ή Ελλάς, την επιούσαν του Παγκοσμίου πολέμου, και ένψ 
εύρέθη εις την ανάγκην νά άπασχολήται μέ την Μικρασιατικήν εκστρατείαν, 
είχε ν' αντιμετώπιση τό πρόβλημα τής άνοικοδομήσεισς και άνορθώσεως τής 
Θράκης, πρόβλημα τεράστιον, διότι ειχεν έκμηδενισθή εργασία τόσων αιώ
νων, ήτις είχε δημιουργήσει κατάστασιν επίζηλον τόσον από οικονομικής 
και βιομηχανικής, δσον και από πνευματικής και μορφωτικής καθόλου άπό- 
ψεως. Ποια δέ ήτο ή άνάπτυξις τής ελληνικής έκπαιδειίσεως εις την Θράκην 
προ των Βαλκανικών πολέμων καταφαίνεται εκ των σχολικών στατιστικών 
τής προηγηθείσης εποχής. Κατά πίνακα δημοσιευθέντα εν βιβλίω έκδοθέντι 
έν Παρισίοις τό 1882’), ύπήρχον τό 1881 έν Θράκη, συμπεριλαμβανομένης 
κα'ι τής Κωνσταντινουπόλεως: Δημοτικά! και άστικα! σχολά! 385. Σχολά! 
ΜέσηςΈκπαιδεύσεως 81, συνολον 466, εις τάς οποίας έδίδασκον διδάσκαλοι 
κα! καθηγητα! 626, κα! έφοίτων μαθηται 29.128, έδαπανώντο δέ φρ. χρ. 
521.428. Σημειωτέον δτι οϊ αριθμό! ουτοι είναι κατ’ ανάγκην ελλιπείς.Άλ
λως τε πολλο! έλληνόπαιδες εφοίτων εις γερμανικά, αγγλικά κα! άλλα σχολεία. 
Μόνον εις την αρχιεπισκοπήν Κωνσταντινουπόλεως, τήν Μητρόπολιν Δέρκων 
(Θεραπειών) κα! τάς Μητροπόλεις Μετροόν κα! Σηλυβρίας αΐ στατιστικά! του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου έδιδον 23.663 μαθητάς ελληνικών σχολών.

Κατά γενικόν πίνακα τών σχολών τής Θράκης (Άνατ. κα! Δυτ.), αΐ- 
τινες άπετέλουν τότε τό βιλαγέτιον (γεν. διοίκησιν) Άδριανουπόλεως ύπήρχον :

1) Εις τήν μητρόπολιν Άδριανουπόλεως 9.154 μαθηταί, 2) Η ρ ά 
κλειας 6.881, 3) Διδυμοτείχου 4.750, 4) Αίνου 700, 5) Βιζύης 1,726, 6) 
Μαρωνείας (Κομοτινής) 1.642, 7) Άγαθουπόλεως 700, 8) Ξάνθης 1.493, 9) 
Γάνου κα! Χώρας 1.485, 10) Λιτίτσης 1.463, 11 ) Καλλιπόλεως 2.350, 12) 
εις τήν επισκοπήν Μυριοφυτου 1 800. Συνολον μαθητών 34.144. Προστιθε
μένων δέ κα! τών 25.711 μαθητών τής αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
κα! τής επαρχίας Μετρών κα! Άθυρών (Tchekmedje) έχομεν έν δλοκλήρφ 
τή Θράκη 59.855 μαθητάς,

Ά ν  δέ θελήσωμεν νά έξετάσωμεν κα! τήν ύέσιν τής δημοσίας έχπαι- 
δευσεως έν Δ. Θράκη κατά τάς άρχάς τοΰ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, έχο
μεν κατά τάςέπισήμους έλληνικάς στατιστικός τοΰ σχολικού έτους 1939—1940 
μόνον έν τή Δυτική Θράκη :

A' I  X Ο Λ Ε I A
Νομός Ελληνικά Μουσουλμανικά Ίσραηλιτικά Αρμένικά
“Εβρου 198 32 1 1
Ροδόπης 163 238 2 2

36Ί " 270 3 3 1

SSf Νιχηφόρϋυ Μοσχοποΰλου

1) G. Chassiotis : L ’instruction pttblique chez les Grecs, Paris, 1882.



’Άρα ελληνικά 56,67 °/0. δλων δέ των μειονοτήτων όμοϋ 276 σχολεία, ήτοι 
43,33 °/0. Εις έκαστον ελληνικόν σχολεΐον αναλογούν 15 μαθηταί, [εις έκα
στον δέ μουσουλμανικόν 42.

β' μ ;α θ η τ α ι
Νομός "Ελληνες Μουσουλμάνοι Ίσραηλΐται ’Αρμένιοι

"Εβρου 355 37 5 2~~
Ροδόπης _2_60_________ 399_____________ 10___________ 8

615 436 15 10
’Ήτοι 57,15 °/0 "Ελληνες και 461, άρα 42,85 °/0 δλων δμοϋ των μειονοτήτων.

Εις τά ελληνικά σχολεία αναλογούν 67,86 μαθηταί δι" ένα διδάσκα
λον, εις τά μουσουλμανικά 26, εις τά αρμένικά 19 και εις τά εβραϊκά 15,27. 
Εις μαθητής επί 5,82 Ελλήνων κατοίκων. Εις μαθητής επί 9,92 μουσουλ
μάνων κατοίκων. Εις μαθητής επί, 11,08 ’Ισραηλιτών κατοίκων. Εις μαθη
τής επί 11,94 Αρμενίων κατοίκων,

Έλ?^ηνικαί Σχολαί Μέσης Έκπαιδευσεως υπάρχουν έν Δ. Θράκη : 
Εις τον Νομόν "Εβρου Σχολαί 3 Καθηγηταϊ 57 Μαθηταί 1524
Εις τον Νομόν Ροδόπης » 4 » 47 » 1647

7 104 3171
Τά τέκνα των μειονοτήτων φοιτούν εις τάς ελληνικάς σχολάς μέσης 

έκπαιδευσεως. 'Υπάρχει προς τουτοις έν Θράκη μία Ελληνική Παιδαγωγική 
"Ακαδημία, ή Ζαρίφειος, έκ τοϋ κληροδοτήματος Γ. Ζαρίφη, διά του οποίου 
συνετηροΰντο τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία έν Φιλιππουπόλει.

Γάλλος συγγραφεΰς, οΰτινος ή άμεροληψία δεν είναι δυνατόν νά τεθή 
έν άμφιβόλφ, ό Charles Vellay, δίδων τον αριθμόν των ελληνικών σχολών 
κατά διοικήσεις καί υποδιοικήσεις φθάνει εις ολικόν 32.409 μαθητών (διά 
416 σχολεία), προσεγγίζον σημαντικούς προς τον αριθμόν τών στατιστικών 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου ’)· Ευθύς μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής ελλη
νικής διοικήσεως έν ολοκλήρου τή Θράκη (1921) ύπήρχον έκεΐ 383 πρωτο
βάθμιοι ελληνικά! σχολαί μέ 47.797 μαθητάς άμφοτέρων τών φυλών, έκτος 
δέ τούτων 2 διδασκαλεία, 24 σχολαί Μέσης έκπαιδευσεως (μέ δυο γυμνασια
κός τάξεις τοϋ τετραταξίου γυμνασίου) μέ 66 καθηγητάς καί 1904 μαθητάς1 2).

’Όχι μικρότερα ήτο ή σπουδαιότης τής ελληνικής έκπαιδευσεως εις 
τήν μητρόπολιν Άδριανουπόλεως. Ή  πόλις αυτή ειχεν ανέκαθεν ελληνικόν 
γυμνάσιον, άνώτερον παρθεναγωγεΐον (ά)ς άλλως τε καί ή Φιλιπποΰπολις), ως 
καί ήμιγυμνάσια καί άστικάς σχολάς εις πολλάς πόλεις τής Θράκης. Περί τάς 
άρχάς τοϋ 19ου αϊώνος ό Γάλλος διπλωμάτης δ comte Marcellus3), έπισκε-

1) Charles Vellay : I/irredentisme hellenique, Paris, 1913 , p, 96—99;
2) Βλ. καί Durr 1 Das griechiscte Unterrichtswesen, 1910 .
3) Comte Marcellus : Souvenirs dOrient, Paris. 1839, p. 538.
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φθείς την Άδριανούπολιν τό 1820 διεπίστωσε πόσον ανεπτυγμένη ήτο ή ελ
ληνική έκπαίδευσις εις την πόλιν αυτήν. «Le college d’Andrinople», γράφει, 
«existe de temps immemorial». Εις τό γυμνάσιον τοϋτο είχε διδάξει καί 
ο κατά τό 1821 άπαγχονισθείς Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ό Σ Τ , 
δταν ήτο νέος (δηλαδή κατά τον 18ον αιώνα). «De ces details», προσθέτει 
ό κόμης, «on peut conclure que l’education n ’etait pas negligee dans 
ces regions», (ακολουθεί λέξις την οποίαν άποφεύγομεν νά σημειώσωμεν 
ενταύθα).

"Οταν ό κόμης Marcellus έπεσκέφθη την Άδριανούπολιν, γυμνασιάρ
χης ήτο ό έξ Άδριανουπόλεως Στέφανος Καραθεοδωρής, ό σοφός "Ελλην 
ιατρός και λόγιος, δστις, κληθείς κατόπιν εις Κωνσταντινούπολή, έγινεν ο 
ιδρυτής τής πρώτης τουρκικής ’Ιατρικής Σχολής.

Σπουδαίοι ήσαν αί εν Φιλιππουπόλει σχολαί, κυρίως δέ τά εκεί Ζα- 
ρίφεια εκπαιδευτήρια, ίδρυμα τοΰ μεγατίμου "Ελληνος Γεωργίου Ζαρίφη, 
εις τά όποια έξεπαιδεύθησαν γενεα'ι δλαι Ελλήνων τής Β. Θράκης, επίσης δέ 
και αΐ εις άλλης πόλεις τοΰ τμήματος τούτου τής Ελληνικής Θράκης. Και με 
τήν ευκαιρίαν αυτήν θά μας επιτροπή νά δώσωμεν ενταύθα τά ονόματα δια- 
σήμωντινών Ελλήνων Άδριανουπολιτών διακριθέντιον εις τά γράμματα και 
τάς επιστήμας. Ό  πρώτος πρύτανις τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Σχινάς, γαμβρός τοΰ διασήμου γερμανοϋ νομολόγου Savigny, κατήγετο έξ 
Άδριανουπόλεως. Ό  καθηγητής Στέφανος Κουμανούδης, ό παγκοσμίως 
γνωστός σοφός αρχαιολόγος, φιλόλογος και γλωσσολόγος, έγεννήθη και αυ' 
τός εν Άδριανουπόλει (1818— 1899) ‘). Ή  οικογένεια Καραθεοδτσρή, τής 
οποίας εν μέλος, ό ’Αλέξανδρος Καραθεοδωρής (πασάς), διετέλεσεν υπουρ
γός τών ’Εξωτερικών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πρώτος πλήρε- 
ξούσιος αυτής εις τό Βερολίνειον συνέδρων τοΰ 1878, εν άλλο μέλος, ό Κων
σταντίνος Καραθεοδωρής, ήγεμών τής Σάμου καί εν άλλο, ό Κωνσταντίνος 
Σ. Καραθεοδωρής, καθηγητής τών μαθηματικών εις τά Πανεπιστήμια τοΰ 
Gottingen, τής Bonn, και τοΰ Βερολίνου (διαδεχθείς τον διάσημον Fro- 
benius), κατήγοντο επίσης έξ Άδριανουπόλεως. Θά ήδυνάμεθα νά προσθέ- 
σωμεν καί πολλούς άλλους. Απέναντι αυτών ποιους έχουν νά έπιδείξουν οΐ 
έκ Βορρά γείτονες τής Θράκης ώς ομοεθνείς των καταγομένους έξ Άδριανου- 
πόλεως ή έκ Θράκης ; Τόσον κατά τήν Συνδιάσκεψην τής ε’ιρήνης τοΰ 1919)20, 
δσον καί εις εν υπόμνημα τών «Associations des Bulgares de Thrace», 
δημοσιευθέν τό 1921, έρριπτον μερικά ονόματα ώς τά τών Στάνιο-Τσορ- 
μπατζή, Τσιφούτ - Στογιάν, Χατζή - Στόγιο, Χατζή - Μαϊ,δέν, Κρίστεβιτς, 
Νέστο Κερένκωφ, Γιώργη Καραμιχάλωφ... Αυτοί είναι οι διάσημοι Βούλγα
ροι τής Άδριανουπόλεως ! Ή  έλλειψης όμως Βουλγάρων έν τή Ανατολική
— ____________  1 ·■ * ϊ

1) Βλ.Άρχεΐυν Θρακ. Θησ. τ. ΙΔ' 1947—48.—Ν. Βέη : Στέφ. Κουμανουδης, 
έμμετρα κείμενα. Παράρτημα Θρακικά τ. Γ' καί Άρχεΐον Θρακ. Θησ. τ. ΙΒ'.
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Θράκη κατεδείχθη και εκ τοϋ γεγονότος ότι, όταν ό βασιλεύς τής Βουλγαρίας 
Φερδινάνδος καί ή βασίλισσα Έλεονώρα έπεσκέφθησαν τό 1912, μετά τάς 
πρώτας νίκας των Βαλκανικών συμμάχων, την πόλιν των Σαράντα - Έκκ?α]- 
σιών (εις την οποίαν οί Βούλγαροι έδιδον τό βουλγαρικόν όνομα Λοζενγράδ), 
ήπόρησαν μή εύρόντες έκεΐ Βουλγάρους, εύρέθησαν δέ εις την ανάγκην νά 
καταλύσουν εις οικίαν ελληνικής οικογένειας ‘).

Δέον νά τονισθή ενταύθα τό γεγονός, ότι οΐ “Ελληνες τής Θράκης, 
άν καί πληρόνοντες σημαντικά ποσά εις τό Τουρκικόν Δημόσιον διά φόρον 
δημοσίας έκπαιδεύσεως (μεαρίφ), όστις διετίθετο αποκλειστικούς υπέρ των 
τουρκικών σχολών, έδαπάνων ώς έκ περισσού λίαν φιλοτίμως ακόμη μεγα
λύτερα ποσά προς συντήρησιν τών σχολών τών ελληνικών Κοινοτήτων. ΕΤ 
χον δέ νά υπερπηδήσουν προς τούτο πλείστας όσα; δυσχερείας. Καί όμως 
αί σχολικαί δαπάναι έκαλύπτοντο διά πλουσίων δωρεών καί κληροδοτημάτων 
ώς καί έκ των προσόδων τών ναών. Ή σαν κυριολεκτικούς σάρξ έκ τών σαρ
κών καί οστά έκ τών οστών τών ελληνικών πληθυσμών τής Θράκης, αληθείς 
έθνικαί καί κοινοτικά! σχολαί, διοικούμεναι υπό αιρετών ενιαυσίων έφοριών, 
ένώ αί δαπάναι τών βουλγαρικών σχολών έκαλύπτοντο υπό τής εν Κωνσταν- 
τινουπόλει βουλγαρικής Εξαρχίας, ήτις, ώς γνωστόν, συνετηρεΐτο έκ τού 
προϋπολογισμού τού βουλγαρικού κράτους. Σημειωτέον ότι, έκτος τών τρε- 
χουσών δαπανών τής συντηρήσεως, καί λαμπρά σχολικά κτίρια έκτίζοντο 
χάρις εις πλούσιας δωρεάς καί κληροδοτήματα Ελλήνων, ώς π. χ. μεταξύ τό
σων καί τόσων ή Μαράσλειος Σχολή εν Φιλιππουπόλει κ. ά.

Έκτος τών σχολών ή μορφωτική καί πνευματική εν γένει δράσιςτών 
Ελλήνων έξεδηλούτο καί εις άλλα επίπεδα. Εις εποχήν καθ’ ήν ή τότε τουρ
κική απολυταρχία κατεδίωκε πάσαν πνευματικήν κίνησιν, οΐ Έλληνες κατώρ- 
θωνον νά έχουν εις όλα τά σπουδαία κέντρα τής Ανατολικής καί τής Δυτι
κής Θράκης φιλολογικούς συλλόγους, αθλητικά καί μουσικά σωματεία, 
έξοχα φιλανθρωπικά ιδρύματα (νοσοκομεία, ορφανοτροφεία κλπ), λέσχας, 
αναγνωστήρια, καί βιβλιοθήκας. Έν Ξάνθη υπήρχε γυμναστικός σιίλλογος 
με αίθουσαν γυμναστικής καί ορχήστραν, έργατικόν σωματεΐον, φιλόπτωχος 
αδελφότης τών Κυριών, έμπορική Λέσχη, Λέσχη τής Ελληνικής Νεολαίας 
κλπ- Έ ν  Κομοτινή έπίσης φιλανθρωπική αδελφότης Κυριών καί ή Λέσχη 
«Σύμπνοια», έν 3Αλεξανδρουπόλει (Δεδέαγατς) ό σύλλογος «Όρφεύς», έν 
Σουφλίφ λέσχη καί άναγνωστήριον.

Ούτως ακόμη καί αί μέ μικτόν (ελληνικόν καί τουρκικόν) πληθυσμόν 
πόλεις έλάμβανον χαρακτήρα ελληνικόν, διότι δεν ύπήρχον τότε τοιαύται 
τουρκικά! οργανώσεις. Καί έξηκολούθουν τάς γενναίας δωρεάς τα)ν οί “Ελ
ληνες τής Θράκης διά μορφωτικούς σκοπούς. Έ ν  Ξάνθη ή αστική σχολή 1

1) S. Δ. Τοΰ Δημ, Δοδοπούλου, βιομηχάνου,
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έφερε ιό δνομα του κτίτορός της Ματζίνη. Δυο άλλαι σχολάι ειχον ίδρυθή 
εις την πόλιν ταΰτην μία υπό του Σταλιού καί μία υπό του Κουγιουμτζό- 
γλου. ‘Ο εκ Κομοτινής Τζανακλής, ό παγκοσμίως γνωστός καπνοβιομήχανος 
Giannakli, έκτισε και έπροικοδότησε μεγαλοπρεπές σχολικόν κτίριον (τό κα
τόπιν όρφανοτροφειον). Δύο άλλοι "Ελληνες εκ Κομοτινης, ό Γεώργιος Νι
κολάου και ό Κωνσταντίνος Ζωΐδης, έκτισαν δημοτικάς σχολάς. Έ ν  Μαρω- 
νεία οί αδελφοί Χατζέα έδαπάνησαν 4000λίρας διάτήν άνέγερσιντών σχολών.

Έν"συμπεράσματι δΰναται νά λεχθή δτι διά τού αριθμού καί της 
σπουδαιότητος των σχολών, τού αριθμού τών μαθητών και τών άλλων εκ
δηλώσεων τού πνευματικού βίου οΐ 'Έλληνες κατείχαν άναμφισβητήτως την 
πρώτην θέσιν. ’Από άπόψεως εκκλησιαστικής διοικήσεως οί "Ελληνες ει- 
χον έν Θράκη 22 μητροπόλεις ') καί πολλάς έπισκοπάς, ένφ οί Βούλγαροι 
ειχον έν Θράκη μόνον ένα βικάριον έν Άδριανουπόλει, καί τούτον έκνόμως 
υφιστάμενον κατ' ανοχήν τών τουρκικών αρχών.

Προκειμένου περί τής οικονομικής δράσεως τών Ελλήνων έν Θράκη, 
περί τής οποίας—τόσον κατά την Συνδιάσκεψιν τής ειρήνης τού 1919, ήτις 
άπέληξιν εις την υπογραφήν τής ειρήνης τού Neuilly (έπιστολή άριθ. 30 
σελ. 15), δσον καί εις υπόμνημα δημοσιευθέν τό 1921 καί περιληφθέν εις έν 
Promemoria τού έν Λονδίνφ Balcan Committee—έλέχθη, δτι ήτο δήθεν 
ασήμαντος, ή ελληνική αντιπροσωπεία άπήντησεν τότε εις τό ύπ’ άριθ. 30 
σχετικόν βουλγαρικόν έγγραφον, παραθέτουσα αυθεντικά γεγονότα καί ξένας 
μαρτυρίας.

Ούτως ό B ianconi1 2) γράφει :
«Dans les provinces comprises entre la mer de TArchipel au 

sud et les grandes arteres transversales du centre de la Turquie d ’Eu- 
rope, seulsGls (les Grecs) s ’occupent du commerce des cereales qui se 
fait dans la riche province des bords de la Maritza, du Karassou et du 
Vardar ; ils’sont les maitres exclusifs de Im porta tion  de la Turquie 
sur les rivages de la Mer Noire et de TArchipel. Les ports de Saloni- 
que. Rodosto etc. ne sont alimentes que par les denrees qu’ils font pro- 
duire eux · memes a feurs terres ou qu'ils vont acheter quelque fois 
dans les plaines memes de la Bulgarie. Aussi, leur preponderance et 
leur vitalite sont elles plus vivaces que chez les autres races».

Ό  δε Amadori - V irgilj3) τονίζει δτι: La superiorita dell elleni- 
smo dal punto di vista soziale e economico e assoluta».

1) *0 αριθμός τών μητροπόλεων Θράκης άνήρχετο κατά τό Συνταγμάτιον 
τοϋ Οικουμενικοί Πατριαρχείου τοϋ έτους 1938, είς 22 μητροπόλεις. Βλ. Μιλτ. Στα* 
μούλη : Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τών εκκλησιών τής Θράκης σελ. 60 Θρακικά τόμ. 1Δ\

2) F. Bianconi: Ethnographic de la Turquie d ’Europe. Gotha, p- 10.
3) Op. cit, p. 34.
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Ό  Charles Vellay ') λέγει :
«On voit par ce tableau que, les Musulmans mis a part, les 

Grecs represented  Telement de beaucoup le plus nombreux de la po
pulation de la Macedoine et de la Thrace. Mais ce n ’est pas seule- 
ment par leur nombre qu’ils occupent la premiere place. Leur activite 
et leur culture leur assure une predominance considerable non seule- 
ment sur les Bulgares, mais encore sur les Musulmans eux-m em es. 
Us sont vraiment les maitres de toute cette region au point de vue 
economique, comme ils le sont d’ailleurs de tous les autres territoires 
de Tancienne Turquie».

Έλλην δέ συγγραφεύς, δ κ. 1 2 3A. 'Αντωνιάδης, διατελέσας κατόπιν 
βουλευτής Θράκης εν τη Ελληνική Έ&νοσυνελευσεί (1921—1922), εις με
λέτην μεθοδικήν και εμπεριστατωμένην επί τή βάσει των προσφατωτέρων 
τότε στατιστικών, εξέθεσε διά μακρών τον ρόλον τών Ελλήνων εν τή οικο
νομική ζωή τής Θράκης8).

Κατά τά αυθεντικά στοιχεία, τά όποΐα διέθετεν 6 Α.Άντωνιάδης, αΐ 
γεωργικά! βιομηχανίαι εις τό τέως βιλαγέτιον Άδριανουπόλεως άνήκον κατά 
50 ο)ο εις "Ελληνας, 40 ο)ο εις Μουσουλμάνους και 10 ο)ο εις διαφόρους 
άλλους. Αί εμπορικά! και βιομηχανικά! επιχειρήσεις άνήκον κατά70ο)ο είς 
'Έλληνας, 20ο)ο εις Μουσουλμάνους κα! 10ο)ο εις διαφόρους άλλους.Ή πα
ραγωγή σιτηρών εν Θράκη άνήρχετο εις 64 τουλάχιστον εκατομμύρια φράγ
κων, εξ ών τό ήμισυ κατ’ ελάχιστον ήτο προϊόν ελληνικής εργασίας.Ή καπνο
καλλιέργεια ήτο μικτή, δηλαδή ελληνική κα! τουρκική. Οΐ μεγάλοι οίκο1 
(American Trade Co, Commercial Tobacco, Mayer u. Co, Herzog u. Co) 
ειχον διευθυντάς 'Έλληνας, τό δέ προσωπικόν των άπετελεΐτο κατά μέγα μέ
ρος εξ Ελλήνων. ’Ακόμη κα! διακεκριμένος Τούρκος τής Θράκης δ Yous- 
souf Bey 3), (Γιουσοΰφ βέης), γράφων τό 1913 εις την Illustration τών 
Παρισίων περί τής τότε έκδηλωθείσης κινήσειυς τών Τούρκων Θράκης κατά 
τής έκχωοήσεως τής Δυτικής Θράκης εις τήν Βουλγαρίαν, έλεγε περί τής Ξάν
θης : «...les negociants grecs qui ont emigre en masse lors du depart 
des troupes helleniques n’osent pas encore revenir. J ’ y ai trouve quatre- 
vingt - quinze pour cent des boutiques fermees».

Χρειάζεται άλλη μαρτυρία προς άπόδειξιν τού οτι ή Θράκη ήτο από 
οικονομικής άπόψεως καθ’ δλοκληρίαν ελληνική ;

Ή  εριουργία κα! τό έμπόριον τών δερμάτων (2.142.000 φράγκων) 
ήσαν εις χεΐρας τών 'Ελλήνων, επίσης δέ κα! ή τότε τόσον σπουδαία έν

1) Op. c it· ρ, 93.
2) A. Andoniadcs, ingenieur des Arts et Manufactures : «La puissance 

de PHellenisme et le role economicpie des Grecs en Thrace, Paris. 1919·
3) L’Illustration : 4 octobre 1913 No 3684. p. 258.



Θράκη τυροκομία (160.000 δοχεία των 15 χιλιογρ. έκαστον, τέσσαρα ελλη
νικά ψυγεία).

Ή  βομβυκοτροφία ήτο πραγματική οικιακή βιομηχανία των Ελλή
νων τής Θράκης. Τό ήμισυ τής όλης παραγωγής έδιδεν ή άποχλειστικώς ελ
ληνική πόλις τοϋ Σουφλίου (Δ. Θράκη). Τό ίδιον παρετηρεΐτο και εις τήν 
αλευροβιομηχανίαν. Έ κ πέντε ατμοκίνητων κυλινδρικών αλευρόμυλων τέσ- 
σαρες άνήκον εις "Ελληνας και ένας εις "Αρμενίους.Ύπήρχον επίσης δυο ερ
γοστάσια ποτοποιίας, εις Ραιδεστόν και Σαράντα Εκκλησίας, δυο μεταξουρ
γεία εν "Αδριανουπολει, 2. εν Σουςρλίφ, 2 έν Διδυμοτείχφ, άπαντα ελλη
νικά '). Έκτος τούτων οί "Ελληνες ειχον εΐδικευθή ως άμαξοπηγοι και πολ
λοί εις άλλας βιοτεχνίας. Αΐ γυναίκες ειχον τελειοποιήσει τήν τέχνην τής 
•πλεχτικής.

Δεν έχομεν δέ ανάγκην νά έξάρωμεν ενταύθα πόσον οΐ "Ελληνες 
•υπερεΐχον εις τό έμπόριον. Γεγονός είναι, δτι εις ολόκληρον τήν Θράκην τά 
70ο)ο τοΰ εμπορίου ευρίσκοντο εις χεϊράς των. "Εκ των υπολοίπων 20 ο)ο 
ειχον οί Τούρκοι και 10 ο)ο οΐ Εβραίοι. Ή  συμμετοχή των Βουλγάρων εις 
εις τήν εμπορικήν και βιομηχανικήν κίνησιν τής Θράκης προ των Βαλκανι
κών πολέμων τοΰ 1912 ήτο ασήμαντος, αν μή και ανύπαρκτος. Είναι άφ" 
ετέρου επίσης γεγονός, δτι τά ελευθέρια επαγγέλματα έξησχοΰντο άποχλεΓ 
στίχους υπό Ελλήνων. "Ιατροί, δικηγόροι, χαλλιτέχναι, λογοτέχναι, λόγιοι 
ήσαν "Ελληνες. ΟΪ Τούρκοι ήσαν κυρίως στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.

"Οπως διαπίστωση κάνεις μέχρι ποιου σημείου οΐ "Ελληνες εκυριάρ- 
χουν εις τό έμπόριον αρκεί νά άνοιξη τον πρώτον τυχόντα διεθνή εμπορικόν 
όδηγόν. Εις τό γνωστόν Didot * Bottin Παρισίων, τοΰ 1912, σημειοΰνται 
πά εξής : "Εν Ξάνθη, 65 έμποροι, τραπεζίται, λόγιοι κλπ. Έλληνες, 8 "Ε
βραίοι, 4 "Αρμένιοι,, 1 Τούρκος καί 2 Βούλγαροι. "Εν Κομοτινή : 23 Έλ- 1

1) Τήν έπικράτησιν των Ελλήνων έν τή σηροτροφία, τής Θράκης αναγνω
ρίζει καί ό Joachim Schulze (Neugriechenland σελ. 243), γράφων δτι ήτο ανέκα
θεν μονοπώλιον των Βυζαντινών αύτοκρατόρων καί προσθέτουν : «Spater haben 
dann die Tiirken von den Byzantinern gelernt, aber die Zahl blieb doch ganz 
iiberwiegend in den Handen der christlichen, griechiseh sprecliendeti Bevolke- 
rung.. Deshalb hat aucii die Austreibung der Fluchtlinge aus der Tiirkei 1923 
dort einen starken Riickgang der Seidenerzeugung gebracht. In Brussa z. B. 
sank die Anzahl der Seidenarbeiter von 3500 auf 1000, das Gewicht der erzeng- 
ten Rohseide von 2,8 auf 0,85 Mill. kg. Andererseits stieg die Seidenerzeu
gung in Griechenland», ήτοι: «Βραδύτερον έμαθον καί οί Τούρκοι άπό τούς Βυ
ζαντινούς, άλλ' ή βομβυκοτροφία έμεινε κατά μέγιστον καί έπικρατέστερον μέρος είς 
χεΐρας τοϋ χριστιανικού ελληνοφώνου πληθυσμού. Ώς έκ τούτου καί ή- έκδίοοξις 
των προσφύγων τό 1923 έκ Τουρκίας έπέφερεν έκεΐ μεγάλην ύποχώρησιν τής πα
ραγωγής τής μετάξης. 3Εν Προυση π. χ. ό αριθμός των μεταξεργατών κατήλθεν 
άπό 3500 είς 1000 καί τό βάρος τής παραχΟείσης μετάξης από 2.800.000 είς 850.000 
χιλιόγραμμα. Ά φ ’ ετέρου ή μεταξωπαραγωγή ηύξήθη έν Έλλάδι».

S8 Νικηφόρου Μοσχοπούλου



Ή  ελληνική Θράκη 89

ληνες, 6 ’Αρμένιοι, 4 Εβραίοι, 3 Τούρκοι, οΰδε'ις Βούλγαρος. Εις Σουφλί : 
25 "Ελληνες, ούδείς άλλος. ’Ακόμη καί εις τό Σβιλενγράδ (Μουσταφά παπά), 
παραμεθόριον βουλγαρικήν πόλιν από τοϋ 1922, τό αυτό Bottin αναγράφει 
8 "Ελληνας, 9 Βουλγάρους, 4 Εβραίους και 1 Τούρκον. Βεβαίως δε θά 
υπάρχουν εις δλας αύτάς τάς πόλεις και πολλοί "Ελληνες έμποροι κ. ά. μή 
περιληφθέντες εις τό 4)idot - Bottin ').

Ενδιαφέρον είναι επίσης νά σημειωθή ενταύθα, οτι ή αστική ιδιο
κτησία ανήκε κατά μέγα μέρος εις τους "Ελληνας, Είναι αληθές οτι ή αγρο
τική ιδιοκτησία ήτο κατά μέγα μέρος τουρκική. ’Αλλά καί αυτή είχεν αρχί
σει νά περιέρχεται εις τούς “Ελληνας. Ή το  επομένως τελείως άνυπόστατον 
τό έπανειλημμένως ύποστηριχθέν υπό των εν Σόφια, οτι οΐ Βούλγαροι έπαι
ζαν μέγαν ρόλον εις τήν οικονομικήν ζωήν τής Θράκης καί ότι ή γεωργία εύ- 
ρίσκετο εις χεΐρας των Βουλγάρων. Είδικώς δε ασύστατον ήτο τό επί κυβερ- 
νήσεως Σταμπολίσκι, τό 1922, εις έν υπόμνημα σχετικόν προς τήν Θράκην 
ύποστηριχθέν, οτι 6 βουλγαρικός λαός «ανοίγει από 3000 ετών τήν προς τήν 
θάλασσαν οδόν μέ τό άροτρύν του» ! Ή το  φραστικόν επιχείρημα προοριζό- 
μενον νά προζενήση εντυπωσιν εις τούς έν τή Δυτική Ευρώπη οπαδούς τής 
τότε παρατηοηθείσης κινήσεως τής «Πράσινης» λεγομένης Διεθνούς, επιχεί
ρημα τό όποιον κατ’ ούδέν ήδυνατο, ούτε δε καί ήδυνήθη νά μεταβάλη τήν 
πραγματικήν κατάστασιν, καθ’ ήν ή Θράκη και από οικονομικής, παραγω
γικής άπόψεως ήτο κατά μέγιστον μέρος ελληνική και επικρατούν στοιχεΐον 
έν τή βιομηχανία καί τφ έμπορίφ τό ελληνικόν. 1

1) Βλ. σχετικώς: Davis Trietsch: Levante - Handbuch’ Berlin 1914, σελ. 275, 
έρχον γραφέν προς παροχήν πληροφοριών οικονομικής φΰσεως περί Ανατολής είς 
τούς Γερμανούς βιομηχάνους.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Αί στατιστικά! τοϋ πληϋ'υσμοϋ τηςΘράκης.— ΑΙ δυσχέρειαι τοϋ 
καταρτισμού καϊ έπαληΰ'εύσεως αυτών. — Τά τεχνάσματα της 
βουλγαρικής προπαγάνδας.— Πώς ίδημιονργοϋντο εκατοντάδες 
χιλιάδων Βουλγάρων προσφύγων. —'Η  μαρτυρία τοϋ καΰ'ηγητοϋ 
Ischirkoff περί της άριϋ'μητικης πενιχρότητος τοϋ βουλγαρι
κού στοιχείου Θράκης.— Ai άτέλειαι των τουρκικών στατιστι
κών.—Ξέναι μαρτυρίαι περϊ της δυνάμεως ταυ έλληνικοΰ στοι
χείου. — Βουλγαρικαϊ όμολογίαι. — Ρωσσικαί, γερμανικαϊ και 

τουρκικαϊ διαπιστώσεις.

Τό έργον του μελετητοϋ, δστις εχ,ει να έξετάση το ζήτημα του πλη
θυσμοί» επαρχιών αμφισβητούμενων, ως ή Θράκη καί ή Μακεδονία, είναι 
εκτάκτως δυσχερές. "Οταν μάλιστα έχη κανείς ενώπιον του στατιστικάς κα- 
ταρτιζομένας από ετών χάριν προπαγανδιχών σκοπών και προς άλλοίωσιν 
του εθνολογικού χαρακτήρος τής χώρας, δταν έχη ενώπιον του στατιστικούς 
πίνακας εμφανιζόμενους υπό τό τάδε ή τάδε ένδυμα και μέ αξιώσεις άκρι- 
βολογίας, καταντά νά απελπίζεται καί νά μη δύναται νά κατάληξη εις όπω- 
σούν θετικά αποτελέσματα. "Ιδιαιτέρως προκειμένου περί τής Θράκης, δπου 
από τού 1911 επήλθον τόσαι καί τόσαι άναγχαστιχαί μετακινήσεις πληθυ
σμών, ύπαγορευθεΐσαι άρχιχώς εκ πολιτικών καί στρατιωτικών λόγων καί 
έπικυρωθεΐσαι κατόπιν διά διεθνών συνθηκών, τό πρόβλημα περιπλέκεται μέ 
τούς έκτοπισμούς, τάς παλινοστήσεις, ιάς έκ νέου μετακινήσεις καί τάς άν- 
ταλλαγάς τών ελληνικών, τουρκικών καί βουλγαρικών πληθυσμών, συνεπείς* 
τών οποίων συνετελέσθη ή διά τής εγχαταστάσεως τών έκ Τουρκίας καί 
Βουλγαρίας Ελλήνων προσφύγων έπελθοϋσα σύνθεσις τού πληθυσμού τής 
Δυτικής Θράκης, οια εμφανίζεται διά τής επισήμου ελληνικής άπογραφής 
τοϋ 1928. "Επειδή δμως εξακολουθεί νά υποστηρίζεται, ό ισχυρισμός, δτι 
ή προ τοϋ εποικισμού τών προσφύγων εθνολογική κατάστασις τής Θράκης, 
έδιδε δίκαιον εις τάς βουλγαρικάς αξιώσεις, θά έπιχειρήσωμεν νά έξετάσω- 
μεν ενταύθα ποία ήτο ή δύναμις τοϋ βουλγαρικού στοιχείου έν Θράκη προ 
τής ανταλλαγής τών πληθυσμών, τής εθελούσιας δηλαδή μεταναστεύσεως τών 
βουλγαρικών πληθυσμών, τούς οποίους τόσον τό καθεστώς τοϋ Σταμπολίσκι 
κατά τά έτη 1921— 1923 δσον καί τά βουλγαρομακεδονικά κομιτάτα δεν 
έπαυσαν νά θέλουν κατά καιρούς νά επαναφέρουν εις τά εδάφη, τά οποία 
έγκατέλειψαν εκουσίους δυνάμει διεθνούς συμβάσεως συναφθείσης μεταξύ τών 
ομόρων κρατών, άφοΰ άπεζημιώθησαν. Καί προς τούτο, ας μάς έπιτραπή 
νά παραχολουθήσωμεν τήν τακτικήν, τήν οποίαν ήκολούθησεν ή βου?υ/αρική 
προπαγάνδα, δταν διεξεδίκει τήν Θράκην είς τήν Συνδιάσκεψην τής Γενούης 
τού 1922 καί είς τήν Συνδιάσκεψιν τής ειρήνης τής Λωζάννηςτό 1923, ακόμη 
δέ κατά τήν γερμανοβουλγαριχήν κατοχήν (1941 —1944).

'Ως βάσιν τών διεκδικήσεών των οί Βούλγαροι έθετον τήν ϋπαρξιν



Ή  ελληνική Θράκη 91

έν Βουλγαρία εκατοντάδων χιλιάδων προσφυγών εκ Θράκης και Μακεδονίας, 
τών όποίοον ή μεταναστευτική κίνησις είχε δήθεν αρχίσει από του 1801 (!). 
Διά τής τακτικής ταύτης έπεζήτουν νά καταρρίψουν πάσαν άλλην στατιστι- 
κήν τών πληθυσμών τής Θράκης, επιχειρούντες νά καταστήσουν πιστευτόν, 
δτι υπήρχε μέγιστος αριθμός Βουλγάρων μεταναστών εν διασπορά. Έκτος 
τοΰτου διά τής μεθόδου ταΰτης έδημιοΰργουν παράγοντα πολιτικών διατα
ραχών, τον οποίον εθετον εις κίνησιν εις πάσαν ευκαιρίαν. Οΐ δήθεν πρό
σφυγες εκείνοι ώμίλουν διαρκώς περιγράφοντες την άθλίαν των κατάστασιν, 
επικαλούμενοι την διεθνή αρωγήν και επέμβασιν, διότι δήθεν τό βουλγαρι
κόν κράτος δεν ήδύνατο πλέον νά τους συντηρή, και διεκδικούντες δι’ αναφο
ρών και υπομνημάτων τάς υπό τής Βουλγαρίας εποφθαλμιουμένας επαρχίας.

Έξετάζοντες τό 'Υπόμνημα τών Βουλγάρων τής Θράκης τού 1922, 
βλέπομεν, δτι διά διαφόρων τεχνασμάτων κατοόρθωνον νά κατασκευάσουν 
384.148 Βουλγάρους πρόσφυγας,- μή συμπεριλαμβανομένων, ως ελεγον, τών 
τού 1876—1877 και 1878, διά τού: οποίους ή βουλγαρική στατιστική, μή 
δίδουσα αριθμούς, άφινε κενόν αρκετά υποβλητικόν, ανοικτόν εις δλους τούς 
δυνατούς ισχυρισμούς. ’Άν μόνον τό 1903 ειχον—κατά τούς βουλγαρικούς 
πάντοτε αριθμούς—μεταναστεύσει εκ Θράκης εις Βουλγαρίαν 103.000 Βούλ
γαροι, διατι δεν θά ειχον φύγει 250 000 κατά τά πολεμικά ετη 1876—1877 
και 1878, ως εσημείωνε τό προαναφερθέν υπόμνημα τών Βουλγαροθρακών; 
Ποιος θά έλάμβανε τον κόπον νά σκεφθή, δτι ό ρωσσοτουρκικός πόλεμος 
τού 1877 —1878, χάρις εις τον δποϊον έδημιουργήθη ή Βουλγαρία, ήτο πό
λεμος νικηφόρος διά τήν Ρωσσίαν, άπολήξας εις τήν άπελευθέρωσιν τού βουλ
γαρικού λαού, δτι καθ’ δλον τούτον τον πόλεμον δεν υπήρξε βουλγαρική μετα
ναστευτική κίνησις αλλά μόνον τουρκική τών Ικ Βουλγαρίας έμπροσθεν τόόν 
ρωσσικών στρατιών εις Τουρκίαν φευγόντων Τούρκων προσφύγων (μοχατζίρ).

Τδού ποιον ήτο τό κατασκεύασμα, τό όποιον οΐ «Βούλγαροι» ούτοι 
τής Θράκης ύπέβαλον τό 1922 εΐς τήν τότε λειτουργούσαν Πρεσβευτικήν Διά- 
σκεψιν (Conference des Ambassadeurs) τών Παρισίων, εις τήν Κοινωνίαν 
τών Εθνών και εΐς πολλάς προσωπικότητας τών τότε πανισχύρων «Big Four» 
(Μεγάλων τεσσάρων), δηλαδή τής ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας:

’ Ε τ η Ά ρ ι ϋ ' ,  π ρ ο σ φ ύ γ ω ν Χ ω ρία

1801—1802 148 2
1802—1806 27.000 360 (!)
1829—1834 45.009 60
1876/77/78 ;
1903 103.000
1912 /  1913 *
1918 / 1919 20.000
1920 32.000

Έ ν  συνόλορ 394.148, μή συνυπολογιζομένων τών
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1876/77/78 καί των του 1912/13. Δηλαδή μέ όλίγην φαντασίαν έπλάττοντο 
σχεδόν 500.000 Βούλγαροι πρόσφυγες εκ Θράκης ευρισκόμενοι εν Βουλγα
ρία. Επομένως, προστιθεμένων των καθ’ ύπόθεσιν ύπολειφθέντων Βουλ
γάρων τής Θράκης, οι οποίοι ήτο ανάγκη νά υπάρχουν, όπως αποτελούν 
άντικείμενον των διηνεκών παραπόνων των Βουλγαρικών κομιτάτων και τής 
Βουλγαρικής κυβερνήσεως περί δήθεν κακομεταχειρίσεων εκ μέρους τής Τουρ
κικής ή Ελληνικής Διοικήσετος, έπιπροστιθεμένων επίσης και των 50.000 
φονευθέντων ή σφαγένττον, πάντοτε κατά τάς βουλγαρικός στατιστικός, θά 
Εφθανε κανείς εις ολικόν 700.000... δσος περίπου ήτο ολόκληρος 6 πληθυ
σμός τής όλης Θράκης (Ανατολικής καί Δυτικής) όταν δεν ειχεν ακόμη άπο- 
σπασθή από τής Τουρκίας !

Ό  αριθμός δμως αυτός ήλέγχετο ψευδής καί εξ αυτών τών — δά εσω
τερικήν, οΰχί δι° εξωτερικήν χρήσιν καταοτισθεισών—επισήμων βουλγαρι
κών στατιστικών. Ούτως ή επίσημος βουλγαρική στατιστική, ή δημοσιευθεΐσα 
εις την εφημερίδα «Novo Vreme», Σόφιας, τής 21ης Ίανουαρίου 1922, 
άνέφερεν, δτι «το οννολον τών §κ Θράκης, Μακεδονίας καϊ Δόβρονιζας προσ- 
φΰγτον άνήρχετο εις 152.144 άτομα κατανεμηθέντα εις τούς εξής βουλγαρι
κούς νομούς κατά πίνακα δημοσιευθέντα εις την βουλγαρικήν εφημερίδα 
*’Ίλιν - Ντέν» τής 5ης Φεβρουάριου 1921, δργανον τών Βουλγαρομακεδονι- 
κών οργανώσεων :

Νομός Οίκογένειαι *Ά τομα

Πύργου 9.231 43.760
Βάρνης 1.476 5.332
Βιδινίου 144 533
Βράτσας 176 803
Σόφιας 3.187 16.632
Κιουστεντίλ 497 1.535
Φιλιππουπόλεως 2.736 10.110
Πλεΰνας 319 1.666
Ρουστσουκίου 1.015 5.235
Στάρα/ Ζαγόρα 5.851 28.716
Τυρνόβου 214 1.189
Σούμλας 644 2 833
Πετριτσίου 4 196 19.637
Πασμακλή 45 157
Μαστανλή 70 373
’Άνευ μονίμου διαμονής 1.983 15.633

'Ο λ ι κ ό ν ........................................................ 152.144').

1 ) Τον αριθμόν τοϋτον δέχεται καί έπιβεβαιοϊ ό λίαν προσφάτως γράψας,Ι.
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Και τίθενται φυσικώς τά ερωτήματα: α) Είναι ό αριθμός οΰτος. 
ακριβής, β) και αν είναι, πόσοι έκ των προσφύγων τούτων αναλογούν διά 
την ’Ανατολικήν και Δυτικήν Θράκην ;·

Είναι γεγονός δτι, αν έφυγον Βούλγαροι εκ τής Δυτικής Θράκης, ού- 
τοι δεν ήσαν άλλοι εΐμή οΐ εκ Μακεδονίας Σλαυόφωνοι, τούς οποίους εΐχον 
έγκαταστήσει αΐ Βου?ιγαρικαι άρχ,α'ι κατά τήν χρονικήν περίοδον 1913 —1919,' 
δτε ή Δυτική Θράκη ήτο υπό Βουλγαρικήν κατοχήν. Διότι είναι γεγονός, δτι, 
δταν δ τότε Γάλλος αρχιστράτηγος τής Διασυμμαχικής Στρατιάς ’Ανατολής 
στρατηγός Franchet d ’Esperay έπεσκέφθη τήν Θράκην κατ’ Αύγουστον τού 
1919, έξέφρασε τήν επιθυμίαν, δπως οι εκ Μακεδονίας Σλαυόφωνοι, οϊτινες 
ειχον εγκατασταθή εις Θράκην, επιστρέψουν εις τάς εστίας των. Το Ελλη
νικόν Στρατηγεΐον εδέχθη και επρόκειτο νά άρχίση ή παλινόστησις αύτη με 
τούς εν τή περιφερεία Ξάνθης ευρισκομένους Σλαυοφώνους των χωρίων Γά- 
βροβο και Γενίκιοϊ. Συνεπεία διαταγής τού ελληνικού Στρατηγείου ύπ’ 
άριθ. 10702, εις "Ελλην αξιωματικός, δ κ. Ά .  ΣπαΘάρης '), μετέβη . τήν
2)15 Σεπτεμβρίου 1919 εις Ξάνθην, δπως συνεννοηθή μετά τού Γάλλου συν
ταγματάρχου Allier, διοικητού των διασυμμαχικών στρατευμάτων τής Θρά- 
κης.Άλλ’ ή βουλγαρική κυβέρνησις και αί τότε έν Θράκη εύρισκόμεναι βουλ
γαρικά! άρχαι ένήργησαν δ,τι ήτο δυνατόν, δπως εμποδίσουν -τήν παλινό- 
στησιν των Σλαυοφώνων τούτων. ΊΤθελον νά δημιουργήσουν δπωσδήποτε 
κϋμα πρίσφύγων έν Βουλγαρία, δπως έχουν αυτούς, ώς διαθέσιμον κεφάλαιον 
μελλοντικών διεκδικήσεων. Και αυτοί ακριβώς είναι υκεΐνοι, τούς οποίους 
άνεβίβασαν κατόπιν εις 250.000 ή και 400.000, και επι τή βάσει τών οποίων 
τό βουλγαροθρακικόν κομιτάτον έζήτησεν έν Γενεύη τήν αυτονομίαν τής Δυ
τικής Θράκης, αφού ειχεν ήδη τον Νοέμβριον τού 1918 υποβάλει εις τον έν 
Σόφια πρέσβυν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής υπόμνημα έν 
όνόματι 360.000 (!) Βουλγάρων, οϊτινες είχόν δήθεν άπέλθει έκ Θράκης προ 
τού ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου τού 1877)78.

Εις άπάντησιν τούτου ή διευθύνουσα επιτροπή τού Θρακικού Συνε
δρίου τών Ελλήνων Θράκης υπέβαλε τήν 2)15 ’Ιανουάριου 1919 εις τον έν 
Άθήναις πρέσβυν τής ’Αμερικής έν όνόματι τώς Ελλήνων τής Θράκης, υπό
μνημα, έν τώ δποίω, βάσει τών υπό τού ύπερβουλγαροφίλου δημοσιογράφου 
Richard von Mach 2) διδομένων στοιχείων, ύπελόγιζε τούς προ τών Βαλ- * 1
Schulze (Neugriechenland σελ. 1991 γραφών: Nacli amtlicher bulgarischen 
Angabe aus dem Jalire 1922 fliichteten dorthin 152316 Bulgaren aus Thrakien/ 
Makedonien und der Dobrutscha.

1) Βλ. σχετικόν άρθρον τοϋ κ. Ά .  Σπα&άρη εϊς «’Εστίαν»' ’Αθηνών'τής. 
8ης ’Απριλίου 1922. , ·> . _ , , ·

2) Richard von Mach : Das Machbereich des bulgarischen Exarchats.— 
Σημειωτέον, δτι 0 Mach οΰτος, πριν χίνη ανταποκριτής τής «Έφημερίδος τής 
Κολωνίας» έν Κων)πόλει, ύπηρέτησεν ,ώς αξιωματικός εις ιόν βουλγαρικόν στρατόν,
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κανικών πολέμων εν τή ’Ανατολική Θράκη ζώντας Βουλγάρους εις 25.785 
και τούς “Ελληνας εις 218.687, (διά μόνον την ’Ανατολικήν Θράκην). 'Ως 
βάσις διά τον υπολογισμόν τούτον έλαμβάνετο δ αριθμός των μαθητών των 
ελληνικών και τών βουλγαρικών σχολών.

Τό ζήτημα τούτο τών έκ Θράκης βουλγάρων προσφυγών περιελήφθη 
τό 1022 εις έν υπόμνημα τού εν Λονδίνφ Βαλκανικού Κομιτάτου (Balcan 
Committee), τό όποιον, δεχθέν άνεξελέγκτως τούς αριθμούς τών βουλγαρο- 
θρακικών οργανώσεων, έξεμεταλλεύετο αυτούς κατά τής τότε ελληνικής διοι- 
κήσεως, την οποίαν κατηγορεί, δτι αυτή επροκάλεσε τήν φυγήν τών Βουλ
γάρων, ένφ είχε συμβή ακριβώς τό εναντίον, δηλαδή τούς έπήλυδας Βουλγά
ρους τής Δυτικής Θράκης ειχον παρασύρει εις Βουλγαρίαν αύται αί βουλγα
ρικά! άρχαΐ προ τής εγκαταστάσεως τής ελληνικής διοικήσεως (Μάϊος 1920).

Τό δτι οί Βούλγαροι ούτοι έφυγον άφ’ εαυτών ώμολόγησε συγγρα- 
φεύς Βούλγαρος, και δή δημόσιος υπάλληλος, δ Άλτίνωφ *) διατελέσας γενι
κός γραμματεύς τών οικονομικών υπηρεσιών Δυτικής Θράκης κατά τήν δια
συμμαχικήν κατοχήν (1918—1920), γράφουν δτι οί Βούλγαροι οΐιινες (βε
βαίως προς άλλοίωσιν τού εθνολογικού χαρακτήρος τής Θράκης), εΐχον εγ 
κατάσταση εν τη Δυτική Θράκη υπό της Βουλγαρικής Κυβερνήαεως, εσπευ 
σαν νά φύγουν πανικόβλητοι εϋ&ύς μετά την κατοχήν τής Θράκης υπό τών 
διασυμμαχικών στρατευμάτων. ’Άλλως τε τό παράδειγμα τής φυγής ειχον 
δώσει αΐ ΐδιαι αί βουλγαρικά! άρχαί. Τό ίδιον συνέβη και κατά τάς τελευ
ταίας ημέρας τού διασυμμαχικού καθεστώτος τής Δυτικής Θράκης, ήτοι τον 
Μάϊον τού 1920 προ τής εισόδου τού ελληνικού στρατού. Κα! τότε οί υπό
λοιποι .παρείσακτοι Βούλγαροι, οϊτινες ειχον άλλως τε διαπράξει πλείστας 
δσας κολασίμους πράξεις, εσπευσαν νά φύγουν διά τριών αμαξοστοιχιών, τάς 
όποιας εδέησε νά θέσουν αί γαλλικα! άρχα! εις τήν διάθεσίν των. Ή  τοι- 
αύτη φυγή έπανελήφθη κα! τό 1944 μετά τήν γερμανο-βουλγαρικήν κατάρ- 
ρευσιν. Τήν κίνησιν εκείνην τού 1920 είχε προπαρασκευάσει ή βουλγαρική 
προπαγάνδα διευθυνομένη υπό τού βουλγάρου διπλουματικού υπαλλήλου 
Γκρέκωφ (Grekoff), υιού τού όμωνύμου άλλοτε πρωθυπουργού, δστις βρα- 
δύτερον διηύθυνε τήν βουλγαρικήν προπαγάνδαν έν Ελβετία κα! κατόπιν 
έδο?ιοφονήθη έν Σόφιφ υπό Βουλγάρων. Αί ένέργειαι αύται έπροκάλεσαν 
εις τοιούτο σημεΐον τήν άγανάκτησιν τών γαλλικών διασυμμαχικών αρχών 
τής Δυτικής Θράκης, ώστε δ στρατηγός Charpy, αρχηγός τού διασυμμαχικού 
στρατού κατοχής, ήναγκάσθη νά διατάζη τήν άπέλασιν τού Γρέκωφ.

Ό  σκοπός τής βουλγαρικής προπαγάνδας ούτως ένεργούσης ήτο φα
νερός. Άηύ ενός μέν οί Βούλγαροι έδημιούργουν εις τό εξωτερικόν δυσμενή 
διά τήν Ελλάδα έντύπωσιν, άφ’ ετέρου δε ή φυγή δλων αυτών τών παρει- 1

1) Allinoff  : La Thrace Interalliee σελ. 14 καί 180.



σάκτων έξησφάλιζεν εις αυτούς την άπόκτησιν των γεωργικών εργαλείων, 
άροτριώντων κτηνών και οικιακών σκευών τών ιθαγενών Ελλήνων, οΐτινες 
ειχον έκδιωχθή κατά την διάρκειαν τής βουλγαρικής κυριαρχίας καί τών 
οποίων τά έγκαιαλειφθέντα κτήματα ειχον καταληφθή υπό τών Βουλγάρων 
τούτων, έλθόντων κατά μέγα μέρος έκ Βουλγαρίας. ’Αφού έξεμεταλλεύθησαν 
επί επτά έτη τά ελληνικά αυτά κτήματα, οι Βούλγαροι οΰτοι άνεχώρουν συ- 
ναποκομίζοντες καί δ,τι ήδύναντο χωρίς νά πληρώσουν μισθώματα διά την 
χρήσιν αυτών. ’Άλλως τε οι Βούλγαροι οΰτοι δεν ειχον τό δικαίωμα νά έπι- 
λέξουν την ελληνικήν ιθαγένειαν. Κατά τό 44ον άρθρον έδ. 2 τής συθήκης 
τοϋ Neuilly : les sujets bulgares qui auraient ete installes dans ces 
territoires apres le ie r  Janvier 1913, ne peuvent obtenir la nationa- 
lite hellenniques sans Γ autorisation de la Grece». -

Ήσχολήθημεν κάπως περισσότερον μέ την ύπόθεσιν ταύτην τών προ- 
φύγων ή οποία περιπλέκει τόσον τό δλον ζήτημα τής αριθμητικής δυνάμεως 
τών διαφόρων φυλετικών στοιχείων τού πληθυσμού. Καί φρονούμεν, δτι 
κατεδείχθη άναμφηρίστως έκ τών άνεοτέρω, δτι οϊ έκ τής Δ. Θράκης Βούλ
γαροι πρόσφυγες, οϊτινες εφυγον εις τάς παραμονάς τής ελληνικής κατοχής, 
τό 1920, ούτε 500.000, ούτε 400.000 ήσαν, ώς ισχυρίσθη τότε ή βουλγα
ρική προπαγάνδα, ούτε καν 200.000. *Ησαν κλάσμα τού έπισήμως δοθέντος 
αριθμού τών 152.136 προσφύγων έκ Δοβρουτζάς, Μακεδονίας καί Θράκης. 
Ίσως νά άνήρχοντο εις 20.000—30.000 οΐ παρείσακτοι οΰτοι, οϊτινες έσπευ- 
σαν νά φύγουν μετά τών βουλγαρικών αρχών, δταν ή Δ. Θράκη έπρόκειτο 
νά καταληφθή υπό τού Ελληνικού στρατού τό 1920.

Καί δεν ήτο δυνατόν νά είναι 200.000, ούτε καν 150.000, διότι, ως 
θά ίδωμεν κατωτέρω ό συνολικός αριθμός τών Βουλγάρων τής Ανατολικής 
καί Δυτικής Θράκης, όμού ουδέποτε, καί κατά τάς εΰνοϊκωτέρας υπέρ τών 
Βουγλάρων στατιστικάς, ύπερέβη τάς 110.000. Εις τον αριθμόν δε τούτον 
περιλαμβάνονται καί οι Βούλγαροι τού βορείου τμήματος τής Δ. Θράκης, τό 
όποιον δυνάμει τής συνθήκης τού Neuilly έμεινε εις τήν Βουλγαρίαν.

Έρχόμεθα τώρα εις τό κυρίως ζήτημα τών διαφόρων στατιστικών 
ίού πληθυσμού τής Θράκης, τό όποιον τόσον περιεπλάκη έκ Σόφιας, ώστε 
κατήντησε νά ζητούν 519.156 Βουλγάρους μόνον έν τή ’Ανατολική (τή σή
μερον τουρκική) Θράκη, διά δε τάς δύο Θράκας όμού 659.804 καί μέ τούς 
επίσης ώς Βουλγάρους διεκδικουμένους Πομάκους, 779 804, ένφ κατά τάς 
έπισήμους τουρκικός στατιστικός ό συνολικός αριθμός τού πληθυσμού τής 
Θράκης έκυμαίνοντο μεταξύ 826.000 καί 1.160.000. ’Ιδού διατί Γερμανός 
συγγραφεύς, ό Karl Oestreich, άπελπισθείς νά εύρη τήν αλήθειαν, έγρα- 
φεν όμιλών περί τών στατιστικών :

«Sie sind alle wertlos, alle zu einem bestimmten Zwecke und 
aus Feindschaft gegen gatiz bestimmte Nationalitaten zusaramen
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gestellt» ')· (Είναι δλαι άνευ αξίας, δλαι κατηρτίσθησαν δΓ ένα ώρισμένον. 
σκοπόν καί εξ έχθρότητος εναντίον ώρισμένων εθνοτήτων). Έ ν  τοΰτοις και 
αυτοί οΐ Βούλγαροι, παρά τάς πλαστάς στατιστικάς των, λησμονούν αύτάς 
ενίοτε μέχρι τοΰ σημείου, ώστε να προσεγγίζουν προς την αλήθειαν. Ούτως 
ό Βούλγαρος Ischirkoff, καθηγητής τής Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου 
Σόφιας, εις βιβλίον έκδοθέν τό 1910 βουλγαριστί υπό τον τίτλον «Βουλγα
ρία», καί μεταφρασθέν κατόπιν υπό τοΰ A.Kasner εις τον γνωστότατον γερ
μανικόν επιστημονικόν περιοδικόν Petermanns s’ Mitteilungen 1 2), εγραφε: 

«Schwach ist das bulgarische Element itn ostlichen Sudbulga- 
rien, wo ausser der Tiirken auch Griechen lebcn. Dort reichen die 
i^ulgaren nicht einmal die Halfte der Bevolkerung, gewinnen jedocli 
in den letzten Jaliren durch Abzng von Tiirken und Griechen, sowie 
Zuzug von Bulgaren bedeutends». (’Ασθενές είναι τό βουλγαρικόν στοι- 
χεΐον εις την ’Ανατολικήν Νότιον Βουλγαρίαν, δπου εκτός των Τούρκων κα
τοικούν "Ελληνες. ’Εκεί οΐ Βούλγαροι δεν φθάνουν ούτε τό ήμισυ τοΰ πλη
θυσμού, κερδίζουν δμως σημαντικώς κατά τά τελευταία έτη διά τής άναχω- 
ρήσεως Τούρκων καί Ελλήνων καί εισροής Βουλγάρων).

”Αν τό βουλγαρικόν στοιχειον ήτο κατά τον Ischirkoff ασθενές εις τήν 
’Ανατολικήν Νότιον Βουλγαρίαν, δηλαδή εις τήν από τοΰ 1885 υπό τής 
Βουλγαρίας κατεχομένην καί διοικουμένην ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, ποία θά 
ήτο ή αναλογία του έν τή τότε Τουρκική Θράκη ;

’Αλλά ποιος λοιπόν ήτο ό πληθυσμός τής τέως τουρκικής Θράκης 
(δηλαδή τής ’Ανατολικής) καί τής Δυτικής Θράκης κατά τάς επισήμους τουρ- 
κικάς στατιστικάς ; Ή  άπάντησις εις τό ερώτημα τούτο είναι δύσκολος, διότι 
ή τουρκική διοίκησις δεν έκράτει κατά τήν εποχήν εκείνην τακτικά ληξιαρ
χικά βιβλία, ουδέ ένήργει τακτικήν άπογραφήν των κατοίκων. 'Οσάκις σουλ- 
τανικαί κυβερνήσεις άπεπειρώντο νά καταρτίσουν οπωσδήποτε κάποιαν άπο
γραφήν, αυτή ήτο κατ’ ανάγκην ελλιπής. ’Επειδή έθεωρεΐτο γενικώς δτι δ 
σκοπός τής άπογραφής ήτο στρατολογικός καί φορολογικός, τόσον οΐ Μου
σουλμάνοι, δσον καί οΐ Χριστιανοί άπέφευγον νά έγγράφοΰν. Τό 1844, δτε 
ή Τουρκική κυβέρνησις ήθέλησε να ένεργήση τήν πρώτην επίσημον άπογρα
φήν, οΐ κάτοικοι, ως γράφει ό Viquesnel3), άπέκρυψαν τον αριθμόν τοΰ 
πληθυσμού καί άπ' αυτών των θρησκευτικών αρχηγών των. Ή  άπογραφή 
άπέτυχε καί ή Πύλη άπέφυγε νά δημοσιεύση τά άποτελέσματά της.

Σημειωτέον, δτι τά όργανα τής τουρκικής διοικήσεως ήσχολοΰντο μό
νον περί των άρρένων, εκτός δέ τούτου δεν έσημείωνον τήν εθνότητα των

1) Geographische Zeitschrift VI 1905, σελ. 285.
2 ) Petermann’s Mitteilungen, 1911 σελ. 117.
3) Viquesnel : Voyage dans la Turquie d’Europe, description physique 

et geologique de la Thrace. Paris 1828, I, p. 43.
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κατοίκων άλλα μόνον τό θρήσκευμα, διαιροΰντες τούς κατοίκους εις Μου
σουλμάνους, Χριστιανούς και Εβραίους, επομένως πάσα άπογραφή ήτο κατ' 
ανάγκην ελλιπής, Μόλις κατά τα τελευταία έτη τοΰ ΙΘ' αίώνος οί Τούρκοι 
προσεπάθησαν νά χωρίσουν τούς άπογραφομένους κατ’ εθνότητας. ’Αλλά 
και πάλιν ή εργασία αύτη έγίνετο άναλόγως τοΰ εις τον πολιτικόν ορίζοντα 
πνέοντος άνεμου. "Οταν ό άνεμος έπνεεν εκ Πετρουπόλεως ή Βιέννης προς 
την διευθυνσιν τής Σόφιας ή όταν επρόκειτο νά εξασοραλισθή ή Βουλγαρική 
ούδετερότης εις τούς κατά τής Ελλάδος καί τοΰ Ελληνισμού άγώνας, ή 
πλειονότης ευρίσκετο βουλγαρική εις τήν τάδε ή τάδε περιφέρειαν. "Οταν 
επρόκειτο νά ίκανοποιηθή ή Ρουμανία, τότε ό)ς «Βλάχοι» άνεγράφοντο όλοι 
οϊ τρόφιμοι καί πελάται τοΰ γνωστού αρχηγού τής κουτσοβλαχικής προπα
γάνδας ’Αποστόλου Μαργαρίτου ') και πολλοί άλλοι. Εις τοιαύτας περιπτώ- 
εις ή αυθαιρεσία των οργάνων τής Τουρκικής Διοικήσεως, ύποκινουμένη καί 
διά χρηματικών μέσων, δεν ειχεν όρια.’Ιταλός συγγραφεύς, ό Amadori Vir- 
gilj, έγραφε σχετικώς τό 1908 1 2 3).

«L’autorita superiore avendo ordinato oltre alle religione, di 
qualificare d’ufficio gli individui secondo la loro razza, ma non se- 
condo la loro dichiarazione verbale, ha permesso il pin grande liberta 
d’azione nel tnanipolare il censimento secondo gli lnteressi politic!».

(Επειδή ή άνωτέρα άρχή διέταξε νά άναγράφωνται αύτεπαΥγέλτως 
τά άτομα εκτός τής θρησκείας καί κατά τήν φυλήν αυτών, έπέτρεψε τήν με- 
γαλυτέραν ελευθερίαν δράσεως εις τον χειρισμόν τής άπογραφής άναλόγως 
τών πολιτικών συμφερόντων). Είναι δέ γνωστόν πόσον άπό τής άπόψεως 
ταΰτης οί Βούλγαροι ήσαν άρχικώς τά μαμμόθρεπτα τής τουρκικής διοική- 
σεως. Αί γενόμεναι καταχρήσεις ήσαν τοιαΰται, ώστε αί τουρκικαί άρχαί 
βλέπουσαι, ότι αί άπαιτήσεις τών διαφόρων εθνοτήτων ηύξανον διηνεκώς, 
κατήργησαν καί πάλιν τό σύστημα τής αναγραφής τής έθνότητος καί δεν 
άνέγραφον πλέον εί μή μόνον τό θρήσκευμα τών κατοίκων.

Έκτος τών τουρκικών στατιστικών υπάρχουν καί αί τών ελληνικών 
’Ορθοδόξων αρχιεπισκοπών καί επισκοπών άναγράφουσαι τούς ορθοδόξους 
πληθυσμούς κατά «στέφανα» (οικογένειας εγγάμων). Ταΰτας έλαβεν ύπ’ οψει 
καί ό Amadori Virgilj a). ’Αλλά καί αί στατιστικαί αΰται είναι ελλιπείς. Δί
δουν μόνον τον άριθμόν τών οικογενειών. Καί άν δεν ύπολογισθή, ώς συνήθως,

1) Βλ. σχετικώς μεταξύ άλλων : Victor Berard : La Macedoine et THel;  
lenisme.

2) Amadori Virgilj : La questione rumeliota e la politica italiana (Bi
bliotheca italiana di politica estera, No I, Bitondo, T. I. p. 214).

Ό  συγγραφευς οΰτος άφιεροΐ ολόκληρον κεφάλαιον εις τό ζήτημα τών στα
τιστικών τής Μακεδονίας, Παλαιάς Σερβίας, ’Αλβανίας καί Ηπείρου (σελ. 206—325 
καί εφεξής).

3) A. Virg. La questione rumeliota σελ, 215.

7
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έκαστη οικογένεια προς πέντε άτομα, ασφαλώς ό συνολικός αριθμός θά είναι 
εσφαλμένος, διότι εις τά χωρία τά περισσότερα ανδρόγυνα έχουν περισσό
τερα των τριών τέκνων. Πράγματι δέ διεπιστώθη δτι οι αριθμοί τών εκκλη
σιαστικών στατιστικών ήσαν κατοότεροι τών της επίσημου τουρκικής στατι
στικής· Οΰτω διά την ύποδιοίκησιν Ξάνθης ή Τουρκική στατιστική τοϋ 1905 
έδιδε 10275 "Ελληνας, ενώ οί πίνακες τής ορθοδόξου Ελληνικής μητροπό- 
λεως άνέγραφον μόνον 9302. Διά τήν πόλιν τής Ξάνθης οΐ Τούρκοι εση- 
μείωνον 6213 "Ελληνας, ενώ αί ελληνικά! εκκλησιαστικά! άρχα'ι άνέγραφον 
μόνον 5684. Διά τήν ύποδιοίκησιν Κομοτινής ή τουρκική στατιστική τού 1905 
έδιδε 10 472 "Ελληνας, ενώ κατά τούς υπολογισμούς τής ορθοδόξου ελληνι
κής μητροπόλεως δ ελληνικός πληθυσμός τής πόλεως ταύτης άνήρχετο τότε 
εις 8850. Αΐ τρεις αΰται περιπτώσεις δεικνύουν πόσον αί ελληνικά! στατι
στικά! κατηρτίζοντο εύσυνειδήτως και ήσαν περισσότερον από κάθε άλλην 
αξιόπιστοι. Επομένως αποτελούν στοιχεΐον πολύτιμον διά τήν άναζήτησιν 
τής αλήθειας ως προς τήν εθνολογικήν σύνθεσιν τής Θράκης.

"Αλλο πολύτιμον κα! σπουδαΐον στοιχεΐον κατά πάσαν σχετικήν έρευ
ναν είναι δ αριθμός τών εις τάς σχολάς φοιτώντων μαθητών. Έδώκαμεν 
ήδη εις τό προηγούμενον κεφάλαιον σχετικός πληροφορίας, αί δποΐαι δέον 
νά ληφθούν ύπ’ δψει κατά τά γενικά περ! τού πληθυσμού συμπεράσματα. 
Υπάρχουν κατόπιν αί μαρτυρίαι τών ξένων περιηγητών κα! ερευνητών, οΐ- 
τινες έπεσκέφθησαν κατά καιρούς τήν Θράκην κα! τών όποιων θά δώσωμεν 
ενταύθα τάς μάλλον ενδιαφερούσας.

"Ολοι γενικώς τονίζουν τήν μεγάλην σπουδαιότητα τοΰ ελληνικού 
στοιχείου. Οΰτω, τό 1828, δ νεαρός άγγλος διπλωμάτης R. Walsh εις τήν 
περιγραφήν ταξειδίου του εν Τουρκία έτόνιζε τον ελληνικόν χαρακτήρα τής 
περιοχής τών Σαράντα Εκκλησιών γράφων : «’Αποτελούν σπουδαΐον πληθυ
σμόν. "Ιδρυσαν δέ σχολήν κατά τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον». Τό 1830, 
άλλος "Αγγλος συγγραφεΰς, δ James Duncan, εις βιβλίον υπό τον τίτλον 
«The modern Traveller. A popular description of Turkey» εξαιρεί τήν 
αριθμητικήν επικράτησιν τών Ελλήνων εν Ραιδεστώ. Πολύ προηγουμένως, 
τό 1717, ή γνωστή Άγγλ'ις λογογράφος Lady Montagu, έγραφεν έξ’Αδρια- 
νουπόλεως εις τον Pope, τον μεταφραστήν τού Όμηρου, περ! τών κηπου
ρών τών περί χώρων τής αυτής πόλεως: «They are most of them Greeks», 
(Qi περισσότεροι έξ αυτών είναι "Ελληνες) *).

Ό  Γάλλος Blanqui, δστις διέτρεξε τό 1841 τήν έκ Βουλγαρίας εις 
Κωνσταντινούπολη’ δδόν, έγραφε : 1 2).

«Ce qui frappe le plus Ie voyageur en Turquie c3 est la rarete

1) Σ. Δ. Αυτή περιέγραψε και τον εκεί τρόπον too εμβολιασμού τής ευλογίας.
2) Griesebach : Reise clurch Rumelien nach Brussa irn Jalire 1839. G ot

tingen, 1814.
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des Turcs. Presque toutes les populations des campagnes sont clire- 
tiennes. Grace a la tolerance musulmane, elles ont conserve leur ca- 
ractere primitif et lie se sont point melees a la race dominante... Tou- 
tefois, la famille chretienne se divise en deux branches distinctes, les 
Grecs et les Slaves. Les premiers habitent surtout le midi de Γ E m 
pire ; ils sont appuyes a la Mediterranee et s3 avancent jusque dans 
la grande vallee transversale de Nissa-Constantinople. Le Rhodope 
est leur frontiere interieure. Les Slaves s’ appuient sur le Danube et 
viennent finir aux pieds du Balkan».

Κατά τήν μαρτυρίαν ταυτην, χρονολογουμένην από του πρώτου ήμί- 
σεως τού 19ου αίώνος, οι "Ελληνες έπεκράτουν ακόμη και εις την σημερινήν 
Νότιον Βουλγαρίαν (την όίλλοτε "Ανατολικήν Ρωμυλίαν). Βλέπει κανείς επί
σης πόσον ολίγοι Τούρκοι ύπήρχον τήν εποχήν εκείνην εις τάς περιοχάς αύ- 
τάς. Τό ’ίδιον διαπιστώνει ό γερμανός φυσιοδίφης Griesebach, δστις είχεν 
επισκεφθή τήν Θράκην τύ 1839 ’), γραφών :

«Da nun in den griechisclien Provinzen von Rumelien verhalt- 
nismassig wenig Tiirken wohnen, so war die Folge, dass die Atizahl 
der regularen Truppen in Rumelien sehr schwacli blieb». (Επειδή κα
τοικούν σχετικώς ολίγοι Τούρκοι, εις τάς ελληνικός επαρχίας τής Ρούμελης, 
συνέπεια τοΰτου ήτο ότι δ αριθμός των τακτικών στρατευμάτων εις Ρουμε- 
λην εμεινε λίαν ασθενής). Και κατωτέρω :

«Nur selten traf icli auf griechischem Gebiete in Thrazien und 
Macedonien rein tiirkische Ortscliaften, deren einzelne in der Gegend 
von Enos sicli finden». (Σπανίους συνήντησα εις τά ελληνικά εδάφη εν 
Θράκη καί Μακεδονία καΟαρώς τουρκικά χωρία, ως εκείνα τά οποία ευρί- 
σκονται μεμονωμένα έν τή περιοχή τής Αίνου» 3). Και δ συγγραφεύς οΰτος 
διαπιστώνει τήν έπικράτησιν τοΰ ελληνικού στοιχείου λέγουν :

«Endlich ist alles siidlich von jener Stadt (Adrianopel) gelege- 
nes Land bis zur Marmara u n i  den Meerengen vorherrschend grie- 
chisch». (Τέλος δλόκληρος ή νοτίως κα'ι νοτιοανατολικούς τής πόλεως ταό- 
της (τής "Αδριανουπόλεως), κειμένη χώρα μέχρι τής Προποντίδος καί των 
Στενοον είναι κατ3 εξοχήν 'Ελληνική). Προκειμένου περί Βουλγάρων, ό Γερ
μανός οΰτος συγγραφεύς είδε μόνον μερικούς εργάτας μεταβαίνοντας από 
χουρίου εις χωρίον, δπως προσφέρουν τήν εργασίαν των, άπαραλλάκτως δπως 
καί οι Αλβανοί. Τό γεγονός τούτο, τό δτι δηλαδή οί Βούλγαροι εΐργάζοντο 
εις τούς αγρούς χωρίς νά είναι καί ίδιοκτήται τής γής επιβεβαιούται καί 
υπό τού Σλαΰου βαλκανολόγου Γιοβάν Τσβίγιτς (Jovan Cvijic), δστις γρά
φει σχετικώς, δτι τόσον είχε γενικευθή ή εργασία τών Βουλγάρων εις τούς 1 2

1) Ibid. σελ. 48.
2) Jooan Cvijic : L,a Peninsule Balkanique, σελ. 472.
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αγρούς, ώστε ή λέξις «Βούλγαρος» κατήντησε νά χάση την εθνικήν της ση
μασίαν μεταπεσούσα εις την έννοιαν του «άνθρωπος των αγρών, αγροτικός 
εργάτης», «σκαφτιάς».

’Ακόμη και εις βούλγαρος συγγραφεύς, ό καθηγητής Ischirkoff, τον 
όποιον παρεθέσαμεν και ανωτέρω, ομολογεί εις την υπό τον τίτλον «Βιιΐ- 
garien, Land und Leute», μελέτην του ’). δτι επί τουρκοκρατίας οι Βούλ
γαροι ήσαν σπάνιοι εις τάς πεδιάδας τού 'Έβρου, συναντώμενοι μόνον εις 
τάς όρεινάς περιοχάς. Μόνον αφού οΐ Τούρκοι λόγφ των συνεχών πολέμων, 
έγίνοντο αραιότεροι, ήρχισε καί ή κάθοδος των Βουλγάρων προς τάς πεδιά
δας, δπως καλλιεργούν τάς γαίας των βέηδων καί τάς βακουφικάς. Τότε 
έσχηματίσθησαν βουλγαρικά χωρία, τά όποια αποτελούν την αρχήν των κα
τόπιν βουλγαρικών συνοικισμών τής Νοτίου Βουλγαρίας. Κατά τον αυτόν 
βούλγαρον συγγραφέα ή κίνησις αυτή έξηκολούθησε καί μετά τήν ρωσσο- 
τουρκικήν συνθήκην ειρήνης τής Λδριανουπόλεως τοΰ 1829. Οΰτω καί κατά 
τούς βουλγάρους ακόμη συγγραφείς, οΐ Βούλγαροι δεν είναι αυτόχθονες τών 
πεδιάδων τής Β. Θράκης (Ν. Βουλγαρίας). Μόλις μετά τον ρωσσοτουρκικύν 
πόλεμον τοΰ 1828)29 ήρχισαν νά εγκαθίστανται εις τάς πεδιάδας τής Νοτίου 
Βουλγαρίας καί τής Θράκης. Τήν αυτήν διαπίστωσιν κάμνει καί ό Τσβίγιτς, 
γράφων, δτι συνεπεία τών συχνών εποικισμών Τούρκων εις τήν Νότ. Βουλ
γαρίαν κατά τον 16ον, 17ον καί 18ον αιώνα, ή χώρα αυτή είχεν έκτουρ- 
κισθή κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αιώνος 2).

9Άλλος συγγραφεύς, ό Ami Boue, τον όποιον παραθέσαμεν ήδη 
προηγουμένως, γράφει περί τών Ελλήνων 3).

«Les Grecs liabitent d3 abord toute la plaine meridionale de la 
Thrace et la chaine cotiere de la Mer Noire. On les trouve dans le 
Tekir-Dagh, sur les bords de la Maritza, au dessous d ’ Andrianople 
et dans cette grande ville, ainsi qu’ a Philippopoli et Bski-Zagra. Me
langes a des Bulgares et a des Asiatiques, ils forment la population 
au sud du Rhodope, dans toute la Chalcidique, a Serres, aSalonique». 
(Οι "Ελληνες κατοικούν πρώτον ολόκληρον τήν νότιον πεδιάδα τής Θράκης 
καί τήν παράλιον οροσειράν τής Μαύρης Θαλάσσης. Τούς ευρίσκει κανείς 
εις τό Τεκίρ — Δαγ (Ραιδεστός), επί τών οχθών τοΰ "Εβρου, κάτωθεν τής 
Άδριανουπόλεως καί εις τήν μεγάλην αυτήν πόλιν, ως καί εις τήν Φιλιπ- 
πούπολιν καί τό Έσκή-Ζαγρα. ’Ανάμικτοι μέ Βουλγάρους καί Άσιάτας, 
αποτελούν τον πληθυσμόν νοτίως τής Ροδόπης, εις ολόκληρον τήν Χαλκιδι- 
κήν, εις Σέρρας, εις Θεσσαλονίκην).

'Ο Ami Boue φρονεί, δτι. ύπήρχον τουλάχιστον 400.000'Έλληνες εις

1) Petermann’s Mitteilungen, 1911 II σελ. 119.
2) / .  Cvijic : έν Petermann’s Mitteilungen 1913 σελ. 216.
3) Ami Boue : La Turquie d’ Europe, Paris 1810, p. 20.
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την Θράκην, ενφ διά τούς Βουλγάρους λέγει, δ'τι εύρίσκονται διεσκορπισμέ- 
νοι εις χωρία εν Θράκη μέχρι τού Τεκΐρ - Δάγ. ’Ακόμη και έπι τής Ροδό
πης διαπιστώνει, δτι οι “Ελληνες επικρατούν γραφών ’).

«La population du Rhodope est extremement clairsemee et bi~ 
garee. Si elle comprend au N. des Bulgares, elle parait essentielle- 
ment grecque au sud, tandis que dans son milieu, il y a, dit on, d3 
anciennes colonies musulmanes». (Ό  πληθυσμός τής Ροδόπης είναι εκ
τάκτως αραιός και πολυποίκιλος. "Αν εις τά βόρεια περιλαμβάνει Βουλγά
ρους, (ραίνεται καθαυτό ελληνικός εις τά νότια, ενφ εις τό μέσον υπάρχουν, 
ώς λέγεται, παλαιαι μουσουλμανικά! άποικίαι).

"Αλλος αξιόπιστος συγγραφεΰς, ό Bianconi, δστις διετέλεσε μηχανι
κός τής κατασκευής των σιδηροδρόμων τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας (1872— 
1876) και ώς τοιοΰτος διέτρεξε και έμελέτησεν ολόκληρον την Θράκην, υπο
λογίζει, δτι ύπήρχεν έν Θράκη ελληνικός πληθυσμός 500.000 και με την 
Κωνσταντινούπολή και τά περίχωρά της 1.000.000. Προκειμένου περί των 
Βουλγάρων φρονεί —συμφωνών έν τούτφ μετά τού Τσίρκωφ και τού Τσβί- 
γιτς—δτι οΐ Βούλγαροι ύπεισήλθον έξ υστέρων εις την χώραν ταύτην. Ιδού 
δέ τί γράφει σχετικώς δ καθηγητής ΐσβίγιτς :

«Aujourdhui on remarque un certain nombre de colonies de 
cette race dans les parties purement grecques. A Ferre, a Demotica, 
sur les rives productives mais insalubres des embouchures de la Ma- 
ritza, du cote d3 Uskub - Ichtip - Stroumnitza, les Bulgares chasses de 
leur propre pays, vivent, par suite des exactions nombreuses de la 
part Γ administration, dans une grande pauvrete, malgre la fertilite, 
relativement considerable, des terres d’ alluvion. Ces populations qui 
out conserve leur caractere bulgare, sont, malheureusement, clairse- 
mees dans ces regions etrangeres pour elles», (Σήμερον παρατηρεί κάνεις 
αριθμόν τινα συνοικισμών τής φυλής ταύτης εις τά καθαρώς ελληνικά 5 μέρη. 
Εις τάς Φερράς, εις τό Διδυμότειχου, έπι των παραγωγικών άλλ3 ανθυγιει
νών οχθών τών εκβολών τού "Εβρου, προς τά Σκόπεια - Τστιπ - Στρώμνι- 
τσαν οι Βούλγαροι, έκδιωχθέντες εκ τής ιδίας των χώρας, ζώσι συνεπεία 
τών πολλών πιέσεων τής διοικήσεως εις μεγάλην πτωχείαν, παρά τήν σχετι· 
κώς σημαντικήν ευφορίαν τών εκ προσχώσεων προερχομένων τούτων γαιών. 
ΟΙ πλη&νοιιοϊ ovcoi, οΐιινες διετήρηοαν ιόν βουλγαοι κόν χαρακτήρα jcov, εί
ναι δυστυχώς αραιοί εις τάς ξένας δι3 αντους περιοχάς αύτάς).

3Αφ’ ετέρου σοβαρός γερμανός συγγραφεύς δ Lorenz Diefenbach 2) 
γράφει, δτι έν Θράκη δ Ελληνισμός είναι από ποσοτικής και ποιοτικής 1

ρ. 191.

1) Ami Βοιιέ : Recneil cl’ itineraires en Turquie, Vienne 1851, I, p. 169* 
8) Lorenz Diefenbach : Volkerkunde Osteuropas, Darmstadt 1880, I,
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άπόψεως σημαντικώτατος. «In Tlirakien ist das Griechentum quantitativ 
und qualitativ sehr bedeutend).Παραθέτει κατόπιν στατιστικήν δημοσιευ- 
θεΐσαν εις την ’Εφημερίδα Augsburger Allgeneine Zeitung (1878 άριθ. 
134), κατά την οποίαν επί 2.058.000 κατοίκων τής Θράκης (μετά τής ’Ανα
τολικής Ρωμυλίας) 843.000 ήσαν "Ελληνες, 658,000 Μουσουλμάνοι, 314.000 
Βούλγαροι και 243.000 διάφοροι.

Και τώρα θά παραθέσω μεν την μαρτυρίαν τοΰ παγκοσμίου κόρους 
Γάλλου γεωγράφου Blisee Reel us, δ'στις γράφει ‘) :

«La population des villages et campagnes de la Thrace est 
composee presqu’ exclusivement de Grecs. I Is possedent le sol et le 
cultivent ; par un remarquable contraste, c’ est precisement en vue 
de l ’Asie, dans la partie de la peninsule des Balkans ou les Thraces 
se sont installes depuis le plus grand nombre d ’annees, que les Grecs 
out, en dehors du Pinde, leur plus vaste domaine ethnotogique. La, ils 
n’oecupent pas settlement le littoral, mais aussi tout Pinterieur de la 
contree, sauf, et Id, quclques villages bulgares. Toutela Thrace Orien
tate leur appartient: du Bosphore d Andrinople et des Dardanelles au 
golfe de Burgas, on se trouve partout en territoire hellenique».

(Ό  πληθυσμός των χωρίων και τής υπαίθρου χώρας τής Θράκης 
άποτελεΤται σχεδόν αποκλειστικούς έξ Ελλήνων. Είναι κύριοι τοΰ εδάφους 
και τό καλλιεργούν. Κατ’ άξιοπαρατήρητον δέ αντίθεοιν, ακριβώς έν όψει 
τής ’Ασίας, εις τό μέρος τής Βαλκανικής χερσονήσου, δπου οί Θράκες έγκα- 
τεστάθησαν από άμνημονεΰτων χρόνων, οί "Ελληνες έχουν έκτος τής Πίν
δου τό μάλλον εκτεταμένον αυτών εθνολογικόν έδαφος. Έκεΐ δεν κατέχουν 
μόνον την παραλίαν αλλά και ολόκληρον τό εσωτερικόν τής χώρας πλήν ολί
γων Βουλγαρικών χωρίων εδώ και εκεί.'Ολόκληρος ή Ανατολική Θράκη ανή
κει εις αΰτους. Ά πό τοΰ Βοσπόρου μέχρις Άδριανουπόλεως καί από τών 
Δαρδανελίων μέχρι τοΰ κόλπου τοΰ ΙΙυογου εύρίσκεται κανείς πανταχοΰ εν
τός έλληνικοΰ εδάφους).

’Άλλος συγγραφευς, δ Viquesnel, τόν όποιον παρεθέσαμεν ήδη 1 2)> 
δίδων έκτος τών περί τής γεωλογίας καί υδρογραφίας τής χερσονήσου τοΰ 
Αίμου πληροφοριών καί πολύτιμα στοιχεία περί τών διαφόρων πληθυσμών, 
έτόνιζεν έν σχέσει προς την Θράκην ιδία την έπικράτησιν τοΰ έλληνικοΰ 
στοιχείου. ’Εν Σηλυβρία ήρίθμει 3.000 "Ελληνας κατοίκους (σελ. 148), έν 
Ήρακλεία 1530 οικίας κατά τό πλειστον έλληνικάς, έν Ραιδεστφ (Rodosto 
ή Tekir-dag) 900 έλληνικάς οικίας, έν Άσικλάρ 600, έν Άβδιμίφ 300, έν 
Χώρς* 500, έν Μυριοφυτω 600, έν Περιστάσει (τουρκιστί Charkioi’) 1090

1) Elisee Reclus : Nouvelle Geographic Univertelle 187G οιλ. 1(1.
2) Viquesnel : Voyage dans la Turquie d’EJurope, i 868.
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επί 11.00 εν συνόλω, εν Φερραΐς 800 κατά to πλεΐστον ελληνικός, εν Διδυ- 
μοτείχφ άνω των 1000, κατά το πλεΐστον ελληνικός. Το Όρτάκιοϊ, χωρίον 
δοθέν δια τής συνθήκης του Neuilly εις την Βουλγαρίαν, είναι, λέγει, «χω- 
ρίον ελληνικόν» ώς καί ή Λιτίτσα. Εις κανέν μέρος δεν είδε Βουλγάρου; 
κατά συμπαγείς ομάδας.

Έ ξ άλλου ό Lejean εις μελέτην υπό τον τίτλον «Ethnographie de 
la Turquie d’Europe» δημοσιευθεΐσαν μετ’ εθνογραφικού χάρτου εις τάς 
Peterm ann’s Mitteilungen Ιγραφεν δτι οι "Ελληνες, ώς λαός γεωργικός, 
αρχίζουν νά έμφανίζωνται μόνον μετά την Μάκρην κατά μήκος τοΰ "Εβρου 
καί εις ολόκληρον την "Ανατολικήν Θράκην μέχρι τοΰ Βοσπόρου.

Σηιιειωτέον, δτι ή εργασία τοΰ Lejean ενέχει ΐδιάζυν ενδιαφέρον, 
διότι ό χάρτης αΰτοΰ όμοΰ μετά τής σχετικής εργασίας τοΰ Kiepert έχρησί- 
μευσεν ώ; βάσις εις την Συνδιάσκεψιν τής Κωνσταντινουπόλεως (1876). Τά 
νότια σύνορα τής φόρου ύποτελοΰς αυτονόμου βουλγαρικής επαρχίας, τής 
οποίας την ΐδρυσιν έπρότεινεν ή Συνδιάσκεψις αΰτη, διήοχοντο βορείως τής 
Άδριανουπόλεως καί ήκολουθαυν κατά μήκος τοΰ ποταμοΰ ’Άρδα (.^rda) 
γραμμήν, αντιστοιχούσαν προς τά κατόπιν τουρκοβουλγαρικά σύνορα. Έπο- 
μένως άφινεν ολόκληρον την Θράκην καί κάτι πλέον εξω των βουλγαρικών 
διεκδικήσεων, ώς άλλως τε καί ή συνθήκη τοΰ "Αγίου Στεφάνου (1878), την 
οποίαν τόσον επικαλούνται πάντοτε οΐ Βούλγαροι.

"Αλλος Γάλλος συγγραφεΰς, ό Albert Dumont ’), διεπίστωνε την 
ΰπαρξιν 4.000 Ελλήνων εν ΡαιδεστοΤ), τό δέ Πάνιδον ώνόμαζε «πόλιν ελλη
νικήν», ώς επίσης καί τό Νεοχώριον, τό Σχολάρίον, τύ Κουμβάον καί τό 
Να'ίπκιοϊ. "Από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Καλλιπόλεως λέγει δ Dumont, 
ολόκληρος ή παραλία κατοικεΐται υπό Ελλήνων. Προκειμένου περί τής Α- 
δριανουπόλεως ελεγεν, δτι οΐ κάτοικοι αυτής είναι Μουσουλμάνοι καί "Ελλη
νες καί ώμίλει λίαν κολακευτικώς περί τής ελληνικής κοινωνίας τή.}: πόλεως 
ταΰτης (σελ. 120). Καί δ Dumont δεν είδε συμπαγείς βουλγαρικός μάζας.

’Ολίγον βραδΰτερον ειδον τό φως τρεις έθνογραφικαί μελέται σχετι
κοί προς την Θράκην. ΤΙ μία είναι τοΰ Synvet Β), δστις προσεπάθησε κυ
ρία); ν’ άνευρη την αλήθειαν μεταξύ των ελληνικών καί τών βουλγαρικών 
ισχυρισμών. 'Η  αμερόληπτος ερευνά του έπέιρεψεν εις αυτόν νά βεβαίωση, 
δη ή Νότιο; Θοάχη (δηλαδή ή ’Ανατολική καί ή Δυτική Θράκη) και ή Ν ό 
τιος Μακεδονία είναι είληνικαί. Κατά τον Synvet υπάρχουν εν Θράκη 
380.000 "Ελληνες (μή ύπολογιζομένων τών τή: Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
εκκλησιαστικής επαρχίας Δέρκων), Εις τον αριθμόν τούτον περιλαμβάνονται 1 2

1) Albert Dumont : Le Balkan et l ’Adriatique, Paris, 1874, σελ. 11, 25, 
27, 28, 37, 61 κλπ.

2) A. Synvet : Table ethnograpliique de la Turquie d’Lurope et de- 
uombrement de la population grccque, Paris 1877.
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καί 68.000 "Έλληνες του σαντζακιού (διοικήσεως) της Φιλιππυυπόλεως. Με. 
νουν λοιπόν πάντοτε 312.000 "Έλληνες διά την κυρίως Θράκην.

Κατόπιν έρχεται δ εθνογραφικός χάρτης τοϋ ’Άγγλου Standford μέ 
επεξηγηματικός σημεκοσεις. Και δ συγγραφεύς οΰτος αναγνωρίζει αναφαν
δόν την επικράτησιν τοϋ ελληνικού στοιχείου. Κατά τον Standford τό βουλ
γαρικόν στοιχεΐον περιλαμβάνει μόνον ποιμένας κα'ι αγροτικούς έργάτας ερ
γαζομένους εις τά τσιφλίκια των μεγαλοκτημόνων. Οΰτοι δεν έχουν οικογέ
νειαν, άλλ’ επιστρέφουν τό φθινόπωρον εις τάς πατρίδας των, Β. της Φι- 
λιππουπόλεως. Προκειμένου περί των Ελλήνων, οΰτοι άφθονοϋν οΰχί μό
νον εις Κωνσταντινοΰπολιν, αλλά και εις Σηλυβρίαν, Ραιδεστόν, Τυρολόην 
(Tchorlou), Πύργον, Διδυμότειχον καί εις όλην την μεταξύ Κωνσταντινου
πόλεως και "Έβρου χοδραν, οπού οΰδείς Σλανος κατοικεί μονίμως.

Τέλος περί την αυτήν έποχήν έδημοσιεύθη ή εργασία τοϋ Bianconi, 
περί τής δποίας έγράψαμεν έν τοίς προηγουμένοις. Μετ’ ολίγον, διαρκοϋντος 
τοϋ Συνεδρίου τοϋ Βερολίνου (1878), οί ελληνικοί σύλλογοι Κωνσταντινου- 
πόλεως καί Θράκης ΰπέβαλον εις τό άνώτατον τούτο δικαστήριον τής ευρω
παϊκής διπλωματίας μαχρόν υπόμνημα *) κατά τής αδικίας, ήτις θά διεπράτ- 
τετο εις βάρος των "Ελλήνων διά τής υπό τό κράτος των νικηφόρων ρωσσι- 
χών στρατευμάτων προ των πυλών τής Κωνσταντινουπόλεως ΰπογραφείσης 
Ροτσσοτουρκικής συνθήκης τοϋ Αγίου Στεφάνου. Τό υπόμνημα τούτο διε. 
πίστωνεν, δτι έν Θράκη οΐ Β ούλγαροι άπετέλουν πληθυσμόν κινητόν, τον 
όποιον οΐ βέηδες ΐδιοχτήται των τσιφλικίων ήδύναντο νά μεταχινοϋν, δτι τά 
βουλγαρικά χωρί α τής Θράκης ήσαν μικρά άριθμοϋντα μόνον 50—150 οι
κίας, δτι δέ ή λεπτομέρεια αΰτη δεικνύει, δτι ίδρύθησαν προσφάτως. Τό γε
γονός τοϋτο αναγνωρίζει καί Βούλγαρος συγγραφεύς, δ Chopoff 'ή, διαπι" 
στών, δτι τά ολίγα βουλγαρικά χωρία, τά οποία συναντώνται εις τάς υπο
διοικήσεις Μέτρων, Τυρολόης καί Σηλυβρίας είναι μικρά, άριθμοϋντα 70— 
100 ή 150 οικίας, ένφ τά γειτονικά ελληνικά χωρία είναι μεγάλα περιλαμ- 
βάνοντα 500—800 κατοικίας. "Ο Chopoff περισυνέλεξε επί τόπου πληροφο
ρίας, κατά τάς δποίας οΐ Βούλγαροι ήλθον εις Θράκην κατά τάς έπιδρομάς 
των Κιρτζαλήδων 8), ήτοι περί τά τέλη τοϋ 18ου καί τάς άρχάς τοϋ 19ου 1 2 3

1) Σ. Δ. Τό υπόμνημα τοϋτο έδημοσιεύθη εϊς την Σαββατιαίαν Κων)πόλεως 
καί άνεδημοσιεύθη εις τον Προσφυγικόν Κόσμον υπό τοΰ ίατροΰ I. Σιταρά (1948).

2) S. Chopoff: I,a nationalite etla  langue des Macedoniens.’Απόσπασμα 
τοϋ βιβλίου τούτου έδημοσιεύθη εις τήν έν Φιλιππουπόλει έκδιδομένην ελληνικήν 
εφημερίδα «Φιλιππ ούπολις» τής 23 Μαΐου 1889.

3) Κιρτξαλή (δηλαδή «ορεινοί») έλέγοντο οΐ Τούρκοι άτακτοι πολεμισταί, οι' 
τινες, απολυόμενοι εκ τών τάξεο)ν τοΰ στρατού κατά τόν III' αιώνα έν Βουγαρία1 
έμενον εις τήν χώραν, επιδιδόμενοι εις παντός εϊ3ους ληστρικός πράξεις, τρομο" 
κρατούντες τούς αγροτικούς πληθυσμούς. Ή  τουρκική κυβέρνησις έδέησε V s άνα’ 
λάβη τακτικήν εναντίον των εκστρατείαν προς έξολόθρευσίν των.
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αϊ.ώνος ’)· Έπιβεβαιοΐ επίσης ότι οΐ Βούλγαροι ούτοι έγιναν ύπηρέται καί 
έργάται εις τά τσιφλίκια των βέηδων των περιχώρων τής Κων)πόλεως2). Τό 
ίδιον έγινε κατά πάσαν πιθανότητα εις τά χωρία τής Βορείου ’Ανατολικής 
Θράκης κατά τον 18ον και 19ον αιώνα. "Ολα αύιά τά χωρία, κατοικοΰμενα 
υπό Τούρκων και Βουλγάρων, φέρουν ελληνικά ονόματα, ως: Πινάκια (ύπο- 
διοίκησις Βιζύης), Ήρακλίτσα, Κουρόπλο (ύποδιοίκησις Σαράντα ’Εκκλη
σιών), Κορφολυβάδες, Νιάδα (Θυνιάς, τό οποίον οΐ Τούρκοι παρέφθειραν 
εις Ίγινέ-άδά, ήτοι νήσος τής βελόνης), Σημάδι, Βαρβάρα (εις την ύποδιοί- 
κησιν Μήδειας),"Αγιος Στέφανος, Πετρινάκι,Άμπελίτσι (ύποδιοίκησις Άγα- 
θουπόλεως), Γραμματικό, Πασπάλα, Παλτοκλησιά, Λάφι, "Ελληνα,"Ασπρο, 
Μεγάλο Λόγγο, Μαγκλαβή, Τσακνοχώρι, Καμήλες, Καλΰβες(ύποδιοίκησις Τυρ- 
νόβου), Κάλυμνος (ύποδιοίκησις Μπουνάρ-Χισάρ). Χρειάζεται άλλη άπόδει- 
ξις περί του δτι. ό ελληνισμός άπετέλει κατά τον 16ον και 17ον αιώνα στοι- 
χεΐον ισχυρότατου ακόμη καί εις τάς κατόπιν εκβουλγαρισΟείσας περιοχάς 
τής Θράκης ; Γεγονός λοιπόν είναι, δτι τόσον κατά τον Μεσαίωνα, δσον και 
κατά τον 16ον, 17ον, 18ον και 19ον αιώνα οΐ "Ελληνες ήσαν τό επικρατούν 
στοιχείου τού πληθυσμού τής Θράκης. Τούτο αναγνωρίζει και 6 Ρώσσος συγ- 
γραφεύςίϋοΐίπιονο 8). Τό ίδιον ομολογεί άλλος σλαύος συγγραφευς, ό Γιο- 
βάν Τσβίγιτς, τον οποίον επανειλημμένους ήδη παρεδέσαμεν, λέγων 4) :

«Avant la formation de TEtat bulgare, en 1878, Jes Grecs ha- 
bitaient en masses compactes la vallee de la Maritza, jusqu’a Andria- 
nople et au dela, ainsi que les coins abrites au nord des Rhodopes 011 
ils ne se sont maintenus actuellement qu’a Stanimaka. Ils predomi- 
naient aussi sur le littoral pontique, du Bosphore jusqn’au Delta du 
Danube ; (Προ τής ΐδρυσεως τού Βουλγαρικού κράτους, τό 1878, οΐ "Ελ
ληνες κατοικούν εις συμπαγείς μάζας εις την κοιλάδα τού "Εβρου μέχρις Ά - 
δριανουπόλεως και πέραν, ως καί εις τάς προστατευομένας γωνίας βορείους 
τής Ροδόπης, δπου διετηρήδησαν σήμερον μόνον εις Στενίμαχον. Έπεκρά- 
τουν επίσης επί τής παραλίας τού ΕύΕείνου Πόντου, από τού Βοσπόρου μέ
χρι τού Δέλτα τού Δουνάβεως). Μόνον μετά τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον 
τού 1877 — 78 ή κατάστασις ήρχισε νά μεταβάλλεται εις βάρος τών Ελλήνων 
καί υπέρ τών Τούρκων καί Βουλγάρων. Τότε οΐ Τούρκοι ήρχισαν νά έγκα-

1) Οί Βούλγαροι ούτοι είναι οί λεγόμενοι Κλίντσοι, οΐα.νες μετηνάστευσαν 
κατά τάς άρχάς τοϋ 19ου αίώνος έκ τού χωρίου Άβράδαλα ΕτήςζΒουλγαρίας. Οί 
Τούρκοι τούς ωνόμαζαν καί Κιοϊμπασάν, εκ τοΰ κίοϊ=χωριό καί μπασάν=ό επι" 
τιθέμενος, άρα ληστής.

2) Βλέπε σχεηκώς Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου: "Ιστορική ',ξκαί γεωγραφική 
περιγραφή τής έπαρχίσς Σαράντα Εκκλησιών 1881, σελ. II καί εξ.

3) Ν. Durnovo : "Εχουν οί Βούλγαροι ιστορικά δικαιώματα έΓΜακεδονίαι 
έν Θράκη καί έν τή Παλαια Σερβίι? ; (ρωσιστί), Μόσχα 1896.

4) Jovan Cvijic : Ea Peninsule Balkanique σελ. 156.
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θιστούν εκεί τούς εκ Β. Βουλγαρίας και Βοσνίας φεύγοντας ομοεθνείς των, 
ένφ ή βουλγαρική προπαγάνδα, ύποστηριζομένη δτέ μεν υπό της Ρωσσίας, 
ότέ δέ υπό της Αυστρίας, καθίστατο όλονεν έντονωτέρα, Επομένως συνέβη 
τό άντίτθετον εκείνου, τό όποιον ισχυρίσθη ή βουλγαρική προπαγάνδα, δταν 
τό 1922—23 διεξεδίκει την Θράκην, Την εποχήν κατά τήν όποιαν ΐσχυρί- 
σθη, δτι μετηνάστευον οΐ Βούλγαροι εκ Θράκης, ενισχύετο τό βουλγαρικόν 
στοιχεΤον εν τή χώρα ταύτη διά παρεισάκτων πληθυσμών.

Τό γεγονός όμοος τής έπικρατήσεως του ελληνικού μετά τού τουρκικού 
στοιχείου εν Θράκη άνεγνωρίσθη και υπό τού Βερολινείου Συνεδρίου τού 
1878, τό όποιον, ακύρωσαν τήν ρωσσοτουρκιχήν συνθήκην ειρήνης τού 'Α
γίου Στεφάνου, διεχήρυξεν ούτως, δτι ούτε ή Νότιος Θράκη, άλλ’ ούτε και 
ή Βόρειος Θράκη είναι βουλγαρικαί. Τήν τελευταίαν ταύτην, αντί νά τήν πα- 
ραχωρήση εις τό τότε διά προότην φοράν υπό τύπον ηγεμονίας φόρου υπο
τελούς εις τήν Τουρκίαν ΐδρυόμενον βουλγαρικόν κράτος, ανεκήρυξεν αυτό
νομον επαρχίαν τού τουρκικού κράτους υπό τό όνομα «’Ανατολική Ρωμυ
λία» ή «Ανατολική Ρούμελη» (Roumelie Orientale) ‘)·

’Αλλά και αυτή ή επίσημος Βουλγαρία επανειλημμένους άνεγνώρισε 
τήν αδυναμίαν τού βουλγαρικού στοιχείου έν Θράκη. Εις εγκύκλιον δημο- 
σιευθεΐσαν εις τάς βουλγαρικός εφημερίδας «Courrier de Sofia» τή; 19 
’Ιουλίου 1905 και «Vetclierna Poschta», ό στρατηγός Ράτσο Πετρώφ, προ:>- 
θυπουργός τής Βουλγαρίας, έγραφε : «Φυσικώς λόγφ τα>ν εθνικών ομάδων 
έν τφ βιλαετιού (Άδριανουπόλεως), δπου τό βουλγαρικόν στοιχεΐον κατέχει 
άριθμητικώς τήν δευτέραν ή και τήν τρίτην θέσιν, αί διεκδικήσεις ήμουν δέον 
νά περιορίζωνται εις άποτελεσματικόν έλεγχον τόόν ενεργειών τών τοπικών 
αρχών, έλεγχον, τύν όποιον θά ήδύναντο ν’ άναλάβουν προς τό παρόν οΐ 
πρόξενοι».

Ά φ ’ ετέρου άλλος Βούλγαρος πρωθυπουργός, ό Ίβάν Γκέσοοφ, ελέγ
χων τήν κατόπιν αυτού εις τά πράγματα ελθούσαν κυβέρνησιν, διότι έπροκά- 
λεσε τόν δεύτερον βαλκανικόν πόλεμον (1913), έγραψεν, δτι ή Βουλγαρία προ- 
σήρτησε χιλιάδας Ελλήνων έν Θράκη, δτι δέ «αΐ περιφέρειαι Κομοτινής και 
Κιρτζαλή δεν ήσαν βουλγαρικαί» 1 2). ’Ολίγον προηγουμένως ό κ. Σασάνωφ 
(έσοραλμένοο; λέγεται Σασόνωφ), υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Ρωσίας, είχε 
δηλώσει εις τόν κ. Γκέσοοφ : «Προσηρτήσατε εδάφη κατοικούμενα υπό Ε λ 
λήνων» 3 4). Τέλος εις τό Temps (Παρισίοον) ό Charles Rivet ή αναφέρουν τάς 
συνδιαλέξεις, τάς οποίας εσχε μετά διαφόρων Βουλγάροον πολιτικών oh'δρουν,

1) Βλ. Βερολίνειον συνθήκην τής 1)13 ’Ιουλίου 1878.
2) ίν. Guechoff : 'Η εγκληματική παραφροσύνη τών Βουλγάρων (βουλγαρι- 

στί), Σόφια, 1914, σελ. 104.
8) 1υ. Guechoff, έν. αν.
4) «Be Temps», 27 Novembre 1914.
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ιδία δέ μετά του πρωθυπουργού Μαλίνωφ, έγραφε : «La Triple Entente, 
dit on encore, nous parle d’Bnos - Midia; ce qui s’imposait bier, cette 
ruee sur le voisin du sud pour delivrer les notres, n ’a plus sa raison 
d'etre; ce qui nous a ttristait n ’a plus sur nous le nieme effet hypno- 
tique. Nous avions entrepris la guerre pour la liberation de la Mace
doine, on nous en a spolie : que nous importe la Thrace»? (Ή  Τριπλή 
Συνεννόησις, λέγουν ακόμη εδώ, μας όμιλεΐ περί τής γραμμή: Αίνου—Μή
δειας. ^Εκείνο τό όποιον έπεβάλλετο χθές, ή έφόρμησις εκείνη κατά του νο
τίου γείτονος, δεν έχει πλέον τον λόγον τής ύπάρξεώς του. Εκείνο τό όποιον 
μας έλΰπει, δεν έχει πλέον την αυτήν έπίδρασιν έφ’ ημών. Άνελάβομεν 
τόν πόλεμον διά την άπελευθέρωσιν τής Μακεδονίας. Τι μάς ενδιαφέρει ή 
Θράκη ;).

"Αλλη βουλγαρική «ναγνώρισις τής ελληνικότητος τής Θράκης είναι ή 
εκλογική συμφωνία, ήτις συνήφθη μεταξύ τών έν τή τουρκική Βουλή Ε λ 
λήνων και Βουλγάρων βουλευτών προ; κοινήν κατά τάς τουρκικός κοινοβου
λευτικά; έκλογάς σύμπραξιν έπι τή βάσει κατανομής τών βουλευτικών εδρών 
άναλόγως τής αριθμητικής δυνάμεως τών οικείων πληθυσμών εις έκάστην 
περιφέρειαν. Κατά τήν συμφωνίαν ταυτην οί Βούλγαροι άνεγνώριζον, δτι 
ουδέις Βούλγαρος βουλευτής θά έξελέγετο εις τάς προς Α. τοϋ Νέστου εκλο
γικά; περιφέρειας.

Άλλ’ ας συνεχίσωμεν τάς παραθέσεις ξένων συγγραφέων. Τό 1902, 
"Αγγλος συγγραφεύς, ό D. G. Hogarth, εις έργον λίαν ενδιαφέρον ’), εις 
τό όποιον έπραγματεύετο τό ζήτημα τής Βαλκανικής χερσονήσου από γεω’ 
λογικής, ιστορικής και εθνολογικής άπόψεως, έγραφε περί τής Θράκης τήν 
οποίαν ώνόμαζεν Eastern Rutnelia (’Ανατολικήν Ρωμυλίαν) ; «Ή  πεδιάς 
τής ’Ανατολικής Ρούμελης αποτελεί από τινων απόψεων έξαίρεσιν του κανό- 
νος ημών (σημ. καθ’ δν οΐ "Ελληνες κατοικούν εις τά παράλια), διότι κατοι- 
κεΐται υπό Ελλήνων. Συμβαίνει πράγματι κάτι παράδοξον.'Ολόκληρος ή πε
ριοχή αύτη ύφίσταται τήν έπίδρασιν τής έπι τής νοτιοανατολικής αυτής γω
νίας κειμένης μεγάλης πόλετος (δηλαδή τής Κωνσταντινουπόλεως) και ή υπε
ροχή ταύτης ή εκείνης τής φυλής έν Κωνσταντινουπόλει έχει ώς συνέπειαν 
τήν έπικράτησιν τής αυτής φυλής εις τάς προς ΒΑ. πεδιάδας. Ύπό τήν Βυ
ζαντινήν αυτοκρατορίαν αΐ χώραι αύται εΐχον ευρέως έξελληνισθή, έκτος τών 
μερών οπού έγινεν έγκατάστασις ’Αρμενίων ή Παυλικιαντύν».

Κατωτέρω ό Hogarth  υποστηρίζει, δτι οί Βούλγαροι εγκατεστάθη- 
σαν έν Θράκη βραδύτερον, δτι κατά τά τελευταία (τά προ τού 1902) έτη τό 
ελληνικόν στοιχεΐον ηύξάνετο εις τήν κάτω κοιλάδα τής Άδριανυυπόλεως 
και δτι αΐ παραλίαι από τού (βιθυνικού) Όλύμπου μέχρι τού Πύργου είναι 1

1) D. G. Hogarth : The Nearer East, boudon, 1902.
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ελληνικοί.Ό Hogarth έπιβεβαιοι επίσης, δα οΐ Έλληνες υπερέχουν εν.Θράκη 
τόσον ποσοακώς δσον και ποιοακώς. 'Αποδίδει δε την ύπεροχην ταΰτην εις 
την κατασκευήν της σιδηροδρομικής γραμμής, εκ της οποίας οΐ "Ελληνες κα- 
τώρθωσαν νά έπωφεληθούν.

Ό  38’Amadon Virgilj, 'Ιταλός συγγραφεύς, τον όποιον έσχομεν ήδη 
την ευκαιρίαν νά παραθέσωμεν, γράφει *) : «Ed anche uella Tracia, espe- 
cie nei cazas meridionali, l’elemento prevalente, et per nuinero et per 
l’intelletualita et per richezza e il greco». (Και εις την Θράκην, εΐδικώς 
δέ εις τούς νοτίους καζάδες (υποδιοικήσεις), τό επικρατούν στοιχείου και διά 
του άριθμοτΓκαί διά τής διανοήσεως και διά τοϋ πλούτου είναι τό Ελληνι
κόν). 'Αλλά κα'ι διάσημος Τούρκος συγγραφευς, ό γνωστός στρατιωτικός 
ΐστορικός^Αχμέτ Δζεβάτ πασάς, δστις διετέλεσεν και Μέγας Βεζύρης, γράφει 
περί των 'Ελλήνων1 2). «’Αποτελούν τον πληδυσμόν εις τό Βασίλειον τής Ε λ 
λάδος, τάς ελληνικάς νήσους, την Μακεδονίαν, τό νότιον μέρος τής Θράκης, 
τάς νήσους Κρήτην, Κύπρον και Ρόδον ώς και έν Μικρά ’Ασία». Εις δέ’σε" 
λίδα 43, λέγει περί των Βουλ,γάρων : «Οί Βούλγαροι κατοικούν εις τό βιλα- 
γέτιον Τούνα (Δουνάβεως) και εις τμήματά τινα των βιλαγετίων Άδριανου- 
πόλεως καί Θεσσαλονίκης.

Σημειωτέου, δτι όταν έγραφεν ό Άχμέτ Δζεβάτ πασάς (1873), τό βι" 
λαγέτιον Άδριανουπόλεως ήτο πολύ μεγαλύτερου παρά μετά τό 1878, περι- 
λαμβάνον την ’Ανατολικήν καί Δυτικήν Θράκην ως καί τήν κατόπιν ’Ανα
τολικήν Ρωμυλίαν (Ν. Βουλγαρίαν). Καί ιδού τί έγραφεν ό Δζεβάτ περί τού 
βιλαγετίου τούτου : «’Επιφάνεια 400.000 γεωγραφικά τετραγωνικά μίλλια 
καί 1.800.000 κάτοικοι. 'Η αναλογία των Μουσουλμάνων πρόςΤτούς Χρι- 
στιανούς είναι ως 2 : 3. Κατ’ άλλην στατιστικήν ύπήρχον εις τό βιλαγέτιον 
τούτο_453.732 Μουσουλμάνοι καί 996.268 Χριστιανοί. ’Εννοείται δτι εξ 
όσων γράφει εις σελίδα 19, τό «Χριστιανοί», είναι κατά τον συγγραφέα συ
νώνυμον τού Έλληνος.

Τά άνωτέρω’γενικάήσυμπεράσματα περί τού βουλγαρικού ή βουλγα
ροφώνου πληθυσμού τής Δυτικής Θράκης έπιβεβαιοΐ καί ό Joachim Schulze3), 
δστις γράφων περί τήςζπρό των Βαλκανικών πολέμων δημογραφικής κατα- 
στάσετος τής’χώρας λέγει :

«’Επικρατούν οΐ Τούρκοι, οΐτινες κατώκουν εις τήν επαρχίαν (δηλαδή 
εις τόεσωτερικόν). Άλλ’ ένφ οΐ Τούρκοι κατενέμοντο εφ’ ολοκλήρου τής 
χώρας,ζεπίΤων*δρέων καΡεΐςΤάςζ’πεδιάδας, οΐ 'Έλληνες κατφκουν ε’ις ζώνην

1) Amadori V irgilj, ένθ·. άν.
2) AchmctjDjevad : Memaliki osmanieye dair malumati umumiye. (Γενι

κοί γνώσεις περί τής ’Οθωμανικής Αύιοκρατορίας), Κωνσταντινοΰπολις 1873 σελ. 
19 κοί 41.

3) Joacliiu Schulze, έ,Ό. άν. σελ. 107)108.



Ή  ελληνική Θράκη 109

παράλληλον προς την θάλασσαν από τοϋ Νέσχου και πέραν χοϋ "Εβρου, ειχον 
δέ μετακινηθή έ’ξαιρεχικώς εις τό εσωτερικόν και προ; τά άνω τοΐ\ ποταμού 
μέχρις ’Αδριανουπόλεως...».(Θαηζ iiberwiegend waren die Tiirken, die in 
der Provinz siedelten. Aber wahrend die Tiirken sicli iiber das ganze 
Gebiet iiber Berge und Ebenen verteilten, wolinten die Griechen in 
einem kiistenparallelen Streifen vom Nestos an iiber das Ewrostal bis 
an die ostthrakischen ktisten am Agaischen und Schwarzon Meer. In 
Ewrostal waren sie ausnahmsweise landeinwarts und stromaufwdrts bis 
Adrianopel gewandert). Βραδύτερον οΐ Βαλκανικοί πόλεμοι έπέφεραν την 
πρώτην μεγάλην αλλαγήν καταδεικνυομένην εκ τοΰ έξης συγκριτικού πίνακος 
τόν όποιον δίδει ό Schulze :

X ci> ρ α :

Τά τουρκικά σαντζάκια Άδριανουπό- 
λεως, ’Αλέξανδρου πόλιο:>ς & Κομοτινής 
(μέχρι τοϋ Καρά - Μπαλκάν καί ένιαχοΰ 

μέχρι 27ο Α. ιιήκους Γρ.

Βουλγαρική
Διοίκησις

Δυτική
Θράκη
(Έλλ.

Έ  τ η 1888 1906 1914 1824
"Ελληνες 109.380 152.190 86.649 189.000
Μουσουλμάνοι 285 608 457.772 110.879 84.000
Βούλγαροι 63 550 62.897 35.493 23.000
Ίσραηλΐται 9.046 10.359 (μεταξύ τών

θρυψάλων)
Αρμένιοι 4 229 5.847 1.135
Θρύψαλα πληθυσμών
και ’Αθίγγανοι 1.885 δέν ήριθμήθη σαν 2.740 8.000

"Ωστε και εκ τής προσφοροτέρας όλων των περί Θράκης σοβαρών ξέ
νων μελετών καταφαίνεται, on προ τής έγκαταστάσεως τών Ελλήνων προσ
φυγών και προ τής μεταναστεΰσεως τών Βουλγαρικών πληθυσμών οι λεγό
μενοι Βούλγαροι ιής Θράκη; ά> ήρχοντο μόλις εις 23.003.

=Ιδού και ή επί τοΐς εκατόν αναλογία τών πληθυσμών τής Δ. Θράκης 
κατ' έτη (κατά τόν Schulze): 1888 1906 1914 1924
" Ε λ λ η ν ε ς .............................................................. 23°)ο 21)90 27ο)ο 62ο)ο
Μ ο υ σ ουλμ ά νο ι ....................................................60α)ο 6δο)ο 47υ)ο 28ο)ο
Β ο ύ λ γ α ρ ο ι ..........................................................13ο)ο 12ο)ο 15ο)ο 8ο)ο
Ίσραηλΐται, ’Αρμένιοι, ’Αθίγγανοι κλπ. . 3ο)ο 2ο)ο 2υ)ο 2c)o 

Κατά ταΰτα ό τουρκικός πληθυσμός ηύξανεν από τοΰ 1888 μέχρι τοΰ 
1806 σημαντικώς και άνεβίβασε την αναλογίαν αΰτοΰ μέχρι 2(3 τοΰ συνόλου. 
Φαίνεται δτι εκτός τής φυσικής αυξήσεως υπήρχε κατά πάσαν πιθανότητα 
και μετανάστευσις Τούρκων εκ Βουλγαρίας, ήτις έχώρει τότε προς την τε
λείαν άπόσπασιν αυτής έκ τής Τουρκίας. Ά πύ τών Βαλκανικών δμως πολέ
μων ήρχισεν ή έξααθένησις τοΰ τουρκικοΰ στοιχείου. Τοΰτο δμως έξηκολοΰ- 
θει νά άποτελή τά 47ο)ο τοΰ δλου πληθυσμού. Βραδύτερον, λόγφ πολιτικών 
γεγονότων τό ελληνικόν στοιχεΐον έπαθεν επανειλημμένους (dutch die po‘
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litischen Ereignisse warde sodann pas griechische Element auf das 
weclielvellste betroffen. "Από του 1906 οί αριθμοί δεικνύουν προϊοΰσαν 
σημαντικήν αΰξησιν. Δ'ις έπήλθε σημαντική ελληνική μετανάστευσις. Ή  πρώτη 
κατά τάς Βαλκανικά; διαταράξεις ώς σρυγή προ του εχθρικού (βουλγαρικοί) 
στρατοί και κατόπιν κατά τήν διάρκειαν τοί Παγκοσμίου Πολέμου, ώς έκτο- 
πισμός εκ μέρους των Βουλγάρων κυρίων εκ τής άπειλουμένης πολεμικής 
ζώνης. Ούτως ό Schulze έπιβεβαιοΐ δσα γράφομεν προηγουμένως περί τής 
αρχικής αριθμητικής δυνάμεως των Βουλγάρων και των αιτίων τής έξασθε- 
νήσεως αυτής κατά τήν μεταβαλκανικήν περίοδον. Ειδικώς δε και περί των 
παρεισάκτων εις Θράκην Βου?νγάρων γράφει: «Μετά τον τελευταΐον Βαλκα
νικόν πόλεμον οΐ Βούλγαροι μετηνάστευσαν εις Δ. Θράκην εκ τής ελληνικής 
γενομένης Μακεδονίας, εξ "Ανατολικής Θράκης και έκ Μικρας "Ασίας ’) καί 
εγκατεστάθησαν εις τά υπό των Ελλήνων και των Τούρκων έγκαταλεκρθέντα 
μέρη. Τό 1914 κατώκουν εις ολόκληρον τό Κουσλάρ, ζώνην παράλληλον προς 
τήν λίμνην Μπουροί και τήν ΝΑ. συνεχομένην παραλίαν ώς και από κοινοί 
μετά των Τούρκων τό Τσομπάν - δάγ και τήν ορεινήν ζά>νην Τοκατζίκ - Σου
φλί μεθόριος γωνία. Περί τά τέλη τοί πολέμου ειχον, ώς φαίνεται, έξαπλωθή 
πέραν τής παρακτίου πεδιάδας τής Ξάνθης και τής "Αλεξανδρουπόλεως και 
έγκατασταθή εις Κομοτινήν. Σήμερον εξηφανίσθησαν έξ δλων των περιοχών 
τούτων. Κατά μέγα μέρος μετηνάστευσαν εις τήν σμικρυνθεΐσαν Βουλγαρίαν. 
Κατ’ επισήμους βουλγαρικά; πληροφορίας τοί 1922, δ αριθμός των εκ Μα- 
δονίας Δόβρουτζας και Θράκης εις Βουλγαρίαν φυγόντων Βουλγάρων άνήλ- 
θεν εις 152*316». Nach dem letzi en Balkankrieg wanderten die Bul- 
garen aus dem griechisch gewordenen Makedonien, aus Ost Thrakien 
und kleinasien ’) in West Thrakien ein und belegten die noch von 
Griechen und Turken  freigemachte, Platze. 1914 bewohnten sie den 
ganzen Kuslar, einen Streifen parallel zur Ostkiiste des Burn und der 
SO. anschliessenden Meerskiiste, sowie gemeinsam mit Turken deu 
Coban - Dag und den Gebirgsstreifen Tokatdzik - Sufli - Grenzwinkel. 
Gegen Ende des Krieges liaben sie sicli anscheinend iiber die Kiisten- 
ebene von Xanthi und Alexandrupolis verbre itet und in Komotini 
Fuss gefasst. Heute sind sie aus den meisten von diesen Gebieten 
verschwunden. Zum grossen Teil wanderten sie in das verkleinerte 
Bulgarien ab; nach amtlicher bulgarischer Angabe aus dem jabre  1922 
fliichteten dorthin 152.316 Bulgaren aus Thrakien, Makedonien und 
Dobrudscha». 1

1) Άγνοοΰμεν ποιους Βουλγάρους έκ Μικρας ’Ασίας εννοεί 6 Sclmlze και 
αν υπήρξε τοιαύτη μετανάστευσις. Γεγονός είναι, οτι οί Βούλγαροι ίσχυρίζοντο, οτι 
ύπήρχον Βούλγαροί τινες είς τά μέρη τοϋ βιλαγετίου Προύσης, φαίνεται δέ οτι τούς 
[σχνρισμοΰ; τούτους περισυνέλεξεν δ Schulze.
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ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΙΑ

ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΣΤΑΤΙΙΤίΚΑΙ

11 ί

Α ί κατά διαφόρους έποχάς ά π ο γρ α φ α ί . — Αί έπ ίσημο ι  το υ ρ κ ι
κοί επετηρίδες. Τό ζήτημα  τών Π ομάκω ν . —  Δεν είναι Β ο ύλγα 
ρ ο ι .— Μ αρτυρ ία  γερμανον ουγγραφέω ς περ ί καταναγκαστικοϋ  
αυτών έκχριατιανισμον.— Πόσοι ε ίν α ι ;  —Οι κάτοικοι τής Θρά
κης μετά την ανταλλαγήν των π λ η θ υ σ μ ώ ν .—  Η  τελευταία ε λ λ η 

νική άπογραφή  του 1 9 4 0 .

Ίο δνομα του ανώτερου άναφερομένου Τούρκου συγγραφέως μας φέ
ρει εί,ς τάς τούρκικος στατιστικάς αί δποϊαι, ως εΐπομεν, είναι κατ’ ανάγκην 
ατελείς, πάντως δμως δεικνύουν την αριθμητικήν υπεροχήν τοΰ ελληνικού 
στοιχείου και κατά την προ των Βαλκανικών πολέμων περίοδον.

Πρώτη τουρκική στατιστική είναι ή δημοσιευθεΤσα εις τάς Peter- 
mann’s Mitteilungen ύπδ των Waquer καί Sapan ‘) κατά τήν τότε επίση
μον τουρκικήν επετηρίδα (σαλναμέ). Αύτη είναι πλήρης χασμάτων και δεν 
χωρίζει τον πληθυσμόν κατ’ εθνότητας. ’Αλλά δίδει αριθμός δι’ έκάστην 
διοίκησιν (Sandjak) και ύποδιοίκησιν (caza). Τά ολικά δμως αυτής είναι 
υποθετικά, διότι ή άπογραφή έπ'ι τής οποίας βασίζεται σημειώνει μόνον 
τους άρρενας. "Ιδού δ κατά σαντζάκιον πληθυσμός τής Θράκης (βιλαγετίου 
Άδριανουπόλεως κατά τήν στατιστικήν ταυτην 2).

Σαντζάκιον άροεν πληθυσμός υπολογιζόμενος συνολικός πληθυσμός
Άδριανουπόλεως 114.381 250.000
Κίρκ - Κλισέ 44 591 150.000
Ραιδεστοΰ 31.397 150 000
Καλλιπόλεως 31.423 100.000
Δεδέαγατς 52.217 150Ό00
Κομοτινής 84.460 250.000 

1 .000.000
Κατά τόν πίνακα τούτον, δ πληθυσμός τών διοικήσεων Κομοτινής

1) Petermann’s Mitteillungen : Die Bevolkeruug der Erde, 1892c σελ. 37.
2) Περί τοΰ πληθυσμού τής αρχαίας Θράκης υπάρχουν πληροφορίαι τοΰ 

Θουκυδίδου καί τοΰ Στράβωνος επί τη βάσει των οποίων υπολογίζεται on  ή Χώρα 
Θά είχεν 600 000 κατοίκους. Κατά τον Θουκυδίδην (II 98) ό βασιλεύς τών Όδρυ- 
σών Σιτάλκης έστρατολόγησεν ΙδΟ.ΟΟΟ (πέντε καί δέκα μυριάδας) άνδρας είς τήν 
κατά τών Μακεδόνων εκστρατείαν του. Κατά τον Στράβωνα (VII, 331 frg. 48) 22 
Θρακικά φϋλα Ν. τι,ϋ Δουνάβεως ήδυνήΟησαν νά παρατάξουν 15.000 πεζούς καί 
ιππείς' ό Belloeh (Bevolkeruug der griecliischromisckeu Welt, 2x3 ff. υπολογίζει 
εκ τών δεδομένων τούτων τόν πληθυσμόν τής Θράκη: είς 600.000. (Βλ. καί Pauly 
Wissova : Realenejddopadie s. 403).
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(Γκιουμουλτζίνης) και Άλεξανδρουπόλεως (Δεδεαγάτς) άνήρχετο καθ’ υπολο
γισμόν εις 250.000 κατοίκους περίπου.

Ό  σαλναμές του βιλαγετίου Άδριανουπόλεως διά τό τουρκικόν οικο
νομικόν έτος 1306)1889 δίδει δι' ολόκληρον την Θράκην ολικόν 826 541, εξ 
ών 433.669 Μουσουλμάνοι, 268071 "Ελληνες, 101.842 Βούλγαροι, 16.845 
'Αρμένιοι και 6314 Εβραίοι. "Αλλοι τοιαύτη τουρκική στατιστική είναι ή 
του 1311 (1894). Κατ'αυτήν ό συνολικός πληθυσμός ολοκλήρου τής Θράκης 
άνήρχετο είς 955.248, εξ ών 520.338 Μουσουλμάνοι, 283.170 "Ελληνες, 
116.539 Βούλγαροι κλπ. "Ωστε οι Βούλγαροι ήσαν πολύ δλιγώτεροι του ήμί- 
σεως τών Ελλήνων, και μάλιστα εις εποχήν κατά τήν οποίαν οΐ Τούρκοι 
ηΰνόουν τό βουλγαρικόν στοιχεΐον. Καί δμως οϊ Βούλγαροι (πρεσβευτής Κο- 
λοϋσεφ, πρόεδρος τής επιτροπής εν Βουλγαρία προσφύγων) ωμίλουν τό 1922 
περί 700.000 Βουλγάρων τής Θράκης!

Συνεχίζοντες τήν εις τάς διαφόρους στατιστικός έρευναν, άνευρίσκο- 
μεν εις τον τουρκικόν σαλναμέ τού 1906 τήν εξής, δά ολόκληρον πάντοτε τήν 
Θράκην :

Μουσουλμάνοι 646.945, "Ελληνες 349.734, Βούλγαροι, 119.919, 
’Αρμένιοι 21.225, Εβραίοι 17.157. Όλικόν 1.148.000.

Ή  στατιστική αύτη συμπίπτει σχεδόν προς τήν δημοσιευΟεΐσαν εις 
τήν εφημερίδα «’Αγών» Αθηνών (άριθ. 379. 1906), καθ’ ήν ή αναλογία 
των διαφόρων εθνοτήτων δΓ ολόκληρον τήν Θράκην ήτο ή εξής :

Μουσουλμάνοι 549.307, "Ελληνες 366.331, Βούλγαροι 107 843,, Α ρ 
μένιοι 24.060, 'Εβραίοι 19.200. Όλικόν 1.066.741.

Έκτος δμως των ανωτέρω άναφερομένων επισήμων τουρκικών στα
τιστικών, παρακολουθήσας έκ τού σύννεγγυς τάς σχετικός συζητήσεις έν τω 
τουρκικφ τύπορ ό συγγραφεύς τής άνά χεϊρας μελέτης είναι εις θέσιν νά 
προσΟέση καί τα εξής, άποδεικνύοντα πάντως πόσον καί κατά τήν όξυτέραν 
φάσιν τών έίιληνοτουρκικών διενέξεων δεν ήτο δυνατόν νά τεΟή εν άμφιβόλφ 
ή κολοσσιαία αριθμητική υπεροχή τών Ελλήνων απέναντι τών Βουλγάρων. 
Ούτω κατά τάς άρχάς τσύ 1919 ή εφημερίς «Ikdara» τής Κωνσταντινουπό
λεως εις κύριον άρθρον επί τού υπό τής ελληνικής αντιπροσωπείας εις τό 
Συνέδριον τής ειρήνης ύποβληθέντος υπομνήματος έδιδε τούς εξής αριθμούς 
δι’ ολόκληρον τήν Θράκην έκ τής στατιστικής τού τουρκικού έτους 1321 (1904):

Τούρκοι 650.654, "Ελληνες 357.102, Βούλγαροι 127.459, Διάφοροι 
49.914. Όλικόν 1.185.129.

Άφϋ ετέρου ή τουρκική επιτροπή τού ΙΙασά - ίλή (ούτω μετιονομάζετο 
τότε επί τό τουρκικώτερον ή Θράκη), έδημοσίευσεν εις τήν αυτήν εφημερίδα 
τής 11ης Δζεμαζί - ουλ - έββέλ 1337 (1919) μακράς δηλώσεις τού Προέδρου 
αυτής Σεβκέτ βέη, καθ’ άς ύπήρχον εις τήν Γενικήν Διοίκησιν Άδριανου- 
πόλεως, δηλαδή εις ολόκληρον τήν Θράκην, Ανατολικήν καί Δυτικήν :
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Τούρκοι 615.720, "Ελληνες 344.467, Αρμένιοι 18.028, Βούλγαροι 
110.974, Εβραίοι 21.423, Καθολικοί και άλλοι 3.300. Έ ν  συνόλφ 1.103.912.

Ή  αυτή επιτροπή έδιδε τούς εξής αριθμούς διά το μέρος τής Γενι
κής Διοικήσεως (βιλαγέτ) Άδριανουπόλεως, το όποιον έμενεν εις την Τουρ
κίαν το 1919 (δηλαδή διά τήν "Ανατολικήν Θράκην): Τούρκοι 397.970, "Ελ
ληνες 160.626, Βούλγαροι 2.293, Εβραίοι 23.713, ’Άλλοι 1.322. Σύνο- 
λον 585.924.

Τέλος εις το υπό τής 'Υψηλής Πύλης εις τάς Μεγάλας Δυνάμεις μετά 
τήν ανακωχήν τού 1918 ύποβληθέν υπόμνημα έδίδοντο οΐ εξής αριθμοί δι’ 
ολόκληρον τήν Θράκην : Τούρκοι 760.703, "Ελληνες 263.997, Βούλγαροι 
78.967, Διάφοροι 100.594. Όλικόν : 1.196.261.

Εννοείται ότι οΐ αριθμοί οΰτοι Ιξώγκωνον υπερβολικούς τον αριθμόν 
των Τούρκων, τούς οποίους από 615.120 κατά τήν τουρκικήν επιτροπήν 
Θράκης, άνεβίβαζον εις 760.703 — είναι αληθές δτι τό τουρκικόν στοιχεΐον 
ειχεν ένισχυθή διά Τούρκων έποίκων εγκαταοταθέντων εις τήν θέσιν των εκ- 
τοπισθέντων 'Ελλήνων—τούς δε 'Έλληνας από 334.467 κατά τήν ιδίαν επι
τροπήν (και 257.107 κατά τήν «Ίκδάμ») ύπεβίβαζεν εις 293.997. Ή  δια
φορά άντεπροσώπευεν άράγε τούς κατά τούς υπό των Τούρκων διαπραχθέν- 
τας έκτοπισμούς άπολεσθέντας ;

Τήν αυτήν τακτικήν τής έξογκώσεως τού τουρκικού στοιχείου και έλατ- 
τώσεως τού ελληνικού ήκολούθησεν ή τουρκική Επιτροπή Θράκης και εις 
προπαγανδιστικόν φυλλάδιον δημοσιευθέν τον Μάρτιον τού 1949 εις άπάν- 
τησιν τού εις τό Συνέδριον τής ειρήνης ύποβληθέντος ελληνικού υπομνήμα
τος. Κατά τό φυλλάδιον τούτο ύπήρχον έν τή κυρίως Θράκη 807.248 Τούρ
κοι, 251.008 "Ελληνες καί 50.765 Βούργαροι. Βραδύιερον ν'] τουρκική εθνι
κιστική έφημερις «Τλερή» έδιδε τούς εξής αριθμούς : Τούρκοι 992.687,'Έλ
ληνες 223.768, Βούλγαροι 80 000, Εβραίοι 41.000. Σύνολον 1.336.455.

Τέλος κατά τήν «Ίκδάμ» τής 13ης Μαΐου 1922, ή τουρκική επιτροπή 
Θράκης άπηύθυνεν εις τήν Κοινωνίαν ιών Εθνών 25σέλιδον έκθεσιν, έν ή 
ισχυρίζετο, δτι ύπήρχον έν Θράκη (εις τήν οποίαν περιελάμβανε προφανώς 
και τάς Διοικήσεις [σαντζάκια] Δράμας και Σερρών): Τούρκοι 971.163,'Έλ
ληνες 247.705, Βούλγαροι,Εβραίοι,Αρμένιοι κλπ 120.920. Σύν. 1.339.788. 
'Υπολογιζομένων τών Εβραίων, Αρμενίων κλπ. εις 40.000, μένουν δι’ ολό
κληρον τήν Θράκην 80.920 Βούλγαροι συμπεριλαμβανομένων και τών νομών 
Δράμας και Σερρών.

"Οσον και άν οΐ τουρκικοί ούτοι πίνακες δεν συμφα)νούν προς άλλή- 
λους, δσον και άν εξογκώνουν τό τουρκικόν στοιχεΐον και ελαττώνουν τό ελ
ληνικόν, παραμένει τό γεγονός, δτι οΐ Βούλγαροι αντιπροσωπεύουν πάντοτε 
τό εν τρίτον τών Ελλήνων. Τούτο ήτο αδύνατον νά άμφισβητηθή ακόμη καί 
δταν οΐ Τούρκοι ειχον συμφέρον νά παραστήσουν τήν έθνολογικήν σύστασιν
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τής Θράκης ευνοϊκήν υπέρ των Βουλγάρων, οΐτινες ήσαν τότε σύμμαχοί των.
’Άλλη άπόδειξις τής αδυναμίας του βουλγαρικού στοιχείου εν Θράκη 

ήτο τότε τό γεγονός, δα οΐ Βούλγαροι, παρά την εύνοιαν, τής οποίας ένεκα πο
λιτικών λόγων ήξιώθησαν έκ μέρους τής Πύλης, επιτυγχάνοντες κατά καιρούς 
την εκδοσιν επτά βερατίων δι’ ισαρίθμους βουλγαρικός μητροπόλεις έν Μα
κεδονία εις βάρος τού ελληνικού στοιχείου, ουδέποτε έπέτυχον την ΐδρυσιν 
μητροπόλεως ή επισκοπής έν Θράκη. Τό δέ μάλλον ενδιαφέρον είναι, δτι τό 
ιδρυτικόν φερμάνιον τής βουλγαρικής Εξαρχίας τού 1870 άηηγόρενε τήν 
ϋπαρξιν Βουλγάρου μητροπολίτου έν Φιλιππουπόλει (Β. Θράκης), ακόμη δέ 
και έν Βάρνη. Πράγματι τό ΙΟον άρθρον τού φερμανιού τούτου, κατά την 
άπαρίθμιησιν των μητροπόλεων των υπαγόμενων εις την πνευματικήν δικαιο
δοσίαν τής βουλγαρικής Εξαρχίας, λέγει : «....Βάρνης (μή περιλαμβανομένης 
τής πόλεως Βάρνης και εΐκοσάδος περίπου χωρίων έπι τής παραλίας τού Εύ- 
ξείνου μέχρι Κωνστάντσης !), τών οποίων οι κάτοικοι δεν είναι Βούλγαροι... 
Φιλιππούπολις εξαιρέσει τής πόλεως Φιλιππουπόλεως.. .

Και δμως τόση έγινε κατόπιν κατάχρησις τού 10ου τούτου άρθρου 
τού φερμανιού τής Βουλγαρικής Εξαρχίας. Είναι αληθές, δτι κατά τά έτη 
τής μεγάλης ακμής τής Βουλγαρικής Εξαρχίας υπό τον Έξαρχον Ιωσήφ 
ένεφανίζετο και κάποως Βούλγαρος έπίσκοπος έν Άδριανουπόλει. Άλλ’ αυ
τός ήτο απλούς εξαρχικός επίτροπος. Βραδύτερον, κατά τήν διάρκειαν τού 
κινήματος τού Δζαφέρ - Ταγιάρ, περί τού οποίου ώμιλήσαμεν προηγου
μένως, ύπήρχεν εις Άδριανούπολιν κάποιος Βούλγαρος έπίσκοπος Νικόδη
μος. Αυτός δμως δεν ήτο έπίσκοπος Άδριανουπόλεως, άλλ’ έπ'ι ψιλώ όνό- 
ματι (in partibus) Τιβεριουπόλεως (Στρωμνίτσης). Είναι επίσης ένδιαφέ- 
ρον νά τονισθή, δτι ουδέποτε οί Βούλγαροι διενοήθησαν νά ζητήσουν τήν 
εκδοσιν μητροπολιτικού βερατίου διά τήν Θράκην, διότι εις ούδεμίαν θρα- 
κικήν περιοχήν ύπήρχεν τό υπό τού φερμανιού προβλεπόμενον έπαρκές βουλ
γαρικόν στοιχεΐον, δπως έν όνόματι αυτού ζητήσουν τήν ΐδρυσιν βουλγαρι
κής έπισκοπής.

"Εν άλλο ζήτημα καθοριστέον κατά τον υπολογισμόν τού πληθυσμού 
τής Θράκης προ των Βαλκανικών πολέμων είναι τό τών ΓΙομάκων τούς 
οποίους οΐ Βούλγαροι εννοούν νά θεωρούν έξισλασμισθέντας Βουλγάρους.

Ή  καταγωγή τών Μουσουλμάνων τούτων, οΐτινες κατοικούν εις τάς 
βορείους περιοχάς τής Δυτικής Θράκης, είναι αρκετά σκοτεινή. "Εν δμως 
είναι βέβαιον: Βούλγαροι άέν είναι. Οΐ Τούρκοι—καί ειδικώς ό άλλοτε Τούρ
κος βουλευτής Άδριανουπόλεως Φαήκ βέης, εις άρθρον του δημοσιευθέν 
κατά τάς μετά τούς βαλκανικούς πολέμους πολέμους συζητήσεις 1 2)—ύποστη-

1) Σ.Δ. Ούτοι έζήτησαν τήν αύτονόμησίν των εις τό Βερολίνειον Συνέδριον.
2) Είναι δυστυχώς σήμερον αδύνατον νά δοθή τό όνομα καί ό αριθμός τής 

έφημερίδος, εις ήν έδημοσιεύθη τό άρθρον τοϋτο, τό όποιον ό γραφών τήν πα-
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ρίζουν, δτι οΐ Πομάκοι κατάγονται εκ των Πετσενέγων η Πατσινακιτών 
(τουρκιστί Πατσινάκ), λαοΰ τουρκικής καταγωγής, οστις έπέδραμεν ως γνω
στόν, επανειλημμένος κατά τής Θράκης. *Αφ’ ετέρου όμως οί Σλαύοι συγ
γραφείς υποστηρίζουν δτι οΐ Πομάκοι είναι καταγωγής σλαυικής, άλλ’ έ'χον- 
τες και κάποιαν Θρακικήν φλέβα.

«Είναι πιθανόν», γράφει περί τούτων ό Jovan Cvijic ’), «δτι άνή- 
κον εις την αΐρεσιν των Βογομήλων (Παταρηνών) προ τής τουρκικής εισβο
λής, καθ’ δτι άπειέλουν πλειονότητα σλαυοθρακικήν και δχι σλαυοβουλγαρι- 
κήν. Είναι άφωσιωμένοι Μουσουλμάνοι, οΐτινες ομιλούν συχνάκις την τουρ
κικήν ως και βουλγαρικόν άρχαΐζον γλωσσικόν Ιδίωμα μέ πολλάς ελληνικός 
και τουρκικός λέξεις... Φαίνεται δτι μόνον αΐ κατώτεραι τάξεις του σλαυικοΰ 
τοΰτου πληθυσμοί εξισλαμίσθησαν κατ’ άρχάς, τοϋτο δε εξηγεί τό δτι δεν 
υπάρχει μεταξύ αυτών έξισλαμισθεΐσα αριστοκρατία, ώς εν Βοσνία. 'Ως εκ 
τοΰτου δεν ευρίσκει κάνεις εις τούς Πομάκους τό ΰπερήφανον κα'ι ΐπποτικόν 
εκείνο πνεύμα, τό όποιον επέτρεψεν εις τούς εξισλαμισθέντας Σλαΰους τής 
Βοσνίας νά ασκήσουν μεγάλην πολιτικήν επιρροήν».

Πάντως είναι γεγονός, δτι οΐ Πομάκοι δεν έχουν εθνικήν βουλγαρι
κήν συνείδησιν. Τούτο αναγκάζεται νά όμολογήση και ό καθηγητής Ischir- 
koff τού Πανεπιστημίου Σόφιας, λέγων 2) : «Die neae Religion, die ihre 
Sprache und viele ilirer Traditionen sclionte, hat ikren nationalen 
Geist vollstandig' getotet...ihr Hauptzentrum  befindet sich in Tsche- 
pino und dort ist ziemlich viel versuclit worden urn ihr Nationalbe- 
wusstsein zu wecken, aber der Krfolg war gering. Der Glaube hat 
die Nationalitat besiegt». (Ή  νέα θρησκεία—δηλαδή ή ΐσλαμική—ήτις 
εφείσθη τής γλώσσης και πολλών παραδόσεων αυτών, έφόνευσε τελείως τό 
εθνικόν αυτών πνεύμα... Τό κυριώτερον κέντρον αυτών εύρίσκεται εις τό 
Τσέπινο, έκεΐ δε έπεχειρήθησαν πολλά προς άφΰπνησιν τής εθνικής αυτών 
συνειδήσεως, άλλ’ ή επιτυχία ήτο μικρά.Ή θρησκεία ενίκησε τήν εθνικότητα).

Δεν είναι λοιπόν άξιον απορίας, δτι οΐ Πομάκοι εξεδήλωσαν πάντοτε 
βαθΰτατον μίσος κατά τών Βουλγάρων. Τό 1877)78, κατά τον ρωσσοτουρ- 
κικόν πόλεμον διέπραξαν πολλά κατά τών Βουλγάρων, ήγωνίσθησαν δέ μετά 
τών Τούρκων κατά τού ρωσικού στρατού. Πολλά χωρία εκήρυξαν τότε και 
τήν ανεξαρτησίαν των. Τό 1913 άντετάχθησαν κατά τής προσαρτήσεως τής 
Δυτικής Θράκης εις τήν Βουλγαρίαν. Έ νώ έξηκολούθουν αΐ διαπραγματεύ
σεις τής ειρήνης μετά τών Τούρκων εν Κωνσταντινουπόλει, οΐ Πομάκοι εκ

ροΰσαν μελέτην άνέγνωσεν έν καιςφ. ’Επίσης ήκουσε ιόν Φαήκ βέην λέγοντα τά 
αυτά έν τή τουρκική Βουλή κατά μίαν συζήτησιν περί Θράκης.

1) Jovan Cvijic : La Peninsule Balkanique, p. 477.
2) Prof, lschirkoff: «Bulgarien, Land und Leute·, έν Petermann’s Mit- 

teilungen, 19 11 , II, σελ. 219.
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συμφώνου μετά των άλλων Μουσουλμάνων της Θράκη; επανεστάτησαν και 
'ίδρυσαν την εφημερον «Δημοκρατίαν της Κομοτινής» (Republique de 
Gumuldjina). Έ ν  τώ άγώνι των τούτιο κατά της ύποδουλώσεως της χώρας 
των εις τούς Βουλγάρους επεκαλέσθησαν την βοήθειαν τής Ελλάδος καί τών 
Μεγάλων Δυνάμεων τής Ευρώπης. 'Ο στρατηγός Σάββωφ, δ τέως βούλγαρος 
αρχιστράτηγος, οστις διεξήγε τάς διαπραγματεύσεις τής ειρήνης μετά τών 
Τούρκων ως αρχηγός τής Βουλγαρικής αντιπροσωπείας, διετέλει τότε υπό τό 
κράτος μεγίστης ανησυχίας. Ό  δε Στογιάν Νάτσεβιτς, δεύτερος πληρεξούσιος 
τής Βουλγαρίας, ελεγεν, εν δημοσιογραφική συνεντεύξει προς τον συγγραφέα 
τής άνά χεΐρας μελέτης: «Der Teufel soli sie holen ! (Νά τούς πάρη δ 
διάβολος!) Και αυτό εξηγεί τό διατί οί Βούλγαροι ύπεχώρουν εις δλας τάς 
αξιώσεις τών Τούρκων. Ή  Δυτική Θράκη μέχρι τοϋ "Εβρου κατείχετο τότε 
υπό τού ελληνικού στρατού, οστις είχε νικήσει τούς Βουλγάρους κατά κράτος. 
Ή  Ελλάς, άν ήθελεν, ήδύνατο νά έπωφεληθή τότε τής κινήσεως ταύτης τών 
Πομάκων καί τής αδυναμίας, εις την όποιαν εύρίσκετο ή Βουλγαρία μη δυ- 
ναμένη νά ύπερασπισθή την Θράκην, ούτε καν νά παραλάβη τά εδάφη, 
τά όποια έπεδικάσθησαν εις αυτήν διά τής συνθήκης τού Βουκουρεστίου. 
ΙΊαρεκάλεσε μάλιστα τήν ελληνικήν κυβέρνησιν, ήτις καί εδέχθη, νά άφήση 
ακόμη τύν στρατόν της εις τήν Δυτικήν Θράκην, μέχρις δτου ή Βουλ
γαρία εύρεθή εις θέσιν νά στείλη επαρκείς στρατιωτικός δυνάμεις. "Αν ή 
Δυτική Θράκη ήτο χώρα βουλγαρική, άν οί Πομάκοι ήσαν Βούλγαροι, διατί 
έφοβεΐτο νά εΐσέλθη εις αυτήν με μικράς πολεμικός δυνάμεις ; Μήπως άρά γε 
έφοβεϊτο αντεκδικήσεις τών Μουσουλμάνων δι’ όσα διεπράχθησαν εις βάρος 
των από τής πρώτης εισόδου τών βουλγαρικών στρατευμάτων εις Θράκην μέ
χρι τής άποχωρήσεώς των; Μήπίυς διότι αΐ βουλγαρικαί άρχαί εΐχον αναγκάσει 
τούς Πομάκους νά δηλώσουν, ότι άσπάζονται τήν χριστιανικήν θρησκείαν ; 
’Ίσιος οί Βούλγαροι ϊσχυρισθούν ότι ταύτα είναι αναληθή. 'Υπάρχει όμως 
τό γεγονός, ότι τήν 29ην Σεπτεμβρίου 1913, ή υπό τον στρατηγόν Σάββωφ 
βουλγαρική αντιπροσωπεία, ύπείκουσα εις τήν πίεσιν τών Τούρκων πληρε
ξουσίων (Talaat Bey, Halil Bey καί τοΰ στρατηγού Μαχμούτ πασά Τσου- 
ρουκσουλού), υπέγραψε μυστικόν παρηρτημένον εις τήν συνθήκην τής εί- 
ρήνης πρωτόκολλον, διά τού όποιου ή Βουλγαρία συγκατετίθετο, όπως οί 
κατά τήν διάρκειαν τής βουλγαρικής κατοχής άσπασθέντες τον χριστιανισμόν 
επανέλθουν εις τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν.Ή υπογραφή τοιούιου πρωτο
κόλλου δεν είναι άρά γε ομολογία τής άσκηθείσης βίας ; Καί δεν είναι επί
σης ομολογία καί άπόδειξις, ότι οί Πομάκοι δεν είναι Βούλγαροι ’) ;

Τήν άσκησιν τής βίας προς εξαναγκασμόν των Πομάκων νά εκχρι- 1

1) Βλ. Πολυδώρου Παπαχριοτοδονλου ι 01 Πομάκοι, Άθήναι 1948 β’ εκ-
δοσις.
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στιανισθούν, έπιβεβαιοΐ και ό Joachim Schulze ’)■ όστις άναφερόμενος και 
εις σχετικάς ομολογίας τού Ischirkoff γράφει : «Nach dem Kriege hat Bul- 
garien bekanntlich eine Christianisierungspolitik getrieben, um die Po- 
maken, sei es durch Anwendmig von Gewalt, sei es durch das fiber* 
zeugende Wort der Prediger (Ischirkoff) zu volksbewusste Bulgaren 
zn machen» (Μετά τον πόλεμον ή Βου?ν/αρία ειχεν, ώ; γνωστόν, ασκήσει 
πολιτικήν έκχρισπανισμού, όπως, είτε διά χρησιμοποιήσεως βίας, είτε διά 
των πειστικών λόγων των ιεροκηρυκών κάμη τούς Πομάκους Βουλγάρους μέ 
εθνικήν συνείδησιν).

Εις όμοίαν ομολογίαν, ότι δηλαδή οΐ Πομάκοι δεν είναι Βούλγαροι, 
προέβη και ό Βούλγαρος Στρασιμίρωφ, γράψας μετά δυο έτη3), ότι «είναι 
απαραίτητον νά άφοπλισθούν οΐ Πομάκοι, οΐτινες, ενόσω διατηρούν τά όπλα 
των θεωρούν τό βουλγαρικόν καθεστώς ως προσωρινόν. «Πόσον δίκαιον ει- 
χεν ό Στρασιμίρωφ άπεδείχθη και εκ τού γεγονότος, ότι μετά την ανακω
χήν τού Παγκοσμίου Πολέμου (1918), οΐ Πομάκοι άπέστειλαν εις τήν Συν- 
διάσκεψιν τής ειρήνης πολλάς αναφοράς εναντίον τής ενδεχόμενης υπαγωγής 
αυτών υπό τήν Βουλγαρίαν. Τό αυτό δέ έπραξαν και μετά τον Β' Παγκό
σμιον Πόλεμον άποστείλαντες αντιπροσωπείαν εις Ελλάδα και ’Αμερικήν.

Τί είναι όμως έν τη πραγματικότητι οΐ Πομάκοι ; Ό  Fligier 3), και 
ό Tomaschek, ό τελευταίος οΰτος εις τό επανειλημμένος εν τή προκειμένη 
μελέτη παρατεθέν έργον του, θεωρούν αυτούς ως έξισλαμισθέντας Θράκας. 
Έ νφ  ό καθηγητής Κ. jirecek 4), συγγραφεύς γνωστός διά τήν βουλγαροφι- 
λίαν του, διατελέσας μάλιστα κα'ι πρώτος 'Υπουργός τής παιδείας τό 1879 
εις τό άρτισΰστατον τότε βουλγαρικόν κράτος, γράφει :

«ΕΙς τήν Ροδόπην, έκτος τών Ελλήνων τής Στενιμάχου, όπου εύρί- 
σκονται άλλα υπόλοιπα τών παλαιών Βυζαντινών πληθυσμών, μεταξύ τών 
μουσουλμάνων Βουλγάρων υπάρχουν έπΐ τού όρους και μερικοί Μουσουλ
μάνοι "Ελληνες. Κατά αφηγήσεις τών μουσουλμάνων χωροφυλάκων, οΐ 
όποιοι μέ συνόίδευον, τό μέγα χωρίον Λιάμποβο (90 οΐκίαι), Ν. τής πόλεως 
τού Νευροκοπίου, κατοικειται υπό Ελλήνων οΐτινες προσβευουν τήν μωαμε
θανικήν θρησκείαν. ’Επίσης τό γειτονικόν χωρίον Λόζαϊκ (Eozaik), ως και 
τό Κόρνικ θά ειχον παρόμοιον πληθυσμόν, όστις πάντως έξεβουλγαρίσθη. 
Κατά τήν παράδοσιν υπάρχει ελληνική φλέβα εις τούς Πομάκους τού ’Ίμρος 
(Imros). Επίσης και ή κώμη Περουστίτσα, σήμερον βουλγαρική, έν μέστρ 
τής ορεινής χώρας, όπου ήκούσαμεν ονόματά τινα χωρίων προφανώς ελλη
νικών (Μαυρογή, Κόκκινο)». 1 2 3 4

1) Joacliim Schulze : Neugriechenland, σελ. 201—202.
2) Έφημερίς «Dnevnik» (Σόφιας) τής 18ης Ιουλίου 1915.
3) Fligier : Rtlinologische Entdeckungen ini Gebirge. Wien 1899.
4) K. Jirecek : Das Fiirstentum Bulgarian, 1891 σελ. 115.
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Πάντως ή καταγωγή των Πομάκων είναι ζήτημα διευκρινήσεως. Δεν 
αποκλείεται νά είναι, ως πιστεύεται, απόγονοι των αρχαίων Άγριάνων, λαού 
θρακικού, όστις κατφκει εις την περιοχήν αυτήν τής Ροδόπης, τήν οποίαν 
Βυζαντινοί τινες συγγραφείς, ως ό 'Ακροπολίτης, ονομάζουν «Άχρίδος». 
Υπάρχουν μέρη, εις τά όποια οι Πομάκοι ονομάζονται «Άχριάναι» *). Ε ν 
δέχεται νά κατάγωνται καί εκ των αρχαίων Σατρών, περί των οποίων όμι
λε! ό Ηρόδοτος 2) δστις λέγει, δ'τι κατώκουν περιοχήν εκτάκτως ορεινήν, μή 
ύποταχθέντες ποτέ, μόνοι αυτοί έξ όλων των Θρακών, εις κανένα.

Έ ν  πάση περιπτώσει, καί αν ακόμη θεωρηθούν σλαυικής καταγωγής 
ως θέλει ό Τσβίγιτς (Cvijic), πάλιν δεν είναι δυνατόν νά έκληφθοΰν ως 
Βούλγαροι. Λείπει από αυτούς, ώς ομολογούν καί Βούλγαροι (καθηγηταί 
του Πανεπιστημίου Σόφιας), ή εθνική συνείδησις καί ή θέλησες τοϋ νά νο- 
μίζωνται ώς Βούλγαροι.

Κατά τον Schulze 3), οί Πομάκοι έν τή Δυτική Θράκη ανέρχονται 
εις 100.0000, αυξανόμενοι άριθμητικώς διά προσελεύσεων έκ Βουλγαρίας, 
διότι, ως ισχυρίζονται, καταπιέζονται έκει (weil sie behaupten dort bedriickt 
zu werden). Καί προσθέτει ό Γερμανός ούτο; συγγραφεύς, δστις πρό τινων 
μόλις ετών έπεσκέφθη ολόκληρον τήν Δ. Θράκην καί τήν Ανατολικήν Μα
κεδονίαν : «Μit ewigen «Jassu» griissen die Landleute, die Hand zum 
Fez fuhrend, den Reisenden». (Με έν αιώνιον «Γειά σοτι !» χαιρετούν οΐ 
χωρικοί (Πομάκοι καί Τούρκοι) τον ταξειδιώτην, φέροντες τήν χεΐρα εις τό 
φέσι). Ποία άλλη καλλιτέρα άπόδειξις τού δτι αισθάνονται εαυτούς "Ελληνας;

Καί τώρα, αφού προσεπαθήσαμεν νά διευκρινήσωμεν τό πρόβλημα τής 
καταγωγής τών Πομάκων 4), άς άποπειραθώμεν νά φθάσωμεν εις έν συμ-

1) Σ τ . Κυριακίδου : Ή  Δυτική Θράκη σελ. 73.
2) 'Ηροδότου V II, 111 : Σάτραι δέ ούδενός τών ανθρώπων υπήκοοι έγένοντο 

όσον ημείς ϊδμεν, αλλά διατελέουσι τό μέχρις έμεΰ έοντες ελεύθεροι μοϋνοι Θρηΐ· 
κων- οίκέουσι τε γάρ ούρεα υψηλά, ιδησι τε παντοίησι καί χιόνι συνηρεφέα καί 
είσι τά πολέμια άκροι, ούτοι οΐ τοϋ Διονύσου τό μαντήϊον είσΐ κεκτημένοι, τό δέ 
μαντηΐον τούτο εστι μέν επί τών όρέων τών ύψηλοτάτων...»

3) J. Scluxlze ένθ. άν. 201.
4) Κατά τήν τουρκικήν στατιστικήν τοϋ 1901 ό ολικός αριθμός τών Πομά

κων άνήρχοντο εις 200 000 κατανεμομένους ώς έξης :
Ύποδιοίκησις Κιρτζαλή 37.388

» ‘Λχή·Τσελεμπή 21.857
» Νταρή-Ντερέ 37.086
» Σουλτάν γερί 41.368

Όλικόν εις τά δια τής συνθήκης τού Νεϊγύ 
είς τήν Βουλγαρίαν έκχωρηθέντα εδάφη 137.699
Κίς τά εις τήν Ελλάδα έκχωρηθέντα ε

δάφη (υποδιοικήσεις Κομοτινής καί Ξάνθης) 12.303
'Υποδιοικήσεις Ρουπτζούζ και Κιρτζαλή 

δοθεΐσαι τό 1878 είς τήν Άνατ. Ρωμυλίαν 50.000
'Ολικόν 200.002 '
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πέρασμα περί τής προ τής ανταλλαγής των πληθυσμών (1923) αριθμητικής 
δυνάμεως τοϋ βουλγαρικοί πληθυσμοί τής Δυτικής Θράκης.

Κατά την υπό των Γάλλων τό 1919)20 διαρκούσης τής διασυμμαχικής 
κατοχής (πρό τής εισόδου του ελληνικοί στρατοί) καταρτισθεΐσαν στατιστι
κήν, ήτις άναμφιβόλως ήτο λίαν μεροληπτική υπέρ των Βουλγάρων, δ πλη
θυσμός τής Δυτικής Θράκης περιελάμβανε : Τούρκους 74.750. Βου?.γάρους 
54.092. "Ελληνας 56.114. Πομάκους 11.048. Σύνολον 196.004.

Ό  αριθμός 54.092 άποτελεΐται εκ των παρεισάκτων εκείνων Βουλγά
ρων, τους οποίους δ βουλγαρική διοίκησις ύπεισήγαγεν εις τήν Δυτικήν Θρά
κην κατά τό από του 1913 μέχρι του 1919 χρονικόν διάστημα, δτε ή επαρ
χία αυτή άπετέλει μέρος τοί Βουλγαρικοί Κράτους, ενώ άφ’ ετέρου έξετο- 
πιζε τους ελληνικούς πληθυσμούς εις Βουλγαρίαν. Οΐ παρείσακτοι ούτοι 
Βούλγαροι εσπευσαν νά τρύγουν εις Βουλγαρίαν μίαν ή δύο ημέρας πρό τής 
εισόδου τοί ελληνικοί στρατοί, κατά Μάϊον τοί 1920. Κατά τό επταετές 
διάστημα τής βουλγαρικής κατοχής ειχον ιδρύσει βουλγαρικάς τινας κοινότη
τας εν τή Δυτική Θράκη. Ή  προς τοίτο όμως ακολουθούμενη μέθοδος ήτο 
δλως διάφορος τής έφαρμοζομένης έν Μακεδονία. Έκεΐ τό έδαφος και δ 
ανάμικτος πληθυσμός έπέτρεπον τήν δράσιν τών βουλγαρικών συμμοριών, 
τών «τσετών» (κατά τήν τουρκικήν λέξιν «τσέτε» συμμορία), ώς τάς ωνόμα- 
ζον, και τών οργάνων τοί βουλγαρομακεδονικοί κομιτάτου (τών κομιτατζή
δων). Έ ν  Θράκη δμως ή σπάνις βουλγαρικών χωρίων και τό πεδινόν έδα
φος δέν έπέτρεπον τήν συμμοριακήν δράσιν. Έδώ τό βουλγαρομακεδονικόν 
κομιτάτον μετήλθεν άλλας μεθόδους. ’Ήρχισε μέ υποσχέσεις τελείας φορο
λογικής απαλλαγής εις τά χωρία, τά δποϊα μεθίσταντο έκ τοί Οικουμενικοί 
Πατριαρχείου εις τήν Βουλγαρικήν Εξαρχίαν. Εις πολλά δμως χωρία, ώς εις 
Μπαγιατλή, Γενίκιοϊ και Πασμακλή (‘Υποδιοίκησις Κομοτινής), οΐ "Ελληνες 
έμειναν πιστοί εις τό ΓΙατριαρχεΐον. Κατόπιν οΐ Βούλγαροι ώργάνωσαν έποι- 
κιστικήν κίνησιν εις τά νότια τής Δ. Θράκης, ήτοιζπρός τήν ζώνην, ένθα 
έπεκράτει τό ελληνικόν στοιχεΐον. Βούλγαροι αγροτικοί έργάται ήρχοντο καί 
προηγουμένως εις τήν Δυτικήν Θράκην χάριν εργασίας, αύτοΓδμως άπερρο- 
φώντο κατά κανόνα έν μέσα) του ελληνικοί πληθυσμοί.

Κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας ή βουλγαρική ]προπαγάνδα 
έλαβεν άλλα μέτρα προς ΐδρυσιν βουλγαρικών συνοικισμών. Ήγόραζε γαίας, 
έγκαθίστα εις αύτάς έποίκους καί έφερεν έκ Βουλγαρίας Βουλγάρους ιερείς 
καί διδασκάλους. Κατόπιν κατώρθωνε νά τούς έγγράψη εις τά τουρκικά.ίλη- 
ξιαρχεια από «γιαμπαντζή» (αλλοδαπούς), ώς έφέροντο, εΐς «γερλή» (γηγε
νείς) καί κατόπιν χάρις εις γνωστά μέσα έπηκολούθει ή ΐδρυσις καί άναγνώ- 
ρισις βουλγαρικής κοινότητος. Εΐς τον αγώνα τούτον τής βουλγαρικής διεισ- 
δύσεως οΐ "Ελληνες ειχον κατά κανόνα εναντίον των τάς επιτόπιους'τουρκι- 
κάς άρχάς, κύριον μέλημα τών δποίων ήτο ή από πάσης άπόψεως έξασθέ-
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νισις τού ελληνικού στοιχείου. Ή  τακτική αυτή των Βουλγάρων ήρχισεν, ώς 
παρατηρεί δ Amadori Virgilj, άφ’ ής οΐ Βούλγαροι διέγνωσαν, δτι δεν έμενε 
πλέον δι’αύτούς κανέν προπαγανδικδν εργον.

Κατά την ομολογίαν των αύτοχαλουμένων Θρακοβουλγάρων (1921) 
οϊ παρείσακτοι οΰτοι άνήρχοντο εις 32.000, Ούτως, υποτιθεμένου δτι οϊ 
αριθμοί της γαλλικής στατιστικής είναι ακριβείς, ύπελείποντο εν τη Δυτική 
Θράκη 25.092 σλαυόφωνοι η βουλγαρόφωνοι, τούς οποίους οι εν Σόφια άν- 
τεποιοΰντο ώς Βουλγάρους. Μεταξύ αυτών ύπήρχον και πολλοί, οΐτινες, ύπεί- 
κοντες εις τάς άπειλάς τού μακεδονο-άδριανοπολιτικού (μακεντόνσκι-δδριν- 
σκι) κομιτάτου της Σόφιας, έδηλούντο ώς Βούλγαροι. Εις τον αριθμόν τού
τον περιελαμβάνοντο και οϊ πατριαρχικοί 'Ορθόδοξοι, οΐτινες, επειδή ώμί- 
λουν κατ’ οίκον την σλαυικήν, έθεωρούντο Βούλγαροι.

Μετά την έκκαθάρισιν ταύτην πόσοι θά ύπελείποντο εις την Δυτικήν 
Θράκην, μετά τήν εφαρμογήν τής εθελούσιας ανταλλαγής των πληθυσμών 
δυνάμει τής συνθήκη; ;

Γεγονός είναι δτι διά τής ανταλλαγής τών πληθυσμών και εγκατα- 
στάσεως τών έκ Τουρκίας'Ελλήνων προσφύγων 6 πληθυσμός τής Δ. Θράκης 
ύπέστη τάς εξής μεταβολάς : Το 1912 ύπελογίζετο εις 237 000 έν συνόλω, το 
1924 ήριθμήθη εις 304.000, το 1928 κατά τήν τότε υπογραφήν εις 303.171 
έν συνόλφ, τό 1931 άνήλθεν εις 319.064. Τέλος κατά τα αποτελέσματα τής 
υπογραφής τού 1940 δ πληθυσμός τής Δυτ. Θράκης ανέρχεται εις 360.219 
κατανεμόμενος εις τούς δύο αυτής νομούς ώς εξής κατ’ εθνότητας : ’)· 1

Ν ο μ ο ί

"Εβρου
Ροδόπης

" Ε λληνες

140.985
101.894

Μ ουσουλμάνοι

12.008
100.527

Ί σ ρ α η λ ΐ τ α ι

1085
1452

"Α ρμέν ιο ι

767
1501

Σ ν νο λ ο ν

154.345
205.371

‘Ολικά 242.879 1 12.535 2537 2268 360.219
’Ήτοι "Ελληνες 67,4253 °/0, Μειονότητες 32,5747 %. Έ κ τών μειο

νοτήτων 31,24°/0 είναι Μουσουλμάνοι, 0,70°/0 Τσραηλΐται και 0,63% Α ρ 
μένιοι.

1) Βλ. Άρχ.εϊον Θρακ. Θησ., Τόμ. Η', σ. 118
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Ή  όλη άνθρωπογεωγραφική κστάστασις της ’Ανατολικής Μακεδονίας 
και της Δυτικής Θράκης μετεβλήθη άρδην διά της μετά τούς Βαλκανικούς 
πολέμους 1912— 13 καί τον παγκόσμιον των ετών 1914 —18 συντελεσθείσης 
μετακινήσεως των τέως εις αυτήν κατοικούντων πληθυσμών είτε διά μετα- 
ναστεΰσεως, ει'τε δΓ ανταλλαγής κανονισθείσης διά διεθνών συμβάσεων. Αί 
μετακινήσεις αΰται άπετέλεσαν μέγα άνθρωπογεωγραφικόν πείραμα, τό όποιον 
ενομίσθη δτι επήνεγχε κάποιαν υποφερτήν, άν μή καί οριστικήν εκχαθάρι- 
σιν τοΰ ζητήματος τών μειονοτήτων εις τάς τέως άμφισβητουμένας περιοχάς. 
Τό πείραμα τούτο είναι «ξιον ιδιαιτέρας μελέτης, άπησχόλησε δέ μέχρι τούδε 
πολλούς ειδικούς περί τά τοιαϋτα. Τό σπουδαιότερον δέ είναι, δτι κατέδειξε 
τήν έποικιστικήν καί εκπολιτιστικήν δυναμιν τοΰ Έλληνος, δστις έκτοπισθείς, 
έχδιωχθείς, ή μεταναστεύσας εκ τών εστιών, τάς οποίας κατεΐχεν από δυο καί 
ήμισείας χιλιετηρίδων καί πλέον, ήδυνήθη εντός μικρού σχετικώς χρονικού 
διαστήματος νά δημιουργήση εις τάς περιοχάς αύτάς νέον «ζωτικόν χώρον» 
(espace vital) καί νά άναβιβάση αυτόν εις βαθμίδα πολιτισμού, ήτις υπό
σχεται τόσα διά τό μέλλον. «Ακριβώς εδώ, γράφει ό Γερμανός συγγραφεύς 
J. Schulze, εις τό πρόσφατον μέγα αυτού έ'ργον περί τής ’Ανατολικής Μα
κεδονίας καί τής Δυτ. Θράκης, έργον τό όποιον τοσάκις παρεθέσαμεν μέχρι 
τούδε καί τθά έχωμεν ακόμη τήν ευκαιρίαν νά παραθέσωμεν, εις τήν βόρειον 
Αίγηΐδα, βλέπει κανείς τον άντθρωπον καί τήν γήν εργαζομένους τον εναν 
παρά τήν άλλην, καί μάλιστα δχι απλώς τον άνθρωπον, αλλά τον "Ελληνα 
άνθρωπον, δστις εύρεν εδώ νέαν χώραν, χώραν εποικισμού καί διαπλάσσει 
ταυτην βαθμιαίους εις ελληνικήν γήν, εις μίαν Νέαν Ελλάδα» ’).

(Gerade hier, in der Nordagais, sieht man Meusch und Erde 
aneinander arbeiten, und zwar nicht den Menschen schlechthin, son- 
dern den griechischan Menschen, der hier Neuland, Kolonialland land 
und es allmahlicli zu grieehischem, zu eiiiem Neugriechenland formt).

To 1612 ύπήρχεν εις χάρτης πολυποίκιλος καί πολύχρωμος (bunt- 1

1) J .  S c h u l z e , in loc, cit- σελ. 19.
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scheckig) έν άντιθέσει (Widerspruch) προς τα κρατικά σύνορα, τά οποία 
άλληλοσυνεκροΰοντο εν τώ συμφυρμφ (wirr kindurchliefen) τοϋ μωσαϊκού 
των εθνολογικών χρωματισμών (Mosaik der Volkerfarben).'Qg μαρτυρεί δ 
Schulze μετά την ανταλλαγήν τών πληθυσμών, «δ εθνολογικός χάρτης έκα- 
ϋαρίσ&η σημαντικώς, τεθείς κατά μέγα μέρος εν αρμονία μέ τάς περιοχάς 
της πολίτικης κυριαρχίας ι) της Νοτίου Γιουγοσλαυίας, τής Βουλγαρίας, τής 
Ελλάδος και τής Τουρκίας. Μέ τάς εθνικάς μειονότητας έξέλιπεν άν οχι παν, 
πάντως όμως πολύ εύφλεκτον πολιτικόν υλικόν. «... ist die Volkerkarte 
wesentlich bereinigt und zueinem guten Teile mit den politiscken Herr- 
schaftsbereichen von Siidjugoslawien, Bnlgarien, Grieehenland und 
der Tiirkei in Ubereinstimmung gebrachtt. Mit den nationcilen Min- 
derheiten verschwand lange nicht alter, aber doch viel politischer Ziind- 
stoff...»· ’Αφορμήν εις την σύγχρονον ταΰτην μεγάλην μετανάστευσιν τών 
εθνών έδωκαν, ως γνοίστόν, τά εξής γεγονότα :

1 . —Ό  πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, διά τον όποιον ένομίσθη δτι θά 
έληγε μέ την συνθήκην τού Λονδίνου τής 30ής Μαΐου 1913, κατά την υπο
γραφήν τής όποιας ή μέν Ελλάς εύρέθη φθάνουσα μέχρι πέραν τής Θεσσα
λονίκης, ή δέ Βουλγαρία παρενετίθετο μεταξύ τής Τουρκίας και τής Ελλά
δος, κατελθοϋσα εις τό Αιγαϊον.

2. — Ό  δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, λήξας μέ την συνθήκην ειρήνης 
τοϋ Βουκουρεστίου (10 Αύγουστου 1913) και έν συνεχεία προς ταΰτην μέ την 
τουρκοβουλγαρικήν συνθήκην ειρήνης τής Κωνσταντινουπόλεως τής 29 Σε
πτεμβρίου 1913, διά τής πρώτης τών όποιων ή μέν 'Ελλάς, έφθασε μέχρι 
τοϋ Νέστου, ή δέ Βουλγαρία έλάμβανε την μεταξύ τοϋ Νέστου και τοϋ 'Έβρου 
χώραν (την Δυτικήν Θράκην).

3. —Ό  παγκόσμιος πόλεμος, μετά τον οποίον συνήφθησαν αΐ εξής 
συνθήκαι: α) 'Η  συνθήκη τοϋ Νεϊγύ (Neuilly) τής 14)27ης Νοεμβρίου 1919, 
διά τής οποίας ή Βουλγαρία έξεχώρησε τήν Δυτικήν Θράκην εις τάς Συμ
μάχους και Συνησπισμένας Δυνάμεις (Puissances alliees et associees), α'ί- 
τινες έξεχώρησαν αυτήν εις τήν Ελλάδα (διά τής ειδικής συνθήκης τών 
Σεβρών).

β) Ή  συνθήκη τών Σεβρών (Sevres) τής 10ης Αύγουστου 1920 με
ταξύ τής Τουρκίας και τών Συμμάχων και Συνησπισμένων Δυνάμεων, διά 
τής οποίας ή Ελλάς έλάμβανε και τήν ’Ανατολικήν Θράκην έκτος τοϋ τριγώ
νου τής Κτονταντινουπόλεως, Ή  συνθήκη αϋτη άνετράπη διά τών έπακολου- 
θησάντων γεγονότων τής μικρασιατικής εκστρατείας, άντ’ αύτής δέ ύπεγράφη :

γ) 'Η  Συνθήκη τής Λωζάνης τής 24ης ’Ιουλίου 1923 και έν συναφεία 
προς ταΰτην, αλλά μήνάς τινας προ αύτής. 1
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1) Σημειωτέον ότι ό Schnlze έγραφε τό 1937.
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δ) Ή,περι ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών σύμ- 
βασις, τής 30ής "Ιανουάριου 1923, διά τής οποίας έπεβάλλετο ή αμοιβαία 
ανταλλαγή τών εν Τουρκία οΐ,κούντων ορθοδόξων Ελλήνων τών έχόντων 
την τουρκικήν ιθαγένειαν, πλήν τών εγκατεστημένων έν Κωνσταντινουπόλει 
προ τής 30ής "Οκτωβρίου 1918, έναντι τών μουσουλμάνων Ελλήνων υπη
κόων τής Ελλάδος, πλήν τών τής Δυτικής Θράκης και τών μωαμεθανών 
"Αλβανών. "Αλλά και έκ τών άνταλλασσομένων τής ανταλλαγής Ελλήνων 
Κωνσταντινουπόλεως πολλοί ειχον ήδη φύγει, άλλοι δέ έφυγαν κατά τά έπα- 
κολουθήσαντα έτη. Ή  τελευταία αυτή σΰμβασις θεωρείται ώς ή νεωτέρα καί 
ασφαλώς μοναδική εις το είδος της περίπτωσις διεθνούς συμφωνίας περί 
ανταλλαγής πληθυσμών εις τόσον εύρείαν κλίμακα, έκ τής πλευράς δέ τής 
Κοινωνίας τών Εθνών παρεστάθη ώς υποδειγματική λύσις τοΰ ζητήματος 
τών έθνικοτήτων(Ι)... Γεγονός όμως είναι δτι κατά τήν στιγμήν τής υπογρα
φής αυτής, δλοι οΐ έν Γενεύη καί Λωζάννη συμπράξαντες άπέφυγον επιμε
λούς νά άναλάβουν τήν ευθύνην τής υποχρεωτικής εφαρμογής τής ανταλλα
γής τών πληθυσμών. Δεν είναι βεβαίως έργον τής παρουσης μελέτης ή έξέ- 
τασις τοΰ ζητήματος τοΰ ποΙος έ'ρριψε πρώτος τήν ιδέαν τής ανταλλαγής τών 
ελ?αινικών και τουρκικών πληθυσμών. Πάντως είναι αληθές δτι, δταν ή σχε
τική σΰμβασις ύπεγράφετο, το μεγαλΰτερον μέρος, σχεδόν ή όλότης τών ελ
ληνικών πληθυσμών τής Μικράς "Ασίας ειχον ήδη έξαναγκασθή ή εύρέθη- 
σαν εις τήν ανάγκην νά καταφΰγουν εις Ελλάδα και επομένως ή ελληνική 
κυβέρνησις εΰρίσκετο προ γεγονότος κατά μέγα. μέρος τετελεσμένου. Τήν 
"ιδέαν δμως τής διά διεθνοΰς συμβάσεως ανταλλαγής ύπεστήριξεν έν Λωζάνη 
ό Νάνσεν, δστις εΐχεν άποσταλή προ τών σχετικών διαπραγματεύσεων εις Ε λ 
λάδα ώς αντιπρόσωπος τής Κοινωνίας τών "Εθνών προς μελέτην τής κατα
στάσεων και τοΰ δλου ζητήματος τών προσφυγών.

Οι εϊδικώς άσχοληθέντες μέ τό ζήτημα τής ανταλλαγής τών πληθυ
σμών ’) αναγράφουν 17 έν δλφ μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών διά μό
νην τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν. "Εκ τούτων και έκ τών άλλων μεταναστευ- 
τικών κινήσεων τό τής Θράκης και τής Μακεδονίας παρατίθενται ενταύθα αΐ 
εξής :

1 . — Μετηνάατενααν εκ Μακεδονίας καί Δυτικής Θ ο ά κ η 1. Τό 1912 οι 
Βαλκανικοί σύμμαχοι και "ιδιαιτέρως ό ελληνικός στρατός—προελαΰνων προς 
τήν Θεσσαλονίκην, ενώ οΐ Μουσουλμάνοι κάτοικοι τών αστικών και αγροτι
κών περιοχών άποσΰρονται έν μέρει προς τήν πόλιν ταΰτην και έν μέρει— 
περί τούς 10.000 φεύγουν εις Τουρκίαν.

2 . —Τό 1913 φεύγουν 15.000 Βούλγαροι κατά τήν άποχώρησιν τοΰ 1

1) Al. Paltis : Racial migrations in the Balkans during the years 1912 — 
1924 (έν Geographical Journal C>0, 1925, σελ- 315 καί εφεξής). Τήν μελέτην τοΰ 
κ, Πάλλη παραθέτει καί ό Joachim Schulze, loc. cit. σελ. 250 xul εφεξής.
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Βουλγαρικού στρατού εκ της περιοχής Σερρών. Σιδηροκάστρου, Κιλκίς και 
Γουμενίτσης, ενώ 49 000 Μουσουλμάνοι προσφεύγουν εις Τουρκίαν εκ της 
εις την Βουλγαρίαν παραχωρηθείσης Δ. Θράκης. Ή  Τουρκία υπογράφει συμ- 
βασιν περί αμοιβαίας ανταλλαγής των πληθυσμών τών παραμεθορίων πε
ριοχών τής "Ανατολικής Θράκης ενφ 70.000 "Ελληνες εξαναγκάζονται να φυ
γουν είς Ελλάδα.

3. —Συνεπεία σχετικής προπαγάνδας τών νεοτουρκικών κύκλων
115.000 Μουσουλμάνοι μεταναστεύουν εκ τής Κεντρικής και "Ανατολικής 
Μακεδονίας και εγκαθίστανται εΐς την "Ανατολικήν Θράκην και εις τά δυτικά 
παράλια τής Μικράς "Ασίας.

4. — Κατά την διάρκειαν του Παγκοσμίου Πολέμου, 36.000 "Ελλη
νες τής "Ανατολικής Μακεδονίας εκτοπίζονται εΐς Βουλγαρίαν. Μέρος τού
των καταφεύγουν βραδΰτερον εΐς Ελλάδα, ενφ άλλοι επανέρχονται εις τάς 
εστίας των.

5. —140 000 "Ελληνες άκολουθούντες τών ελληνικόν στρατόν παλινο- 
στούν έκ Μακεδονίας εΐς την Δυτικήν κα'ι ’Ανατολικήν Μακεδονίαν ώς και 
εΐς Σμύρνην.

6. — "Από του 1919 μέχρι του 1924. 27.000 Βούλγαροι μετηνάστευ- 
σαν έκ τής ‘Ελληνικής Μακεδονίας και 12.500 έκ τής Δυτικής Θράκης εθε
λουσίως βάσει τής έλληνοβουλγαρικής συμβάσεως «περί ανταλλαγής τών μειο- 
νοτήτών».

7. —348 000 Μουσουλμάνοι μετηνάστευσαν από τοΰ "Οκτωβρίου 1923 
μέχρι τοΰ Νοεμβρίου 1924 έξ Ελλάδος εΐς Τουρκίαν κατ’ έηπχρμογήν τής 
περί ανταλλαγής τών ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών συμβάσεως.

Κατά τούς ανωτέρω αριθμούς έχομεν ώς μεταναστεύσαντας έκ Μακε
δονίας και Δυτικής Θράκης :

10.000 Τούρκους 15 000, Βουλγάοους 70.000
49.000 » 27.000 » '  36.000

115.000 » 12.500 » 89.000

524.000 Τούρκους 54 500 Βουλγάρους 195.000 "Ελληνας
Καί συνολικώς 771.500 άναχωρήσαντες.
Προσήλθον δέ εΐς Μακεδονίαν καί Δυτικήν Θράκην.
8. — 5.000 "Ελληνες εΐς τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν έκ τοΰ εΐς τήν 

Βουλγαρίαν περιελθόντος τμήματος αυτής (Στρωμνίτσης, Νευροκοπίου κλπ.) 
τό 1913.

9. —40.000 "Ελληνες έκ Δ. Θράκης εΐς Μακεδονίαν, εξ ών 36.000 εΐς 
’Ανατολικήν Μακεδονίαν. "Απόντες ούτοι αποτελούν μέρος τών ανωτέρω ύπ' 
άριθ, 2 άναφερομένων 70.000 (1913/14).

10.— 100.000 "Ελληνες εΐς Μακεδονίαν (80000 έξ ’Ανατολικής Θρά
κης καί 20000 έκ Μικράς ’Ασίας), άπελαθέντες υπό τών Νεοτούρκων (1914).

"Ελληνας
»
» (άρ. 5).
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11. —17.000 "Ελληνες έπαναφέρονται εις Μακεδονίαν αμέσως μετά 
την ανακωχήν ως έπιζώντες των ύπ" άριθ. 4 αναφερομένων.

12. —Το 1919 ή ελληνική κυβέρνησες έγκαθιστά 55.000 "Ελληνας εκ 
Ρωσσίας (52.878 εκ του Καύκασού και 1572 έκ τής Νοτίου Ρωσίας). Έκτος 
τοΰτων 5000 "Ελληνας εκ Βουλγαρίας καί τοϋ Καύκασού, εις την Δυτικήν 
Θράκην και άλλους 51.000 έκ τής Παλαιάς Ελλάδος εις τήν Δυτικήν Θρά
κην (ϊδ. ανωτέρω άριθ. 5).

13. —200.000 πρόσφυγες κα'ι "Ελληνες ανταλλαγής προσφεύγουν έκ 
Τουρκίας εις Μακεδονίαν και 120.000 εις Δυτικήν Θράκην.

14. — 10.000 "Ελληνες έκ Παλαιάς Ελλάδος εισέρχονται εις Μακεδο
νίαν και Δ. Θράκην από του 1913 μέχρι τοΰ 1924 ως δημόσιοι υπάλληλοι.

15. — 1000 πρόσφυγες φθάνουν έκ τοϋ Πόντου, ιδία δέ έκ τής περιο
χής τής Κερασοΰντος. Ειχον καταφύγει τό 1922 εις τον Καύκασον και επε
τράπη εις αυτούς νά μεταναστεύσουν εις Ελλάδα εφ’ δσον ειχον συγγενείς, 
οΐτινες ειχον έγκατασταθή εις Θράκην και Μακεδονίαν. Κατά μέγα μέρος 
μετέβησαν εις τήν Δυτικήν Θράκην, ολίγοι δέ εις τήν περιοχήν Κατερίνης, 
δπως έπιδοθοϋν εις τήν καπνοκαλλιέργειαν.

Ούτως από τοΰ 1912 μέχρι τοΰ 1929 μετηνάστευσαν εις Μακεδονίαν 
και Δυτικήν Θράκην 604.000 "Ελληνες. Έ ν  συνόλφ δ αριθμός των μετακι- 
νηθέντων Ελλήνων, Βουλγάρων και Μουσουλμάνων άνήλθεν εις 2.300.000— 
2.500.000. Τό αποτέλεσμα τής μεγάλης ταύτης μεταναστεύσεως είναι κατά 
τον Schulze ‘) εν συνόλφ νέα κατανομή των έ&νικοτήτων : *Η *Ανατολική, 
Νότιος καί Δυτική Μακεδονία εγειναν σχεδόν καϋαρώ; έλλ,ηνικαί, ή Μακε
δονία βορείως τοΰ ορούς' Μπελεσίισα τής οροσειράς Τσεγγελ ■ Μπουτοΰς και 
τής περιοχής τοΰ Ζυρνόβου καϋ·αρώς βουλγαρική, ή Ανατολική Θράκη κα- 
ϋαρώς τουρκική καί ή Δυτική Θράκη ελληνοτουρκική, με Ισχνράν επικράτη- 
σιν τοΰ ελληνικόν στοιχείου.

(Als Ergebnis dieser grossen Volkerwanderung gilt heute im 
ganzen eine neue Nationalitatenverteilung : Ost, Siid-und Westmake- 
donien ist fast rein griecliisch, das Makedonien N.'der Belasica, des 
Cengel-Butus-Zuges und des Gebietes von Zirnovo rein griecliisch— 
turkisch bulgarisch, Ostthrakien rein tiirkisch und Westtchrakien rait 
starlcem Vorwiegen des Griechentums). 1

1) Joacliim Schulze, in loc. cit σελ. 251.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I Γ

Τά αποτελέσματα τού ελληνικού  εποικ ισμού,  — Τί λέγει Γ ε ρ 
μανός συγγραφεύς  : — «Μετά τον έποικισμόν ή Δ υτική  Θράκη  
ύπερέβη  τήν τέως οικονομικήν καί μορφω τικήν  αυτής βαθμίδα ,  
διαμορφουμένη  όλονεν περισσότερον εις χώραν ένιαίως ελληνικήν.

Ό  μετά την ανταλλαγήν των πληθυσμών συντελεσθεις νεοελληνικός 
εποικισμός τής Δυτικής Θράκης (και τής Μακεδονίας) είναι κατά τον Schulze 
(σελ. 321) «τό μάλλον εκτεταμμένον έποικιστικόν πείραμα τό όποιον είδε μέ
χρι τοϋδε ό ευρωπαϊκός κόσμος κατά τον αιώνα ημών». Πρόθεσις τών εποι- 
κιστών ήτο προφανώς νά ύπερβοϋν κατά τό δυνατόν, πάντως δέ να φθά- 
σουν την τέως τουρκικήν ή βουλγαρικήν άνάπτυξιν τής χώρας, Τό αποτέλεσμα 
ήτο, δτι ουχι μόνον εφθασαν, αλλά και ύπερέβησαν αυτήν εις τάς πεδιάδας, 
δπου κυρίως συνέρρευσαν αΐ μάζαι τών προσφυγών εποικιστών. Προκειμέ- 
νου περί τών δρέων, ό επιδιωκόμενος σκοπός ήτο νά διατηρηθή ή εκτασις 
τής καλλιεογουμένης επιφάνειας. Τούτο, κατά τον Γερμανόν συγγραφέα κα- 
τωρθώθη εις τινα μέρη με ουχι πολύν κόπον. Εις άλλα όμως, δπου αϊ τέως 
τουρκοβουλγαρικα'ι γαΐαι εΐχον πάθει έκ τοϋ πολέμου ή έστερήθησαν βρα
χιόνων λόγιο τής τελευταίας μεταναστευσεως τών καλλιεργητών, ή διατήρησις 
τής τέως καλλιέργειας αποτελεί, κατά τον Schulze, μέγαν άθλον, όσης είναι 
άξιος παντός επαίνου (σελ. 321).

Ούτως ό Sir John Canyell, ό τότε αντιπρόεδρος τής Επιτροπής 
Άποκαταστάσεως προσφυγών, έπισκεφθεΐς τήν χιοραν τον Μάϊον τοϋ 1930, 
εγραφε ι) παρατιθέμενος καί υπό τοΰ Schulze (σελ. 322) :

«Ή  χώρα προξενεί εντΰπο^σιν δλως άλλοίαν. ΓΙανταχοϋ βλέπει κάνεις 
τάς γελαστάς ερυθράς στέγας τών αγροτικών συνοικισμών. Έκεΐ δπου εξε- 
τείνοντο κολοσσιαΐαι ακαλλιέργητοι πεδιάδες, υπάρχουν σήμερον άνθοΰντα 
χωρία, πλήρη θορυβώδους δραστηριότητος, τα όποια παρουσιάζουν έναργώς 
τάς ενδείξεις τής ευημερίας, εις μερικάς μάλιστα περιπτώσεις τής ευπορίας. 
'Ολόκληρος ή χάιρα άφυπνίσθη εις νέαν ζωήν. Οΐ πρόσφυγες εργάζονται με 
θαυμασίαν ενεργητικότητα και μέ θάρρος... Δεν είναι υπερβολή νά λεχθή, 
δτι ό επισκεπτόμενος τάς προσφυγικάς συνοικίας εις τάς περισσοτέρας πό
λεις τής Μακεδονίας διέρχεται από τοϋ 17ου είς τον 20ον αιώνα».

Πόσον επωφελής καϊ εκπολιτιστική διά τήν χώραν ύπήρξεν ή εγκα- 
τάστασις τών Ελλήνων προσφυγών αναγνωρίζει ιδιαιτέρως ό J Schulze 
γράφων μεταξύ άλλων είδικώς περί τής περιοχής Κομοτινής : 1 2).

1) Rapports trimestriles sur les travaux de T Office Automone pour 
l’etablissement des refugies, No 1—27, 1924—1930, raport 2 4 , p. 3 .

2 ) Schulze, in loc. cit. σελ. 307.
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« Ή  μεγάλη αΰτη κυματοειδής πεδιάς αποτελεί μίαν κυρίαν ζώνην τοϋ 
εποικισμού και εν των καλλίτερων εδαφών, οπού ούτος επέτυχε. Προ του 
Βαλκανικού πολέμου ή πεδιάς περιελάμβανε πολλάς βοσκήσιμους καί ακαλ
λιέργητους γαίας άλλ’ δλιγωτέρους αγρούς. Ό  γενικός χαρακτήρ τής χώρας, 
ήτο ό τής στέππας. ’Ήδη συντελεΐται πλήρης αλλαγή τής παλαιάς αυτής 
εΐκόνος. Και θά ίδωμεν αμέσως δτι ή μετατροπή αΰτη συνέχεται στενότατα 
μετά του εποικισμού...».

(Diese grosse wellige Hbene stellte eine Hauptzone der Kolo- 
nisation und einec ihrer besten Erfolgsgebiete dar. Vor dem Balkan- 
krieg trug die Ebene viel Weide-Odland, aber weniger Acker : der 
Gesamtcharakter war der Steppe. Jetzt vollzieht sich ein volliger 
Umbruch dieses alten Landschaftsbiki.es. Und wir werden sogleicli, 
sehen, dass dieser Landschaftswandel eng mit der Kolonisation zu- 
sammenhangt.)

«’Αλλαχού, κατερχόμενος εις τάς λεπτομέρειας λέγει (σελ. 307) : « Ή  
αΰξησις τού πληθυσμού συνεκεντροόθη σχεδόν αποκλειστικούς εις τήν πεδιάδα 
και κατέστησε δυνατήν βαθεΐαν πρόοδον τής καλλιεργουμένης γής. Οΰχ'ι μό
νον αΐ έπιφάνειαι των αγρών έπεκτείνονται εις βάρος τής στέππας, των βο
σκήσιμων και των άκαλλιεργήτων γαιών, όχι μόνον εμεγεθΰνθησαν ο! τέως 
υφιστάμενοι συνοικισμοί, άλλ’ εσχηματίσθησαν και νέα χωρία εις δλως νέου 
είδους τοποθεσίας και μέ νέον συνοικιστικόν χαρακτήρα».

(Die Bevolkerungszunahme konzentrierte sich fast ausschliess- 
lich auf die Ebene und ermogliclite eine tiefgreifende Intensivierung 
der Kulturlandschaft. Es dehnten sich nicht allein die Ackerflachen 
auf Kosten von Steppe, Weide und Odland aus, es wuehsen nicht 
nur die besteheniden Siedlungen, sondern es entstanden auch neue 
Dorfer in vollig neuartigen Ortslagen und mit neuem Siedlungscha- 
rakter...). ΙΊροκειμένου περί των δημογραφικών και εθνολογικών συνεπειών, 
τής ανταλλαγής τών πληθυσμών κα'ι τού ελληνικού εποικισμού τής Δυτικής 
Θράκης και τής ’Ανατολικής Μακεδονίας δ Schulze γράφει (σελ. 437) :

«Δεν είναι δυνατόν νά ύπάρξη αμφιβολία δτι ή 5 Αν. Μακεδονία και ή 
Δυτική Θράκη διαμορφούνται σήμερον εις χώραν ελληνικήν. Οΰτω καταπί
πτει και ή άποψις, εις ήν θά ήδύνατο ίσως νά άχθη κάνεις άσυναισθήτως, 
δτι τά εδάφη ταύτα άπετέλουν έν τώ συνόλφ των ζώνην μεθοριακήν. ’Όχι, 
ή εθνολογική υφή είναι σήμερον ενιαίως ελληνική ή θά καιαστη τοιαύτη εν
τός μιας γενεάς. ’Αλλά τό εθνικούς ομοιόμορφον και διά τήν Δυτ. Θράκην 
κατ’έπικράτησιν ελληνικόν έδαφος κατανέμεται εις οικονομικά διαμερίσματα. 
Τούτα άνταποκρίνονται πλήρως προς τά λεπτομερώς περιγραφέντα ταπεινώ- 
ματα, τάς λεκάνας, τά κατά μήκος τών παραλίων αγροκτήματα και τήν 
καμπήν τού "Εβρου...»



Νικηφόρου Μοσχοπουλουrig

(Es kann keinen Zweifel geben, class Ostmakedonien und West- 
thrakien heute zu einem griechiscfien Land geformt warden. Dam it ent- 
falilt aucli die Vorstellung zu der man vielleicht nichts ahnend kom- 
men konnte, als ob die Gebiete insgesamt eitien Grenzgiirtel bilde- 
ten... Nein, die volkische Struktur ist heute einheitlich oder wird 
dock ini Laufe einer Generation einheitlich griechisch werden. Wohl 
aber gliedert sich dies volkisch gleichmassig bzw. in Westthrakien 
vorwiegencl griechisches Gebiet in Wirtschaftskammern. Diese Kam- 
mern entsprechen vollig den eingeheud geschilderten Niederungen, 
den Becken, den Kiistenliofen und der Furclie des Ewrostales. Sie 
bedingen daher eine gleichmassige Gliederung Neugrieclienlands in 
politisch-geographische Einheiten. Ausser dieser Kammerung giebt 
es keine Eigenstandigkeit etwa der Kiiste, wie im Mittelmeer, und 
keine Eigenstandigkeit irgend eines anderen Teiles).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'

Τό ζήτημα τής βουλγαρικής διεξόδου εις τό Α ίγα ϊο ν ,—3Ε σ φ α λ 
μένοι πληροφορία ι ξένον σνγγραφέω ς.  — Δέν είναι άληΰ'ές δτι ή 
‘Ελλάς ουδόν επραξε προς λνσιν του ζητήματος τής βουλγαρικής  
διεξόδου. — Οι Βούλγαροι ά π έρ ρ ιψ α ν  καί τάς εύνοϊκωτέρας δ ι’ 
αυτούς ελληνικός προτάσεις .— cΗ  'Ελλάς έπρότεινε καί έλενδέ-  
ραν βουλγαρικήν ζώνην έν Θεσσαλονίκη.  — Οί Βούλγαροι ή ^ ε -  

λον νά έχουν τό ζήτημα  ά λυ το ν .

Ή  προκειμένη μελέτη περί τής Ελληνικής Θράκης θά ήτο ελλιπής, 
άν παρέλειπε νά πραγματευθή και τό ζήτημα τής οικονομικής διεξόδου τής 
Βουλγαρίας εις τό Αΐγαΐον, δια τό οποίον τόσος γίνεται θόρυβος εκ Σόφιας 
από τοϋ 1920, διεξόδου ήτις εξησφαλίσθη εις τοιός εκ Βορρά γείτονας τής 
Ελλάδος διά του 48ου άρθρου τής συνθήκης τοϋ Νεϊγΰ. Προς έκπλήρωσιν 
τής διά του άρθρου τοΰτου άναληφθείσης ύποχρεώσεως τής Ελλάδος αΐ κατά 
καιρούς ελληνικά! κυβερνήσεις, δεν έπαυσαν νά υποβάλλουν από του 1920 
και εντεύθεν πλείστας δσας προτάσεις καί σχέδια, διά των οποίων προέβαι- 
νον εις παραχωρήσεις προς την Βουλγαρίαν βαινούσας πολύ πέραν τοϋ 
γράμματος και τού πνεύματος τής εν λόγφ συνθήκης. Ή  Βουλγαρία όμως 
αντέταξε πείσμονα άρνησιν εις δλας τάς συμβιβαστικάς προτάσεις τής Ελλά
δος, έκδηλοΰσα πάντοτε την άπόφασιν αυτής, νά άφήση τό ζήτημα άλυτον, 
όπως εκμεταλλεύεται αυτό εις πάσαν τυχόν παρουσιαζομένην ευκαιρίαν και 
ιδίως άξιούσα νά δοθή εις αυτήν ούχι «οικονομική», άλλ’ «εδαφική» διέξο
δος, δηλαδή «διάδρομος», 6 οποίος θά έξετείνετο κατά πλάτος εις ολόκληρον 
την Δυτικήν Θράκην,

Είναι λυπηρόν, ότι τό ζήτημα τούτο ελέγχονται γνωρίζοντες ατελέ
στατα καί ξένοι ακόμη επιστήμονες, ως ό Schulze, άσχοληθέντες κατά τά 
τελευταία έτη σοβαρώς και ενδελεχώς μέ δλα τά ζητήματα τής Δ. Θράκης, 
ειδικώς δέ και μέ τήν οικονομικήν αυτής γεωγραφίαν, και πρέπει νά ύπο- 
θέσωμεν, δτι παρά τήν άμεροληψίαν των, καταφαινομένην εις πλεϊστα άλλα 
κεφάλαια τής όμολογουμένως θαυμαστής εργασίας των, άφήκαν νά παρα- 
συρθούν υπό τής σχετικής βουλγαρικής φιλολογίας μέχρι τού σημείου ώστε 
νά γράφουν, δτι ή Ελλάς ούδέν επραξε προς έπίλυσιν του ζητήματος τούτου 
τής βουλγαρικής οικονομικής διεξόδου εις τό Αιγαΐον ‘). ’Επειδή ό ισχυρι
σμός ούτος είναι δλως αντίθετος προς τήν αλήθειαν, άς μάς επιτραπή νά 
δώσωμεν κατωτέρω αυθεντικήν έκθεσιν των σχετικών προς τό ζήτημα τούτο 
διαπραγματεύσεων και συζητήσεων, βασιζομένην επί στοιχείων και εγγρά
φων επισήμων, τά όποια ούδεμίαν επιδέχονται άμφισβήτησιν. Τό «μηδέν! 1

1) .ί.  S h u l z e  : Netigriechculand (1937) σελ. 439.
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δίκην δικάσης, πριν άμφοΐν μύθον άκούσης», to όποιον οι Ευρωπαίοι εκφρά
ζουν λατινιστί μέ to «audiatur et altera pars», επιβάλλεται ενταύθα περισ
σότερον παρά διά κάθε άλλο ζήτημα.

Διά τής συνθήκης του Neuilly τής 14/27 Νοεμβρίου 1919, μεταξύ 
των τότε «Προεχουσών Συμμάχων καί Συνησπισμένων Δυνάμεων» άφ’ενός 
καί τής Βουλγαρίας άφ’ ετέρου, ή Δυτική Θράκη, τής οποίας ή έλληνικότης 
ειχεν ήδη άναγνωρισθή υπό τής Συνδιασκέψεως τής ειρήνης, ήλευθερούτο 
τής βουλγαρικής κυριαρχίας καί παρεχωρεΐτο είς τάς Δυνάμεις ταΰτας, αΐτι- 
νες καί θ ’ άπεφάσιζον περί τής τύχης αυτής. Αΐ έν λόγφ Δυνάμεις ήθέλησαν 
μόνον νά εξασφαλίσουν είς την Βουλγαρίαν «οικονομικήν διέξοδον» είς το 
Αίγαίον. Τούτο δε καί έξεπληρώθη διά τού άρθρου 48 έδ. 3 τής ρηθείσης 
συνθήκης ειρήνης, όρίζοντος, δτι : L,es p r in c ip a ls  Puissances Alliees et 
Associees s5 engagent a ce que la liberte des debouches economiques 
de la Bulgarie sur la Mer Egee soit garantie. Les conditions de cette 
garantie seront fixees ulterieurement.

Αΐ Προέχουσαι Σύμμαχοι καί Συνησπισμέναι Δυνάμεις άναλαμβά- 
νουσι νά έξασφαλίσωσι την έλευθέραν οικονομικήν διέξοδον τής Βουλγαρίας 
προς τό Αίγαίον Πέλαγος. Οι δροι τής εξασφαλίσεως ταυτης θέλουσι μετα- 
γενεστέρως καθορισθή» *).

Μετά την υπογραφήν τής συνθήκης τού Νεϊγύ ή επί τής Θράκης κυ
ριαρχία μετεβιβάσθη υπό των Συμμάχων Δυνάμεων είς τήν Ελλάδα δυνάμει 
τής περί Θράκης συνθήκης τής ύπογραφείσης έν Σέβραις τή 10η Αύγουστου 
1920 καί τεθείσης έν ίσχΰϊ διά τού 16ου (XVI) πρωτοκόλλου τής Λωζάννης 
τής 24ης ’Ιουλίου 1923. Αΐ Σύμμαχοι Δυνάμεις, είς έκτέλεσιν τής διά τού 
προαναφερθέντος άρθρου τής συνθήκης τού Νεϊγύ άναληφθείσης ύποχρεώ- 
σεως περιέλαβον είς τήν συνθήκην τήν σχετικήν προς τήν Θράκην τά εξής 
άρθρα, άτινα έρρύθμιζον τό ζήτημα τής Βουλγαρικής οικονομικής εξόδου : 

"Αρθρον 4. — ’Όπως έξασφαλισθή είς τήν Βουλγαρίαν ή 
έλευθέρα είς τό Αίγαϊον Πέλαγος διέξοδος, αναγνωρίζεται εις αυτήν 
ή ελευθερία τής διαμετακομίσεως επί των είς τήν Ελλάδα δυνάμει 
τής παρούσης συνθήκης παραχωρουμένων εδαφών καί λιμένων.

Ή  ελευθερία τής διαμετακομίσεως είναι ή καθοριζομένη εις τό 
212ον άρθρον τής συνθήκης ειρήνης μετά τής Βουλγαρίας, μέχρις 
δτου συναφθή γενική περί τούτου σύμβασις, μεθ’ ο αΐ διατάξεις τής 
νέας συμβάσεως θά ύποκατασταθώσιν είς τούτο.

Ίδιαίτεραι συμβάσεις μεταξύ Ελλάδος καί Βουλγαρίας, ή των 
ενδιαφερομένων υπηρεσιών, θέλουσι καθορίσει τούς δρους τής εξα- 
σκήσεως τού ως άνω χορηγούμενου δικαιώματος καί κανονίσει έν αλ

ί) Βλ. τό επίσημον ελληνικόν κείμενον τής Συνθήκης τοΰ Νεϊγύ (Ύπουρ· 
γεϊον των Εξωτερικών, έκ τοΰ ’Εθνικού Τυπογραφείου 1919).
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λοις τον τρόπον τής χρησιμοποιήσεως των εκεί υπαρχόντων λιμένων 
υπό την έπιφυλαξιν του 5ου άρθρου, ώς και την ΐδρυσιν των διεθνών 
υπηρεσιών και θέσπισιν διεθνών (κοινών) τιμολογίων συνεπαγόμενων 
όίμεσα εισιτήρια και φορτωτικάς, ώς και την εφαρμογήν τών διατά
ξεων τής Συμβάσεως τής Βέρνης τής 14ης ’Οκτωβρίου 1890 και τών 
συμπληρωματικών διατάξεων μέχρι τής άντικαταστάσεως αυτής υπό 
συμβάσεως.Ή ελευθερία τής διαμετακομίσειος θέλει έπεκταθή εις τάς 
ταχυδρομικάς, τηλεγραφικός και τηλεφωνικός υπηρεσίας.

"Αρθρον 5 .—Θέλει εκμισθωθή εν τφ λιμένι ’ Αλεξανδρουπόλεως 
(Δεδεαγάτς) εις την Βουλγαρίαν και εις τό διηνεκές, άν δεν καθορι- 
σθή προθεσμία υπό τής Κοινωνίας τών Εθνών, χώρος, όστις θέλει 
τεθή υπό τό έν τοΐς άρθροις 11— 14 προβλεπόμενον καθεστώς, χώ
ρος, δστις θέλει διατεθή διά την άμεσον διαμετακόμισιν τών εκ του 
κράτους τοΰτου προερχομένων ή δι3 αυτό προοριζομένων εμπορευ
μάτων.

*0 καθορισμός τών συνόρων του εν τφ προηγουμένω άρθρφ προ- 
βλεπομένου χώρου, ή σΰνδεσις αυτού μετά τών υφισταμένων σιδηρο
δρόμων, ή δργάνωσις αυτοΰ, ο τρόπος τής εκμεταλλευσεώς του και έν 
γένει άπαντες οΐ δροι τής χοησιμοποιήσεώς του, συμπεριλαμβανομέ
νου και τοϋ μισθώματος θέλουσι καθορισθή υπό Επιτροπής αποτε- 
λουμένης έξ ενός αντιπροσώπου τής Βουλγαρίας, ενός αντιπροσώπου 
τής Ελλάδος και ενός αντιπροσώπου τής Κ. Τ. Ε. Οί δροι οΰτοι θα 
είναι δυνατόν νά άναθεωρώνται ανα πάσαν δεκαετίαν υπό τούς αυ
τούς τόπους.

Ιδού δέ και τό γαλλικόν κείμενον τών άρθρων τούτων :
«Art. 4·—Bn vue cTassurer a la Bulgarie le librc acces a la 

Mer Bgee, la liberte de transit lui est reconnue sur les terri- 
toires et dans les ports attribues a la Greee en vertu du pre
sent traite.

Ca liberte da transit est celle qui est definie a Particle 212 
du traite de paix avec la Bulgarie, jusqu’a ce qu’une conven
tion generale soit conclue a ce sujet, apres quoi les dispositions 
de la nouvelle convention y seront substitutes.

Des conventions particulieres entre la Grece et la Bulgarie, 
ou les administrations interessees, determineront les conditions 
de l’exercice de la faculte accordee ci-dessus et regleront no- 
tamment le mode d’utilisation des ports existant, sous reserve 
de Particle 5, ainsi que Petablissement des services et tarifs 
internationaux (communs) comportant d.es billets et des lettres 
de voiture directs et Papplication des dispositions de la Con-
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vention de Berne du 14 Octovre 1890 et. des dispositions com- 
plementaires jusqu’a son remplacement par tine convention.

La liberte de transit s’etendra aux services postaux, tele- 
graphiques et teleplioniques.

Art. 5. —Dans le port de Dedeaghatch il sera donne a bail 
a la Bulgarie, a perpetuite, si un terrae n’est pas fixe par la 
Societe des Nations, un espace qui sera place sous le regime 
prevu aux articles it a 14 et qui sera affecte au transit direct 
des marchandises en provenance ou a destination de cet Etat.

La delimitation de l’espace vise a Particle precedent, sa 
jonction avec les cliemins de fer existants, son amenagement, 
son mode d’exploitation et, en general, toutes les conditions de 
son utilisation, y compris le prix de location, seront fixes par 
une Commission composee d’un delegue de la Bulgarie un de
legue de la Grece et un delegue designe par la S. d. N. — Ces 
conditions ponrront etre revisees tous les dix ans dans les me· 
mes formes.
('Έπονται τα άρθρα 6—-16 περιέχοντα τεχνικάς λεπτομέρειας)
Εις την Συνδιάσκεψιν της Λωζάννης, ητις συνήλθε το 1922/1923 

προς καθορισμόν κάποιας οριστικής καταστάσεως έν τη Εγγύς ’Ανατολή 
μετά το τέλος της ελληνοτουρκικής συγκρούσεως, διά τής οποίας είχε παρα- 
ταθή επί τέσσαρα ακόμη έτη ό Παγκόσμιος Πόλεμος, προσεκλήθη και ή 
Βου/^γαρία, δπως είναι παρούσα κατά την διακανόνισιν των ενδιαφερόντων 
αυτήν ζητημάτων.

5Ητο λοιπόν ή κατάλληλος στιγμή προς καθορισμόν των λεπτομε
ρειών τής εφαρμογής των δρων των σχετικών προς τήν οικονομικήν διέξο
δον τής Βουλγαρίας εις τό Αϊγαΐον. Ή  μελέτη τού ζητήματος άνετέθη ε!ς 
μίαν τών υποεπιτροπών, άλλ’ αΰτη εύρέθη απέναντι απροσδόκητων αξιώ
σεων τής βουλγαρικής αντιπροσωπείας, ήτις διά μακράς έκθέσεως εζήτει ούχι 
πλέον «οικονομικήν» διέξοδον εις τήν θάλασσαν, αλλά τήν προσάρτησιν τού 
Δεδέαγατς (Άλεξανδρουπόλεως) εις τήν Βουλγαρίαν ή τουλάχιστον τήν αυτο
νομίαν του.

Αί αξιώσεις αΰται τής Βουλγαρίας άπεκροΰσθησαν υπό τής έπι τών 
εδαφικών και στρατιωτικών ζητημάτων 'Επιτροπής, τής οποίας ό πρόεδρος 
είπε κατά τήν συνεδρίαν τής 24ης Νοεμβρίου 1921, δτι ουδέποτε άντιμετω- 
πίσθη εις τήν συνθήκην τού Νεϊγύ ή ΐδρυσις αυτονόμου ζώνης εν Δεδεαγάτς 
ή ή μεταβίβασις εις τήν Βουλγαρίαν τής έπι τού λιμένος τούτου κυριαρχίας. 
Διά τού 48ου άρθρου τής συνθήκης ταΰτης αί Σύμμαχοι και Συνησπισμέναι 
Δυνάμεις άνέλαβον απλώς τήν ύποχρέωσιν «νά έξασφαλισθή ή ελευθερία τών 
οικονομικών διεξόδων τής Βουλγαρίας έπι τού Αιγαίου πελάγους», παρα-
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πέμψασαι εις μεταγενέστερον χρόνον τον καθορισμόν των όρων τής έξασφα- 
λίσεως τούτης. Ά φ ’ ετέρου τά ά'ρθρα 4, 5 και 6 τής συνθήκης τής 10ης Λΰγ· 
1920 τής σχετικής προς την Θράκην περιέχουν, προσέθεσεν δ πρόεδρος, λε" 
πτομερεΐς διατάξεις, διά των οποίων ή Ελλάς θ’ άνελάμβανε την ύποχρέω- 
σιν νά έκμισθώση εις τό διηνεκές εις την Βουλγαρίαν τον διά την υπηρεσίαν 
τοΰ λιμένος τουτου άναγκαΐον χώρον. Επομένως, έλεγεν δ πρόεδρος, ή άξίω- 
σις τής Βουλγαρίας είναι όλως νέα, ενώ αΐ συμφωνίαι προς καταρτισμόν 
ιών όποιων εργάζεται ή Συνδιάσκεψης, δέον νά έχωσιν ως σκοπόν νά δη
μιουργήσουν εις τά Βαλκάνια πνεύμα συνδιαλλαγής και ειρήνης. Εις τον 
σκοπόν δε τούτον άνταποκρίνονται πλήρως αϊ συμφωνίαι αΐ σχετικά! προς 
τον σιδηρόδρομον και προς την ιδρυσιν λιμένος διά την Βουλγαρίαν, ένω 
άν έδημιουργεΐτο μικρά βουλγαρική παρεμβολή έπι ελληνικού εδάφους, θά 
ηΰξάνοντο αΐ αΐτίαι προστριβής, ακόμη δέ και συγκρούσεως εν τώ μέλλοντι.

ζητήματος τουτου εις τήν Συνδιάσκεψην τής Λωζάννης; Εΐςτήν έ.ρώτησιν ταΰ- 
την δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν οτl ή στάσις τής Ελλάδος ήτο άπ’ αρχής μέ
χρι τέλους διαλλακτική εις το έπακρον. Ή  Ελλάς εύρίσκετο τότε εις τήν 
ανάγκην νά προβή εις σκληράς θυσίας έναντι τής Τουρκίας, θυσίας τάς όποιας 
βεβαίους δεν ήδΰνατο νά έπεκτείνη και εις τήν Βουλγαρίαν, μετά τής όποιας 
δεν εύρέθη καν αντιμέτωπος κατά τήν τελευταίαν φάσιν (1919 —1922) του 
Παγκοσμίου πολέμου. Προκειμένου λοιπόν περί τής οικονομικής διεξόδου τής 
Βουλγαρίας δεν ήδΰνατο νά πράξη άλλο, εΐμή μόνον νά δεχθή τάς διά των 
συνθηκών του Νεϊγύ και τών Σεβρών επιβαλλομένας εις αυτήν υποχρεώσεις· 
Και όμως, έπιδεικνΰουσα εκτάκτως καλήν θέλησιν, έδέχθη Λ-ά προβή εις με- 
ταγενεστέρας παραχωρήσεις, τοΰτο δέ προς μόνον τον σκοπόν τοΰ νά έξυπη- 
ρετήση τήν γενικήν ειρήνην, τήν οποίαν έπόθει τότε ολόκληρος ό κόσμος.

Τήν 25 Νοεμβρίου 1922 ό Έλ. Βενιζέλος, τότε πληρεξούσιος τής Ε λ 
λάδος εις τήν Συνδιάσκεψην τής Λωζάννης, προέβαινεν εις δηλώσεις εις τους 
δημοσιογράφους, εις τούς οποίους έλεγεν δτι ή 'Ελλάς θά έδέχετο :

1 . —Νά άφοπλισθή τελείως τό από Δεδεαγάτς μέχρι τών βουλγαρι
κών συνόρων έδαφος.

2. —Νά συσταθή διεθνής επιτροπή άποτελουμένη εξ αντιπροσώπων 
τών βαλκανικών κρατών και τών τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Γαλλίας, Μεγά
λης Βρεττανίας καί ’Ιταλίας), εις τήν οποίαν θά άνετίθετο ή έποπτεία τοΰ 
από Άλεξανδρουπόλεως εις τά βουλγαρικά σύνορα σιδηροδρόμου και τοΰ λι
μένος, ό οποίος θά εξεμισθοΰτο εις τήν Βουλγαρίαν.

'Όλαι αΐ εις τήν Συνδιάσκεψην παριστάμεναι ξέναι άντιπροσωπεΐαι 
έπεδοκίμασαν τάς δηλώσεις ταΰτας τοΰ πληρεξουσίου τής Ελλάδος.

Ή  ’Επιτροπή τών εμπειρογνωμόνων, εις τήν οποίαν άνετέθη νά με- 
λετήση τάς λεπτομέρειας τής εφαρμογής τοΰ 48ου άρθρου τής συνθήκης τοΰ
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Νεϊγύ, ύπέβαλεν εις την υΐκείαν υποεπιτροπήν, κατά την μοναδικήν αυτής 
συνεδρίαν τη: 26ης Ιανουάριου 1923, σχέδιον συμβάσεως βασιζόμενον εις 
τάς μεγάλας αύτοΰ γραμμάς επί των τόσον ευνοϊκών διά την Βουλγαρίαν 
προτάσεων τοΰ κ. Έ .  Βενιζέλου.

Διά τοΰ σχεδίου τούτου ή ’Ελλάς άνελάμβανε νά εκχώρηση δβ έκμι- 
σ&ώσεως εις την Βουλγαρίαν διά χρονικόν διάστημα 99 ετών έδαφος μήκους 
επί τής παραλίας τριών γμλιομέτρων καί βάΦους ενός χιλιομέτρου επί τής 
ακτής τοΰ Αιγαίου μεταίς'υ ”Αλεξανδρουπόλεως καί Μάκρης (άρϋ·ρ. 1).

Προς έξασφάλισιν τής έλευθέρας διαμετακομίσεως εμπορευμάτων και 
ταξειδιωτών μεταξύ τής Βουλγαρίας και τοΰ εις τό Ιον άρθρον προβλεπομέ·1 
νου εδάφους θά καθίσιατο διεθνής "Επιτροπή άποτελουμένη εξ αντιπροσώ
πων διοριζόμενων υπό τών κυβερνήσεων τής Γαλλίας, Βουλγαρίας, Ελλάδος, 
Μεγάλης Βρεττανίας, "Ιταλίας, Ρουμανίας, τοΰ Σερβο - κροατο - σλοβενικοΰ 
κράτους και τής Τουρκίας (άρθον 10).

Ή  Ελληνική κυβέρνησις θά μετεβίβαζεν εις τήν επιτροπήν ταύτην 
άπαντα τά δικαιώματα και άπάσας τάς υποχρεώσεις της, τά σχετικά προς 
τήν έποπτείαν τής έκμεταλλεύσεως, τον έλεγχον και τήν αστυνομίαν τοΰ δια
δρόμου τοΰ συνδέοντος τά βουλγαρικά σύνορα προς τό εις τό Ιον άρθρον 
προβλεπόμενον έδαφος (άρθρον 12).

Μέχρι τής υπό τής βουλγαρικής κοβερνήσεως κατασκευής εις τό έν τω 
1φ άρθρφ προβλεπόμενον έδαφος λιμένος άνταποκρινομένου προς τάς άνάγ- 
κας τοΰ εμπορίου και συνδέσεως τοΰ λι μένος τούτου μετά τών σιδηροδρομι
κών οδών, ή Ελληνική κυβέρνησις θ ’ άνελάμβανε τήν ύποχρέωσιν νά εξα
σφάλιση εις τήν βουλγαρικήν κυβέρνησιν πάσαν ευκολίαν έν τφ λιμένι τής 
Άλεξανδρουπόλεως (άρθρον 16).

Άπαντώσα εις τσς προτάσεις ταύτας ή βουλγαρική αντιπροσωπεία 
έδήλωσεν δτι : « Ή  Βουλγαρία εύρίσκετο έν τή άπολύτφ αδυναμία νά καρ* 
πωθή ωφέλειαν τινα εκ παρόμοιας διευθετήσεοτς».

Έ π ι  τούτοον δ πληρεξούσιος τής Ελλάδος Ε. Βενιζέλος έδήλωσεν δτι 
ενώπιον τής ρητής άρνήσεως τής βουλγαρικής αντιπροσωπείας δεν είχε νά 
εΐπη τίποτε έπί τοΰ ζητήματος. ’Άλλως τε, προσέθεσεν, ή 'Ελληνική Κυβέρ- 
νησις, εις τήν οποίαν άνεκοινώθησαν (χΐ προτάσεις τόόν Δυνάμεων, άνεκοί- 
ντοσεν εις αυτόν, δτι γνωρίζουσα θεακώτατα, δτι ή βουλγαρική κυβέρνησις 
είχε τήν πρόθεσιν νά τάς απόρριψη κατ’ αρχήν, έκρινε περιττόν νά άσχοληθή 
περί- τούτων καί αυτή.

Ούτως ή Βουλγαρία δεν ήθέλησε νά έπωφεληθή ευνοϊκής δι’ αυτήν 
ψυχολογικής στιγμής, καθ’ ήν ή 'Ελλάς έφθανεν εις τοιοϋτον βαθμόν γεν- 
ναιοφροσύνης. Σημειωτέον, δτι ό πληρεξούσιος τής Ελλάδος, δίδων ακόμη 
μίιχν άπόδειξιν τών καλών διαθέσεων τής χώρας του, προέβη εις τάς εξής 

•δηλώσεις μετά τήν τόσον κατηγορηματικήν άρνησιν τής βουλο/αρικής κυβερ-
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νήσεως : «Ή  ελληνική άντιπροσωρεία επιθυμεί νά τονίση δτι ό λιμήν, οστις 
ενέχει ενδιαφέρον τι διά την Βουλγαρίαν, δεν είναι ή Άλεξανδρούπολις, 
άλλ’ ή Θεσσαλονίκη. Πράγματι, δταν ή Βουλγαρία κατείχε την ’Αλέξανδρου* 
πολιν, ουδόλως έσκέφθη νά κατασκευάση έκεΐ λιμένα. Δηλοΰσα δε δτι δεν 
ενδιαφέρεται διά την Άλεξανδρούπολιν, έζήτει την Καβάλλαν.

«‘Η Ελλάς αναγνωρίζει λίαν προθύμως, δτι ή Βουλγαρία πρέπει νά 
έχη έλευθέραν διέξοδον εις τό Αίγαΐον. 'Ως εκ τοΰτου ή Ελληνική κυβέρνη
σες θά ήτο πλήρως διατεθειμένη νά παράσχη εις τήν Βουλγαρίαν δλας τάς 
αναγκαίας διευκολύνσεις και εγγυήσεις εις τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης.

«Τό σερβο-κροατο-σλοβενικον κράτος διαπραγματεύεται επίσης μετά 
τής Ελλάδος, δπως επιτυχή εις τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης τήν διέξοδον 
τής οποίας έχει ανάγκην επί τοϋ Αιγαίου. Ό  λιμήν οΰτος είναι αρκετά ευ
ρύς, δπως άνταποκριθή και εις τάς άνάγκας του σερβο - κροατο - σλοβενικοΰ 
κράτους και εις τάς άνάγκας τής Βουλγαρίας κα'ι τής Ελλάδος. 'Η  Ελλη
νική Κυβέρνησις θά ήτο δλως διατεθειμένη, άν ή Βουλγαρία συγκατετίθετο 
εις τοϋτο, νά ίδρυση έν Θεσσαλονίκη μέγα διεθνή λιμένα, τοΰ οποίου τό μέν 
δυτικόν μέρος θά παρεχωρεΐτο εις τό σερβο - κροατο - σλοβενικόν κράτος, τό 
δε ανατολικόν εις τήν Βουλγαρίαν, ενφ τό κεντρικόν θά διετίθετο διά τήν Ε λ 
λάδα καί διά τό γενικόν έμπόριον. Ό  πληρεξούσιος τής Ελλάδος διερωτα- 
ται, διατι ή Βουλγαρία δεν θά εδέχετο εκείνο, εις τό όποιον ήρκέσθη τό 
σερβο-κροατο-σλοβενικον κράτος. Ή  πρότασις αύτη είναι τόσον μάλλον 
αξία ενδιαφέροντος, δσον ή Άλεξανδρούπολις δεν είναι ή πραγματική διέ
ξοδος τής ’Ανατολικής Βουλγαρίας, ήτις εξάγει τά προϊόντά της διά των λι
μένων Βάρνης και Πύργου. Μόνον τό δυτικόν μέρος τής Βουλγαρίας μένει 
ανευ εξόδου εις τήν θάλασσαν. ’Αλλ’ ή διέξοδος τής περιοχής ταύτης είναι 
δχι ή ’Αλέξανδρούπόλις, άλλ’ ή Θεσσαλονίκη. Εις τήν Βουλγαρίαν καί μό
νην άπόκείται νά έπιτύχη εις τον λιμένα τούτον τάς διευκολύνσεις, τάς οποίας 
δικαιούται νά έπιτύχη διά τό έ,μπόριόν της».

'Η συνεδρία τής 'Υποεπιτροπής έληξε διά τής εξής δηλώσεως τού 
αντιπροσώπου τής Ρουμανίας κ. Διαμάντη. οστις προήδρευσε τής’Επιτροπής.

Ό  κ. Διαμάντης λυπεΐται έχων νά σημείωση τήν κατηγορηματικήν 
άρνησιν, τήν οποίαν άντέταξεν ή βουλγαρική αντιπροσωπεία εις τό υπό των 
προσκαλ.ουσών Δυνάμεων καταρτισθέν σχέδιον. Λυπεΐται δε διά τούτο τόσον 
μάλλον δσον καταλέγεται μεταξύ εκείνων, οΐτινες ενόμιζον, δη χάρις εις τάς 
υποχωρήσεις, εις τάς όποιας ποοέβη ή 'Ελλάς, ήιο δυνατή ή παραχώρησις 
εις τήν Βουλγαρίαν εξόδου επί ιοϋ Αιγαίου καί διέβλεπεν εις ταντας διά τό 
μέλλον εχέγγυον άγα&ής γειτονείας μεταξύ ιών δυο χωρών καί εγγύησιν εΐ- 
ρηνεύσεως».

Διά τής παραθέσεως εν τοΐς προηγουμένοις επισήμων κειμένων προ- 
σεπαθήσαμεν νά δώσωμεν απολύτως αντικειμενικήν ιδέαν τού ιστορικού τού
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ζητήματος. (Υπάρχει δ πως εν προκειμένη) χαί άλλο ΰψιστα ενδιαφέρον έγ
γραφον, άποχαλύπτον χαί αλλας σχετικός αύθεντικάς λεπτομέρειας. Το έγ
γραφον τούτο είναι το έξης :

'Γην 3ην Αύγουστου 1923 δ χ. Noel Buxton, πρόεδρος, καί δ Sir 
Edward Boyle, γραμματεύς τού αγγλικού Βαλκανικού Κομιτάτου (Balkan 
Committee), άμφότεροι γνωστοί διά την Βουλγαροφιλίαν των και εργαζό
μενοι διά τού Κομιτάτου τούτου υπέρ τής Βουλγαρίας, εδημοσίευσαν εις τό 
«Times» επιστολήν, διά τής οποίας «χατήγγελλον» την υπό των Δυνάμεων 
διαπραχθεΐσαν αδικίαν εις βάρος τής Βουλγαρίας, ήτις δεν έλαβεν ακόμη την 
εις τό Αΐγαΐον εξοδον, διά την οποίαν έλαβεν την ύπόσχεσιν των Δυνάμεων.

Εις άπάντησιν έδημοσιεύθη την επιούσαν είς τό «Times» ‘) ή εξής 
επιστολή τού τότε υφυπουργού των Εξωτερικών κ. Mac Neil :

»Δέν είναι καθόλου ορθόν νά ύποστηρίζηται, δτι δεν έτυχεν ΐκανο- 
ποιήσεως τό διά τού 48ου άρθρου τής συνθήκης τού Νεϊγύ ήγγυημένον δι
καίωμα τής Βουλγαρίας, νά έχη οικονομικήν διέξοδον επί τού Αιγαίου. ’Άλ" 
λως τε είναι απολύτως λάθος αυτών τών ιδίων τών Βουλγάρων, οΐτινες πολύ 
εβασίσθησαν εις τάς ικανότητας αύτών κατά τήν διάρκειαν τών διαπραγμα
τεύσεων, άν δεν χατώρθωσαν νά εξασφαλίσουν εις εαυτούς ορούς εύνοϊ- 
χωτέρους. Διά τής συνθήκης τού Νεϊγύ οί Σύμμαχοι άνέλαβον τήν υποχρέω- 
σιν, δπως έξασφαλισθούν αΐ οικονομικοί διέξοδοι τής Βουλγαρίας εις τό Αί
γαΐον. Τούτο δεν εσήμαινεν—ούδέποτε ήξιάιθη δτι τούτο έσήμαινεν—δτι τά 
βουλγαρικά σύνορα θά έξετείνοντο είς εν οΐονδήποτε σημεΐον τού Αιγαίου. 
Αΐ λεπτομέρειαι τής διακανονίσεως τής οικονομικής διεξόδου δεν χαθορί- 
σθησαν. Θά εκανονίζοντο ύστερώτερον. Τούτο δέ χαί έγινε διά τής περί 
Θράκης συνθήκης τής 10ης Αύγούστου 1920. Διά τού διπλωματικού τούτου 
εγγράφου ή Βουλγαρία έπετύγχανε τήν ελευθερίαν τής διαμετακομίσεως επί 
τών είς τήν Ελλάδα δυνάμει τής συνθήκης ταύτης παραχωρηθέντων εδα
φών καί λιμένων, ω: καί τήν πραγματικήν είς τό διηνεκές έκχώρησιν ελεύθε
ρος ζώνης είς τό λιμένα Άλεξανδρουπόλεως, Συγχρόνως ή Ελλάς άνελάμ- 
βανε τήν ύποχρέωσιν νά άρη παν εμπόδιον, ή πάντα κίνδυνον τής ναυσι
πλοΐας είς τον λιμένα τούτον καί νά εξαφαλίστ] εύκολίας διά τήν κίνησιν τών 
πλοίων. Διεθνής Επιτροπή, εν τή οποία παρεχωρεϊτο εις αντιπρόσωπος εις 
τήν Βουλγαρίαν, θά εξησφάλιζεν είς τήν τελευταίαν ταύτην τήν κάρπωσιν 
τών δικαιωμάτων τούτων. Ή  περί Θράκης συνθήκη δεν έπεκυρώθη μέχρι 
τούδε, αλλά τά προαναφερθέντα δικαιώματα, άτινα ά τένεμεν είς τήν Βουλ
γαρίαν, έπεβεβαιώθησαν διά τής συνθήκης τής Λωζάννης. 'Η έν τώ 48ω 
άρθρερ τής συνθήκης τού Νεϊγύ όριζομένη ύποχρέωσις υπό τήν έννοιαν ταύ
την έτηρήθη πλήρως. 1

1) «Times* 4 Αύγουστου 19-3.
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»Είναι αληθές, οτι ή Βουλγαρία δεν ίκανοποιήθη εκ τούτου καί δη  
έχρησιμοποίησε το μέχρι τής ενάρξεως τής συνδιασκέψεως τής Λωζάννης 
διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα, ο πω: επιτυχή εύνοϊκωτέρους υπέρ αυτής 
ορούς. Κληθέντες νά εκθέσουν την υπόδεσιν αυτών εις Λωζάννην, οΐ Βούλ
γαροι ήοχισαν νά παοαπονώνται, δτι ή επί εκμισθώσει παραχώρησις τοΰ λι
μένας τής Άλεξανδρουπόλεως, άν καί εις ιό διηνεκές, ήτο ανεπαρκής, μή 
ύπολογιζομένου, δτι ό λιμήν δεν είναι κατάλληλος καί θά άπήτει δαπάνας, 
δπως έτοιμασθή προσηκόντως. Έζήτησαν νά παραχωρηθή εις αυτούς τοπο
θεσία καταλληλοτέρα εις άπόστασιν έξ χιλιομέτρων δυτικώτερον, ήτις θά ήτο 
δυνατόν νά εκμισθωθή εις την Βουλγαρίαν ώς λιμήν. Τοΰ κ. Βενιζέλου συγ- 
κατατεθέντος, ή αΐτησις αυτή έγινε δεκτή. Κατόπιν οΐ Βούλγαροι έδήλωσαν, 
δτι ο λιμήν δεν θά έχρησίμευεν εις αυτούς εις τίποτε, αν έμενεν υπό την 
ελληνικήν διοίκησιν. Καί πάλιν οΐ "Ελληνες άνταπεκρίθησαν εις τάς επιθυ
μίας τής Βουλγαρίας. Παρεχώρησαν εις αυτήν τήν διοίκησιν τοΰ λιμένος, 
τον όποιον εζήτει. 'Η Βουλγαρία άνεκάλυψε τότε δτι εις λιμήν επί τοΰ Αι
γαίου εις ούδέν θά ώφέλει αυτήν, άν ο σιδηρόδρομος ο συνδέων αυτόν μετά 
τής Βουλγαρίας έμενεν υπό τον έλεγχον τής 'Ελλάδος.

» Ή  Ελλάς όμως ύπεχώρησε καί εις τό σημεϊον τοΰτο καί συνεφω- 
νήθη νά τεθή ό σιδηρόδρομος υπό διεθνή διοίκησιν, προσεφέρθη δέ εις τήν 
Βουλγαρίαν περί τά τέλη τοΰ "Ιανουάριου σχέδιον διεθνούς συνθήκης δίδον 
εις τήν δίευθέτησιν ταΰτην συγκεκριμμένην μορφήν.

»'Αλλά καί πάλιν οΐ Βούλγαροι ήλλαξαν έδαφος. Έδήλωσαν, δτι 
εκείνο, τό όποιον έχρειάζοντο πράγματι, ήτο διεθνής διάδρομος, συνδέων 
τήν Βουλγαρίαν με τήν θάλασσαν καί δτι δεν θά έδέχοντο δλιγώτερον τού
του. Επειδή δμως οΐ Βούλγαροι ουδέ τό ελάχιστον εϊχον δικαίωμα νά δια
τυπώσουν τοιαύτην άξίωσιν, οΐ Σύμμαχοι άπέσυραν τό σχέδιον συμβάσεως 
καί ήρνήθησαν νά ασκήσουν οΐανδήποτε πίεσιν επί τής Ελλάδος, δπατς 
προβή εις νέας παραχωρήσεις εις τάς παραλόγους απαιτήσεις των Βουλγά
ρων. Ούχ3 ήττον ό κ. Ε. Βενιζέλ,ος, δστις ε!χεν έπιδείξει τό μέγιστον διαλ
λακτικόν πνεύμα κατά τάς συνομιλίας ταύτας, ύπέδειξεν δτι ή πραγματική 
«οικονομική διέξοδος» τής Βουλγαρίας ήτο ή διά Θεσσαλονίκης.Προσεφέρθη 
δέ νά παραχιορήση εις αυτήν εις τον λιμένα τούτον ορούς αφορώντας χωρι- 
στάς προκυμαίας, άποθήκας δι’ εμπορεύματα καί άλλας ευκολίας, ακριβούς 
όμοιας προς τάς παραχωρηθείσας εις τήν Γιουγ οσλαυίαν. Ή  προσφορά 
αυτή ώς δλαι αΐ άλλαι, άπερρίφθη υπό τής βουλγαρικής κυβερνήσεως, ήτις 
απέδειξε κατά τρόπον μή έπιτρέποντα αμφιβολίαν, δτι δεν εζήτει έν τή πραγ- 
ματικότητι «οικονομικήν διέξοδον» αλλά «πρόσκτησιν εδαφικήν».

Ή  τελευταία φράσις τοΰ υφυπουργού τών έξωτερικώιν Δυνάμεως φίλα 
φρονούσης τότε υπέρ τής Βουλγαρίας καί εργασθείσης προς έξευρεσιν συμ-
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βιβαστικής λύσεως του ζητήματος της βουλγαρικής «διεξόδου», αποτελεί την 
περίληψην και τήν ουσίαν ολοκλήρου της εν λόγω ύποθέσεως. Εκείνο τό 
όποιον ήθελεν ή Βουλγαρία, δεν ήτ° ν« λύση τό ζήτημα συμφώνως προς τάς 
συνθήκας και προς χήν ανάγκην τής διατηρήσεως τής ειρήνης εις τά Βαλκά
νια, χάριν τής οποίας ή Ελλάς προέβαινεν εις τόσας θυσίας πέραν των διά 
τής συνθήκης τοΰ Νε'ίγύ εξασφαλισθέντων δρων. Ή  Βουλγαρία ήθελε νά 
κράτη τό ζήτημα άλυτον, δπως εκμεταλλεύεται τούτο εις πάσαν ευκαιρίαν, 
ΐσχυριζομένη, δτι ή 'Ελλάς δεν εξεπλήρωσε τάς υποχρεώσεις της. Ή  τακτική 
δμως αϋτη προσέκρουεν αιωνίως κατά τής ειλικρινούς πολιτικής τής Ελλά
δος, ήτις δεν απηύδα νά δίδη αποδείξεις τής καλής αυτής πίστεως.

Ούτως, δταν ό κ. de la Barra, πρόεδρος τής Μικτής Διαιτητικής 
Ελληνοτουρκικής Επιτροπής, ήλθε τό 1924 εις ’Αθήνας διά ζητήματα τινα 
προκύψαντα εκ τής εφαρμογής των συνθηκών, ή σχολή θ η και με τό ζήτημα 
τής βουλγαρικής διεξόδου, επιθυμών νά διευθετήση δλας τάς μεταξύ των δυο 
χαβρών αιτίας προστριβών. Διεπίστωσε δέ τότε δτι ή κακή θέλησις τής βουλ
γαρικής κυβερνήσεως δεν άπεθάρρυνε την ελληνικήν κυβέρνησιν, ήτις προ- 
θύμως παρέσχε τάς αναγκαίας πληροφορίας. Έ κ  τών συνδιαλέξεων αύτοΰ 
μετά τοϋ Πρωθυπουργού και τοΰ Υπουργού τών ’Εξωτερικών τής Ελλάδος 
ό κ. de la Barra άπεκόμισεν δχι μόνον τήν πεποίθησιν, δτι ή ελληνική κυ- 
βέρνησις έπεθύμει είλικρινώς γενικήν εκκαθάρισιν τού παρελθόντος προς 
διαρκή βελτίωσιν τών σχέσεων τής Ελλάδος μετά τής Βουλγαρίας, αλλά και 
στοιχεία έπιτρέποντα εις αυτόν νά έπιληφθή σχετικών συνομιλιών μεταξύ 
"Αθηνών καί Σόφιας, δπου θά μετέβαινε φεύγων εξ Ελλάδος. ΓΙροκειμένου 
•ειδικώς περί τού ζητήματος τής διεξόδου, ή Ελλάς εδήλου, δτι ήτο πάντοτε 
έτοιμη νά έκπληρώση τάς υποχρεώσεις της υπό τό εύρΰτερον δυνατόν πνεύμα, 
υπό τον δρον πάντως, δπως τό διά τής συνθήκης τού Νεϊγύ καθιερωθέν 
εδαφικόν καθεστώς παραμείνη αύστηρώς σεβαστόν. Ή  Ελλάς προσεφέρετο 
επίσης νά καθορίση δι’ ειδικών συμφωνιών τον τρόπον τής έξασφαλίσεως 
τών παραχώρουμένων ευκολιών και νά κανονίση τάς διαφοράς, αΐτινες θά 
άνεφυοντο τυχόν εν τίρ μέλλοντι, όπως εξασφάλιση μονίμους ειρηνικός σχέ
σεις μεταξύ τών δύο χωρών.

Άλλ’ αί συνδιαλέξεις, τάς οποίας ύ κ. de la Barra έσχεν έν Σόφια 
μετά τού κ. Κάλφωφ, πρωθυπουργού, και τού Τσάνκωφ, υπουργού τής εξω
τερικών, δεν ήτο δυνατόν νά έχουν άλλην συνέπειαν, εί μή μόνον τήν βα- 
θεΐαν άπογοήτευσίν του. Μετά πολλούς ελιγμούς ή βουλγαρική κυβέρνησις 
άφήκε νά έννοηθή δτι δεν παρητειτο τών παλαιών τάσεων τοϋ καίλεστώτος 
τοϋ Σχαμπολίσκυ. Ήξίου, άν δχι τήν εδαφικήν προσάρτησιν μέρους τής πα
ραλίας τού Αιγαίου, τουλάχιστον δμως σύστημα ισοδυναμούν προς τήν πλήρη 
αυτονομίαν τού τμήματος τούτου τού ελληνικού εδάφους.

Έ κ τών άνωτέρο;» καταφαίνεται ή παράδοξος τακτική τήν οποίαν
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ήκολοΰΟεί ή βουλγαρική κυβέρνησις. Ά φ ’ ενός διεξεδίκει διηνεκώς τήν δια- 
κανόνισιν του ζητήματος και άφ’ έιέρου άπέφευγε καί τάς μάλλον εΰνοϊκάς 
διά την Βουλγαρίαν λύσεις. Προσεφέροντο εις αυτήν δλαι αΐ δυναται εγγυή
σεις, διεθνής επιτροπή, έλεγχος του τότε διεθνούς ιδρύματος τής Γενεύης. 
Ή  Βουλγαρία άπέκρουσε πεισμόνως πάσαν λυσιν.

Εις την συνεδρίασιν τής Κοινωνίας των ’Εθνών τής 14 Σεπτεμβρίου 
1925 ό κ. Κάλφωφ, επαναλαμβάνων τάς αιώνιας διαβεβαιώσεις περί τής 
ειλικρίνειας τής Βουλγαρίας, έξέφρασε την ελπίδα, δτι «ή προς έλευθέραν 
θάλασσαν διέξοδος, διά την οποίαν έδόθη ύπόσχεσις εις την Βουλγαρίαν και 
ήτις είναι ζωτική ανάγκη διά τήν οικονομικήν ευημερίαν της, θά δοθή εις 
αυτήν».

Τήν επιούσαν, ό κ. Κ. Ρέντης, Υπουργός των ’Εξωτερικών τής 
Ελλάδος, άπεκατέστησε τήν αλήθειαν εΐπών τά εξής:

«'Η Ελλάς, προσηλωμένη εις τήν πιστήν τήρησιν τών συνθηκών, 
δεν άντετάχθη κατά τής διακανονίσεως τοΰ ζητήματος τής οικονομικής διε
ξόδου τής Βουλγαρίας εις τό Αΐγαΐον πέλαγος. Τό σχετικόν προς αυτήν άρ- 
θρον τής συνθήκης τοΰ Νεϊγύ θά τΰχη ικανοποιητικής και διά τά δυο μέρη 
εφαρμογής, εφαρμογής τοιαΰτης, ήν ή Ελλάς ουδέποτε τό καθ’ εαυτήν ήρ- 
νήθη νά προτείνη και νά διευκολυνη. ’Επαναλαμβάνω σήμερον τήν δήλωσιν 
ταΰτην, προσθέτων, δτι προς έπίλυσιν τοΰ ζητήματος τούτου ή ελληνική κυ- 
βέρνησις είναι έτοιμη νά προστρέξη εις τήν Κοινωνίαν τών ’Εθνών, τής 
οποίας άλλως τε ή συνδρομή προβλέπεται ύπ’ αυτής ταΰτης τής συνθήκης».

Ή  τόσον σαφής δήλωσις αΰτη τοΰ Έλληνος Ύπουργοΰ τών ’Εξω
τερικών έθετε τέρμα εις πάσαν βουλγαρικήν στρεψοδικίαν. Άλλ’ ή Βουλγα
ρία διεξέφυγε και πάλιν. 'Ο κ. Κάλφωφ δεν άπήντησε, έθεσεν δμως εις κί- 
νησιν τά ήμιεπίσημα όργανά του. ’Ιδού δέ και ή επιχειρηματολογία ενός εξ 
αυτών. «’’Αν τό 48ον άρθρον τής συνθήκης τοΰ Νεϊγύ μάς έξασφαλίζη διέ
ξοδον εις τό Αΐγαΐον, θέλομεν νά ήμεθα βέβαιοι, δτι θά δυνάμεθα νά έπω- 
φελώμεθα αύτοΰ εν πάση ελευθερία και νά μή έχωμεν νά φοβώμεθά ποτέ 
εκ μέρους τής Ελλάδος αλλαγήν διαθέσεων, ήτις θά καθίστα απατηλήν τήν 
χρησιμοποίησιν τής διεξόδου ταΰτης. Αΐ Βουλγαρικά! Κυβερνήσεις εύρέθη- 
σαν υπόχρεοι ν’ άπορρίψουν τάς προσφοράς τής 'Ελλάδος, διότι ημείς οΐ 
Βούλγαροι, οΐτινες συχνάκις ένεπιστεΰθημεν εις τάς καλάς διαθέσεις τής 
Ελλάδος και πάντοτε διεψεΰσθημεν υπό τής πραγματικότητο:, ε’ίμεθα πολύ 
ολίγον διατεθειμένοι νά δεχθώμεν λυσιν τοΰ προβλήματος ΐσοδυναμοΰσαν 
απλώς προς τήν μή έπίλυσιν αύτοΰ».

Κατόπιν τής δί’ αυθεντικών και επισήμων στοιχείων άναιρέσεως τών 
βουλγαρικών ισχυρισμών, δτι ή Ελλάς ούδέν έπραξε προς έκλπήρεοσιν τών 
υποχρεώσεων, τάς οποίας άνέλαβε διά διεθνών συνθηκών εν σχέσει προς τό 
ζήτημα τής οικονομικής διεξόδου τής Βουλγαρίας είς τό Αΐγαΐον, άς μάς
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επιτροπή νά εξετάσω μεν και το δλον ζήτημα της διεξόδου ταύτης, την οποίαν 
ή Βουλγαρία δεν έπαυσεν από του 1919 νά παριστα ώς απολύτως απαραί
τητον διά την ϋπαρξίν της.

Είναι εκτός πόσης αμφιβολίας, δτι και ό ισχυρισμός ουτος είναι δλως 
ανυπόστατος. Μετά την διά της Βερολινείου συνθήκης τοϋ 1878 γενομένην 
ανατροπήν τής ρωσσοτουρκικής προκαταρκτικής συνθήκης ειρήνης τοϋ 'Αγίου 
Στεφάνου ή Βουλγαρία έστερήθη πάσης διεξόδου εις τό Λίγαΐον. Ή  ελλει- 
ψις όμως βουλγαρικού λιμένος εις την θάλασσαν ταΰτην δεν εμπόδισε την 
οικονομικήν άνάπτυξιν τής Βουλγαρίας, ήτις ουδέ καν είχε τότε τήν τελείαν 
ανεξαρτησίαν της, άφοϋ ήτο ηγεμονία φόρου υποτελής εις τήν Τουρκίαν. 
’Έχον επαρκείς διεξόδους εις τον Εΰξεινον Πόντον τό νεαρόν βουλγαρικόν 
κράτος κατεσκεύασε λιμένας εις Βάρναν και Πύργον καί προκυμαίας φορ- 
τοόσεως εμπορευμάτων εις τούς επί τοϋ Δουνάβεως λιμένας του, συγχρόνως 
δέ καί σιδηροδρομικός γραμμάς, αΐ δποΐαι συνέδεσαν τούς λιμένας τούτους 
μέ τά κνριώτερα παραγωγικά κέντρα του. 'Ολόκληρον τό βουλγαρικόν εμπό
ρων συνεκεντρώδη εις τούς λιμένας τούτους, των οποίων αί λιμενικά! εγκα
ταστάσεις έτελειοποιοϋντο διηνεκώς. Χάρις εις ταύτας τό εμπόρων καί ή 
γεωργία τής Βουλγαρίας άνεπτύχθησαν σπουδαίως καί ό εθνικός πλούτος της 
όλονέν ηΰξανεν. Καί διά νά άνατρέξοομεν εις τούς αριθμούς παλαωτέρων 
ετών, άρκεΐ νά σημειώσωμεν, δτι ή αξία τόαν καλλιεργούμενων γαιών, ήτις 
τό 1880 άνήρχετο εις 677.300 000 λέβα, άνήλΟε τό 1919 εις 6 629.300.000 
λέβα ('). Ή  δέ αξία των άροτριώντων κτηνών άνήλθεν από 250 000.000 
λέβα τού 1892 εις 511.900.000 λέβα τό 1910. 'Η  συνολική εισαγωγή εμπο
ρευμάτων, ήτις άνήρχετο τό 1900 εις 46 342.000 λέβα άνήλθε τό 1906 εις 
108 474.000 λέβα, τό 1907 εις 124.639.000 λέβα, τό 1911 εις 135.675.000 
λέβα καί τό 1914 εις 161 994.000.'Η δέ εξαγωγή τό 1906 εις 114 573.000, 
τό 1907 εις 125 595.000 καί τό 1911 εις 180.000.000, έξ ών μόνον εις σι
τηρά 129.390.000.

Ή  τοιαύτη άνάπτυξις τοϋ διά τών λιμένων Πύργου καί Βάρνης βουλ
γαρικού εμπορίου, επηρέασε σημαντικούς τό εμπόρων τού τότε τουρκικού λι- 
μένος τού Δεδέαγατς (Άλεξανδρουπόλεως). 'Από 164.000 τόννων έτησίως ή 
κίνησις τού λιμένος τούτου κατήλδεν μετά τήν κατασκευήν τού λιμένας τοϋ 
Πύργου εις 76 250 τ. έτησίως κατά τήν χρονικήν περίοδον τών έτων 1895 
— 1898 καί εις μόνον 55.500 τ. κατά τά έτη 1903 — 1906, ήτοι έπήλδεν 
έλάττωσις 65 000 τ. έτησίως κατά μέσον δρον διά τά δώδεκα πρώτα μετά 
τήν κατασκευήν τού λιμένος Πύργου έτη. Μετά τό 1908 ή έλάττωσις τής κι- 
νήσεως τοϋ λιμένος τού Δεδέαγατς ήτο ακόμη μεγαλυτέρα. 1

1) Διάλεξις τοϋ Δ. Βλάχοοφ, προέδρου τοϋ βουλγαρικού εμπορικού επιμελή 
τηρίου Βάρνης (1922, 25η σύνοδος).
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Ή  τοιαύτη Ιξέλιξις και άνάπτυξις του οικονομικού βίου τής Βουλ
γαρίας είναι συνέπεια τής γεωφυσικής αυτής διαμορφώσεως, Πράγματι τό 
μεγαλύτερου μέρος τής Βουλγαρίας άποτελειται έκ τής κοιλάδος τοϋ Δουνά- 
βεως, ήτις είναι έστραμμένη προς τον Εϋξεινον, ώς εκ τούτου δέ και τό σι
δηροδρομικόν αυτής δίκτυον είναι έστραμμένον προς Β. και προς Α. επομέ
νως λιμήν βουλγαρικός εις τό Αιγαίου θά προσείλκυε τό εμπόρων μικράς 
μόνον ενδοχώρας ‘).

Και δμως άντιθέτως πρύς τα δεδομένα τής στατιστικής και προς τούς 
φυσικούς νόμους τοΰ εμπορίου, τό διαβόητου Βαλκανικόν κομιτάτου (Bal
kan Committee) τοϋ Λονδίνου, εις υπόμνημα έτοιμασθέν διά την Συνδιά- 
σκεψιν τής Γενούης τοϋ 1922, ήτις θά συνεζήτει και τό ζήτημα τής Θράκης, 
και φέρον τάς ύπογραφάς 44 μελών του, μέ επι κεφαλής τον R ight Ho
norable Em ir Aly, Μουσουλμάνον ηγέτην τώ»ν Ινδιών (!), ϊσχυρίζετο, δτι τό 
ελληνικόν έν Θράκη καθεστώς προύκάλεσε καταστρεπτικόν αντίκτυπον έπ'ι τής 
οικονομικής ζωής τής Βουλγαρίας αποστέρησαν αυτήν της μόνης διεξόδου της 
εις την ϋάλασσαν»...

Πόσον αντίθετος προς την αλήθειαν ήτο ο ισχυρισμός οΰτος τοϋ Λον- 
δίνείου Balkan Committee απέδειξε μέλος τής τότε Βρεττανικής κυβερνή- 
σεως διά τής δηλώσεως αύτοϋ, την οποίαν παρεθέσαμεν ανωτέρω και ή 
οποία άπετέλει άπάντησιν εις δύο εκ τών δραστηριωτέρων μελών τού Κομι
τάτου τούιου. 'Η  Ελλάς έπραξε τό παν προς διακανόνισιν τοϋ ζητήματος 
τής Βουλγαρικής «οικονομικής» διεξόδου εις τό Αίγαΐον/Ως δέ αναγνωρίζει 
καί ό Joachuti Schulze (1 2)

«Die Losung braucht nicht eine territoriale zu sein. Aber nur 
wenn eine fur beide Teile befriedigende Rosung gefuuden, kann 
Neugriechenland sich in Ruhe entwickeln, nur dann kann bier die 
pflegliche Arbeit an der Randwirtschaft einsetzen und fortgefuhrt 
werden, die wir Ostmakedonien und Westtlirakien wiinschen». (Ή  λύ- 
σις δεν είναι ανάγκη νά είναι έδαιρική. Αλλά μόνον άν έξευρεθή λΰσις ικα
νοποιητική δΓ (χμφότερα τά μέρη, δύναται ή Νέα Ελλάς ν; άναπτυχθή έν 
ησυχία, μόνον τότε δύναται νά άφίερωθή εις την γήν και συνεχισθή ή γόνι
μος εκείνη εργασία, την οποίαν εύχόμεθα εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν 
και τήν Δυτικήν Θράκην).

Πάντως ή λύσις αυτή δεν είναι δυνατόν νά ήναι εδαφική, διότι ή 
Δυτική Θράκη είναι ό «ζωτικός χώιρος» (vital space) τής Ελλάδος. Και 
τούτο αναγνωρίζει και δ Γερμανός καθηγητής.

1) Al. Andoniades : Re developpement economiqne cle la Thrace, i g n ,  
σελ. 132—137. Ό  συγγραφεύς πραγματεύεται τό ζήτημα τών βουλγαρικών διεξό
δων από τεχνικής άπόψεως.

2) J. Schulze, in loc. cit. σελ 411.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'

Τί λέγει Γερμανός ουγγραφεύς περ ί τής Δ. Θράκης και Ά ν α τ ό  
λικής Μακεδονίας ώς ζωχικον καί έπια ιτιατικοΰ χώρου διά την

'Ελλάδα.

Μετά την άναγκαίαν ταΰτην παρέκβασιν περί του ζητήματος τής λε- 
γομένης βουλγαρικής διεξόδου εις τό Αϊγαίον θά κλείσωμεν την περί τής 
Δυτικής Θράκης μελέτην ημών επανερχόμενοι πάλιν εις τον Schulze, όπως 
παραθέαωμεν τά εν συμπεράσματι γραφόμενα αΰτοϋ περί τής Θράκης ώς 
«ζωτικού χώρου» διά την Ελλάδα (σελ. 440) :

«Πρωτίστους, γράφει, εμφανίζεται ή σημασία αύτοΰ ώς εθνικού χώ
ρου (Volksraum), ώς χώρου κατοικίας (Wolinraum), διά τον ελληνικόν 
λαόν. Προσκτηθεΐσα άρχικώς δλιγώτερον με την πρόθεσιν ταΰτην ή Βόρειος 
Αιγαιίς προσέλαβε μετά την μικρασιατικήν ήτταν τοΰ 1923 τον χαρακτήρα 
νεοελληνικού έποικιστικού χοίρου. ‘Η ανωτέρω άναφερομένη μικρά πυκνό- 
της τοΰ πληθυσμού καθιστά τον χώρον τούτον κατάλληλον δ'πως δεχθή έπι- 
προσθέτως πληθυσμόν αΰξανόμενον. Είναι αληθές, δτι υπάρχει πίεσις πλη
θυσμού εκ τών πυκνότερον κατφκημένων γιουγκοσλαυικών και βουλγαρικών 
γειτονικών χωρών, άλλα τουλάχιστον έξ ίσου ισχυρά πίεσις υπάρχει έκ τής 
ελληνικής μητροπόλεως (51 κατά τετρ. χιλ. έναντι 59 διά την Βουλγαρίαν 
και 58 διά την Γιουγκοσλαυίαν). Είναι αληθές, δτι ή εν μέρει παρατηρου- 
μένη έλλειψις προθυμίας τών Ελλήνων νά στραφούν προς την από μορφω
τικής άπότ[ιεως δλιγοατερον άνεπτυγμένην εποικιστικήν ταΰτην χώραν παρεμ
ποδίζει την μετατροπήν τής έν λόγφ πιέσεως τοΰ πληθυσμού εις πραγματι
κότητα μεταναστεΰσεως προς Β. Άλλ1 ή αΰξουσα ελλειψις γής θά εμφάνιση 
γενικώς τούς μακεδονοθρακικούς χώρους μάλλον επιθυμητούς και θά ένι- 
σχΰση τήν προς εκμετάλλευσιν αυτών θέλησιν.

«Μετά τήν σημασίαν αυτής ώς εθνικού χώρου, αΐ νέαι χώραι παί
ζουν τον ρόλον επισιτιστικού χώρου (Nalirraum) δώ δλόκληρον τό κράτος. 
Είναι αληθές δτι εκτεταμένα δρεινά εδάφη ούδεμίαν ή πολύ μικράν έχουν 
μέχρι τούδε άπόδοσιν, άλλ’ αί πεδιάδες δΰνανται νά αποδώσουν μεγάλα πε
ρισσεύματα. Και πράγματι τούτο και γίνεται από ετών υπό μορφήν εσο
δειών καπνού μεγάλης αξίας, αΐτινες αντιπροσωπεύουν μέγα ενεργητικόν 
κονδΰλιον εις τό ίσοζΰγιον τών πληρωμών. Συγχρόνως αΐ πεδιάδες αρχίζουν
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νά προμηθεύουν όσημέραι περισσότερον σίτον και νά έλαορρύνουν την εισα
γωγήν των διά τούς 'Έλληνας τόσον σπουδαίων σιτηρών προς παρασκευήν 
άρτου».

...Voran steht die Bedeutung als Volksraum, als .Wohnraum fiir 
das griechische Volk. Urspriinglich weniger in dieser Absiclit erwor- 
ben, ist die Nordagais durcli die kleinasiatisclie Niederlage von 1923 
zam neugriechischen Siedlungrsaum gesterapelt worden. Die obener- 
wahnte geringe Dicke (31— 46 per qkra.) macht den Raum auch zur 
zusatzlichen Aufnalime einer wachsenden Bevolkerung geeignet. Zwar 
bestelit ein Bevolkerungsdruck von der dichter besiedelten jugoslawi- 
schen und bulgarisclien Nachbarlandern ans — aber ein mindestens 
ebenso starker besteht auch in den Dichtzahlen voin griechischen 
Mutterland, (51 qkm. Bulgarien 59, jugoslawien 58).

Die teilweise Abneigung der Griechen gegeniiber der kultu- 
rell nocli weniger entwickelten Kolonialland heinmt allerdings die 
Umsetzung dieses Bevolkerungsdruckes in die in der Wirklichkeit not- 
wendiger Wanderung etwas. Zunehmender Landmangel wird jedoch 
die Makedonisch-thrakischen Raume allgemin begehrenswerter erscli- 
einen lassen und den Willen zur Erscliliessung weiterhin starken.

Nacli der Bedeutung als Volksraum versieht das neue Land 
die Rolle eines Nahrraums fiir den gesamten Staat. Zwar liefern 
weite Gebirgsteile bisher keine oder liur sehr geringe Ertrage, aber 
die Niederungen vermogen wohl grosse Uberschiisse abzuwerfen.Seit 
Jaliren tun sie es auch in der Form der hochwertigeu Tabakernten, 
die einen grossen Aktivposten in der Zahlungsbilanz stellen ; daneben 
beginnen die Niederungen immer mehr Weizen zu liefern und die 
liolie Einfuhr an diesem fiir die Griechen wiclitigsten Brotgetreide 
zu erleichtern».

Σχετικώς προς τήν άποψιν ταύτην ό Schulze παραθέτει αλλαχού τού 
έργου του τά γνωστά ελληνικά στατιστικά στοιχεία περί παραγωγής σιτηρών 
έν Έλλάδι/εξ ών τά κυριώτερα είναι τά εξής (σελ. 407) :

Ελληνική εσοδεία : 1931/305.579 τ. 1933/772.500 τ.
Εισαγωγή σιτηρών : ______ 662.916 τ.________ 449.000 τ.

968.495 τ. 1.221.500 τ.

»Κατά τό από τού 1931 μέχρι τού 1933 χρονικόν διάστημα ή Μα
κεδονία (ολόκληρος) έπρομήθευσε τά 30—34 % και ή Δυτική Θράκη τά 
8 —117ο τής εσοδείας τών σιτηρών τής Έλλ,άδος, ενφ ό πληθυσμός τών 
επαρχιών τούτων είναι σημαντικώς κάτω τών αριθμών τούτων. Ή  Μακεδο
νία και ή Θράκη εύρίσκονται εις τό σημεΐον τού νά εξελιχθούν εις σιτοβο-



?ιώνα τοϋ ελληνικού κράτους. Τοΰτο δμως δεν σημαίνει, οτι θά καλΰψουν 
πλήρως τάς άνάγκας αίιτοΰ».

«In den Jaliren 1931 kis x933 kat ganz Makedonien regelmass- 
ig 30— 34 vH. und Westthrakien 8 —i r  vH. der Weizenernte des 
Staates geliefert, wahrend der Bevolkerungsanteil dieser Provinzen 
wesentlicli unter solchen Ziffern liegt. Makedonien und Thrakien stek- 
en im Begriff, sick zur Kornkanitner des griechischen Staates zu 
entwickeln. Daunt ist nicht gesagt, dass sie den vollen Bedarf decken 
werden».

Και εις to τέλος τής μακράς και εμβριθέστατης περί Θράκης μελέτης 
του ό Joackin Sckulze γράτρει τα εξής:

«Οΰτω δεν είναι δυνατόν να άμφισβητηθή ή μεγάλη αξία τής Βορείου 
Αίγαιΐδος ώς έποικιστικοΰ και επισιτιστικού χώρου διά τό ελληνικόν κράτος.

(So lasst sick iiber den grossen Wert Nordiigais als Siedlungs- 
und Nahrraums fiir den grieckischen Staat nickt streiten).

Ui N ικηψόρου Μοσχοποΰλου
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outes ces cartes la Thrace ne figure pas dans les pays bulgares. (V. page 189).
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 1ΣΤ'.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ

Ό  επισιτιστικός όμως ούτος χώρος τής Ελλάδος δ τόσον απαραίτητος 
διά την ζωήν της και διά την διατροφήν των πληθυσμών της πρέπει νά δια- 
σφαλισθή εναντίον πάσης εκ Βορρά επιθέσεως, όμοιας προς εκείνας, τών 
οποίων 3 φοράς επί μίαν γενεάν έσχε τόσον πικράν πείραν ή χώρα ημών.Ή 
σημερινή μεθοριακή γραμμή είναι τοιαυτη, ώστε δύναται νά λεχτθή άνενδοιά- 
στως, δτι ή Θράκη και ή Ελλάς ολόκληρος εύρίσκονται εκτεθειμένοι εις διαρκή 
κίνδυνον. Τούτο αναγνωρίζει κα'ι αυτός δ Γερμανός Ιωακείμ Schulze εις τό 
επανειλημμένους εις τά προηγούμενα κεφάλαια παρατεθέν έργον του. Ή  πό
λις και δ λιμήν τοΰ Πόρτο — Λάγο απέχουν 30 μόλις χιλιόμετρα από τά 
βουλγαρικά σύνορα. Ή  δέ σιδηροδρμική γραμμή Θεσσαλονίκης—Άλεξαν- 
δρουπόλεως—Τουρκίας, ή μόνη δδός συγκοινωνίας τής Μακεδονίας και τής 
λοιπής Ελλάδος μετά τής Δυτικής Θράκης, διέρχεται προς τό μέρος τοΰ 
Μπέλες και τής Κομοτινής εις άπόστασιν μόλις 5 — 6 χιλιομέτρων από τών 
έλληνοβουλγαρικών συνόρων, δηλαδή εντός βολής μυδραλιοβόλου. Τούτο ση
μαίνει δτι λόγοι στρατηγικοί, ή ανάγκη τής στοιχειώδους ασφαλείας και άμύ- 
νης τής σημερινής ελληνικής Θράκης επιβάλλουν μεθοριακήν διαρρύθμισιν, 
ή δποία νά εξασφάλιση εις τήν Ελλάδα τήν απαραίτητον ζώνην άμύνης.

Αύτη θά έχη νά λάβη ύπ’ δψιν και τούς ιστορικούς και εθνολογικούς 
λόγους, οΐ όποιοι επιβάλλουν νά έπανορθωθή τό άδικον, τό όποιον διε- 
πράχθη εις βάρος τής ελληνικής φυλής καί τής ισορροπίας τών Βαλκανίων, 
δταν τήν 6)18 Σεπτεμβρίου 1885 ή Βουλγαρία, γενομένη ένοχος καταφώρου 
παραβάσεως τής συνθήκης τού Βερολίνου τής 1)13)7)1878, κατελάμβανε τήν 
διά τής συνθήκης ταύτης ίδρυθεΐσαν αυτόνομον επαρχίαν τής «’Ανατολικής 
Ρωμυλίας», ήτοι τήν Βόρειον Θράκην. Καί ενταύθα άς μάς επιτραπή νά εξε
τάσω μεν πρωτίστους πότε, πώς καί πόθεν δ γεωγραφικός ή μάλλον γεωπο
λιτικός δρος «’Ανατολική Ρωμυλία».

'Ο δρος ούτος, ή μάλλον τό γαλλικόν αυτού αντίστοιχον Roumelie 
Orientale, έχρησιμοποιήθη κατά πρώτον εις τό Συνέδριον τού Βερολίνου, 
δταν κατά τήν συνεδρίαν τής 22 Ιουνίου 1878 (4ον Πρωτόκολλον) δ λόρδος 
Σώλσμπερυ, (Salisbury), υπουργός τούν Εξωτερικών καί πρόοτος πληρεξού
σιος τής Μεγάλης Βρεττανίας, υποβάλλουν τάς περί Βουλγαρίας άγγλικάς προ
τάσεις ειπεν : «'Η νοτίως τών Βαλκανίουν επαρχία θά ελάμβανε τό όνομα 
«Roumelie Orientale».

Τώρα διατί τό «Roumelie» μετεφράσθη ελληνιστί «Ροομυλία» αυτό 
αφορά τούς τότε "Ελληνας δημοσιολόγους. Ή  λέξις «Ρούμελη» θά ήτο βε
βαίους μάλλον σύμφωνος προς τάς ΐστορικάς παραδόσεις τού ελληνικού

10



146 Νικηφόρου Μοσχοπουλόυ

λαοΰ, επίσης δέ καί όρθοτέρα, ως άποδίδουσα και φωνητικώς άκριβέστερον 
to τουρκικόν «Ρούμ-ελί», δπερ εκ του Ρούμ=Ρωμηός, δηλαδή Έλλην, καί 
ελ=χώρα, αρα Ρούμ-έλί=χώρα των Ρωμηών (τό ι του ελ'ι είναι κατάληξις 
ύποδηλοΰσα την κτητικήν αντωνυμίαν εις τό γ' πρόσωπον). «Ρούμ» άπεκά- 
λεσαν άρχικώς οΐ Τούρκοι, πολύ προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
ακόμη, τάς χώρας αΐ όποΐαι άπετέλουν τήν τότε βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. 
Και διά τούτο, δταν μία φυλή ή μάλλον μία δυναστεία τουρκική, δηλαδή οΐ 
απόγονοι τού γενάρχου τής δυναστείας ταΰτης, τού Σελτσίκ ή Σελτσούκ (ό'χι 
Σελτζοΰκ), οΐ «Σελτσουκίδαι», όρμηθέντες εκ Περσίας, κατέκτησαν ολόκλη
ρον σχεδόν τήν Μικράν Ασίαν και ίδρυσαν μέγα τουρκικόν κράτος, τό σουλ- 
τανάτον των Σελτσοΰκων Τούρκων, μέ έδραν τό Τκόνιον, οΐ Σελτσοΰκοι ού- 
τοι ώνομάσθησαν «Ρούμ Σελτσούκ», δηλαδή «οΐ εν τή χώρα των Ρωμηών 
Σελτσοΰκοι», προς αντιδιαστολήν από τούς άλλους Σελτσούκους, δηλαδή τού 
τέως σελτσουκικού κράτους τής Περσίας και τού μικρού σελτσουκικού επί
σης κράτους τού Κερμάν, εν τή κεντρική Περσία."Ωστε «Ρούμ» εκαλείτο άρ
χικώς υπό τών Τούρκων ολόκληρος. ή Βυζαντινή αυτοκρατορία.

"Οταν κατόπιν οΐ «Όσμανίδαι» Τούρκοι εξετάΟησαν επί τών ερει
πίων τού κράτους τών Σελτσουκιδών, ή μή έκτουρκισδεΐσα ακόμη Μικρά 
’Ασία ώνομάσθη ύπ’ αυτών «Άνατολού» (τό τ προφέρεται ως γαλλικόν d), 
εκ τού έλλληνικού «’Ανατολή», αΐ δέ υπό τήν κυριαρχίαν τών Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων ευρισκόμενοι ακόμη χώραι τού Βυζαντινού κράτους άπεκλή- 
θησαν ύπ’ αυτών Ρούμ-ελί» (χώρα τού Ρωμηού), δηλαδή τού αύτοκράτορος 
τών Ρωμηών. Τό δνομα «Ρούμελη» έμεινε κατόπιν ως ή ονομασία δλων τών 
χωρών, τάς οποίας κατέκτησαν οΐ Τούρκοι επι τού ευρωπαϊκού τμήματος 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Και διά τούτο άρχικώς τό τουρκικόν κράτος 
διηρέθη εις δύο μεγάλα τμήματα, τήν ’Ανατολήν και τήν Ρούμελην, έκα
στον τών οποίων εΐχεν επι κεφαλής ένα γενικόν διοικητήν ή αρχηγόν, τον 
λεγόμενον «Βεηλέρ - βέην» (Μπεϋλέρ Μπεγή), δηλαδή «Βέην τών Βέηδων» 
(ηγεμόνα τών ηγεμόνων). Ούτως ύπήρχον δύο Βεηλέρ-βέηδες, δ «Βέης τών 
Βέηδων τής ’Ανατολής» (Άνατολού Μπεηλέρ-Μπεγή) και δ «Βέης τών Βέη
δων τής Ρούμελης» (Ρούμ-έλή μπεηλέρ-μπεγή). ’Επίσης ύπήρχον και δύο 
άνώτατοι δικασται τού τουρκικού κράτους, δ «Άνατολού-Καδιασκερή» (ή 
Καζασκερή), ήτοι Στρατοδίκης τής ’Ανατολής και δ «Ρούμ-ελή-καζασκερή» 
(Στρατοδίκης τής Ρούμελης).

"Οταν βραδύτερον ή τουρκική κατάκτησις επεξετάθη εν Ευρώπη και 
εις άλλης χώρας, αΐ όποΐαι εϊχον ίδια γεωγραφικά καί γεωπολιτικά ονόματα, 
ώς ή Βλαχία, ή Μπογδανία (Μολδαυΐα), ή Βουλγαρία, ή Σερβία, ή Βοσνία, 
ή Ερζεγοβίνη, τό Μαυροβούνιον, ή ’Αλβανία καί ή Πελοπόννησος (δ Μω- 
ρέας), ή ονομασία «Ρούμελη» έμεινεν ώς δηλωτική τών υπολοίπων μερών τής 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας, δηλαδή τής Θράκης, τής Μακεδονίας, τής Θεσσαλίας
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και των εκτός τής Πελοπόννησου επαρχιών τής ‘Ελλάδος (εξ ου και Ρούμελη 
εκαλείτο ελληνιστί μόνον ή Στερεά Ελλάς), ενίοτε δέ και μόνον τής Θράκης 
και τής Μακεδονίας. Φαίνεται λοιπόν, ότι τοΰτο λαμβάνόντες ύπ’ όψει οΐ την 
συνθήκην του Βερολίνου συζητοϋντες διπλωμάται, εδωκαν εις την Βόρειον 
Θράκην τό όνομα «’Ανατολική Ρούμελη» κατ’ αντιδιαστολήν προς την «Δυ
τικήν Ροΰμελην», δηλαδή τήν Μακεδονίαν (τάς τότε τουρκικός γενικός διοι
κήσεις Θεσσαλονίκης, Μοναστηριού και Σκοπείτον) ').

Κατά ταΰτα, δ όρος «’Ανατολική Ρούμελη» θά ήτο δρθότερος του 
«Ρωμυλία» ώς συμφωνότερος και προς τήν «Ροΰμελην» των ελληνικών μετά 
τήν άλωσιν παραδόσεων.Ό όρος «Ρωμυλία» όζει βεβαίως του κατά τήν επο
χήν τής ΐδρΰσεως τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας επικρατοϋντος εκκλησιαστικού 
λογιωτατισμοϋ. Έκτος εάν, δεχόμενοι ώς ορθήν τήν έρασμιακήν προφοράν 
τοΰ «ω», τό προφέρομεν Ρουμυλίαν». ’Αλλά τότε τί ζητεΐ τό «υ» ;

Μετά τήν ετυμολογικήν αυτήν παρέκβασιν άς έλθωμεν εις τό κυρία)ς 
ζήτημα τής Άνατολ. Ρούμελης. Είναι εκτός αμφιβολίας, ότι ή επαρχία αυτή 
άπεσπάσθη από τής διά τής ρωσσοτουρκικής προκαταρκτικής συνθήκης ει
ρήνης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου (τής 3ης Μαρτίου 1878) ιδρυόμενης Μεγάλης 
Βουλγαρίας μόνον και μόνον χάριν τών εν αυτή από αιώνων διαβιοΰντων 
συμπαγών ελληνικών πληθυσμών. ‘Όταν εις τό Βερολίνειον Συνέδρων τής 
ειρήνης συνεζητεΐτο ή τροποποίησις τής συνθήκης ταΰτης τοΰ Αγίου Στεφά
νου, δ λόρδος Σώλσμπερυ έδήλωσε τά εξής (συνεδρ. 17 Ίουν. 1878, πρωτόκο?.- 
λον 2ον) : «Τό μάλλον εκπληκτικόν αποτέλεσμα τών σχετικών προς τήν Βουλ
γαρίαν άρθρων τής συνθήκης τοΰ Αγίου Στεφάνου είναι, ότι υποβιβάζει τήν 
Τουρκίαν μέχρι τοΰ επιπέδου άπολΰτου εξαρτήματος έναντι τής Δυνάμεως 
ήτις επέβαλε τήν συνθήκην... Υπάρχει όμως φόβος καί άλλων κίνδυνων όχι 
όλιγώτερον σπουδαίων. 'Π  ελληνική φυλή, ή όποια κατοικεί εις πλεισια δοα 
μέρη τής νέας Βουλγαρίας ϋ~ά νποταχΰή εις σλανικήν πλειονότητα, αι μετά 
τής οποίας- σχέσεις της δεν είναι καθόλου φιλικαί, ώς δε νπέβαλον ήδη εις 
τήν κρίσιν τον Συνεδρίου, είναι πιϋανόν, ότι ή ελληνική γλώσσα &ά έξαφανί· 
σϋ·7ή και ή ελληνική φυλή #ά άπορροφηϋή». (La race grecque, qui liabite 
de nombreux endroits de la nouvelle Bulgarie, sera asujettie a une 
minorite slave avec laquelle ses relations lie sont guere amicales, et 
comme j’ai deja soumis a I’apprecication du Congres, il est probable 
que la langue grecque disparaitra e tque  la race grecque sera absorbee).

Λόγοι αληθώς προφητικοί οί όποιοι έπρόκειτο νά πραγματοποιηθούν 
τόσον συντόμως ! 1

1) Τήν ετυμολογίαν ταΰτην τής «Ρούμελης» δέχεται και ό ’Αλβανός τό γέ
νος, άρα γνώστης τών ρουμελιώτικων πραγμάτων, Τούρκος λεξικογράφος Σεμσεδ- 
δίν Σαμή βέης (Φράσαρης), συγγραφεύς τής περί τό 1890 έκδοθείσης εξάτομου τουρ
κικής ’Εγκυκλοπαίδειας «Καμούς-ούλ άλιάμ» (τόμ. 3ος, σελ. 2376).
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«Έκτος τοΰτου, ελεγεν ό λόρδος Σώλσμπερυ, ή παραδοχή επ'ι των 
παραλίων του Αιγαίου νέας ναυτικής δυνάμεως δεν θά ήδυνατο νά γίνη δε
κτή χωρίς ζωηρόν αίσθημα λύπης υπό των γειτονικών τής Μεσογείου Δυνά
μεων». Και κατέληγεν ό "Αγγλος πληρεξούσιος εις την έξης πρότασιν :

«1, ΈΙ φόρου υποτελής αυτόνομος ηγεμονία τής Βουλγαρίας θα πε- 
ριορισθή εις τό μέρος τής Τουρκίας τό κείμενον βορείως του Αίμου (των 
Βαλκανίων).

»2. Ή  επαρχία τής Ρούμελης (Ρωμυλίας) και παν άλλο έδαφος νο- 
τίως των Βαλκανίων θά τελούν υπό τήν άμεσον πολιτικήν και στρατιωτικήν 
εξουσίαν τοΰ Σουλτάνου, λαμβανομένης πόσης αναγκαίας προφυλάξεως, όπως 
ή ευημερία των πληϋυσμών περιψρουρηϋή <5ι’ επαρκών εγγυήσεων διοικητι
κής αυτονομίας ή και3 άλλον τρόπον·» ‘).

Τάς εγγυήσεις ταΰτας ένόμισαν δτι έξησφάλισαν αί τότε εξ Μεγάλαι 
εΰρωπαϊκαί Δυνάμεις διά τοΰ «'Οργανικού Καταστατικού Χάρτου (Statut 
Organique) τής Ανατολικής Ρωμυλίας» τής 26 ’Απριλίου 1879 2). 'Ο Κα
ταστατικός δ'μως οΰτος Χάρτης έμεινεν από τής πρώτης στιγμής τής έκδό- 
σεώς του γράμμα νεκρόν. Ά π ’ εναντίας οΐ ελληνικοί και τουρκικοί πληθυ
σμοί, υπέρ των οποίων προεβλέποντο αί εγγυήσεις τής αΰτοδιοικήσεως, ύπε- 
βλήθησαν εις παντός είδους διωγμούς 8).

’Ήδη από τοΰ Σεπτεμβρίου 1878 δ εν Φιλιππουπόλει πρόξενος τής 
Μεγάλης Βρεττανίας ελεγεν εις έκθεσίν του προς τον Sir Drummond Wolff, 
αντιπρόσωπον τής Μεγ. Βρεττανίας εν τή διεθνή επιτροπή, εις τήν οποίαν 
ειχεν άνατεθή ή σύνταξις τοΰ Καταστατικού Χάρτου :

«Οί Τοΰρκοι άπετέλουν τό 1875 τό εν τρίτον τοΰ πληθυσμοΰ. Σήμε
ρον ήλαττοόθησαν κατά τό εν τρίτον. ’Αλλά οΐ διωγμοί, είς τους οποίους θά 
έκτεθοΰν μετά τήν ειρήνην, θά τους ελαττώσουν ακόμη περισσότερον. Προ- 
κειμένου περί των 'Ελλήνων, ή συμμετοχή των είς τήν διοίκησιν είναι μη
δαμινή. Αί περιουσίαι των (εργοστάσια κ λ.π.) υποβάλλονται είς κατασχέσεις 
ή πυρπολοϋνται υπό βουλγαρικών συμμοριών...»

Ή  κατάστασις των Ελλήνων και των Τούρκων τής ’Ανατολικής Ρω
μυλίας άπέβη κρισιμωτέρα μετά τήν άποχώρησιν των ρωσικών στρατευμά
των κατοχής καί ευθύς από τής ενάρξεως τής εφαρμογής τοΰ Καταστατικοΰ 1

1) Βλέπε σχετικά έκ τοΰ πρωτοτύπου των πρωτοκόλλων τοΰ Βερολινείου Συ
νεδρίου εν: Gabriel Noradoanghian. Recueil d’ actes internationaux de l ’Em- 
pire Ottoman, Paris 1903, Τόμ. 4, σελ. 12, 21 κ. έφ.

2) Βλεπε G. F. de Martens. Ν . R. G., 2e serie. Vol. V, p. 72—249.—R e
cueil officiel d ’ltalie, Vol III, p. 182.

3) Βλέπε Φωτίου, επισκόπου Είρηνουπόλεως : Επίσημα έγγραφα και ιστό· 
ρικαι σημειώσεις περί τής βουλγαρικής πολιτικής καί των βουλγαρικών κμκουργιών 
πρός εξόντωσιν τοΰ Ελληνισμού τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας (1878—1914)1



Ή  ελληνική Θράκη 149

Χάρτου. Οί “Ελληνες ήσαν πληρέστατα διατεθειμένοι νά συνεργασθοΰν μετά 
των Βουλγάρων διά την ευημερίαν τής κοινής των πατρίδος 3). Άλλ’ οί 
Βούλγαροι παρεβίασαν τον Καταστατικόν Χάρτην από τής πρώτης ημέρας 
τής εφαρμογής του. Ή  άνάγνωσις του υπό ημερομηνίαν 16/28 Μαΐου 1879 
φερμανιού, διά του οποίου διωρίσθη δ Βούλγαρος τό γένος ’Αλέξανδρος 
Βογορίδης (Άλέκο πασάς) 2) ώς γενικός διοικητής, και ελληνιστί παρελείφθη 
κατά παράβασιν ρητής διατάξεως τοϋ Χάρτου. Γην επιούσαν νέα παραβίασις 
τοΰτου : Οΰδείς "Ελλην διωρίσθη εις τό Συμβούλιον των Διευθυντών (επέχον 
τόπον υπουργικοί) συμβουλίου).

’Από τής στιγμής εκείνης ή ιστορία τής αυτονόμου ’Ανατολικής Ρω
μυλίας, ήτις παρεδόθη εις τούς Βουλγάρους υπό διεθνή επίβλεψιν, είναι 
ατελεύτητος σειρά διωγμών τού ελληνικού στοιχείου. ’Ιδού τι εγραψε σχετι- 
κώς ό γενικός πρόξενος τής Μεγάλης Βρεττανίας εις τον υπουργόν τών εξω
τερικών μαρκήσιον Σώλσμπερυ 3) :

«Ή  κατάστασις τών κατοίκων τού Καβακλή είναι αφόρητος. ”Αν και 
ό νομός οΰτος είναι καϋαρώς ελληνικός, μόνος δ διοικητής είναι 'Έλλην. Οί 
ά?νλοι δημόσιοι υπάλληλοι, πολίτικοι και στρατιωτικοί, οί δικασταί, αστυνό
μοι, γραφείς, τελωνοφύλακες, δημόσιοι εΐσπράκτορες, είναι δλοι Βούλγαροι. 
Κατέχοντες ούτω πολιτικός καί στρατιωτικός θέσεις, διαπράττουν παν δ,τι 
δύναται νά φαντασθή κανείς εις βάρος τών Ελλήνων χωρικών...»

'Η  εκθεσις αναφέρει κατόπιν συγκεκριμένος περιπτώσεις διωγμών, 
νοσφισμών, επιθέσεων κατά ναών καί μοναστηρίων, μέτρων έκβουλγαρι- 
σμού κτλ. Μή γράφοντες ενταύθα είδικώς περί ’Ανατολικής Ρωμυλίας, δεν θά 
παραθέσωμεν την ιστορίαν τών διωγμών τούτων, ουδέ τών τραγικών γεγο
νότων τού 1906 καί τής συνεχείας αυτών μέχρι καί πέραν τού παγκοσμίου 
πολέμου τού 1914 4)· Θά περιοριοθώμεν ενταύθα εις τό νά εξάρωμεν την ελ
ληνικότητα τών κυριωτέρων πόλεων τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας,

Καί πρώτον έχομεν την Φιλιππούπολιν, πόλιν «έλληνικωτάτην», ώς 
έλεγεν εν Κωνσταντινουπόλει προς τον γράφοντα την άνά χεϊρας μελέτην δ 
Έξαρχος τών Βουλγάρου ’Ιωσήφ (τό 1910).

Την ελληνικότητα τής Φιλιππουπόλεως άνεγνώρισε τό ιδρυτικόν 
φερμάνίον τής Βουλγαρικής Εξαρχίας (δηλαδή τής ανώτατης εκκλησιαστικής 
αρχής τής Βουλγαρίας) τής 11 Μαρτίου 1870. Εις τό επίσημον τούτο τουρ- 1

1) Βλ. εφημερίδα «Φιλιπποΰπολις» (έλληνογαλλικήν) τής 11 ’Απριλίου 1879, 
αριθμός 2 1 .

2) "Αν καί τυχών μορφώσεως ελληνικής, ό Βουλγαρότουρκος οΰτος πασάς 
έχενετο απηνής διώκτης τοϋ Ελληνισμού έν ’Ανατολική Ρωμυλία.

3) Βλ. ’Αγγλικήν Κυανήν Βίβλον, Τουρκία 1880, αριθ. 5, σελ. 76.
4) Βλ. Πολ. Παπαχριστοδονλον : Ή  καταστροφή τοΰ Βορειοθρακ ικοΰ ελ

ληνισμού, Άθήναι 1947,
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κικόν έγγραφον, τό όποιον έθεωρήθη ώς θρίαμβος των Βουλγάρων καί του 
στρατηγού Ίγνάτιεφ, τοϋ γνωστού πανσλαυιστού πρεσβευτού της Ρωσίας έν 
Κων]πόλει, λέγεται εις τό ΙΟον άρθρον, εν τη απαριθμήσει των υπό την 
βουλγαρικήν Εξαρχίαν τελουσών επαρχιών: «...ή Φιλιππούπολις (δηλαδή ό 
νομός, σημ. τοΰ συγγραφέως), πλήν τ ή ς  πόλεως τής Φιλιππουπόλεως».

Τό ίδιον φερμάνιον αναγνωρίζει την ελληνικότητα τής Βάρνης και εί
κοσι περίπου χωρίων επί τής παραλίας τής Μαύρης Θαλάσσης μέχρι Κων- 
στάντζης, εξαιρούν ταύτα έκ τής δικαιοδοσίας τής βουλγαρικής Εξαρχίας και 
λέγον ρητώς «ιών οποίων οι κάτοικοι δεν είναι Βούλγαροι».

Επίσης εξαιρούνται κατά τό αυτό φερμάνιον αΐ πόλεις (κασαμπα 
τουρκιστί) *Αχιρλή καί Μεσημβρία, προς ταύταις τά χωρία των παραλίων έκ 
τοϋ καζά (ύποδιοικήσεως) Σωζονπόλεως. Επίσης έκ ιοϋ νομού Φίλιππον- 
πόλεως, ή πόλις (κασαμπα) τής Στενιμάχον, τά χωρία Κοκμονάν, Βοδενά,
*Αρναούτκιο'ί, Παναγιά, Αάοκοβο, * Αυχλανί, Παιζίκοβο, Βελααιίτσα, ώς καί 
at μοναΐ τοϋ Πατσκόβον, τών Αγίων  Ά» αργύρων, τής 'Αγίας Παρασκευής 
καί τοϋ 'Αγίου Γεωργίου ‘).

Έ κ  τής πόλεως τής Φιλιππουπόλεως εξηρεΐτο μόνον ή συνοικία Πα
ναγίας, «άλλ’ δσοι εκ τών κατοίκων του δεν θά ήθελαν νά ύπαχθώσιν εις την 
βουλγαρικήν ’Εξαρχίαν, θά είναι από τής άπόψεως ταΰτης απολύτως ελεύθε
ροι». "Ωστε οί Βούλγαροι, εϊδικώς δέ ή βουλγαρική κυβέρνησις, εκδιώξαν- 
τες, προπηλακίσαντες και δή και κακοποιήσαντες τούς Μητροπολίτας Βάρνης, 
Άγχιάλου και Φιλιππουπόλεως, παρεβίασαν όχι μόνον τον ’Οργανικόν Χάρ
την τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, όχι μόνον τά δίκαια τών μειονοτήτων, αλλά 
καί αυτό τό ιδρυτικόν φερμάνιον τής Εξαρχίας των ! ’Έπρεπε όμως νά 
εκλείψη ή ελληνικότης τής Φιλιππουπόλεως, τής Στενιμάχου, τής Μεσημ
βρίας, τής Άγχιάλου, τοϋ Πύργου και τόσων καί τόσων άλλων εμπορικώς, 
οίκονομικώς καί εκπολιτιστικώς άνθοΰντων κέντρων τού Ελληνισμού, καί 
προς τούτο οΐ Βούλγαροι προσέτρεξαν εις τά βιαιότερα καί βαρβαρότερα 
ένστικτα τής φυλής των.

Ιδού εν συντομίφ μία άμυδρά εΐκών τής έλληνικότητος τών κέντρων 
τούτων. Εις τήν Φιλιππούπολιν, ίδρυθεϊσαν, ώς γνωστόν, τώ 334 π, X. υπό 
τού βασιλέως Φιλίππου Β', πατρός τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, ύπήρχον : ή 
έδρα τού Έλληνας Μητροπολίτου μετά 6 μεγάλων ναών καί πολλών μικρο- 
τέρων εκκλησιών, προς δέ 2 διδασκαλεία, έν άρρένων καί έν θηλέων, τά λε
γάμενα «Ζαρίφεια Διδασκαλεία», έχοντα καί δύο οικοτροφεία, άπαντα ίδρύ- 1

1) Βλ. γαλλικόν κείμενον τοΰ φερμανιού έν: Gabriel Noradounghian : Re- 
cuell d’Actes internationaujj de l’Empire Ottoman, Τόμ, 3ος σελ. 295. "Αξιόν 
σημειώσεως είναι ότι ό Γαβριήλ Νοραδουνκιάν, ’Αρμένιος τό γένος, ήτο νομικός 
Σύμβουλος τής 'Υψηλής Πύλης καί κατόπιν 'Υπουργός. Σημειωτέον δέ ότι τά άνα- 
φερόμενα χωρία μεταφράξομεν ώς έχουν έν τφ γαλλικφ κειμένφ.
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ματα τοΰ μεγατίμου ευεργέτου του έν Τουρκία ελληνισμού Γεωργίου Ζα
ρίφη, μεγαλοτραπεζίτου εν Κωνσταντινουπόλει, προς δέ εν γυμνάσιον άρρέ- 
νων και εν θ η λέων και 27 σχολαι πρωτοβαθμίου έκπαιδεύσεως, από νηπια
γωγείων μέχρις εξαταξίων αστικών σχολών ').

Τά άλλα κέντρα τής ελληνικής μορφώσεως ως και τής οικονομικής, 
εμπορικής και βιομηχανικής δράσεως έν τή ’Ανατολική Ρωμυλία ήσαν :

1 . Ή  Στενίμαχος και τά περίχωρα (Βοδενά, Κοΰκλαινα, "Αρβανιτο
χώρι). Κατά την βουλγαρικήν στατιστικήν τοΰ 1885, ό πληθυσμός αυτής 
άνήρχετο εις 10.000 "Ελληνας καί μόνον 2.500 Βουλγάρους. Έ ν  Στενιμάχω 
έλειτουργουν 8 ελληνικά σχολεία μέ 1.500 μαθητάς άμφοτέρων τών φυλών. 
Τάς σχολάς ταύτας συνετήρει ή ορθόδοξος ελληνική κοινότης Στενιμάχου 
δΓ ιδιωτικών προσφορών τών μελών της, ως καί διά δωρεών καί κληροδο
τημάτων. Ύπήρχον επίσης 12 ελληνικοί ναοί καί περί τάς 50 μικρότεραι έκ- 
κλησίαι, ως καί 4 μοναστήρια, τών οποίων to σπουδαιότερον ήτο τό τοΰ 
Βατσκόβου, κτισθέν υπό τοΰ αΰτοκράτορος "Αλεξίου Α'τοΰ Κομνηνοΰ (1081— 
1118). Έλληνικαί κοινότητες καί σχολαι ύπήρχον καί εις τάς ανώτερα) άνα- 
φερομένας κώμας τών περιχώρων.

2. Τό Χάσκιοϊ. Ειχεν ορθόδοξον ελληνικήν κοινότητα.
3. Τό Μουσιαφά Πασά (μετονομασθέν υπό τών Βουλγάρων εις Σβι- 

λενγράδ). Καί ένταΰθα έλειτούργει ορθόδοξος ελληνική κοινότης.
4. Τό Καβακλή μετά τών περιχώρων. Ή  περιοχή του περιελάμ- 

βανε 60 χωρία μέ πληθυσμόν 50.000, έκ τών οποίων 35.000 Έλληνεςι 
10.000 Τούρκοι, καί μόνον 5.000 Βούλγαροι. Επίσημος γλώσσα καί εις 
αυτά ακόμη τά δικαστήρια ήτο ή ελληνική. Καί έν τή περιοχή τοΰ Καβακλή 
έλειτουργουν πολλά ελληνικά σχολεία, ύπήρχον δέ καί πολλαί ορθόδοξοι ελ
ληνικά! έκκλησίαι 2). Τήν ελληνικότητα τής περιοχής αυτής δεικνύει καί τό 
γεγονός, δτι επί μίαν πενηκονταετίαν—προ τών ανθελληνικών δια)γμών τοΰ 
1906—ή επαρχία αυτή άπέστελλεν "Ελληνας βουλευτάς εις τήν βουλγαρικήν 
Σοβράνιε (Βουλήν). Ό  τουρκικός π?νηθυσμός έξετοπίσθη βαθμιαίας άντικα- 
τασταθείς ύπό Βουλγάρων. Τό ελληνικόν όμως στοιχεϊον παρέμενε συμπαγές 
μέχρι τοΰ 1906, άνερχόμενον εις 35.000 αγνούς "Ελληνας έγκατεστημένους εις 
Καβακλή καί εις τάς κώμας καί τά χωρία τών περιχώρων (Καρυαί, Μέγα 
καί Μικρόν Μοναστήριον, Σιναπλί, Δράμαλι, ”Ακ - μπουνάρ, Δογάνογλου, 
Τσουκούρ - κιοϊ, Μέγα καί Μικρόν Βογιαλίκιον καί Μουραδανλί). Οϊ Κα' 
βακλιώται "Ελληνες μετηνάσιευσαν κατά τήν από 1906 μέχρι τοΰ 1925 χρο- 1

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Λαογρ, Θησ. τόμ. ΙΓ’ Σ . Άνζωνιάδου : Εκπαιδευτικά 
Φιλιππουπόλεως.

ιλ) Βλ. Πολ. Παπαχριστοδονλου : Ή  καταστροφή τοΰ Βορειοθρακικοϋ ‘Ελ
ληνισμού 1917.
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νίκην περίοδον εις Ελλάδα. ‘Υπολείπονται όμως ακόμη μερικοί εμφανιζό
μενοι ώς Βούλγαροι.

5. Ύάμπολις και Αετός. "Ανέκαθεν ελληνικά! περιοχα! μετά οργα
νωμένων ελληνικών κοινοτήτων.

6. Πύργος καϊ Σωζούπολις μετά τής ένδοχώρας των. Ή  Σωζόπολις 
ή Σωζούπολις είναι ή αρχαία "Απολλωνία, αποικία των Μιλησίων, ίδρυ- 
θεΐσα περ! τό 600 π. X. Ό  δέ Πύργος είναι πόλις νεωχέρα, ιδρυθεϊσα υπό 
άποίκων εξ "Αγχίαλου, Σωζουπόλεως, Μεσημβρίας και των περιχώρων. Είχε 
ελληνικήν σχολήν και ορθόδοξον ναόν. Ή  εκεί ελληνική κοινότης ήτο αν
θούσα, οι δέ "Ελληνες κάτοικοι, άσκοϋντες τό έμπόριον των σιτηρών, ήσαν 
εύποροι *).Ό Έλλην Μητροπολίτης "Αγχιάλου ήτο συγχρόνως και Μητροπο
λίτης Π ΰργου.

7. " Αγχίαλος. "Αρχαία αποικία τών Μιλησίων, ιδρυθεϊσα περί τό 
500 π. X. Προ τών ανθελληνικών διωγμών του 1906 είχεν ελληνικόν πληθυ
σμόν άνερχόμενον εις 6.000. Ή  έκεΐ ορθόδοξος ελληνική κοινότης συνετήρει 
3 σχολάς άρρένων και θηλέων μέ 650 μαθητάς και μαθήτριας. Ειχεν ελλη
νικόν αθλητικόν σύλλογον, βιβλιοθήκην και άναγνωστήριον και 1 εσπερινήν 
σχολήν, προς δέ 4 ναούς και πολλάς μικροτέρας εκκλησίας, έτι δέ και τήν 
διάσημον ορθόδοξον ελληνικήν μονήν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου.

8. Μεσημβρία μετά τών περιχώρων (Ράβδα, Τζίμος, Αίμος, "Ασπρος, 
Μπάνια, Κόζιακος). Ή  πόλις ήτο κατά τάς πρώτας δεκαετίας τού ΙΘ' αΐώ- 
νος άγνώς ελληνική, ως μαρτυρεί ό τότε λοχαγός, κατόπιν δέ Γενικός Ε π ι 
τελάρχης τού Γερμανικού Στρατού κατά τον Γαλλο-Γερμανικόν πόλεμον τού 
1870—71 Χέλμουτ φόν Μόλτκε, εις τό υπό τον τίτλον «Briefe iiber Zu- 
stande und Begebenlieiten in der Tiirkei (Έπιστολαϊ περί τής καταστά- 
σεως και γεγονότων εν Τουρκία) βιβλίον του, έκδοθέν τό 1843. Τό 1925 
ειχεν ακόμη 4000 "Ελληνας διατηρούντας δ σχολάς και 6 εκκλησίας. Ελλη
νικά! Κοινότητες, διατηρούσαι σχολάς κα! εκκλησίας ύπήρχον κα! εις τάς 
κώμας κα! τά χωρία τών περιχώρων.

9. * Αγαϋ-ούπολίς (ή Άγα&όπολις) κα! Βασιλικός μέ ένδόχωραν αρι
θμούσαν 10 κώμας κα! χωρία μέ ελληνικόν πληθυσμόν 2000 κα! πλέον ψυ
χών.Ή "Αγαθούπολις, καλουμένη κατά τήν αρχαιότητα Αύλικύν Τείχος, κεΐ- 
ται εις άπόστασιν 8 χλμ. από τών σημερινών τουρκοβουλγαρικών συνόρων. 
5Ητο ή έδρα εκκλησιαστικής επαρχίας περιλαμβανοΰσης τήν "Αγαθουπολιν, 
τον Παλαιόν Βασιλικόν, τον Νέον Βασιλικόν, τό Κωστή, τό ΙΤροδίλοφον, 
τό Καλαντζάκι, τήν Βαρβάραν, τό Πετρινάκι, τό Ούλγαρο κα! τό Ράζβι ώς 
κα! άλλα χωρία πέραν τού ποταμού Άρέσβου (σήμερον Ρέζβαγια) έπ! τουρ
κικού εδάφους τής "Ανατολικής Θράκης.

1) Βλ. Θρακικά, τ. Γ' σ. 150 —171, Μ. Κωνοταντινίδη : Σωζούπολις κα!
Μεσημβρία Μ. Κωνοταντινίδη, έκδοσις έπιμελεία Γ. Μέγα, Άΰήναι 1947.
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Έ κ των ανωτέρω δέκα χωρίων τα 6 πρώτα ήσαν καθαρώς ελληνικά 
άριθμοΰντα 2000 οικογένειας. Έ κ  των ύπολειπομένων τεσσάρων τά 2 πρώτα 
ήσαν μικροί βου?νγαρικοί συνοικισμοί μέ 50 οικογένειας έκαστος, τά δε 2 
τελευταία τουρκικά. Το βουλγαρικόν στοιχεΐον άντεπροσώπευε τά 5 °/0 μονον 
τοΰ δλου πληθυσμού.

Ή  Σωζούπολις και ή Άγαθούπολις ήσαν έδρα του εις τό Οικουμε
νικόν ΓΙατριαρχειον ύπαγομένου'Έλληνος μητροπολίτου Σωζο-’Αγαθουπόλεως.

10. ’Ορτάκιοϊ (εκκλησιαστική επαρχία Λιτίτσης), Καί ένταϋθα υπήρχε 
πλούσια ελληνική κοινότης συντηρούσα σχολάς και εκκλησίας.

Την δΰναμιν και την σπουδαιότητα τοΰ Ελληνικού στοιχείου τής 
'Ανατολικής Ρωμυλίας άνεγνώρισε και ή εξ αντιπροσώπων τών τότε έξ Με
γάλων Δυνάμεων άποτελουμένη Διεθνής Επιτροπή, εις τήν οποίαν άνετέθη 
τό 1879 ή εκπόνησις τοΰ Καταστατικού Χάρτου τής αυτονόμου ταυτης επαρ
χίας. Συζητουμένου τότε τοΰ 22ου άρθρου τοΰ Χάρτου τούτου, άφορώντος 
τήν επίσημον αΰτοϋ γλώσσαν, ό αντιπρόσωπος τής Αυστροουγγαρίας βαρώ- 
νος Κάλλαϋ ‘), είπε τά εξής, κατά τά υπό τοΰ Βουλγάρου Τβάν Ματζάρωφ 
εκδοθέντα πρακτικά τών συζητήσεων τής επιτροπής, τής οποίας ήτο γραμ- 
ματεΰς : «Επιμένω, δπως παραλλήλως μετά τής βουλγαρικής και τουρκικής 
άναγνωρισθοΰν τά αυτά δικαιώματα (δηλαδή τής άναγνωρίσεως αυτής ως 
επισήμου γλώσσης) και εις τήν 'Ελληνικήν. Καί. τοΰτο δχι μόνον διά τούς 
υπό τοΰ συναδέλφου μου, τοΰ αντιπροσώπου τής ’Αγγλίας, άναφερθέντας 
λόγους, καθ’ οΰς ή Ελληνική Εκκλησία έδέσποζε τής χώρας ταυτης (τής 
Ανατολικής Ρωμυλίας) επί, αιώνας, άλλα καί διότι οΐ "Ελληνες έχουν εν
ταύθα πολιτισμόν πνευματικόν καί μορφωτικόν πολύ σπουδαιότερον παρ’ 
δσον οί Τούρκοι καί οΐ Βούλγαροι. Τά σχολεία των είναι πολύ ανώτερα 
κατ’ αριθμόν από τά τών δύο άλλων εθνικοτήτων. Δεν επιθυμώ νά εξετάσω 
ποΰ οφείλεται τοΰτο, είναι δμως γεγονός, δη οί “Ελληνες είναι δχι μόνον 
φορείς πολιτισμού, άλλά καί κατέχουν δλα τά προσόντα προς μετάδοσιν τοΰ 
πολιτισμού των εις αλλονς. Διά τον λόγον τούτον δεν ΰά ητο όρϋ·ον νά 
άγνοηϋη τοΰτο. ’Ά ν  επομένως άπεφασίζομεν νά άποκλείσωμεν την ‘Ελληνι
κήν γλώσσαν, ϋά διεπράτιομεν διπλήν αδικίαν, πρώτον εναντίον αυτών τών 
ιδίων καί δεύτερον εναντίον ολοκλήρου τής χώρας ταύτης» (τής ’Ανατολι
κής Ρωμυλίας).

Κατόπιν τών παρατηρήσεων τούτων προσετέθη εις τό 22ονίάρθρον 
τοΰ Καταστατικού χάρτου ή διάταξις, καθ’ ήν καί ή Ελληνική γλώσσα θεω- 1

1 ) Ό  Benjamin Kallay, Ούγγρος τό γένος, διατελέσας γενικός πρόξενος 
τής Αυστροουγγαρίας έν Βελιγραδίψ καί κατόπιν υπουργός τών ‘Εξωτερικών καί 
τών Οικονομικών, ήτο ελληνομαθής, μεταφράσας εις τήν γερμανικήν^τά ποιήματα 
τοΰ Όρφανίδου, έγραψε δέ καί άρίστην Ιστορίαν τοΰ Σερβικοΰ έθνους. Περιηγήθη 
ολόκληρον τήν Βαλκανικήν χερσόνησον καί τήν Τουρκίαν.
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ρείται ώς μία ιών κυριωτέρων γλωσσών της χώρας, χρησιμοποιούμενη, εξ 
ΐσου ώς και ή βουλγαρική καί ή τουρκική, εις δλας τάς μετά των αρχών 
σχέσεις, αί όποΐαι και καθορίζονται λεπτομερώς ')· Τό 77ον άρθρον μάλιστα 
καθορίζει, δτι ή ελληνική θά έχρησιμοποιεαο και εις τάς συζητήσεις τής 
Γενικής Συνελεύσεως.

"Ολα δμως αυτά άνετράπησαν διά τής αιφνιδιαστικής και πραξικο
πηματικής καταλήψεως τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας υπό τών Βουλγάρων κατά 
παραβίασιν κατάφωρον ούχί ενός ή δυο άρθρων, αλλά ολοκλήρου κεφαλαίου 
τής Συνθήκης του Βερολίνου. Ή  διπλωματία τών δυτικών ευρωπαϊκών Δυ
νάμεων έπέδειξε τότε παράδοξον ανοχήν απέναντι τής Βουλγαρίας και ανε
ξήγηταν αυστηρότητα προς τήν Ελλάδα, όταν μετά εξ μήνας άπεπειράθη νά 
προβή εις ένεργείας προς άποκατάστασιν τής διαταραχθείσης ισορροπίας τής 
Βαλκανικής Χερσονήσου. ’Ασφαλώς δμως αί έν λόγιο ευρωπαϊκοί Δυνάμεις 
θά μετενόησαν διά τήν απέναντι τής Βουλγαρίας έπιδειχθεΐσαν ανοχήν. Οΐ 
Βούλγαροι, αντί νά διατηρούν ίχνος έστω ευγνωμοσύνης προς τούς προστά- 
τας των τούτους, έπρόδωσαν αυτούς τό 1915 καί τό 1941, ταχθέντες καί 
κατά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους εις τό πλευρόν τών φασισιο-ναζιστών 
εχθρών τής άνθρωπότητος. ’Ακόμη δέ χειρότερον τούς προδίδουν από τού 
1944. Δυστυχώς τήν ιδίαν ανοχήν έδειξαν αί Δυτικαί Δυνάμεις καί δταν οΐ 
Βούλγαροι ήρχισαν τούς άπαισιωτάτους εκείνους διωγμούς κατά τών έν τή 
’Ανατολική Ρωμυλία υπολειμμάτων τού Ελληνισμού. Δεν ήτο δλιγωτέρα ή 
ανοχή αύτη καί έναντι τών άνηκούστων κακουργιών τών Βουλγάρων έν Μα
κεδονία κατά τά ετη τής βουλγαρογερμανικής κατοχής τών ετών 1916—18. 
Τά εγκλήματα εκείνα έμειναν ατιμώρητα. Ούτε δέ καί έπλήρωσαν οΐ Βούλ
γαροι έστω καί έν λεπτόν από τά δισεκατομμύρια τών έπανορθτοσεων, αΐ 
οποΐαι έπεβλήθησαν εις αυτούς διά τής συνθήκης τού Νεϊγύ (1919), ακόμη 
δέ δλιγώτερον διά τάς υπό τής συνθήκης ειρήνης τού 1946 προβλεπομένας. 
Ή  ανοχή ακριβώς αυτή ένεθάρρυνε τούς Βουλγάρους ε’ις τό νά διαπράξουν 
νέας άνηκούστους ωμότητας, όταν, παρακολουθούντες ώς ΰαιναι καί θώες, 
εΐσώρμησαν καί αυτοί εις τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν. Δυστυχώς ή αυτή 
ανοχή, μεταβληθεΐσα εις εύμένειαν, επικρατεί καί σήμερον.

”Ας εύχηθώμεν τουλάχιστον νά κατενόησαν επί τέλους αί σήμερον 
διοικούσαι τον κόσμον Δυνάμεις τού Ο Η.Ε. δτι είναι ανάγκη νά ληφθούν 
εγγυήσεις έξασφαλίζουσαι τό δτι οΐ Βούλγαροι δεν θά έπαναλάβουν τά ’ίδια 
εις τό μέλλον. Καί αυτό δεν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή εΐμή μόνον διά τής 
μεθοριακής διαρρυθμίσεως, τήν οποίαν ζητεί ή Ελλάς εις τά βόρεια σύ
νορα τής Θράκης. 1

1) Τότε έξετυπώθησαν καί γραμματόσημα φέροντα είς τρεις γλώσσας «Άνα- 
τολική Ρωμυλία» .
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΖ'

Ή  Θράκη κατά τήν γέρμανοβουλγαρικήν κ α το χή ν .— Ή  νέα 
βουλγαρική  προδοσία και επ ιβο υ λή .  — Β ουλγαρικαΙ πιέσεις  
και ά πόπειρα ι έκβουλγαρισμοϋ τοϋ έλληνικοϋ πληέλυσμοϋ τής 
Θράκης. — Τό Σ υνέδρ ιον  τής ειρήνης των Παρισίων ( 1 9 4 Θ — 
1 9 4 7 )  άποκρούει τάς βουλγαρικάς άξ ιώ σεις .— Ή  Θράκη π ά 

λιν ελληνική.

Ή  όπισθοβουλία τής Βουλγαρίας, δταν εκ προθέσεως άφινεν εκ
κρεμές τό ζήτημα τής προς τό Αϊ,γαΐον «οικονομικής» εξόδου αυτής κα- 
τεοράνη ευθύς από των πρώτων ήμερων τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και 
ενόσφ μέν ή Ελλάς κατήγε τάς ίστορικάς νίκας τοΰ ήρωϊκοϋ Ελληνικού 
Στρατού κατά των στρατιών τού Μουσσολίνι εις τό αλβανικόν μέτωπον, ή 
βουλγαρική άλώπηξ ήκολούάει στάσιν κατ’ έπίφασιν ούδετέραν. Ά φ ’ ή: 
δμως στιγμής ό γερμανικός κολοσσός άπεφάσισε νά κατέλΟη εις τά Βαλκά
νια, δπως σώση τον κινδυνεύοντα ’Ιταλόν σύμμαχόν του από τής ολοσχερούς 
καταστροφής, ή Βουλγαρία έρριψε τό προσωπεΐον. Ό  Βούλγαρος πρωθυ- 
πουργός, Μπογδάν Φίλωφ, ό και πρόεδρος τού «Συνδέσμου τής Βουλγαρο- 
ελληνικής φιλίας», σπεύδει εις συνάντησιν τού Χίτλερ και υπογράφει μυστι
κός συμφωνίας περί συμμετοχής τής Βουλγαρίας εις τον εναντίον των ελευ
θέρων λαών τού κόσμου πόλεμον τών ναζιστοφασιστών. ’Ήδη από τής 21ης 
Δεκεμβρίου 1940 τό Γερμανικόν Γενικόν Στρατηγεΐον έξέδιδε μυστικήν δια
ταγήν, κατά τήν οποίαν «εις τον βουλγαρικόν στρατόν θέλει άνατεθή 6 ρόλος 
τής καλύψεως τών πλευρών μας εναντίον τής Τουρκίας».

Μετά έ'να και ήμισυ μήνα, τήν 5ην Φεβρουάριου 1941, ύπεγράφετο 
μυστικόν στρατιωτικόν πρωτόκολλον μεταξύ τού Γερμανού στρατάρχου φόν 
Λίστ, αρχηγού τών εναντίον τής Ελλάδος προελαυνουσών γερμανικών στρα
τιών, και τού άντιπροσοδπου τής Βουλγαρίας στρατηγού Μπρίδεφ, κανονίζον 
έν λεπτομερεία τάς αρμοδιότητας τών γερμανο-βουλγαρικών στρατευμάτων ‘ή

HI προδοσία τής Βουλγαρίας, ή τρίτη έν διαστήματι μια; γενεάς, 
συνετελεΐτο και πάλιν. HI Βουλγαρία συνεμάχει διά πολλοστήν φοράν μέ 
τούς Γερμανούς κατά τών Δυτικών Συμμάχων και τής Ελλάδος, δπως άρ- 
πάση τήν Θράκην και τήν Μακεδονίαν, χώρας έλληνικάς. Καί δ βουλγαρικός 
λαός, δ όποιος διά τρίτην φοράν διεκήρυττεν έ’ξ υστέρων δτι τον παρέσυραν 
καί τον έπρόδωσαν οί κυβερνήται του, έπανηγύριζεν. Ό  τέως πρωθυπουρ
γός Μουσάνωφ, ηγέτης τής άντιπολιτεύσεως, διεκήρυττε τήν Ι4ην Νοεμβρίου 
1941, μετά τήν είσοδον τών βουλγαρικών στρατευμάτων εις τήν Δυτικήν 1

1) ’Αρχεία δίκης Νυρεμβέργης, Φάκ. 1716, σελ. 5.
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Θράκην : «Σήμερον ή κατάστασις εν Βουλγαρία μετεβλήθη άρδην. Ό  λαός 
δικαιούται νά πανηγυρίζη δΓ αυτό. Ό  βουλγαρικός λαός χαίρει, διότι χάρις 
εις την βοήθειαν τοϋ μεγάλου γερμανικού στρατού αποκτά δλα τα άπασπα- 
σθέντα από αυτόν υπόδουλα εδάφη...»

Την Ιην Μαρτίου 1941 ό Γερμανός υπουργός των εξωτερικών, βα- 
ρώνος φόν Ρίμπεντροπ, ένεχείρισεν είς τον Φίλωφ επιστολήν, διά τής οποίας 
ύπεσχέθη την έκ μέρους τής Γερμανίας ύποστήριξιν τής βουλγαρικής άπαι- 
τήσεως περί παραχωρήσεως εις την Βουλγαρίαν όλων των άνατολικώς του 
Στρυμώνος ελληνικών εδαφών, δηλαδή τής Δυτικής Θράκης καί τής ’Ανατο
λικής Μακεδονίας. Ταύτα άναφέρονται εις τό ημερολόγιου του Φίλωφ.

Έ ν  τώ μεταξύ οί Βούλγαροι, έΗακολουθούντες τάς πιέσεις των καί 
τάς ωμότητας κατά τοΰ ελληνικού λαού τής Θράκης καί τής Μακεδονίας, 
άπεπειράθησαν νά έκβουλγαρίσουν όλους τούς κατοίκους τών ελληνικών αυ
τών εδαφών. Την 6ην Δεκεμβρίου 1942 ή βουλγαρική Έφημερίς τής Κυ- 
βερνήσεως έδημοσίευσεν αναγκαστικόν νόμον, κατά τον οποίον «...άπαντες 
οί "Ελληνες υπήκοοι οί μή δντες βουλγαρικής καταγωγής καί οί όποιοι είναι 
ακόμη εγκατεστημένοι εις τάς άπελευθερωθείσας χώρας κατά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τού παρόντος νόμου καθίστανται Βούλγαροι υπήκοοι, έκτος εάν θέ
λουν νά διατηρήσουν τήν ιθαγένειαν των, οπότε οφείλουν νά αναχωρήσουν 
έκ τού Βασιλείου τήν Ιην ’Απριλίου 1943 τό βραδύτερου...».

”Αν καί στενάζων καί πάσχων υπό τό πέλμα τού γερμανικού στρατού, 
ό ελληνικός λαός διά διαφόρων οργανώσεων του άντέδρα κατά τού αυθαι
ρέτου τούτου νόμου. Οί Βούλγαροι δμως έφήρμοζον άμειλίκτως τό μέτρου 
τών ομαδικών απελάσεων καί έκτοπισμών. Τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1942 ή 
«Ζορά» έγραφεν : «Οί 'Έλληνες έξεδιώχθησαν τώρα διά παντός από τάς 
βουλγαρικός αύτάς περιοχάς καί οί αδελφοί μας τής Θράκης επανέρχονται 
άΟρόοι είς τάς εστίας των. ζΐιά τοϋ μέσου τον εποικισμού τών περιοχών αυ
τών διά Βουλγάρων, δ όποιος εφαρμόζεται εις μεγάλην κλίμακα, και διά της 
βονλγαροποιήσεως της Δυτικής Θράκης, τά εδάφη τής Νοτίου Βουλγαρίας 
εποικίζονται διά τετάρτην φοράν». Τί κυνική ομολογία! Μάταιαι δμως καυ- 
χησιολογίαι.

'Η ελληνική Θράκη δεν ήτο δυνατόν νά έκβουλγαρισθή διά τοιούτων 
σπασμωδικών καί βεβιασμένων μέτρο.)ν. Είς μάτην ή «Ζορά» (30 ’Ιανουά
ριου 1944) διεκήρυττεν υπό τήν υπογραφήν τού καθηγητού Στάϊνωφ, δτι 
«θεωρεί τάς περιοχάς αύτάς άποτελούσας άναπόσπαστον τμήμα τής Βουλγα
ρίας,.^!) Ή το  πραγματική αυταπάτη τής αυτής έφημερίδος, δταν έγραφε 
τήν Την Μαρτίου τού αυτού έτους : «...Έν πάση περιπτώσει ή Βουλγαρία, 
διαθέτουσα στρατόν ανέπαφου, θά δυνηθή νά κρατήση τά νέα εδάφη, τά 
όποια απέκτησε, διότι ή Ελλάς δεν διαθέτει στρατόν, ό όποιος νά άντισταθή 
κατά τής Βουλγαρίας...» ’Εδάφη κατακτηθέντα χάρις εις τήν εισβολήν ιών
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Γερμανών, όπισθεν των οποίων έτρεχον και οΐ Βούλγαροι ως τσακάλια, δεν 
ήτο δυνατόν νά κρατηθούν. Τό ναζιστιχόν οικοδόμημα έτριζε πλέον και 
εχλονίζετο υπό την προέλασιν των στρατιών τής Αγγλίας και τής ’Αμερικής 
ύποστηριζομένων και υπό τής ηρωικής άντιστάσειος του ελληνικού λαού,

Άλλ’ ή Βουλγαρική αυταπάτη εξηχολοΰθει. Την 27ην ’Απριλίου 
1944 δ Βούλγαρος υπουργός των Εξωτερικών Γ. Κουλίσεφ έγραφεν εις την 
εφημερίδα «Ότετσέστβεν Φρόντ» ; «...'Η Βουλγαρία ζητεί και έχει πλεί- 
στους λόγους νά πιστεΰη, δτι θά επιστραφή εις αυτήν ή Δυτική Θράκη...»

Τό γερμανικόν δμως μέτωπον κατέρρευσε παταγωδώς κα'ι μέ αυτό 
κατεκρημνίσθησαν και τά βουλγαρικά όνειρα. Και τάς βουλγαρικός καυχη- 
σιολογίας και θριαμβολογίας διεδέχθησαν πένθιμοι θρηνωδίαι και εκκλήσεις. 
Τήν 11ην Αυγουσιου 1946 ό Νικόλα Κόστωφ, πρόεδρος τής βουλγαρικής 
«Κεντρικής Επιτροπής τής Όργανώσεως διά τήν Δυτικήν Θράκην», ελεγεν 
εις τήν «Πολίτικα» του Βελιγραδιού :

«Άναχωροϋμεν διά Παρισίους μέ τήν στερράν πεποίθησιν, ότι οΐ 
δημοκραακοΐ λαοί θά ένισχύσουν τάς δικαιολογημένος διεκδικήσεις μας. 'Η 
αποστολή μας συνίσταται εις τό νά χατατοπίσωμεν τήν δημοσίαν γνώμην 
τής Δΰσεως επί του δικαίου τών διεκδικήσεοόν μας και εις τό νά λάβωμεν 
τήν άδειαν νά έχθέσωμεν τήν άποψιν τών εκ Θράκης προσφυγών επι τοϋ 
ζητήματος τής Δυτικής Θράκης..,» Πάλιν λοιπόν οΐ πρόσφυγες εις κίνησιν !

Και εις τό Συνέδριον τής Ειρήνης, τό οποίον συνήλθε τό θέρος τοϋ 
1946 εν Παρισίοις, δ Κουλίσεφ διεξεδίκει τήν Δυτικήν Θράκην ως διέξοδον 
τής Βουλγαρίας προς τό Αΐγαΐον. Άπεδειχνΰετο οϋτω και πάλιν, ότι αΐ κατά 
καιρούς βουλγαρικοί κυβερνήσεις άπέρριπτον και τάς εύνοϊχωτέρας προσφο
ράς τής Ελληνικής Κυβερνήσεως προς επίλυσιν τοϋ άπλουστάτου τούτου 
ζητήματος, μόνον και μόνον όπως μείνη τούτο εκκρεμές και ή θύρα ανοικτή 
πρύς συζητήσεις και διεκδικήσεις. Εις αλλεπαλλήλους συνεδρίας τής Διασχέ- 
ψεως οΐ Βούλγαροι αντιπρόσωποι έπανελάμβανον εις διαφόρους τόνους τήν 
αυτήν επφδόν : Βουλγαρική διέξοδος ! Ό  πολύς Γκεόργκε Δημητρώφ, δ άν
θρωπος τής Μόσχας, τότε πρωθυπουργός τής Βουλγαρίας, ελεγεν εις τάς 
προγραμματικός δηλώσεις του τήν 29ην Νοεμβρίου 1946 :

«Ή  Κυβέρνησις θά διαθέση άπάσας τάς δυνάμεις της διά τήν ύπε- 
ράσπισιν τής χώρας και θά επίμείνη εις τήν πραγματοποίησιν τού άναμφι- 
σβητήτου δικαιώματος τής Βουλγαρίας επι τής Δυτικής Θράκης, διά τής 
δποίας θά έξασφαλισθή φυσική διέξοδος εις τό Αΐγαΐον ’).

’Άλλως όμως έδοξεν εις τό Συνέδριον Ειρήνης. Δεν ηιο δυνατόν νά 
λησμονηθούν αΐ νίκαι τοϋ 'Ελληνικού Στρατού κατά τών εισβολέων τοϋ 
1940—41, αΐ πρώται νίκαι τών Συμμάχων κατά τών Χίτλερ και Μουσσο- 1

15?

1) Έφημερΐς «Ραμποτνίτσεσκο Δέλο», Σόφιας, 29—11—1946.



Nixirjqpogoli Μοσχοποΰλου

λίνι. Δεν ήτο δυνατόν να λησμονηθούν αϊ νέαι θηριωδίαι τών Βουλγάρων 
εν Θράκη και ’Ανατολική Μακεδονία, οπού δεκάδες χιλιάδων Ελλήνων εΰ- 
ρον τον θάνατον υπό την βουλγαρικήν κατοχήν.

Ό  εκ τών άντιπροσώπτον τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής 
π. Τζέφφερσον Κέφφερυ, δμιλών κατά την συνεδρίασιν τής 12ης Σεπτεμ
βρίου 1946, ελεγε :

«...Καίτοι δεν νομίζομεν, οτι ή Βουλγαρία, μετά την ύπόθαλψιν τής 
εισβολής και μετά την εξοντωτικήν κατοχήν, εχει τό δικαίωμα νά προβάλη 
διεκδικήσεις εις τήν συνθήκην ειρήνης μετά τών νικητριών Δυνάμεων επί 
ενός σημαντικού τμήματος εδάφους μιας έξ αυτών, εν τοΰτοις ή αντιπροσω
πεία τών Ηνωμένων Πολιτειών έμελέτησε μετά προσοχής τά διάφορα έγ
γραφα, τά όποια ΰπεβλήθησαν υπό τής Βουλγαρικής αντιπροσωπείας προς 
στήριξιν τής διεκδικήσεως ταΰτης. Εις τήν αντιπροσωπείαν τών Ηνωμένων 
Πολιτειών δεν έπροΕένησαν εντΰπωσιν τά επιχειρήματα τά προβληθέντα υπό 
τής Βουλγαρικής αντιπροσωπείας προς δικαιολογίαν τής διεκδικήσεως αυ
τής... ’Από του 1924 αΐ Κυβερνήσεις τών Ηνωμένων Πολιτειών ουδέποτε 
ηΰνόησαν έπανεξέτασιν τοϋ ζητήματος τής αλλαγής κυριαρχίας επι τής χώ
ρας ταΰτης» (τής Δ. Θράκης)».

Διά τής σΐ'νθήκης ειρήνης ΓΙαρισίων τής 10ης Φεβρουάριου 1947, ή 
Δυτική Θράκη άπεδόθη εις τήν Ελλάδα. Δυστυχώ; τό Συνέδριον άπέφυγε νά 
άποφανθή επί τών δικαίων διεκδικήσεων τής Ελλάδος περί διαρρυθμίσεως 
τών βορείων συνόρων τής Θράκης κατά τρόπον έγγυώμενον τήν εδαφικήν 
αυτής ασφάλειαν, διεκδικήσεων, τάς οποίας ή Ελλάς περιώρισε κάτω και 
του ελάχιστου δυνατοί ορίου. Τό ζήτημα τοϋτο παραμένει ανοικτόν και 
ασφαλώς θά δεήση ν’ άπασχολήση τήν προσοχήν τών Μεγάλων Δυνάμεων 
εις μελλοντικά; συζητήσεις επί τών ζητημάτων τής ασφαλείας τής Βαλκανι
κής Χερσονήσου καί τής εναντίον αυτής απειλής τοΰ Πανσλαυισμοΰ ή 
παμπολσεβικισμοΰ.
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Άρκαδιούπολις 67
Άρριανός 22, 62
Άρτεμις 50
Ά σέν Α' 10
Άσέν Β' 10
Άσπάρουχ 9, 17
Αττίλας 63, 67
Αύγούστα Τραϊανή 64
Αύρηλιανός 65
Αυστροουγγαρία 76
Ά χαπί 49
ΆχΙ-Τσελεμπή 73
ΆχρΙς 9
Βαλκανικόν Κομιτάτον 86, 94 
Βαλκανικοί πόλεμοι 72, 76 
Βάρνα 55, 114, 150 
Βασίλειος 69, 70 
Βέδα σλαυική 16, 17 
Βελιγράδιον 67 
Βελλαί Κάρολος 83, 87 
Βενδίς, Βενδίδεισ 56 
Βενελΐν Γιοΰρο 15 
Βέργη 50
Βερκόβικ Στέφανος 16, 17 
Βερολίνειον Συνέδριον 104, 106, 147 
Βέρμιον όρος 7, 46 
Βερόη 8, 65
Βερολίνου (συνθήκη) 11. 76 
Βερσαλιών (συνθήκη) 14,
Βησσοϊ 56 
Βίμλανδ 51 
Βιζύη, 64, 80, 105 
Βιζβίζης, Βιζβίζαινα 75 
Βιθυνία 26 
Βιθυνοί 27
Βιλλεαρδουΐνος 72, 73 
Βιομηχανία Θράκης 88 
Βιργίλιος 43 
Βισάλται 27, 59 
ΒισάνΟη, 40, 54 
Βισιγότθοι 66 
Βιστωνΐς 44, 50 
Βλάχοι 69 
Βόλγας 18 
Βόρειος Θράκη 76 
Βοσνία 76, 105
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Βόσπορος 56, 68 
Βοσπόρια 56 
Βολυνία 24 
Βουκουρέστιον 74, 77 
Βουλγαρία 69
Βούλγαροι 67, 68, 69, 70, 72, 96 
Βομβυκοτροφία Θράκης 88 
Βρέα 59 
Βρεττανία 75
Βρεττανική Σχολή Αθηνών 35 
Βρίγες 23, 32
Βρουκχάουζ (εγκυκλοπαίδεια) 51
Βτσέρνα Πόστα 106
Βυζάντιον 58, 59, 60, 67, 69. 72.
Βυζαντινοί 67
Βυζαντινός Ελληνισμός 63
Γαζή Έβρενός 73
Γαϊνάς 67
Γαληψός 50
Γάλλοι 70
Γάνος καί Χώρα (Γανόχωρα) 72, 80 
Γεράνεια (Μεγαρίδος) 45 
Γέται 7, 56
Γίρετσεκ Κωνσταντίνος 18
Γκέσωφ Ίβάν 77, 106
Γκίζεκε Μπέρνχαρτ 25, 27, 49
Γκιουμουλτζίνα 1Ϊ2
Γκρίηζεμπαχ 99
Γότθοι 63, 35
Γρατιανός 66
Δάκες (Δάοι) 7, 56, 65
Δαρεΐος 49, 56, 58
Δάνεφ 77
Δάτος 40
Δαυλία 44, 45
Δαυλίς 31, 46
Δέρκων 79, 80, 82
Δζαφέρ Ταγιάρ 78, H4
Δήλος 52
Δημόκριτος 51, 53
Δημοσθένης 57
Διδυμότειχον 74, 80
Διέξοδος βουλγαρική 12!) —141, 155 — 158
Δζεβάτ πασάς 108
Δίημπιτζ 15, 75
Διόδωρος Σικελιώτης 59, 60
Διοκλητιανός 65
Διομήδης 43
Διόνυσος 27, 31, 53, 56 
Διονύσιος Άλικαρνασεϋς 42 
Διονύσιος ο περιηγητής 42 
Δόβρουτσα 20
Δούναβις 50, 56, 59. 66, 67, 76, 108 
Δορίσκος 38, 39 
Δουρνοβό Ν. 16, 105 
Δράμα 7,
Δρογγύλιον 72 
Δυμόν Άλμπέρ 33, 36, 103 
Δυτική Θράκη 73, 77, 79 
Δωριείς 49

Έβανς (σερ ’Άρθουρ) 48
Εβραίοι Θράκης 97
“Εβρος 50, 56, 57, 77, 78, 79, 83
Έδουάρδος Συρέ 28, 29, 30
Είκονομάχοι 69
'Εκάβη 43 44
Έκαταϊος 37, 51
ΈκπαίδευσιςΈλληνικήΘράκης 82, 83 85 
Έκτοπίσθέντες Θράκης 80 
Ελλάνικος 45 
5Ελεύθερα! 50 
Έλευσις 27, 44
'Ελληνικοί άποικίσι (Θράκης) 53 καί έξ.
Ελλήσποντος 38, 55, 58
Έμπόριον Θράκης 88, 89
’Εξαρχία (Βουλγαρική) 114,150
Εποικισμός 126 καί έξης
Έπανάστασις 72
Έργίνης (“ΈρΥκενε) 10
’Ερέτρια 49
ΈρμούποΚς 75
Έροΰλοι, 68
Έσκί—Ζαγρα 100
Έτροϋσκοι 26
Εύβοια 45. 46
Εύμένης 54
Εύμολπίδαι 27, 44, 47 
Εύμολπος 27, 45 
Εύξεινος 60, 61, 78, 105 
Ευριπίδης 44 
Ευσέβιος 62 
Εύφορίων. 26 
’Έφορος 40 
Ζαβεργάν 68
Ζαρίψεια ‘Εκπαιδευτήρια 84 
Ζενδαβέστα 17,
Ζήνων 67
Ζωτικός χώρος (ή Θράκη διά τήν 'Ελ

λάδα 142, 144 
Ζώσιμος 66 
Ζωναράς 62, 65 
Ζωροάστρης 17 
Ήγήσιππος 42 
Ήδωνΐς 47 
Ή ϊών 40, 49 
’Ημαθία 7.
'Ηράκλεια 50, 80 
Ηράκλειος 68 
Ήρακλίτσα 105
'Ηρόδοτος 23, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 47, 58
Θάμυρις 27, 29
Θάσος 26, 49, 50, 52, 45
Θεανώ 43
Θεμιστοκλής 53
Θεοδόσιος 66
Θεόπομπος 40, 41
Θεοφάνης 19, 64, 67
Θεσσαλία 41
Θεσσαλονίκη 65, 70
Θουκυδίδης 30,39, 45,46, 50, 53, 54, 59,60
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Θρακάρχης 64
Θράκη (’Ανατολική) 72, 78, 79
Θράκη (σιτοβολών Ελλάδος) 59
Θρακική Χερσόνησος 59, 67, 68
Θρασύβουλος 61
Θυνιάς 105
Ίγνάχιεφ 12
Ίδρισί 52
‘Ιερόν “Ορος 40
Ίκδάμ (έφημερ’ις) 113
Ίλιάς 37
‘Ιλλυριοί 21, 23, 48 
Ίνδίαι 42 
Ίνιάδα 105 
Ίουβενάλης 52 
’Ιουστίνος 68 
’Ιουστινιανός 68 
Ιπποκράτης 52 
’Ίσαυροι 68
Ίσίρκωφ 11, 18, 96, 1G0 
“Ισκαρ 21 
“Ισμαρος 40 
“Ιατρός (Δούναβη) 7, 50 
Ίφικράτης 53 
"Ιχτιμάν 9, 21 
“Ιωνες 49, 50 
Ίωαννίτσης 68 
Καβακλή 151.
Καβάλλα 7, 52 
Καζανλίκ 9 
Καινή Διαθήκη 69 
Κάλατις 50 
Καλλιόπη 44, 50, 78 
Καλλίπολις 73, 78, 80 
Καλογιάν 10 
Κάμας 17 
Καντακουζηνός 73 
Καραθεοδωρήδες 84 
Κάρες 26 
Καρπάθια 27 
Κάρυστος 75
Κάσον Στάνλεϋ 33,34,35,46. 48, 54, 59 
Καταλανοί 73 
Καύκασος 23, 46 
Κελτοί 62
Κερσοβλέπτης 53, 57 
Κίηπερτ 11 
Κίκονες 44 
Κίμιον 58 
Κίρι—κλισέ 74 
Κιρτζαλή 77, 104, 106 
Κισσεύς 43
Κομοτινή 7, 10, 73, 77, 78, 85,106
Κονταδέστος (ποταμός) 56
Κότυς 55. 57, 61
Κοτυττώ 56
Κούβρατ 19
Κονμάνοι 20
Κουμανούδης Στέφανος 84 
Κουρόπλο 105

Κουτρηγοϋροι 19, 68 
Κρέτσνερ 8, 55 
Κρήτη 24. 48 
Κροϋμος 9 
Κύθηρα 24 
Κυνικοι 53 
Κύριλλος 74
Κύρος (πρεσβύτερος) 50 
Κύψελο 54 
Κυψέ?..η 54, 61 
Κωνσταντίνος 63, 65. 69 
Κωνσταντινουπόλεο,κ (συνδιάσκεψις 11. 

—συνθήκη 77
Κωνσταντινούπολις 66, 67, 68, 69, 73, 

74, 77, 80, 106 
Κωνστάντσα 114 
Λάβδακος 44 
Λακεδαιμόνιοι 49 
Λατινική Αυτοκρατορία 70 
Λατινοκρατία 70, 72 
Λεζάν Γ. 10, 27, 103 
Λένκ Β. 34 
Λεύκιππος 53 
Λικίνιος 65 
Λήμνου ναυμαχία 76 
Λίνος 29 
Λοκροί 51
Λονδίνου Συνθήκη 72 
Λουλέ—Μπουργάζ 67, 76, 78 
Λυδοί 26 
Λυκόφρων 45 
Λυσίμαχος 72
Λωξάννης συνθήκη 79, 122
Μάδυτος 50, 55
Μακεδόνες 49, 60, 62
Μακεδονία 24, 61
Μάκρη 50, 75, 77
Μαλλίνωφ 107
Μαρδόνιος 58
Μαρκιανούπολις 66
Μαρώνεια 40, 50, 54, 61, 77, 86
Μόρων 44, 75
Μέγαρα 49
Μεθοριακή διαρρύθμισις 145 
Μέλας κόλπος 38 
Μελένοικον 16 
Μεσαίων 72
Μεσαιωνικοί χάρται Θράκης 12, 13
Μεσέμβρια, 50
Μεσημβρία 50, 53, 150, 152
Μεσογειακή (φυλή), 27
Μέτρι 74
Μήδεια 17
Μητροπόλεις (ορθόδοξοι 'Ελληνικοί 

Θράκης) 86 
Μητσόπουλος Κ. 24 
Μίδας 26, 46 
Μήδοκος 61
Μικρασία 24, 25, 50, 52, 68 
Μιλτιάδης 53, 54



Μοισία 63, G7, 76 
Μόμσεν 63 
Μοσυνούπολις 73 
Μοσχόπουλος Ν. 69, 77 
Μοΰσαι 30 
Μουσαίος 27
Μουσουλμάνοι Θράκη: 97
Μουσταφά—πασά 9, 10, II, 151
Μπαλοΰστρον (άκρωτήριον) 50
Μπαμπά—Έσκΐ 75, 78
Μπιανκόνι 86
Μπόλγαρ (όνομα) 20
Μποστανλή 78
Μπουλγάρ—Δάγ 17
Μύλλερ "Οτφριηδ 22, 30
Μυριόφυτον 80
Μυσία 46
Ναϊσός (Νύς) 65
Ναρσης 68
Νάτσεβιτς 77
Νεάπολις (Καβάλλα) 52
Νεϊγύ (συνθήκη) 9, 72, 73, 86, 122
Νέστος 8, 68, 77, 78
Νιάδα ("Ινιάδσ) 9, 105
Νίκαια 47
Νικηφόρος (αύτοκράτωρ) 69, 70
Νικηφόρος Γρηγοράς 62, 73
Νικόπολις 64
Ντογάν—Τεπέ 78
Νυμφόδωρος 53, 60
Ξάνθη 9, 10, 25, 85, 93, 98
Ξενοφών 39
Ξέρξης 38, 47, 58, 59
'Οβίδιος 44, 57
'Οδησσός 55
Όδρύσαι 39, 40, 53, 54, 57, 58, 59, 62 
'Οδύσσεια 37 
Οΐαγρος 44 
"Ολορος 53
"Ολυμπος 28, 46, 107 
"Ολυνθος 54 
"Ομηρος 31, 44 
Όμουρχάγ 9 
"Ομπερχοΰμερ 22, 26 
Όξΰρυγχος 41 
’Ορφανού (κόλπος) 50 
Όρφεύς 16, 27, 29, 30 
Όργάν 19 
Όρθογόρεια 50 
Όρτάκιοϊ 77, 153 
Όστρογότθοι 65 
Ούάλης 66 
Ούέϊς 34
θύννοι 18, 21, 63, 65, 67, 08, 72 
Ούσκουδάμα 62 
Οΰκηγοΰροι 19 
Πάγγαιον 37, 47, 58, 59 
Παγκόσμιος πόλεμος 77 
Παιόνιος 32, 38, 47 
Πα ίσιος 15

Πίναξ κυρίων ονομάτων

Παλαιά Διαθήκη 69 
Παλλήνη 42 
Παναρέτωφ Στ. 18 
Παρνασσός 31 
Πανδίων 44 
Πάνιδον 103 
Πάρια Μάρμαρα 46, 47 
Πάριοι 50 
Πασμακλή 119
Παιριαρχεΐον Οικουμενικόν 83
Παυλικιανοί 69, 107
Πεισίστρατος 53
Πελασγοί 26, 27
ΙΊέλοψ 47
Πέργαμος 50
Πέρδικας 39. 61
Πεντάπολις 56
Πέρινθος 58, 64,73, 80
Περικλής 59
Περραιβία 7
Πέρσαι 47, 50, 58, 68, 69 
ΓΙετρινάκι 105 
Πετρώφ Ράτσο 106 
Πετσενέγοι 19 
Πηνειός 25
Πιερία, Πίερες 7, 38, 31, 32
Πινάκια (χο)ρίον) 105
Πίνδαρος 41
Π?<.αχαιαί 57
Πλάτων 51
Πλίνιος 39, 41, 47
Πολύδωρος 44
Πολυμήστώρ ή Πολυμνήστωρ 44
Πολωνία 24
Πομάκοι 32, 114 — 119
Πομπώνιος Μελάς 42
Πόντος 24
Πόρτο—Αάγο 77
Πρίαμος 26, 47
Προδοσία Βουλγαρίας 155—157 
Προέλασις Ελληνικού Στρατού εις 

Θράκην 78 
Πρόκνη 44 
Προκόπιος 67. 68 
Προποντίς 58, 67, 73, 76, 78, 80 
Πρόσφυγες Θράκης 81 
Πρόσφυγες Βούλγαροι 94, 95 
Πρωταγόρας, 51, 54 
Πρωχοβούλγαροι 14, 18, 19, 21 
Πρωτοέλληνες 27 
Πυθαγόρας 29 
Πύθια 56
Πύργος 9, 10, 11, 107. 152 
Ραιδεστός 40, 74, 80, 100 
Ρέξβαγια 77
Ρεκλούς Έλιζέ 10, 18, 102 
Ρήσος 25, 44
Ρίζωφ Δ. (χάρται) 8, 9, 10 
Ροδόπη 7, 63, 33 
Ρούμελη 146

175
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Ρωμανός 70
Ρωσοτουρκική συνθήκη (1829), 75
Σάβωφ 77
Σαμογέδαι 18
Σαμοθράκη 26
Σαμακόβ 72
Σαμουήλ (τσάρος) 9.
ΣαλαμΙς 58 
Σαλμυδησός 50
Σαράντα ’Εκκλησίαι 74, 76, 77, 80, 85
Σάρδει,ς 50
Σάτραι 38
Σαφάρυκ 10, 17
Σασάνωφ 106
Σβιλενγράδ 9,
Σεβρών (συνθήκη) 9, 72, 78, 122
Εερβία, Σέρβοι 24, 71, 76, 77
Σέρρειον 50
Σεύθης 40, 60, 61
Σηστός 55
Σηλυβρίσ 80
Σιγγίδουνον 67
Σιτάλκης 39, 53, 54, 60
Σκαιοί, Σκαιός, Σκαιόν 25
Σκαπτή "Υλη 50, 54
Σκλαβηνοί 68
Σκυθία, Σκύθαι 8, 17, 56, 57, 59, 61,63
Σκύλαξ 41
Σκύμνος 41
Σλαΰοι 69
Σλαυο—Κελτοί 15
Σλαυόφωνοι 93
Σλίημαν 48
Σόπωφ 104
Σοφοκλής 45
Σου'ίδας 42, 68
Σουλεΐμάν 73
Σοΰλτσε ’Ιωακείμ 6, 34, 35, 50, 51, 70, 

71, 81, 108, 110 
Σουφλί 74, 75, 85 
Σπαρόδοκος 54 
Σταμπολίσκι 15, 89 
Σταυροφορίαι 70, 73 
Στατιστικοί πληθυσμού 89, 90, 91, 92, 

109, 111, 112, 113, 120 
Στενίμαχος 80, 105, 150, 151 
Στέφανος ό Βυζάντιος 22, 37, 38, 39, 

40, 45, 46, 47 
Στηλίχων 66
Στράβων 23, 25, 41. 42, 46, 47, 76 
Στρύμη 50
Στρυμών 44, 49, 54, 60
Συμμαχίαι Θρακών καί ’Αθηναίων 57
Συνθήκη ειρήνης (1913) 115
Συνεδρίαν ειρήνης .157, 158
Σΰρος 75
Σχολάριον 103
Σωζούπολις 80, 150
Σώλσμπερυ λόρδος 147, 149
Τέιιρος (ποταμός) 56

Τιγυριος 44 
Τέμπη (Θεσσαλικά) 46 
Τέρβελ 9 
Τεΰκρος 25. 26 
Τέως (νήσος) 51 
Τζανακλής 86 
Τζαφέρ—Ταγιάρ 78 
Τήρης 59, 60 
Τηρεύς 44, 45 
Τιμόθεος 53 
Τόμασεκ 21, 22 
Τόμοι 56, 57 
Τόπυρον 68 
Τουγκοϋζοι 19
Τουρκοβουλγαρικός πόλεμος 76
Τουρκία, Τούρκοι 72, 73, 76
Τουρκοκρατία 72, 74
Τρα ϊννός 65
Τραϊανοΰπολις 50, 64
Τριβαλλοί 27, 60
Τρίγωνον Δυτικής Θράκης 78
Τροία 17, 25
Τρώες 24, 26, 28
Τσατάλτζα 74, 76, 78
Τσβίγιτς Γιοβάν 18, 21, 73, 99, 105
Τσιμισκής Ιωάννης 69
Τσινκάϊζεν 73
Τσομπάν—Δάγ 50
Τσορλοϋ 74
Τύμβοι (Θράκης) 36
Τύρας 50
Τυρολόη 74, 88, 104 
Τυρρηνοί 26 
Ύάμπολις 152 
'Υπάτιος 68 
"Υψαλα 54 
Φάγρη 50 
Φαιστός 50
Φίλιπποι 52, 61, 62, 64 
Φιλιππούπολις 8, 20, 36, 62, 64, 75, 

73, 84, 114, 148, 149, 150 
Φίλωφ Μπογδάν 55 
Φλαβιούπολις 55 
Φοιδεράτοι 66, 68 
Φοίνικες 26, 49 
Φραντζής 73 
Φρύγες 23, 26, 44, 46 
Φρυγία 46 
Φωκίς 31, 45 
Χαγάνος 69 
Χαλκηδών 49, 60 
Χαλκιδική 26, 37, 3S, 49 
Χαλκοκονδύλης 73 
Χάμμερ 73
Χάνης (Βουλγαρίας) 20 
Χασκίοϊ 151 
Χερσόνησος 49 
Χιλβούλδιος 68 
Χίλφερδιγκ 18 
Χριστούπολις 52



ΤΤΟΛΥΔ. ΤΤΑΤΤΑΧΡ ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΘΡΑΚΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Άπό τόν καιρό πού δ μακαρίτης Ν. Πολίτης, δ πατέρας της Λαο
γραφίας στην Ελλάδα, ειχεν εμφανίσει τις λαογραφικές προσπάθειες του 
άπό τό βήμα της Πανεπιστημιακής του έδρας «του δημοσίου και ιδιωτικού 
βίου των αρχαίων Ελλήνων» κι’ άπό τό βήμα εκείνο εργάζονταν να μετα- 
δώση τόν ενθουσιασμό του στη συλλογή λαογραφικού υλικού, καί δίδασκε 
τόν επιστημονικό τρόπο της εργασίας αυτής καί συγχρόνως ίδρυε τη Λαο- 
γραφίκή *Εταιρεία καί τό Δελτίο της, οί Θράκες είχαν ήδη στελέχη έμπειρα 
λαογράφων πού εργάζονταν άπό τό 1860 άξιόλογα μέσα στη Θράκη. Στα 
1906 ενθυμούμαι φοιτητής τό σοφό διδάσκαλό μας νά κάνη φροντιστηριακά 
λαογραφικά μαθήματα, δπου κανείς έβλεπε φοιτητάς νά διαβάζουν τις λαο
γραφικές εργασίες τους καί τόν σοφό καθηγητή νά διδάσκη καί νά νουθετη 
καί νά ποδηγετη τούς συλλέκτες μαθητάς του διδάσκοντας τόν επιστημονικό 
τρόπο τής συλλογής καί παρασκευάζοντας φανατικούς εργάτες καί συλλογείς 
λαογραφικού υλικού σδλη την ελεύθερη Ελλάδα καί τόν δούλο ελληνισμό. 
Καί όχι μονάχα πήγαινε ωραία τό έργο του, άλλά καί πληθώρα υλικού συσ
σωρεύονταν στάρχεϊα τής Λαογραφικής 'Εταιρείας, πού δημοσιεύονταν στις 
σελίδες τού περιοδικού επεξεργασμένου πλέον άπό τόν ίδιον ή άπό τούς συλ
λογείς με τις πολύτιμες δδηγίες καί υποδείξεις του καί παραπομπές του. 'Ο 
μακαρίτης Ν. Πολίτης δεν είταν μόνο καθηγητής, άλλά καί εργάτης άκάμα- 
τος. Δουλεύοντας πολύ μάς έδιδε καί τά δείγματα τής επιστημονικής εργα
σίας είτε πραγματευόμενος ένα θέμα άπό τις παραδόσεις τού λαού, λ. χ. 
κατατάσσοντας παροιμίες καί αινίγματα ως υποδειγματική εργασία, είτε πραγ
ματευόμενος θέματα λαογραφικά «περισπούδαστα» πάσης φύσεως. ’Έτσι 
μάς έδωσε τά Λαογραφικά Σύμμεικτά του (τρεις τόμους 1920 —1931 Άθή- 
ναι) καί τις Παραδόσεις τού 'Ελληνικού λαού.

"Οταν αυτά γινότανε στο Πανεπιστήμιό μας, οΐ Θράκες είχαν έκμά- 
θει καί εύρει τούς νόμους καί τούς κανόνες τής σωστής καί ορθής συλλογής 
λαογραφικού υλικού. Στά πρώτα χρόνια τού λαογραφικού ξυπνήματος τού 
Θρακικού λαού είχαμε καί τά μεγάλα φτερουγίσματα των λαογράφων μας.

Στά 1872 εμφανίζεται στην Κων)λη μπροστά στον Οικ. Πατριάρχη 
καί στην 'Ιερά Σύνοδο καί σ’ αυστηρότατο ακροατήριο μέ άνώτατους κληρι
κούς κεπισήμους καί εκφωνή τόν πανηγυρικό λόγο του ό καθηγητής τής Με
γάλης τού Γένους Σχολής μακαρίτης Ά .  Χουρμουζιάδης μέ θέμα λαογρα- 
φικό περισπούδαστο : τ Άνασιενάρια.'Ο  λόγος του εκείνος έκαμε βαθειά αί
σθηση καί δημοσιευμένος κατόπι σέ φυλλάδιο μάς έμεινε ως πολύτιμο βι
βλιαράκι μέ τόν τίτλο : «Περί αναστεναριών καί άλλων τινών παραδόξων
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Ι'&ίμων και προλήψεων». Κων)λις 1873. Μέσα στις 23 σελίδες του ό σοφός 
καθηγητής μας δίνει τη μεστή περιγραφή των αναστεναριών και τά σοφά 
συμπεράσματα του σέ γλώσσα άρχαϊστική καθαρεύουσα τής εποχής, άλλα μέ 
ζηλευτό λογοτεχνικό αίσθημα και δεξιότητα στο γράψιμο, μ3 ωραίες παρα
στατικές περιγραφές από τούς τόπους, τούς λαϊκούς ανθρώπους και τις συ
νήθειές τους τις πανάρχαιες. Τό προοίμιον τοΰ λόγου του είναι τό εξής :

«§ 1. Τφ από τίνος χρόνου έπικρατήσαντι έθει τής σχολής επόμενος 
και τοΐς όρισμοις τής διευθύνσεως πειθόμενος, περ'ι ’Αναστεναριών νά εΐπω 
επιχείρησα' τούτο μέν, διότι τό πράγμα, προς τούς θεσμούς τής μητρός Ε κ 
κλησίας άπαδον, συντόνου χρήζει έπιμελείας καί ένεργείας, ίνα μή τά τέκνα 
αυτής εν βαθεΐ σκότφ καί πλάνη διαπορεύωνται' τούτο δέ, ΐνα καί εκ των 
παραδόξων εθίμων των εν γωνία τινί τής Θράκης μέχρι τούδε διατηρουμέ- 
νων, οί των τής εσπερίας Ευρώπης σοφών νοθείαν ημών καταγνόντες καί 
τήν εκ τών αρχαίων Ελλήνων καταγο.)γήν κίβδηλον κηρΰξαντες κατάδηλοι 
γένωνται δτι άγνοιαν τού καθ’ ημάς βίου έφθησαν δφλισκάνοντες' διότι οί 
νύν έκασταχή "Είληνες, καίτοι διά τού λουτρού τής παλιγγενεσίας τον πα
λαιόν άνθρωπον έκπαλαι άπεξεδύθησαν, δμως μέντοι δ δήμος, δ τών γυναι
κών μάλιστα, πολλά μέν τήδε κάκεΐσε τής Ελληνικής μυθολογίας αρχαία 
έθιμα διεφΰλαξεν, έστι δ’ δπου καί τάς αρχαίας τελετάς επί τό χριστιανικώ- 
τερον μετέβαλε καί τάς τής ελληνικής πολυθεΐας πομπάς καί τάς θυσίας καί 
τούς χορούς εις τήν χριστιανικήν θρησκείαν είσήγαγε' καί ή προς τά πανάρ- 
χαια έθη άφοσίωσις, τής επιμόνου σπουδής καί έπιμελείας τών αείποτε λει
τουργών τής Εκκλησίας κατίσχυσεν ώς, τού λόγου προϊόντος, κατάδηλον γε- 
νήσεται' τούτων τοίνυν ένεκα περ ί’Αναστεναριών δ λόγος έσεται».

‘Ο Χουρμουζιάδης, ενώ δέν φαίνεται νά είδε καί νά παραστάθηκε στις 
γιορτές αυτές τών ’Αναστεναριών, δμως δείχνει δτι πήγε εκεί πάνω στά βουνά 
τής Στράντζας, καί δτι γύρισε καί γνώρισε αυτή τήν επαρχία μέ τ’ δνομα 
Κιόρ-Καζά, στήν Άγαθούπολη κοντά, δπου βρίσκονται τά πέντε ελληνικά 
χωριά, τό Ρέσβι, Γαλαζάκι, Κωστή, Προντίγο, ΓΙυργόπλο καί τρία βουργα- 
ρόφωνα, τό Βούργαρι, Μούρτσοβο καί Γραμματίκοβο στήν .περιοχή τής Σω- 
ζοαγαθουπόλεως, δπως καί στήν περιοχή τής Βιζύης. Τόσο ωραία τά περι
γράφει, ώστε από τά 1873 έχουμε λαογράφο ένα θρησκολόγο, ένα Θράκα 
καθηγητή τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής, πού απασχολήθηκε μέ τήν τέλεση 
τών αναστεναριών. Ό  Χουρμουζιάδης δχι μόνο μάς άνοιξε τό δρόμο στή 
Θρακική λαογραφία, αλλά διέλυσε καί τά σκοτάδια πού βασίλευαν στις λαο- 
γραφικές εργασίες καί μελέτες καί μάς έδωκε καί τό παράδειγμα τό ζωντανό 
τής εργασίας, πού έμελλε νά εκκόλαψη, αργότερα λίγο, τον ποιητή Γ. Βι- 
ζυηνό ώς ένα δεινό λαογράφο.

Τήν εποχή εκείνη δ Γ. Βιζυηνός ειχεν έμφανισθή κι’ έγινε γνωστός 
στήν Πόλη μέ περιστάσεις αλλόκοτες. Εϊταν 23 ετών νέος καί ειχεν επι-
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βληθή κι’ δλας τέμνοντας καινούργιους δρόμους στήν έκφραση της τέχνη; μέ 
μέσα ξεχωριστά καί καινούργια. Εμφανίζεται συγγράφοντας τούς «Καλογη- 
ρους» του, μακρά λαογραφικη μελέτη, πού κατέπληξε τούς συγχρόνους του. 
«Υπάρχουν, γράφει, οΐ Καλόγηροι μέ την νευρίδα εις τούς ώμους, εν τη 
αγορά, εν ταις πλατείαις, σικινίζοντες τω Διονύσιο, αναφανδόν φαλλοφο- 
ροΰντες και μετ’ αυλών και τυμπάνων ιΰζοντες και ιαχάζοντες, σκιρτώντες 
και ορχούμενοι». Οί Καλόγηροι γίνονταν στη Βιζύη καί σδλα τα περίχωρά 
της την Καθαρή Δευτέρα. «Γίνονται, λέγει ό Βιζ., μίαν μόνον ημέραν και’ 
έτος, την Δευτέραν τής Τνρινής. "Αμα τή ανατολή τοΰ ήλιου, έρίβρομος ήχος 
τυμπάνων, οξύφωνος άσκαυλος, φωναί, ουριγμοί, καί παντοΐοι άλλοι θόρυ
βοι, ενώ άρίγνωιος ακούεται δ βραχνός των κωδώνων ήχος, αγγέλλουσι την 
εξοδον τοϋ Διονυσιακού βιάσου. ’Εξέρχονται δε πράγματι εις άγυρμόν από 
οικίας εις οικίαν μετυβαίνοντες, τούτο μεν προς παράστασιν χορού κα'ι παι- 
γνίων, τοντε δε όπως αυνα&ροίσωσι κερμάτια διά τον ναόν».

Ό  Βιζυηνός Γ. παίρνοντας τό θέμα των Καλογήρων, τό διαπραγμα- 
τεύθηκε από περιωπής καί μέ τόση σοφία, τόση τέχνη καί φιλολογική καί 
θρησκολογική διάθεση, όοστ’ ευθύς αμέσως ύπερεξηκόντισε τον Χουρμου- 
ζιάδη.Ή εργασία του αυτή γεμάτη ερμηνείες καί πληροφορίες καί διθυραμ
βικές περιγραφές άγνωστες ώ: τότε, έκαμε μεγάλη αίσθηση καί δημοσιεύ- 
θηκε στήν «Εβδομάδα» (1888) σέ τέσσαρα φύλλα καί κατόπι περιληπτικά 
στήν Θρακική Επετηρίδα στα 1897, ώστε νάποτελή για τούς λαογράφους 
μια πολύ γνωστή λαογραφική Σπουδή πρώτου μεγέθους, δπως τα προπλά
σματα τοΰ Γκύζη ή τοΰ Χαλεπά, πού καταπλήσσουν μέ τήν έμπνευσή τους 
καί στήν προπλασματική τους ακόμα εμφάνιση.

Ό  Γ. Βιζυηνός λοιπόν, δ εγγονό: τοΰ παραμυθά, πού έμαθε ναφη- 
γιέται παραμύθια μακρόσυοτα παίρνοντες υποθέσεις τής οικογένειας του, 
γίνεται τώρα καί συνθέτης μελέτης λαογραφικής από τά 1888, όμοια τής 
οποίας μόνο τώρα στα 1946 εμφανίζει δ σοφός αρχαιολόγος καί λαογράφος 
δεινός, δ κ. Κ. Α. Ρωμαίος, πού ξαίρει νά συγκερνά τήν αρχαιολογία μέ τή 
λαογραφία καί μάς χάρισε τή μελέτη του, πού δημοσιεύθηκε στο ’Αρχείο 
Θράκης μέ τον τίτλο : Λαϊκός λατρείες σιή Θράκη. ’Αναστενάρια τελετή τής 
Τνρινής Δευτέρας ’). Αυτές οΐ γιορτές ή αυτούσιες ή παραπλήσιες των Κα

ί) Βλ. Άρχεϊον Θρακικοϋ Θησαυροί}, τόμ. ΙΑ'. ’Επίσης τή μετάφραση στη 
Γαλλική τοΰ Γαλλ. ’Ινστιτούτου μέ πρόλογο Ό . Μερλιέ 1919. *0 κ. Κ. Ρωμαίος 
δεν είναι Θρρξ, άλλα μελετώντας τήν Ιστορία καί αρχαιολογία της καί θαυμάζον
τας τούς Θράκες για τά ψυχικά τους χαρίσματα, πού στήν πατρίδα τους περιέσω
σαν πανάρχαιες τελετές καί εορτές συγχωνεμένες μέ χριστιανικά τελετουργικά στοι- 
χεΐα, ώστε νά έμφανίζωνται συγχρονισμένες, έγραψε τό έ'ργο του. Τήν αγάπησε τή 
Θράκη καί θυσίασε μέρος τής ζωής του καί τής ησυχίας του γιά νά τήν έρευνήση 
λαογραφικώς καί αρχαιολογικούς. Τό έ'ργο τοϋ κ. Ρωμαίου ανυψώνει τή Θράκη, 
γιατί έχει μεταφρασθή άπό τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο στή Γαλλική κέκυκλοφόρησε
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λογήρων, πού καταπιάσθηκε δ Γ. Βιζυηνός, δεν είναι μόνο της επαρχίας 
του. Γίνονταν και σάλλα μέρη της Θράκης—ενόσω δ Ελληνισμός δεν ειχεν 
έκτοπισθή από τις πατρίδες του — μάλλες όνομασίες. Στην Άδριανούπολη 
γίνονταν ώς Διονύσια, στις Σαράντα Εκκλησίες ώς Τζαμάλες, στό Σαμα- 
κόβι ώς Σεϊμένηδες ‘)> άλλα προ παντός στό Όρτάκιοϊ της επαρχίας Λιτίτσης, 
τή δυστυχή αρπαγμένη 'Ελληνική επαρχία, μέ τυ'νομα Βέης, στό Εύκάριο a) 
μέ τδνομα Κουάκεροι και Τζαμάλες (Πιχεράδες). Των Πιτεράδων έχουμε 
ωραία περιγραφή σιά Θρακικά 3), δπως εχουμε καί τού Κριτή η Βέη τοϋ 
δασκά?νθυ Ροδόοινου, από τό Όρτάκιοϊ “), πού της λείπει ή επιστημονική και 
αρχαιολογική γνώση τού Βιζυηνοΰ για νά είναι απόλυτα άρτια στήν περιγραφή 
καί τά περισπούδαστα συμπεράσματα. Οί Καλόγηροι αυτοί τού Βιζυηνού 
καί ή ορφική Βαυβώ ή Βάβω πού φέρει τό πλεχτό λίκνο τού Διόνυσου — 
δπως φαίνεται σένα ανάγλυφο στό Βρεττ. Μουσείο — είναι διατήρηση εθίμου 
συγκινητική τού Θρακικού λαού, γιατί σήμερα πλέον, δπως γράφει δ ποιη
τής, ούδαμοΰ μπορεί κανείς νά δη βρέφη «εντός πλεκτού λικνιζόμενου λί
κνου». Ό  Γ, Βιζυηνός εξηγεί δλα τά φαινόμενα τής γιορτής των Καλογή- 
ρων, τάνασυνδέει μέ τό παρελθόν, καθορίζει τή σημερινή τους σημασία καί 
αν έχουν σχέση μέ τις παραστάσεις τού Διονύσου.

Ευρίσκει τί αντιπροσωπεύει ή κάθε μορφή των Καλογήρων, ώς λ.χ. 
δτι ή Βαυβώ είναι ή Νυσαία Νύμφη, πού δ Ζεύς τής εμπιστεύθηκε τον μη- 
ρογενή καί μηροτραφή γιό του, άλλ’ δτι έχει πολλήν δμοιότητα προς τήν 
Τάμβη τής Ελευσίνας, τήν βωμολόχο τού Κελεού θεραπαινίδα 5). Δέν πρό
κειται εδώ νά κάμω ανάλυση μικρή ή μεγάλη τής εργασίας τού Βιζυηνού 
γιά νά τον άναδείξω. Έ ν  τούτοις δέν πρέπει νάφήσω άσημείωτο οτι δ Βι
ζυηνός ύπήρξεν από τούς πρώτους λαογράφους τής Θράκης τον ΙΘ' αιώνα 
καί δ πιο σημαντικός. 'Ότι δέ ή λαογραφία Ιπέδρασε στις ψυχικές του κατα
στάσεις καταφαίνεται από τό έργο του τό ποιητικό καί τό διηγηματογρα- 
ηηκό. Ό  ίδιος έλεγε : «Τόσο σοφός και σπουδασμένος άν&ρωπος που ήμουνα 
δεν έγινα ειδωλολάτρης και άπιστος, μόνον έπίατευσα μδλη μου την καρδιά 
μου σιά παραμύ&ια...» Ξέρουμε άλλως τε δτι τά Θρακικά παραμύθια έχουν 
εξαιρετική χάρη καί τελειότητα στήν αφήγηση.

Ό  Γ. Βιζυηνός κατέγινε καί στή συλλογή βαλλισμάτων από τή λαϊκή 
μούσα. Στήν έκδοση «Άνά τον Έλικώνα» τού Έλευθερουδάκη, λέγει :

«’Ακριβώς ε’ιπεΐν αληθή βαλλίσματα δέν εσώθησαν παρ’ ήμΐν πολλά, 
δρθότερον ϊσως, δέν συνελέχθησαν ακόμη πολλά από τού λαού τό στόμα».

Καί ορίζει : «Τό βάλλισμα είναι τραγούδι επικόν, έν τώ όποίιρ δεσπό- * 1

στή Γαλλία κέδώ κιάλλοΰ γιά νά διαβαστή διεθνώς. Τοϋ εκφράζω τή βαθειά ευ
γνωμοσύνη των Θρακών πού τον σέβονται καί τόν άγαποϋν.

1) Θρακικά, τ. ΙΓ', σ. 389 .-2 ) Θρακικά, τ. Η', σ. 384—391. — 3) Θρακικά. 
τ. ΙΓ', σ, 386—388 .-4 ) Θρακικά, τ. ΙΔ'.—5) Βλ. Έβδομός, 1S88, 31—35 φύλλ.
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ζει ό τόνος της διαθέσεως και ό άσματικός τόπος καί το όποιον διά τούτο 
αναλύει τό γεγονός δλως εις βαδύ καί θερμόν συναίσθημα».

» Είναι βραχύ, άλλα πλήρες ζωής' είναι ούσιωδώς λυρικόν. Είναι τό 
μόνον πού άπέμεινεν έκ της όλης αρχαίας μελικής».

Στην «’Εστία» (1893) δημοσιεύθηκε ή μελέτη τού Βιζ. τά Βαλλίσματα ‘), 
δπου έδημοσίευσε καί τρία απ’ αυτά μέ τον τίτλο : «Ό χορός καλά κρατεί», 
«Ή  Μ ατένια» καί «Ή  Βουργάρα». Καί διαφωτίζοντας συμπληρώνει :

«Οί χορεόοντες υπό τούς ρυθμούς των βαλλισμάτων εξακολουθούν 
απομιμούμενοι τά υπό τού κειμένου λεγόμενα, εϊτε μέ χειρονομίας, είτε μέ 
κινήσεις φυσιογνωμικός, είτε καί μέ μόνον τον χρωματισμόν τής φιονής. Τά 
Θρακικά βαλλίσματα έχουν γενικώς χαρακτήρα σκωπτικόν. Ή  συνήθεια 
αυτή (των βαλλισμάτων) μετεδόθη καί εις την ψαλτικήν, καθ’ ήν πολλοί 
ψάλται ψάλλοντες, κάμνουν καί κινήσεις τού προσώπου ή των χειρών καί 
δλου τού σώματος προς έκφρασιν των νοουμένων υπό τού εκκλησιαστι
κού άσματος, ακόμη δέ καί τον τόνον τής φωνής των, ή τον έναλλασσόμενον 
χρωματισμόν αυτής».

Τη μικρή αυτή συλλογή είχα τήν ευτυχία νά συμπληροόσω μέ 31 άλλα 
δμοια καί νά τήν δημοσιεύσω στον Β'τόμο τού’Αρχείου Θράκης. '() Βιζυη- 
νός έκαμε περιγραφές, μάζεψε μοιρολόγια, πού τά συμπαθεί πολύ. Μάλιστα 
γράφει κάπου πώς «τό μοιρολόγιον τοΰ πατέρα μου κατά παραγγελίαν τής μη- 
τρός μου έαύν'&εαεν ήλιοκαής καί ρακένδυτος γύφτος, γνωστός εις τά περίχωρά 
μας διά τήν δεξιότητα εις τό στιχονργεΐν αύτοσχεδίως. Συνώδευε τον πένϋ-ι- 
μον οκοπόν αύτοϋ μέ τους κλαυ&μηρους ήχους τής τριχόρδου λύρας. 'Η  μή· 
τηρ μου εις τό ανώγι έπανελάμβανε τό έλεγεΐον κατ’ ιδίαν διά νά τό στερεώση 
εις τήν μνήμην της». Κατέγινε μέ δεισιδαιμονίες, προλήψεις καί συνήθειες 
καί παιγνίδια 1 2).

Καί μπορούμε νά προχωρήσουμε, θαρρώ, ξεχωρίζοντας τούς δυο αυ
τούς μεγάλους Θράκες λαογράφους, πού υπήρξαν καί σοφοί επιστήμονες. 
Είναι άξιοι τιμής κιάγάπης καί ή Ααογραφική Εταιρεία  θάπρεπε νά κατα- 
γράψη τά όνόματά τους σέ ειδικό τιμητικό πίνακα, σέ κατεβατό μαρμάρου : 
Χουρμουσιάδης—Βιζυηνός.

Στήν ακμή τού Ελληνισμού πού ανθούσε οικονομικά καί πνευματικά 
τον ΙΘ' αιώνα στά 1872 κύστερα, αρχίζει — είδαμε — μιά εξαιρετική άνθιση 
τών λαογραφικών σπουδών στή Θράκη. Ό  Φιλολογικός Σύλλογος τής Πόλης 
προκηρύσσοντας λαογραφικούς και γλωσσικούς διαγωνισμούς, προκαλούσε τό 
ενδιαφέρον, προ παντός δέ τών δασκάλων τής Θράκης. ’Έτσι δάσκαλοι τής

1) Βλ. Άρχεΐον Θρακικοΰ Θησαυροί, r. Β', σελ. 148—159.
2) Στά Θρακικά, τόμ. 8ος, σελ. 290—292, μπορεί νά δή κανείς κατάλογο 

μακρό τών λιθογραφικών εργασιών του άπό τό Γ. Βαλέτα.
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εποχής εκείνης, όπως ό Κ. Κουρτίδης, ό αδελφός του Περ. Κουρτίδης, κα
τόπιν ιατροί, ό Πα παμανασείδης, ιερέας και δάσκαλος, ό Στ. Χατζόπουλος, 
ό Άρ. Κουρτίδης, ό γνωστότατος μας παιδαγωγός, ή ’Αμυγδαλιά Σταμα- 
τιάδη, ό Σαμίδης, ό Χρ. Νικολάου, ό Οΐκονομίδης Ά π., ό σχολάρχης Καλ- 
λιπόλεως, ό Βλ. Σκορδέλλης, ό παιδαγωγός παλαιότερον και απειρία άλλων, 
λάβαιναν μέρος σαύτούς τούς διαγωνισμούς στέλνοντας τ'ις εργασίες τους. 
Τις εργασίες αυτές «άγαϋη τύχη» δεν τις έχάσαμε, δπως χάθηκε δλη ή βι
βλιοθήκη τού ενδοξότατου αυτού Συλλόγου, πού σήμερα δεν ύφίσταται κιαύ- 
τός και ή βιβλιοθήκη χάρις δυστυχώς στην εχθρική Τουρκική διάθεση.

’Εδώ ήμπορώ νά μεταδώσω πληροφορίες από τον κατάλογο τών ερ
γασιών, πού σώζονται στο λεξικογραφικό αρχείο τής ’Ακαδημίας. Ό  κατά
λογος αυτός δημοσιεΰθηκε και στα Θρακικά, τόμ. ΙΕ ', σ. 383.

Ό  Στέφ. Χατζόπουλος Δέρκων, ό Άρ. Κουρτίδης Μυριοφΰτου, ή 
Έλπ. Σταμούλη Σηλυβρίας, ό Σωφρόνιος, μητροπολίτης Πραβίου, Σηλυ- 
βρίας, ό Σταμούλης Σ. και ή ’Αμυγδαλιά Σταματιάδου Αίνου, ό Μανασεί- 
δης, ΐερεΰς, Αίνου και· Σουφλίου, δ Γ. Μέγας Μεσημβρίας, δ Σαμίδης Αί
νου, Παπαϊωαννίδης Σωζουπόλεως, Χρυσόστομος Παπαδ. Μαδύτου, Χρ. 
Νικολάου Φιλ)λεως, Κυρ. Στεφανίδης Φιλ)λεως, Κοκκολάτου Κλ. Τυρολόης, 
Κουρτίδης Περ. Άδρ)λεως, Οΐκονομίδης Ά .  Καλλιπόλει.ος, Σκορδέλλης Βλ. 
Στενιμάχου, Χατζόπουλος Κ. Σαρ. ’Εκκλησιών, Φτουχίδης καί Γκόρες Σα- 
μακοβίου (σέ δίσκους) κα'ι άπειροι άλλοι ').

Άναμετρώντας τον πλούτο τού υλικού αυτού πρέπει νά θεκορήσουμε 
μεγάλο ευτύχημα την διάσωσή του και τήν ύπαρξη τών συλλογών αυτών, 
πού έχουν άποδελτιωθή στο ’Αρχείο τού Λεξικού. ’Εγώ δ ίδιος κατά παρα
χώρηση τής Ακαδημίας αντέγραψα κεδημοσίεψα δσο υλικό θεώρησα αξιό
λογο στο ’Αρχείο Θράκης. Δυστυχώς από τούς λαογράφους μας ολίγοι ξεχω
ρίζουν γιά τήν ικανότητά τους στήν άρμόζουσα συλλογή τού υλικού. Μεταξύ 
δλων προέχει, θαρρώ, δ κ. Κουρτίδης, δ σοφός αυτός άνθρωπος, πρώτα δά
σκαλος, ύστερα γιατρός, κατόπι βουλευτής και υπουργός, πού υπήρξε ιστορικός 
αλλά προ παντός μεγάλος λαογράφος.Ή κλίση του στή λαογραφία τού έδωκε 
τή δύναμη όχι μόνο νά γράψη άπειρες λαογραφικές εργασίες προς τό υλικό 
πού μάζευε, άλλα και νά καταγίνη στή συγγραφή επιστημονικής εργασίας 
για τάρχαΐα Ελληνικά μυστήρια — Καβείρια, Διονύσια, ’Ορφικά καί Έλευ- 
σίνια—πού τήν εξέδωκε στα 1934 ώς τό κορύφωμα τών λαογραφικών του 
εργασιών. Μίλησε γιά τό θρησκευτικό αίσθημα τών αρχαίων Θρακών, πού, 
ώς λέγει δ Decharme, «ουδέποτε εξέλιπε από τους "Ελληνας καί έξέλαμφεν 
αυτομάτως πριν γεννηΰή πάσα φιλοσοφία. Οι μν&οι καί τάσματα τον λαοΰ, 1

1) 13λ. Άνδριώτ?] Ν.,  Άρχεϊον ΘρίΛκικοΰ Θησαυρόν, τ. 10ος, σελ. 131 — 185, 
εκτενή βιβλιογραφία,
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οι δεισιδαιμονίες, οί παροιμίες και οι εορτές του ανέρχονται ώ; τό πολύ εις 
την άπωτάτην αρχαιότητα».

Δυστυχώς, μέσα στο λαογραφικό αυτό υλικό υπάρχει πολύ, πού είναι 
η καταντά ανάξιο κάποτε για την αντιεπιστημονική συλλογή του. Ή  εδώ 
Έλλ. Λαογραφική Εταιρεία κιδ μακαρίτης Ν. Πολίτης ετύπωσαν οδηγίες για 
τούς συλλογείς, δπως και ή Γλωσσική Εταιρεία. Φαίνεται στήν Πόλη δεν 
είχε γίνει αυτό τύ πράγμα και παρατηρεί κανείς πώς άριστο υλικό μέ τό νά 
μή μαζεύθηκε δπως έπρεπε καί δπως υπαγορεύει ή επιστήμη, καταντά άχρη
στο σχεδόν. Ό  μακαρίτης ΓΙαπαμανασείδης λ. χ. τής Αίνου, συλλογεύς απεί
ρου υλικού, κακομεταχειρίζεται τό υλικό γλωσσικώς. ’Έχει ένα τομίδιο μέ 
100, θαρρώ, παραμύθια, άριστα στο μυθολογικό τους μέρος, δμως κατε
στραμμένα γλωσσικώς. Γιατί στή συλλογή φαίνεται δτι δεν έπρόσεξε τή με
γάλη σημασία τοΰ ιδιώματος καί τής πιστής άποδόσεώς του μέ κάθε μέσο 
γραφικό. ’Έτσι δλ’ αυτά τά έξοχα παραμύθια είναι γραμμένα, δπως λέμε, 
δασκαλικά, καί δέν διατηρείται ή γνήσιά τους γλωσσική ιδιωματική μορφή. 
Και είναι γνωστό πώς στή Θράκη διατηρούμε τό βόρειο καί νότιο ιδίωμα 
κατά περιφέρειες, δπως διεπίστωσε καί έρμήνευσεν δ Ν. Άνδριώτης.

"Ενας από τούς παλαιούς Θράκες λαογράφους είναι δ Χρυσόστο
μος Παπαδόπουλος, πού έγραψε ένα ιστορικό δοκίμιο γιά τήν πατρίδα του 
Μάδυτο τής Θρακικής χερσονήσου ’). Σέ ολίγες σελίδες μάς έδωκε χαρα
κτηριστικά δείγματα τής λαογραφικής καί ιστορικής του δεινότητας, πριν ή 
ακόμα εδώ στήν Ελλάδα οί λαογραφικές σπουδές πάρουν τήν έκταση τής 
εποχής τοΰ Ν. Πολίτου καί πριν άναδειχθή καί καταλάβη δ ίδιος τον θρόνο 
τών Αθηνών καί τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τήν έδρα τήν Πανεπιστη
μιακή καί τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Ό  Μιλτ. Λουλουδόπουλος υπήρξε λαογράφος τής επαρχίας Καρυών 
Καβακλή — ελληνικότατης δάσεως — τής 5Αν. Ρωμυλίας. Στά 1903 διδάσκα
λος εκεί εργάσθηκε εντατικά καί παρουσίασε μιά λαμπρά εργασία λιθογρα
φική τής επαρχίας δημοσιευμένη μδλους τούς κανόνες τής συλλογής ιστορι
κού λαογραφικού υλικού, πού θά θυμίζη πάντοτε τον εθνικό αυτό δάσκαλο, 
πού μόλις πέρυσι άπέθανε εδώ στήν ’Αθήνα, αφού έδίδαξε 50 χρόνια. Τό 
έργο του τό δασκαλικό είναι θαυμαστό.Ή συλλογή του φέρει τον τίτλο : «’Α
νέκδοτος συλλογή ηθών, εθίμων, δημοτικών ασμάτων, προλήψεων, δεισιδαι
μονιών, παροιμιών, αινιγμάτων κλ. τών Καρυών (έπαρχ. Καβακλή).Έν Βάρνη 
1903». Ό  Σταμ. Ψάλτης, μαθητής του Χατζηδάκη καί άξιος συνεργάτης του, 
καταπιάσθηκε κέφερε στο φώς τή γλωσσική μελέτη τών ιδιωμάτων τής επαρ
χίας Σαρ.Εκκλησιών μέ λαογραφικά κείμενα 1 2).'Υπήρξε δεινός γλωσσολόγος,

1) Μάδυτος, ή πόλις τής Χερρονήσόυ, Άΰ-ήναι 18S0.
2) Θρακικά, ή μελέτη περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος Σαράντα Εκκλησιών· 

(Μαράσλειος Βιβλιοθήκη).
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έργάσθηκε στο Λεξικό τής ’Ακαδημίας και άπέθανε δυστυχώς πρόωρα.
Στη Σηλυβρία, οπού κοντά της εϊταν οί Επιβάτες [>έ τ’ Άρχιγένεια 

διδασκαλεία, έχει άναδειχθή περιφανώς μια φιλόμουση οικογένεια. Ή  οικο
γένεια του Άν. Σταμούλη. Αυτή ή οικογένεια εχει προσφέρει πολλά στην 
αρχαιολογία και λαογραφία. Οί σχέσεις της μέ τον G. Seure αρχαιολόγο, 
που ένήργησε άνασκαφές μαζί της εκεΐ στη Θράκη, τής εδίδαξαν πολλά. 
’Έγιναν τα μέλη της ιστοριοδίφες, αρχαιολόγοι, λαογράφοι, συλλογείς γλωσ
σάριων, τοπωνυμίων καί περιηγητικών κειμένων και κάθε είδους πνευματι
κού ύλικοΰ. ’Έστησαν «Άρχεϊον» στο σπιτικό τους καί δλοι έργάσθηκαν να 
σώσουν από τή ζωή τών Θρακών δ,τι μπορούσαν, θαρρείς και κάποια πρό- 
γνωσΐ| τους προφήτευε τή θλιβερή καταστροφή τής Θράκης καί τή φυγή του 
Ελληνισμού της. Φεύγοντας μάς έφεραν εδώ τό αρχείο τους, τό αρχείο τής 
πνευματικής Θράκης. ’Απ’ αυτή τήν οικογένεια είναι ή Έλπ. Σαραντή, καλή 
λαογράφος καί ακούραστη συλλογεύς παντοειδούς υλικού, πού ώς τώρα πολύ 
απ’ αυτό δημοσίεψε : Παραμύθια, τραγούδια, μελέτες όπως τάγιάσματα καί 
ή λαϊκή γιατρική στή Θράκη. Σαύτήν ή Θράκη χρεωστά πολλά. ’Ανέφερα 
παραπάνω τ’ Άρχιγένεια για νά πώ πώς έμπνέοντας τό δασκαλισμό ή πνευ
ματική αυτή 'Εστία τού μακαρίτη Άρχιγένη καί τό λογιωτατισμό, πιθανόν 
να έπέδρασε δχι λίγο καί στο έργο τό άξιολογώτατο αυτής τής φαμίλιας.Έν 
τούτοις τά δημοσιευθέντα παραμένουν αληθινοί θησαυροί λαογραφικοί καί 
παράδειγμα ευσυνειδησίας.

Τής επαρχίας αυτής είναι καί ή σεβαστή κυρία Άθηνα Γαϊτάνου — 
Γιανιού, πού τόση είναι ή επίδρασή της στή γυναικεία κίνηση εδώ. Ή  κ. 
Γιανιού, πού εμπνέει τό σεβασμό καί τήν αγάπη, αποτελεί ένα μεγάλο κε
φάλαιο στις λαογραφικές καί ιστορικές μελέτες τής Θράκης.

Ό  ’Αντώνιος Άν. Σταμούλης είναι ό άριστος συλλογεύς καί μεταφρα
στής περιηγητικών κειμένων. Ζώντας πολλά χρόνια στή Ν.'Υόρκη, βρήκε καί 
περισυνέλεξε, σά μέλισσα εργατική, πολύτιμα περιηγητικά κείμενα πού περι
έχουν καί πολύτιμους λαογραφικούς θησαυρούς. Οί εργασίες του έχουν δη- 
μοσιευθή στα Θρακικά καί στο Αρχείο Θρακικού Θησαυρού.

Ζή καί βασιλεύει ύπέργηρος δ Λου'ίζος Οικονόμος από τό Ταιφούρι 
τής Καλλιπόλεως στή Ν. Σμύρνη, όπου συμπληρώνοντας τό ιερατικό του 
έργο, άποτραβήχτηκε από χρόνια, σχεδόν τυφλός, λέγοντας τό νύν απολύεις.

Ό  Παπαλουΐζος, ίερεύς καί διδάσκαλος, είναι αληθινά ένας από τούς 
άριστεις λαογράφους καί συλλογείς τής επαρχίας Καλλιπόλεως.

Ό  Οΐκονομίδης Απόστολος, ό σχολάρχης τής Μαδύτου καί Καλλι
πόλεως, έχει αφήσει πλούσιες συλλογές, καλογραμμένες πιστά κέπαινετά 
καί σύμφωνα μέ τις οδηγίες πού έχουν καθιερωθή. Αυτού έχω δημοσιεύσει 
πολλά καί λαογραφικά καί γλωσσικά, πού αξίζουν, διότι δεν παρασύρθηκε 
από τον γλωσσικό φανατισμό τής εποχής του, πού κατέστρεφε τά κείμενα.
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Άλλα ας έλθουμε στους καιρούς μας—γιατί δεν είναι βολετό νά μι
λήσουμε γιάδλους—στους καιροΰς μας, πού αρχίζει ή ακμή των λαογραφικών 
μελετών μας. Είναι τα χρόνια, πού εμείς οί Θράκες ιδρύσαμε δυο περιοδικά. 
Τά Θρακικά και τό ’Αρχείο Θράκης, Και ιδού ό λόγος :

Ή  Θράκη υπήρξε ανέκαθεν χώρα πλούσια σέ λαογραφικές εκδηλώ
σεις. Ά πό τούς αρχαιότατους χρόνους ξεχωρίζει για τά περίεργα έθιμά της, 
για τά θέσμιά της, τό λαϊκό της δίκαιο, τις συνήθειές της, τις προλήψεις 
και δεισιδαιμονίες της.

’Άπειρα παραδείγματα θά ήμποροΰσε ν’ άναφέρη κανείς, πού δεί
χνουν τά περίεργα έθιμα τής ζωής των αρχαίων Θρακών. Τό λαϊκό τους 
δίκαιο, τό αγροτικό, τό επαγγελματικό, είναι κατά παράδοση τό ίδιο με 
κείνο πού επικρατεί κα'ι σήμερα στη Θράκη. Οΐ Θρακιώτες περιέσωσαν μέσα 
άπό τό πέρασμα τοΰ χρόνου πολλών αιοόνων δλες τις συνήθειες τών παλιών, 
δλες τις προλήψεις, δλα γενικά τά θέσμιά τους, πού τόσο θαυμαστά τά περι
έγραψε στο βιβλίο του δ Αρεοπαγίτης μακ. Σπήλιος Σακελλαριάδης ‘).Ό  χα
ρακτήρας τοΰ Θρακιώτου διά μέσου τών αιώνων παραμένει αναλλοίωτος, τά 
χαρακτηριστικά του αμετάβλητα, πού δίνουν έκτυπο τον τύπο τού Θρακός.

Επομένως όταν θέλουμε νά μιλούμε γιά τή συγγένειά μας μέ τούς 
παλιούς προγόνους μας Θράκες, πρέπει νά προστρέχουμε στη λαογραφία τής 
Θράκης ως την καλύτερη πηγή, γιά ν’ αντλήσουμε τά στοιχεία πού μάς δεί
χνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τής φυλής μας. Στη λαογραφία θά 
προστρέξουμε γιά νά εξηγήσουμε τούτο ή εκείνο τό φαινόμενο τής ζωής, πού 
αιώνες κυλά ή ίδια κιάπαράλλαχτη μέσα στο κλίμα τό τραχύ τής Θράκης, 
πού τό χειμώνα είναι πολύ κρύο, άλλα τό καλοκαίρι ευχάριστο. Πάνω στά 
βουνά της, στις πεδιάδες της τις εύφορες, στά δάση της, ή ζωή αιώνες κυ
λούσε κι’ αυτή, μδσες και αν παρενεβλήθησαν δυσκολίες και εμπόδια. Μέσα 
άπό κάθε λαγκαδιά, μέσα άπό κάθε πηγή, άπό κάθε ρουμάνι ξεφύτρωνε και 
άπό μιά μυθολογική συμβολική παράσταση. ’Έτσι οί πηγές και τά ποτάμια 
άκόμη είναι ή χαρά τών νεράϊδων, τά πυκνόδασα μέρη, κατοικίες Σατύρων 
καί Διονύσων. ’Εκεί άκόμα ως τά χθές ό Διόνυσος—δ Βάκχος—περιέτρεχε 
ανάμεσα στάμπέλια καί τό κρασί σκορπούσε τό δργιο και τό μέθυ. Μέσα 
στις ποιητικές κα'ι επιβλητικές κοιλάδες χθές άκόμα έτελούντο τ’ ’Αναστενά
ρια—οί Διονυσιακές αυτές οργιαστικές τελετές, πού περισώθηκαν τόσους αιώ
νες κατά παράδοση καί άποτελούν τή βάση καί πηγή ερμηνείας τού άρχαίου 
θεάτρου—τά Δημήτρια, τά Διονύσια, καί πού τώρα σκορπισμένος δ Θρακι- 
κός λαός μετέφερε άλλού τά έθιμα, πού δέν τά παραμελεί κα'ι δέν τά ρίχνει 
στή λήθη. 'Η  χώρα αυτή σήμερα κομματιασμένη μέ σκόρπιο τον πληθυσμό 
της καί κατατρεγμένο, περνά ώρες λησμονιάς καί σκοτινιάς. Οί πληθυσμοί 
διψούν τήν γενέτειρα γή, μά εγκατεστημένοι άλλος εδώ κιάλλος άλλού, κιν- 1

1) Πόλεις καί Θέσμια Θράκης έν τη άρχαιότητι, τ. Α’, ΆΘήναι 1929.
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δυνεύουν νάφομοιωθούν, νά αποβάλλουν to ξεχωριστό χαρακτηριστικό τους, 
νάφομοκοθούν από τη γύρω επικρατέστερη ζωή του τόπου, δπου εγκαταστά
θηκαν, και νά λησμονηθούν. Τό επικρατέστερο στοιχείο επιβάλλεται και ή 
αφομοίωση του ασθενέστερου συντελειται γοργή και θλιβερή. 'Ο άνθρωπος 
δεν ζή μαντρωμένος μέσα σέ σινικά τείχη.

Σήμερα προ παντός ή επικοινωνία των λαών γίνεται αιτία νά κινδυ
νεύουν όλα τά ήθη και τά έθιμα των εθνών ν’ άναμιχθοΰν. ‘Η ταχύτητα 
τών μέσων επικοινωνίας, ή μεγάλη επαφή, φέρνει τήν ΐσοπέδοση και τήν 
αφομοίωση τών ηθών και εθίμων. Εκείνοι πού βρίσκονται σέ πιο μεγάλο 
κίνδυνο ν’ άπορροφηθοϋν πρώτοι, είναι αυτοί πού έχασαν τις πατρίδες τους, 
πού μετανάστεψαν σάλλους τόπους μέ τή βία, πού άνακατεύθν]καν λίγοι μέ.. 
πολλούς. ’Έτσι οΐ προσφυγικοί πληθυσμοί είναι οί πρώτοι πού κινδυνεύουν. 
Και οί Θράκες πρώτοι. Σκόρπιοι δχ,ι σέ συμπαγείς μάζες, μά κατά ομάδες 
μικρές και ολιγάριθμες, δπου εγκαταστάθηκαν θάφομοιωθοϋν, εχτός δπου 
έτυχε, σπάνιο πράγμα, νά βρεθούν δλοι μαζί έγκαταστημένοι.

Αυτή ή μετανάστευση τού Θρακικοϋ λαού είναι ή αιτία πού θά χα
θούν ήθη κέθιμα παμπάλαια καί πολύτιμα, θά σβήσουν τά θέσμια, κα'ι τά χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε μετά καιρό δχι μακρυνό οί Θράκες οπουδή
ποτε ζοΰν νά παραμένουν αγνώριστοι.

Ή  λαογραφία λοιπόν σπεύδει νά περισώση, νά προλάβη τήν τελειω
τική εξαφάνιση τών λαογραφικών και ψυχικών προϊόντων κάθε λαού. Αυτό 
γίνεται τώρα και μέ τό Θρακικό λαό. Συνεργείο λαογραφικό προσπαθεί, 
περιτρέχοντας συνοικισμούς κα'ι κατασκηνώσεις, νά μαζέψη, νά περιγράψη, 
νά φωτογραφίση δ,τι μπορεί και δύναται από τ'ις ψυχικές εκδηλοόσεις και 
τή ζωή τών Θρακών, απομονώνει δπως μπορεί γέροντες καί γριές, καί από 
τό στόμα τους μέ δυσκολία αποσπά καί καταγράφει για υστερνή φορά ένα 
επιγραμματικό λόγο, μια παροιμία, ένα τραγούδι, ένα παραμύθι. Περιγρά
φει τον αργαλειό, τό αμάξι, τό αλώνισμα, τό δούλεμα, άποτυπώνει τό λαϊκό 
δίκαιο σέ κανόνες, περιμαζεύει τήν παροιμία, τό λόγο, τό έθιμο, τή δεισι
δαιμονία, τήν πρόληψη. Καί συναρμολογώντας τα προσπαθεί νά δώση μέ 
τή δημοσίευση τά γνωρίσματα τής Θρακικής φυλής, πού παν καί χάνονται 
καί σβήνουν καί ισοπεδώνονται καί αντικαθίστανται από άλλα επικρατέστερα.

Τά «Θρακικά», αφού έπετέλεσαν τον προορισμό τους είκοσι ολόκληρα 
χρόνια έσιώπησαν. Τό « Αρχΰο Θράκης» έκδίδεται. Ή  δραματική τους ζωή 
άξιζε νά γίνη γνωστή. Άλλ’ αυτό δέν είναι θέμα τής διαλέξεως. Τά Θρακικά 
διηύθυνα τέσσερα χρόνια. Μετά τό στερέοομα τής φήμης καί αξίας των, προ
χώρησαν μέ τήν άοκνη εργασία καί ακαταπόνητη θέληση τού κ. Μιλτ. Στα- 
μούλη, πού είναι άξιος μεγάλης τιμής κεύγνο3μοσύνης. Κιαύτού τδνομα πρέ
πει, καί προτείνω νά χαραχθή σέ κατεβατό μαρμάρου. Σήμερα τό έργο συγ
κεντρώνει είκοσι τόμους δγκώδεις καί περιλαμβάνει σπουδαίο υλικό, πού ή



Θράκες λσογράφοι τοΰ 1Θ' αιώνα καί των τελευταίων χρόνων 187

σημασία του θάναδείχνεται δσο περνά δ καιρός και περισσότερο. Τοΰ χρειά
ζεται ακόμα ένας εύρετήριος πίνακας, πού κάποτε κάνεις μεταγενέστερος θά 
τον κάνη έργο του και θά τον πραγματοποίηση.

Τό ’Αρχείο Θράκης ζή καί βασιλεύει. Είναι δράμα ή συντήρηση του 
στη ζωή, αλλά δεν πρέπει ένα ωραίο έργο νά μάς λυπή μέ την αποκάλυψη 
τοΰ τρόπου τής ζωής του. Γιαύτό παρασιωποΰμε τό δράμα τής ζωής του και 
προχωροΰμε. Σήμερα δεν υπάρχουν οΐ Άρσάκηδες, οί Μαρασλήδες, οΐ Κο- 
μιζόπουλοι, οί Ζαρίφηδες. Ό  κόσμος δεν συγκινεΐται μέ τό πνεΰμα τόσο. 
Έδώ χρέος έχω νά έξάρω τή φωτισμένη αντίληψη τοΰ κ. Φ. Δοαγοΰμη, 
πού έκ μέρους τής ΓΙαγκείου Επιτροπής πάντοτε ύπεστήριξε τις πνευματικές 
προσπάθειες των επιστημονικών περιοδικών.

Μέσα στίς σελίδες τοΰ ’Αρχείου Θράκης αποκαλύπτονται δεινοί σύγ
χρονοι λαογράφοι. Ποιος θά έφαντάζετο δτι ένας συγγενής τοΰ Χουρμου- 
ζιάδη, τοΰ πρώτου λαογράφου τής Θράκης στον ΙΘ' αιώνα, (τοΰ καθηγητοΰ 
τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής), δάσκαλος κιαΰτός πρόσφυγας τής Θεσσα
λονίκης καραβοτσακισμένος καί δυστυχής, θά εκτυλίσσονταν σέναν δεινό λαο- 
γράφο ; Ό  Κα?,λισθένης Χουρμουζιάδης — πού θρηνώ τον πρόορό του θά
νατο—υπήρξε δεινός πράγματι καί γιά τον πλούσιο λαογραφικό θησαυρό του, 
αλλά καί την επιστημονική συλλογή του. Οί σελίδες τών Θρακικών καί τοΰ 
’Αρχείου Θράκης είναι κατάμεστες από τό καλό υλικό του, πού χρησιμεύει 
καί στον επιστήμονα γιά βάση κάποιας συνθετικής μελέτης. ’Έθιξε τό αγρο
τικό καί οικογενειακό δίκαιο μέ ικανότητες μεγάλες.

’Αλλά εκείνος δ Β. Δεληγιάννης, δ Μικρασιάτης δάσκαλος τής Λιγα- 
ριάς τής Νιγρίτης είναι άφθαστος. Μικρασιάτης, ριχμένος μέσα στούς Θρά
κες, άφωμοιώθηκε καί αφομοιώθηκε στήν ψυχή της καί ώς τώρα μάς έδωκε 
μεγάλα δείγματα τής λαογραφικής δεξιότητάς του. Καί τό υλικό του μάλαμα, 
αλλά καί συλλογεύς κιάρχιτέκτονας καί δημιουργός ακαταγώνιστος. Οΐ συλ
λογές του είναι καθ’ δλα άρτιες καί συγχρονισμένες μέ πλήρη ικανότητα. 
’Έχουμε τήν ευτυχία νά τον συγκαταλέγουμε μέ τούς συνεργάτες μας καί μέ 
τούς συμπατριώτες μας.

Δεινό λαογράφο άνάδειξε ή Σωζούπολη τής Μαύρης Θάλασσας τόν Κ. 
Παπαϊωαννίδη, πού υπήρξε μοναδικός. Μάς έχει δώσει πολύ υλικό, πού χρη
σιμοποιήθηκε άπο τόν μακαρίτη Πολίτη καί δημοσιεύθηκε στο Δελτίο τής 
Λαογραφίας. Οί παροιμίες του, τά τραγούδια του, αξιόλογα, υπομνηματι
σμένα καί καλογραμμένα. ’Έγραψε καί τήν ιστορία τής πατρίδος του καί 
μαζί με τά ιστορικά στοιχεία μάς έδωκε καί τά λαογραφικά, πού συμπλη- 
ριονουν τό έργο του '). Εΐταν μένα λόγο άξιολογώτατος καί οΐ εργασίες του 
θα διαλαλοΰν την αξία του στους μεταγενεστέρους.

Ό  Αναγν. Παρασκευόπουλος, ιατρός, είναι εξαίρετος λαογράφος. 1
1) ‘Ιστορία τής εν Πόντω ’Απολλωνίας—Σωζοπόλεως, Θεσσαλονίκη 1933.
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"Έγραψε τή μελέτη του «Ή  ψαρική στη Σωζόπολη» '), εκλεκτή εργασία μέ 
σχεδιάσματα. Επικά γραμμένη. Συνέλεξε και τά Σωζοηολίτικα τραγούδια, 
πού ό Π. Π απαχριστοδούλου έδημοσίεψε στα Θρακικά, Γ' τόμος,-κατ’ αντι
παραβολή προς τά δημοσιευΟέντα τού Παπαϊωαννίδου (Λαογραφία, τ. Α', 
σελ. 621 κεξ.). από τον Ν. Πολίτη.

"Άφθαστος υπήρξε και ό Ροδόοινος — δάσκαλος κιαύτός—από τό "Ορ- 
τάκιοϊ τής επαρχίας Λιτίτσης, πού μάς την σφετερίσθηκαν οΐ Βούλγαροι κεξε- 
τόπισαν τον Ελληνισμό της. Σήμερα δεν ζή, αλλά ζή τό έργο του μικρό σε 
δγκο, μά μεγάλο σε αξία και σημασία. Λύιός μάς εδωκε τή χαρά στάνα- 
ζωντάνεμμα τής γιορτής τοΰ Μπέη 1 2) — γιορτής αγροτικής. 'Η  εργασία αυτή 
δεν υπολείπεται τής σημασίας καί αξίας των Καλογήρων τού Βιζυηνού. Τής 
λείπει τό βάθος τής σκέψεως και επιστημονικής ωριμότητας. Ή  Θρακική 
λαογραφία θάναγράψη τδνομά του «μετά των άξιολογωτάτων».

Ή  Φιλιπποΰπολη—όπως και ή Άδριανούπολη τον Κ. Κουρτίδη — έχει 
άναδείξει τον Μ. Άποστολίδη καί Δ. Βογαζλή. Ό  Βογαζλής έγραψε πολλά 
λαογραφικά. "Επιστήμονας μεγάλος τής Νομικής, μπόρεσε νά εμβαδύνη στά 
λαογραφικά και ιστορικά προβλήματα τής πατρίδος του και έργάσ·θηκε για 
μια συγκριτική λαογραφική εργασία μέ τή βουλγαρική. Συνέλεξε καί τά τρα
γούδια τής Φιλιπουπόλεως, πού δημοσιεύθηκαν στά Θρακικά, τόμ. Η', μέ 
τή συνεργασία τού κ. "Εράστη, μουσικού, και τις οδηγίες τού Άποστολίδη.

Ό  Μ. Άποοτολίδης είναι ιστορικός και φιλόλογος, άλλ" έγινε καί 
λαογράφος, χωρίς ειδικά νά συλλέγη λαογραφικά υλικό. Γράφοντας σένα 
διαγωνισμό τής Γλωσσικής Εταιρείας τό γλωσσάριο τής Φιλιππουπόλεως, 
τό συγκέρασε μέ πολλή λαογραφική ύλη. Περισυνέλεξε και εγκατέμειξε χιλιά
δες παροιμίες καταλλήλως συντάσσοντας τό γλωσσάριό του. "Έτσι έχουμε 
ερμηνείες των παροιμιών του και κείμενα πολλά από τό στόμα τού λαού τής 
Φιλιππουπόλεως καί Στενιμάχου. Κιόπως είναι δεινός ερμηνευτής των κειμέ
νων, κι" ερευνητής των ιστορικών δεδομένων, είναι καί δεινός στά γλωσσικά 3).

Προσωπικότητα μεταξύ τών λαογράφων Θρακών αποτελεί ό Μ. Πα- 
παχριστοδούλου, μουσικός καί διδάσκαλος, δαπανήσας τή ζωή του στή συλ
λογή καί καταγραφή τών δημοτικών τραγουδιών τής Θράκης. "Από τά 1922 
περιτρέχοντας τούς συνοικισμούς τών Θρακών προσφύγων κατέγραφε τά 
δημοτικά μας τραγούδια καί τό μέλος των. "Έτσι κατήρτισε μιά συλλογή 
σημαντική, πού μέρος της βράβευσαν καί δημοσίεψαν τά Θρακικά. Τό ’Α ρ 
χειον Θράκης δημοσίε.ψε επίσης πάμπολλα καί ευχής έργο θά ήταν νά δη- 
μοσιευθούν όλα μαζί σένα τόμο αξιόλογο σε βυζαντινή καί ευρωπαϊκή παρα-

1 ) Βλ· Άρχεΐον Θρακικοΰ Θησαυρού, τόμ. Β'.
2) Βλ. Θρακικά, τόμος ΙΔ'.
3) Τό γλωσσάριό του αυτό τόχει βραβεύσει ή Γλωσσική 'Εταιρεία καί θά 

δημοσιευθή στό Αρχείο Θράκης πολύ προσεχώς, ίσως στον ΙΈ  τόμο.
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σημαντική. Ό  Μ. ΓΙαπαχριστοδούλου υπήρξε ψάλτης δεινός. Παρέλαβε τό 
Βυζαντινό ύφος από τό δάσκαλό του Στ. Μαυρίδη και μετέδωκε ό ίδιος αυτό 
στους μαδητάς του. ’Έπαιζε βιόλα καί έγραφε εύκολώτατα κάδε μέλος 
άποστηδίζοντας αυτό από τό στόμα των λαϊκών τραγουδιστών και δργανο- 
παικτών. Και τό όνομά του αξίζει νάναγραφή στο κατεβατό τοϋ μαρμάρου 
τών Θρακών λαογράφων ').

Άλλα κείνοι, πού προεξάρχουν στις λαογραφικές μελέτες και σήμερα 
είναι οι ηγέτες τής λαογραφικής κινήσεως στην Ελλάδα όλη και οδηγοί και 
δημιουργοί τών φυτωρίων μας, είναι παλαιότερος μέν ό Στ. Κυριακίδης, 
νεώτερος δέ ό Γ. Μέγας. Ό  Κυριακίδης υπήρξε αγαπημένος μαθητής τοϋ Ν. 
Πολίτου καί βοηθός του.Εξελίχτηκε μέσα στην Έλλ. Λαογραφική Εταιρεία 
καί είναι έκτοτε ο φροντιστής καί διευδυντής τοϋ λαογραφικοϋ Δελτίου. 
’Έχει από χρόνια τήν έδρα τής Λαογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης, όπου δημιούργησε μουσείο καί φυτώριο αξιόλογο καί μαθητάς, πού 
μέ φανατισμό επεδόδηκαν στις λαογραφικές μελέτες καί γράφουν λαογρα- 
φικά άξιοδημοσίευτα. Τό Λαογραφικό Δελτίο πολλές φορές φιλοξενεί εργασίες 
μαθητών του. Ό  Κυριακίδης έχει διεδνή φήμη λαογράφου. Οί εργασίες του 
είναι πασίγνωστες καί δίκαια ή Θράκη μπορεί να σεμνύνεται για τον άνδρα. 
'Η  εργασία του, ή ‘Ελληνική λαογραφία, αποτελεί σπουδαιότατη συμβολή 
στήν Ελλάδα για τις λαογραφικές προσπάδειές μας. Ή  γυναίκα στη λαο
γραφία επίσης είναι αξία λόγου εργασία. Άφίνω τον άλλο όγκο τών λαο- 
γραφικών τελευταίων μελετών του. Γενικά ό Κυριακίδης αναγνωρίζεται ώς 
ό εκπρόσωπος τής λαογραφικής κινήσεως στήν Ελλάδα καί ώς τέτοιος εξε- 
λέγη πρώτος μέλος τής διεθνούς Επιτροπής τών λαϊκών τεχνών και παρα
δόσεων, (Commission Internationale des Arts populaires et Traditions), 
μαζί μέ τον K. Α. Ρωμαΐον καί τον γράφοντα. Οΐ μικρότερες εργασίες του 
είναι πάμπολες. Ό  Κυριακίδης κλέπτοντας καιρόν αγωνίζεται νά μάς δώση 
καί ιστορικά θέματα στον κύκλο τών Βυζαντινών Μελετών. ’Έτσι καταμερι- 
ζόμενος ίσως νά μή ζημιώνει—τό εύχόμεθα—τό έργο του τό Λαογραφικό.

Ό  Γ. Μέγας από πο?νλοϋ διευθυντής τοϋ Λαογρ. Αρχείου τής Α κα
δημίας συγύρισε τό τμήμα αυτό κέβαλε νοικοκυρωσύνη διαλέγοντας τούς συν
εργάτες του. Οί επιστημονικές του εργασίες συγκεντρώνονται κυρίους στο ζή
τημα τής λαϊκής κατοικίας καί στο δέμα αυτό έχει δώσει όχι μικρή εργασία 
πού τον άνέδειξε κέκτακτο καδηγ. τού Πανεπιστημίου, όπου τώρα προσφέ
ρει τά φώτα του καί καλλιεργεί τή δημιουργία φυτωρίου λαογραφικοϋ. Καί 
6 Άνδριώτης Ν. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσ)νίκης εργάσθηκε 
όχι λίγο γιά τά ιδιώματα τής Θράκης καί μάς έδοοκε νά καταλάβουμε πολλά 
από τά γλωσσικά φαινόμενα τής Θράκης. Στον Γ τ. τού Αρχείου Θρακικοϋ 1

1) Γιά τις συλλογές του έγραψε ό μουσ. καΟηγ. κ. Οικονόμου. (Βλ. Θρακικά 
τ. Δ') καί τώρα ειδικοί τις μελετούν στό Λαογρ. Άρχ. τής Ακαδημίας.
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Θησαυρού, (σ.148—185) έχει δημοσιέψει πλήρη βιβλιογραφία των λαογρ. και 
γλωσσικών μελετών τών Θρακών λαογράφων καί γλωσσολόγο3ν, πού την 
θεωρη «μια απλή και μια καλή αρχή'στις παρόμοιες εργασίες».'Ο Άνδριώτης 
αποτελεί ένα κεφάλαιο—δσο ό Κυριακίδης Στ. σιή λαογραφία—στίς γλωσ
σικές επιστήμες κέχει πολλά νά μάς δώσει για τη γλωσσολόγηση της Θράκης. 
Είναι τό συμπλήρωμά του στα γλωσσικά, και ή Θράκη — γιατί κή ’Ίμβρος 
είναι Θράκη—τού χρεωστά ευγνωμοσύνη για τούς κόπους του.

Δεν πρέπει νάφήσω άμνημόνευτον και νά μη έξάρω και το έργον τού Δ. 
Πετροποΰλου συνεργάτου τού Αρχείου Θράκης, πού περιτρέχοντας τη Θράκη 
και τή Μακεδονία έπεσκέφθηκε τούς Θρακικούς συνοικισμούς και περισυνέ- 
λε’ξε πλούσιο λαογραφικό και γλωσσικό υλικό κάθε περιφέρειας ξεχωρι
στά. Τό υλικό αυτό πολύτιμο από κάθε μορφή και σολες τις εκδηλώσεις της 
Θρακικης ψυχής εχει δημοσιευθη συγκεντρωμένο δλο στο ’Αρχείο Θράκης 
(από τ. Ε ' κέξ.) καί αποτελεί την καλλίστη πηγή, πού γνωρίσαμε ως τώρα για 
τις ϊδιότητές του. Γιαύτό αξιώθηκε νά είναι καί συνεργάτης τού Λαογρα- 
φικού ’Αρχείου της ’Ακαδημίας από τρία χρόνια καί δώ.

’Έτσι μπορούμε νά τονίσουμε πώς ή Θράκη «ούδενός δευτέρα» αγω
νίζεται από τά I860 καί προσφέρη πολλά στη Λαογραφία.’Ίσως καμμιά ελ
ληνική χώρα δεν έχει λαογραφηθη τόσο δσο η Θράκη. Καί η ’Ήπειρος βέ
βαια καί τά Δωδεκάνησα καί ή Κρήτη καί δ Πόντος ') έκαμαν πολλά κι’ 1

1) 'Ο κ, Σονμελίδης Γεώργιος έγραψε τά έξης στην «Καθημερινήν» τής 9 ’Α
πριλίου 1950. «Εις τον δίκαιον έπαινον τής Θράκης διά τάς λαογραφικάς μελετάς τών 
τέκνων της (όπως έγράψατε εις τάς Σημειώσεις τής 8ης τρέχοντος), ανοίξατε, πα
ρακαλώ, άν νομίζειε σκόπιμον, καί μίαν παρένθεσιν διά τον Πόντον, πού καί αύ 
τός έχει αξιώσεις πρωτοπορίας εις παρομοίσς μελέτας. Πρό τοΰ 1900 καί 1872, 
χρονολογιών τάς όποιας αναφέρει ή σημείωσίς σας, ό εκ Κερασοϋντος τοΰ Πόντου 
’Ιωάννης Βαλαβάνης εις τον πρόλογον τής κωμωδίας του «Ειμαρμένης παίγνια» 
έκδοδείσης εις ποντιακόν γλωσσικόν ιδίωμα έν Άθήναις τό 1869, συνεβούλευε «δη- 
μοσίευσιν λέξεων καί φράσεων καί παροιμιών τών έκασταχοΰ πόλεων καί χωρίων» 
προσθέτων «οί αλλόφυλοι μή άρκούμενοι ότι έγΰμνωσαν ημάς τών προγονικών κει
μηλίων θέλουσι στερήσαι καί τής δόξης ότι 'Ελλήνιον έσμέν απόγονοι. Ή  διά τού
των (τών λαογραφικών στοιχείων) άπόδειξις τής ελληνικής ημών καταγωγής ίσχυ- 
ροτέρα έστίν ή ή διά τών μνημείων τέχνης.Ή διά τούτων άπόδειξις ούδεμίαν άντίρ- 
ρησιν επιδέχεται» μαρτυρών ούτω οΐαν έπίγνωσιν είχε τής σημασίας τών λαογρα
φικών μελετών.Ό Ιωάννης Βαλαβάνης άφωσίωσεν ολον του τόν βίον είς τάς με
λέτας αύτάς. Τό 1859 έδημοσίευσεν είς τό περιοδικόν «Πανδώρα» «Τά έν Κερα- 
σοϋντι περί τοΰ γάμου έθιμα» καί έν συνεχεία σειράν μελετών είς τά περιοδικά 
«Έπτάλοφος» Κων)λεως, «Εύ'ξεινος Πόντος» καί «Άστήρ τοΰ Πόντου» Τραπεζοΰν- 
τος, ‘Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων)λεως. Αρχεία Κοραή ’Αθηνών καί 
άφήκε πλεϊστα ανέκδοτα χειρόγραφα άποκείμενα σήμερον είς τά αρχεία τής ’Ακα
δημίας καί χρησιμοποιούμενα από τό "Ιστορικόν λεξικόν καί τό Λαογραφικόν άρ- 
χεϊον. Σύγχρονος τοΰ Ί. Βαλσβάνη ό Κων. Ξανθόπουλος, γυμνασιάρχης τοΰ Φρον- 
τιστηρίου Τραπεξοΰντος έδημοσίευσε τό 1819 είς τόν Φιλολογικόν Συνέκδημον
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άμιλλώνται ευγενικά νά περισώσουν τον λαογραφικό πλούτο τους και έχουν 
άναδείξει εξαίρετους λαογράφους.

Παρ’ δλες αυτές όμως τις αξιόλογες προσπάθειες, πού τονίσαμε τών Θρα
κών λαογράφων ή Θράκη, δεν ή μπορούμε νά πούμε και πάλι δτι είναι καλά 
λαογραφημένη. Διότι άν σήμερα έχουμε πάμπολλες εργασίες τού προφο
ρικού λόγου τού Θρακικού τού λ. χ. παροιμίες, παραμύθια, αινίγματα, πε
ριγραφές τών ηθών και εθίμων και χίλια δυο μνημεία τών ψυχικών εκδη
λώσεων τού Θρακ. λαού, άπειρα γλωσσάρια καταδείχνοντα τον γλωσσικόν 
πλούτον και τά γλωσσικά ιδιώματα τών* μερών τής Θράκης, έν τούτοις υστε
ρούμε στην απεικόνιση και αναπαράσταση ή περίσωση δειγμάτων τής λαϊ
κής τέχνης."Αν ό μακ. Άποστολίδης μάς περιέσωσε κα'ι κατέγραψε τούς κώ
δικες τών άμπατζήδων και ντουλγκέρηδων και ίστορικώς μάς διεφώτισε γιά 
τη δράση τών έσναφίων, δμως δεν μάς έδωσε εικόνα τής υφαντικής τών άμ- 
πάδων, τών ρούχων και ενδυμασιών τής εποχής ούτε περιγραφή τών αργα
λειών, πού ύφαιναν τά.σαγιάκια τής εποχής, και είχαν κατακτήσει τις αγο
ρές τής ανατολικής Ευρώπης και Τουρκίας. Υπολείπονται πολλά—παρά 
πολλά, πού θά είναι ή εργασία τής έπερχομένης γενεάς και τής ανήκει 
τό μεγάλο τούτο έργο. IV  αυτό τά φυτώρια μας στά επιστημονικά μας ιδρύ
ματα, πρέπει νά πυκνωθούν γιά νά δημιουργηθούν οί ικανοί νέοι, πού θάνα- 
λάβουν τό ύπολοιπόμενο έργο. Δέν έχουμε λ.χ. μιά εντελή μελέτη, ούτε καί μι
κρές μελέτες γιά την Θρακική αρχιτεκτονική καί κατοικία—χωρική αγροτική 
και αστική—μέ τά Θρακικά χαρακτηριστικά τους. Κάπου πάλι δ Άποστολί-

Θράκες λαογράφοι του ΙΘ' αιώνα καί τών τελευταίων χρόνων ί 9Ϊ

άσματα τών παρά την Τραπεζοΰντα χωρών. "Αλλ1 ή πρώτη καί ζωογόνος εστία τών 
λαογραφικών ερευνών ήτο ό Φιλολογικός Σύλλογος Κων)λεως, ό· όποιος διά δημο
σιευμάτων, συζητήσεων καί διαγωνισμών, εις τούς οποίους έλάμβανε μέρος καί ό 
Νικ. Πολίτης, προεκάλει πανταχοΰ την άμιλλαν. 'Εκεί τό 1869 δ έκ Τραπεζοϋντος 
Γεωργ. Συμβουλίδης χορηγεί διά τον Συμβουλίδειον διαγωνισμόν προς συναγωγήν 
ποντιακού λαογραφικοϋ ύλικοϋ, εις τό όποιον βραβεύεται ό Ίωάνν. Βαλαβάνης.

Εις τον 'Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον, μαζί μέ άλλους εκ Θράκης καί 
τής λοιπής 'Ελλάδος λογίους, πλεϊστοι Πόντιοι έδημοσίευΟαν γλωσσικός καί λαο- 
γραφικός μελετάς έκ Κοτυώρων, Τριπόλεως, Πόντου, Άμισοϋ, Θρανίας, Σινώπης, 
’Αργυρουπόλεως, Χαλδίας. Διεκρίθησαν μεταξύ πολλών καί ό Σάββας Ίωαννίδης, 
ό δημοσιεύσας τό Τραπεζουντιακόν χειρόγραφον τοΰ «κριτικού έπους, ό Περικλής 
Τριανταφυλλίδης, ό Δημοσθένης Οίκονομίδης, 6 ’Ελευθέριος Κιούσης καί άλλοι. 
Kui σύγχρονοι πολλοί διά ποικίλων συλλογών τροφοδοτοΰσι τό Άρχεΐον Πόντου 
καί άλλα ποντιακά περιοδικά. Εις αυτά προσ&έτει κατά τά τελευταία έτη καί ό έν 
Θεσ)νίκη Ιατρός κ. Φ. Κτενίδης ήίΐογραφικά θεατρικά έργα μέ επιτυχείς παραστά
σεις έν Θεσ)νίκη καί Άθήναις καί αλλαχού εις τό τοπικόν τοΰ Πόντου ιδίωμα.

Κατά ταϋτα πιστεύομεν ότι καί εΐς τό πνευματικόν αυτό στάδιον ό Πόντος 
προσέφερε τήν πτωχικήν του συνεισφοράν,

14)3)50 Μετά τιμής 
Γ. ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ
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δης μας δίνει μια περιγραφή τού αρχοντικού σπιτιού (βλ. ΙΒ' τόμ. ’Αρχείου 
Θρ.) άλλα περιγραφή χωρίς σχέδιο, ενώ οΐ Βοΰργαροι έχουν έ'να Λαβρέ- 
νωφ ζωγράφο του 1860—70, που μας άφήκε αναπαραστάσεις δρόμων της 
Φιλ)λεως και κατοικιών τών κοτζαμπάσηδων η πρωτομαστόρων της εποχής. 
Αυτό τοκαμα στις Θρακικές μου ηθογραφίες με λεπτομερείς περιγραφές τοΰ 
εσωτερικού τών σπιτιών ή τών ρουχικών τής εποχής. ’Αλλά παραμένει 
οπωσδήποτε πάλι ατελής εργασία, έφ’ δσο δέ συνοδεύεται μέ εικόνες, πού 
θά μάς τις χάριζε ή έμπνευση ή ή αντιγραφή θρακιώτη ζωγράφου, πού θ ’ 
αγαπούσε αυτό τό έργο, τής άπεικονίσεως τών πραγμάτων τής εποχής εκεί
νης. Αυτό τώρα δεν ξαναγίνεται εξ αιτίας τής διασποράς τών προσφύγων σέ 
πολλούς συνοικισμούς, δπου δεν μπορούν νά συνεχίσουν ανεπηρέαστα από τό 
νέο περιβάλλον τή ζωή τους, και έκτος από τούς συνοικισμούς πού είναι ομα
δικά έγκαταστημένοι Θράκες από τις ’ίδιες πατρίδες. Ευτυχώς υπάρχουν 
και τέτοιοι συνοικισμοί, δπου συνεχίζεται ή παλιά τους ζωή δμοια τόσον, 
ώστε σήμερα νά συνεχίζιυνται κι αυτά τ’άναστενάρια, δπως προ 70—80 χρό
νια, ως λ. χ. στά χωριά Ά για  Ελένη τών Σερρών και Μελίκη τής Βέροιας.

Εύχόμεθα νά μή άνακόψη τό έργο μας καμμιά αιτία, καμμιά δυσχέ
ρεια. Δεν καμφθήκαμε στις πιο δυσχερείς περιστάσεις τού έθνους καί στή 
Γερμανοκρατία. Τώρα προχωρούμε μέ πολλούς μεν κόπους, αλλά προχω
ρούμε καί ό ΙΕ τόμος τού Αρχείου Θράκης εκτυπώνεται καί περιλαμβάνει 
πλούσιο λαογραφικύ υλικό. Τούς αφανείς ώς τώρα εργάτες πού ώνομάσαμε 
—δλους σχεδόν δασκάλους καί παπάδες—κάποτε θά τούς καταγράψουμε σέ 
κατεβατό μαρμάρου μέ γράμματα χρυσά, δταν ή Εταιρεία Θρακικών Με
λετών άποκτήση στέγη. Οΐ Θράκες τότε μεύλάβεια θά μελετούν τά ακατάλυτα 
δνόματά τους εντοιχισμένα.

Τό σημερινό πενιχρό μνημόσυνό τους άς γίνη ή απαρχή τών τιμών 
πού τούς αξίζει.Άν στήν πραγματικότητα ή μεγάλη Θράκη δεν ύπάρχη έλλη- 
νική από τού Αίμου ώς τήν Προποντίδα καί ό "Εβρος δέ ιστορεί υπερήφανα 
παρά τραγουδεΐ μοιρολόγια καί θρήνους, υπάρχει δμως τό μεγάλο έργο 
τών ιστορικών καί λαογράφων της, πού διδάσκουν τήν ιστορική αλήθεια, 
δτι ή Θράκη υπήρξε Ελληνική, δτι υπάρχει καί τεμαχισμένη "Ελληνική, καί θά 
ύπάρχη τέτοια αφού δλα βοούν καί διακηρύττουν τήν ελληνικότητά της από τά 
ψυχικά φαινόμενα τής ζωής τού Θρακικού "Ελληνισμού ώς τά τεκμήρια καί 
τά μνημεία τού πολιτισμού της, πού άνεπτύχθηκε στή χώρα αυτή τού’Ορφέα, 
καί πού ό Έλλην. πολιτισμός τήν άφιομοίωσε δχι μόνο γλωσσικά αλλά καί 
ψυχικά ώς χώρα συγγενή.



ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ ΘΡΑΚΩΝ
μέ τις εργασίες των, πού βρίσκονται εκτυπωμένες στους 20 τόμ. των «Θρακικών» 
καί τούς 14 του «’Αρχείου τοΰ Θρακικοϋ Λαογρ. καί Γλωσσικού Θησαυρού».

*Αμηατζόγλου Ά λ .  Ντουλγκέρικα σ. 333—334 Θρακικά τ. Γ'.
5Ανέκδοτα (Γ. Βιζυηνοϋ). Θρακικα Γ σ. 391 εκ τοΰ «Κύκλου» χρ. 

Δ' 1938 σ. 10.
Άνδριώτης Ν. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. <Γ' σ. 153—208. De quelques 

faits phonetiques du dialecte moderne de Samothrace.—Άρχ. Θρ. Θησ. 
τ. Γ  σ. 131—185. Τα δρια των βορείων, ήμιβορείων καί νοτίων ελληνικών 
ιδιωμάτων της Θράκης (μέ βιβλιογραφία εκτενή) από σ. 148 —185.

Ά ντω νιάδης Σ .  Λουκάτος Δ.,Τζομπάρης Φ.Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ ' 
σ 129. Λαογραφικά — Γλωσσικά Στενιμάχου. 1) 'Ιστορικό σημείωμα. 2) 
Παροιμίες, αμπελουργικά, έθιμα γάμου. 3) Τρύγους, Χατζηληκι, διάφορα.

'Α νω νύμου .  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Β' σ 96. Συνθηματικά! λέξεις Αί
νου— Κεσσάνης.—(Λεξικογρ. Άρχ. ’Ακαδημίας). Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Β' σ. 
196—201. Παροιμίες Καλλιπόλεως κα! περιχώρων.

*Αηοστολίδου Ά π .  Θρακικα Δ' τ. σ. 334—336. Παραμύθι Καλ
λιπόλεως.

Άηοστολίδου Κ. Μ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ' σ. 28—74. Και οι τά
φοι λαλούσιν. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ' σ. 174—180. Ή  γλώσσα Στενιμά
χου.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΔ' σ. 179 —192. Λεξιλόγιον της εν Φιλιππουπό- 
λει ελληνικής διαλέκτου. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Α' σ. 225—259. Τραγούδια 
τών Φιλ)πολιτών κατά τό 19ον αιώνα (μέ συνεργασίαν Χρ. Έράστη).—Άρ- 
Θρ. Θησ. τ. Β' σ. 238. Λαογραφικά Φιλ)πόλεως και ούχι Στενιμάχου.

* Αηοστολίδης Φ. Θρακικά τ. <Γ' σ. 350—52. Γλωσικά σημειώματα. 
—Θρακικά τ. Δ' σ. 267. Εορτασμός τώ>ν γάμων στην ΤΣΕΝΤΩ. — Θρα
κικά τ. ΙΓ ' σ. 343—353. Κύρια ονόματα κ’ επίθετα της Τσαντώς, — Θρα
κικά ΙΒ 'σ ,  330—331,Ό  Άγηγιάννης ό Κουλτουρμουσιανός.—Θρακικά IT ' 
σ. 267—305. Θρακικη Γλωσσογραφία. — Θρακικά ΙΖ' σ. 5 —96. Θρακική 
Γλωσσογραφία από τη γλώσσα της Τσαντώς.

Βαφείδης Θεολόγος V. Δημώδεις δοξασίες και δεισιδαίμονες συνή
θειες, από την Άδρ)πολη. Θρακικά τ. Α' σ. 189 —197.

Βαφείδου Παναγιώτη , Θρακικά I' σ. 324—333. Λαογραφικά Καλ- 
λιππόλεως.

Βαφείδου Ν. (ΙΙαπασταματίου Χρ. Σιταριά άνακοίνωσις). Λαογρα-
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φικά Διδυμοτείχου. Θρακικά Η ' σ. 303—307. — Θρακικά ΙΓ ' σ. 335—342. 
Μερικαί συνήθειαι Διδυμοτείχου.

Βιζνηνός Γ. Καλόγηροι. Έβδομάς 1888 αρ. 32—35. — Θραχική 
Έπετηρΐς 1897. — Θραχιχά Η' ο. 282—292. Γλωσσικά, λαογραφιχά, πε
ποιθήσεις, προλήψεις, συνήθειες, παροιμίες, παραδόσεις.

Βογαζλή Δ. Θραχιχά ΙΑ' σ. 279—306. Δημοτικά Φιλιππουπολίτιχα 
καί Στενιμαχίτιχα τραγούδια (μέ μουσικήν εις εύρωπ. παρασημαντιχήν).— 
Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Β' σ. 194— 196. Δυο ποιήματα από τή Φιλ)πολη.

Γεδεών Μανουήλ. Θραχιχά τ. Θ' σ. 101 — 121. Κων)λεως αγιά
σματα. Θραχιχά.

Γεωργακα Δ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ' σ. 65 —128. Περί Σαραχατσα- 
ναίων τής Θράκης, μέρος Δ'. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΔ' σ. 193—270. Περί 
καταγωγής Σαρακατσαναίων, μέρος Β. —Άρχ. Θρ. Θησ. Α' τ. σ, 271—284. 
Ετυμολογικά καί σημασιολογικά εις θραχιχάς λεξεις.—Άρχ. Θρ. Θησ. Β' 
τ. σ. 97—104. Σουφλί, περί τής αρχής του τοπωνυμίου.— Άρχ. Θρ. Θησ. 
τ. Γ' σ. 201—202. Περί του έτΰμου τής λέξεως παραγάδι.

Δ)νϊς Γιαννακούλια, Θραχιχά τ. Α' σ. 219—220. Παραμύθι.
Δεληγιάννη Β. Άρχ. Θρ. Θησ τ. Ε' σ. 129.Αναστενάρια στο Κω- 

στή, τραγούδια.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Α' σ. 33—37. Σύμμικτα Λαογραφιχά 
Δογάνχιοϊ Μαλγάρων. Γλωσσάριο Δογάνχιοϊ Μαλγάρων σ. 143—146.— 
Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Β' σ. 56—68. Το Άμπατζηλίκι σιή Θράκη, 'Ιστορικά 
σημειώματα καί παραδόσεις λαογραφιχαί, γλωσσικά σ. 105—118.—Άρχ. 
Θρακ. Θησ. τ. Γ ' σ. 198—200. Τής μπάμπως ή μέρα παράδοσις, τραγού
δια, γλωσσάριο σ. 210—213.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 157 —162. — 'Ο 
γύφτος στη Θράκη. Άρχείον Θρακιχοΰ Θησ. τ. ΙΔ σ. 361—364.— 'Η τή
ρηση τής γιορτής άγ. Συμεών.—Θραχιχά Β' σ. 401 χ ε. Τραγούδια πασχα
λιάτικα, κάλαντα, τής νύφης παραδόσεις. — Θραχιχά Δ' σ. 222—233. Σύμ- 
μιχτα λαογραφιχά.—Θραχιχά Τ" σ. 353—368. Μερικά έθιμα καί τραγούδια 
των χωρίων.—Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Δ' σ. 53—71. Δημώδης γιατρική κλπ..

Διεύθυνση Ά ρ χ .  Θρ. Θησ. Άρχ, Θρ. Θησ. Θ' σ.321—322. Έκ- 
χλησις προς τούς απανταχού Θράκας γιά τή λαογράφηση τής Θράκης.

3Ελαίας ΆναΦ αγγέλον . Θραχιχά Τ" τ. σ. 383—391. Γλωσσάριο 
Λουλέμπουργάζ.—Θραχιχά Ζ' σ. 332—339. Γλωσσάριο Λουλέμπουργαζ.

Ζ. (Θ. Π. Κιακίδου)  Θραχιχά ΙΓ' σ. 386 — 393. ’Έθιμα Σαμα- 
χοβίου Πιτεράδες—Σεϊμένηδες. — Θραχιχά ΙΕ' σ. 322 — 33!. Διάφορα λαογρ. 
Σαμαχοβίου.—Θραχιχά IT' σ. 311—324. Διάφορα λαογρ. Σαμαχοβίου. 
—Θραχιχά 1Ζ' σ. 188. Διάφορα λαογραφιχά Σαμαχοβίου.

Ζήκος Άατέριος. Άδρι)τιχα Νανουρίσματα τόμ. Α' Θραχιχά σ. 
210—213. Τραγούδια σ. 421— 425. Δεισιδαιμονίες—Βασχανίες Άδρ)λεως 
σ. 452—453.
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Ζ ήση  Ευστρατίου.  Θρακικά Ε' σ. 345—358. Διάφορα Αυδημίου. 
—Θρακικά Τ 'σ . 369—382. Διάφορα Αυδημίου.—Θρακικά Ζ'σ. 319—333. 
Διάφορα Αυδημίου ομοίως σ. 340—350. Παροιμίες και παροιμιώδεις φρά
σεις Αυδημίου.—Θρακικά Η ' σ, 392—411. Παροιμίαι και παροιμιώδεις 
φράσεις Αυδημίου.—Θρακικά Γ  σ. 295—323. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις 
φράσεις Αυδημίου συνέχεια εκ του Η ' t .—Θρακικά IB' σ. 333—355. Πάροι» 
μίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αυδημίου, σ. 356—362. Ό  Θέρος στο Αυ- 
δήμι. Θρακικά ΙΓ ' σ. 333—334. Προλήψεις εγκυμοσύνης Αυδημίου. Θρακικά 
ΙΕ ' σ. 297—305. Αυδημίου παροιμίαι σ. 306—317. Παιγνίδια Αυδημίου. 
—Θρακικά IT' σ. 325—334. Γλωσσάριο Αυδημίου.—Θρακικά ΙΖ' σ. 229— 
239. Προλήψεις Αυδημίου, παρατηρήσεις εις παροιμίας Πετροχωρίου.— 
Θρακικά ΙΗ ' σ. 291—302 Γλωσσάριο Αυδημίου

Ζήση Μελπομένης. Θρακικά Θ' σ, 287 — 309. Αρραβώνες καί γά- 
μοι στο Αΰδήμι.—Θρακικά ΙΔ'Χρυσόστομος Παπαδόπουλος σ. 415—419.

Ίω αννίδου Μαρίας. Άρχ. Θρ. Θησ. τ, Ζ' σ. 134—144. Τό δημο
τικό τραγούδι.καί οΐ σύγχρονες Θρακικές συλλογές.— Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' 
σ. 72—84. Παροιμίες Άδρ)λεως—Άβδημίου (συλλογή Παπαχριστοδοΰλου 
επεξεργασία—παραπομπή Μ. Ίωαννίδου).

Καλόκαρδου "Ελλης. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ '  σ. 129—192. Λαο- 
γραφικά Σκοπού Ά ν. Θράκης.

Κεραμόπουλος Ά ν τ .  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ ' σ. 240—242 Βούλγαροι.
Κουκκίδη Ά νδρ .  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 183—189. Παροιμίες 

Άδρ)λεως.—Σ. Εκκλησιών. Κάλαντα Άδρ)λίτικα. — Θρακικά Α' τ. σ. 438 — 
442. Γλωσσοδέτες σ. 460—461.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' σ, 143— 147. Τρα
γούδια Άδριανουπόλεοος. Παραμΰθια Άδρ)λεως σ. 154—161.

Κουρτίδου Κ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ε ' σ. 90—95. Τάναστενάρια καί 
ή Σκυλουδευτέρα.—Άρχ. Θρ. Θησ. Α' σ 5 —31 Δημώδεις δοξασίαι καί 
δεισιδαίμονες συνήθειαι τής Άδρ)λεως καί τών πέριξ (1822 —1860) (έκ του 
Λεξικογραφικοϋ αρχείου).—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' σ. 4 9 —51. Ή  Γκίμπερνα 
— Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ σ. 221—224. Περί καταγωγής Σουφλιωτών. Ε π ώ 
νυμα Σουφλιωτών.

Κυριακίδης Στ. Λεξικογραφικόν Άρχεΐον τόμ. Τ' σ. 362 κ.έ. περι
γραφή τών ιδιωμάτων τής Δυτ. Θράκης.

Κωνσταντινίδη Γ. Θρακικά ΙΗ ' σ. 308—323. Παραμύθι Άδρια- 
νουπόλεως.

Κωνσταντοπούλου Ν. Άρχ. Θρ. Θησ. Ε' τ. σ. 265—270. Προσθή- 
και και διορθοάσεις εις τά λαογραφ. Σκοπού.·—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Τ' σ. 
209—224. Έρμηνευτικαί παρατηρήσεις καί συμπληρώσεις επί τών τοπωνυ
μιών Σκοπού. —Άρχ. Θρ. Θησ, τ, I' σ. 65 —130 Εκπαιδευτικά καί κοινω
νικά Σκοπού Θράκης.
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ΑαογραφικαΙ ο υλλο γα ΙΆ ρχε ίο υ  Άκαδημίας.Θρακικά ΙΕ ' σ. 383 —
385. — Δίσκοι φωνογράφου. Θρακ. τραγουδιών.—Θρακικά ΙΕ ' σ. 385.

Ααμηουσιάδου Γ. Θρακικά Α' τ. σ. 474—482. Γλωσσάριο Άδρια- 
νουπόλεως.—Θρακικά Β' τ. σ. 92—93 Παραδόσεις περί Διδυμοτείχου. 
Γλωσσάριο Άδρ)λεως σ. 226 κ.ε. σ. 414 κ.έ. Δημοτικά τραγούδια Άδρια- 
νουπόλεως. σ. 474 κ.ε. Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως.—Θρακικά Γ' τ. Γλωσ
σάριο Άριανουπόλεως σ. 335—339.—Θρακικά Δ' σ. 310—318. Γλωσσάριο 
Άδριανουπόλεως.

Αουκάιος Δημ, Σ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ  σ. 218—221. Τραγούδια 
της Βορείου Θράκης.

Αουκοτιούλου Λουλούκα. Θρακικά Β' 207 κ. ε. Δείγμα της νεω- 
τέρας λαϊκής στιχουργίας. Ό  διωγμός του χωρίου Σοφίδες.

Μαγκριώτη 7 .  Θρακικά Η' σ. 381—384. ’Ήθη, έθιμα και προλή
ψεις του χωρίου Εΰκαρίου Θράκης.—Θρακικά ΙΒ' σ. 323—327. "Ηθη κε- 
θιμα Εΰκαρίου, (λεξικογρ. άρχ. Αίνου). — Θρακικά Α' σ. 454—457.

Μαναοείδου Σ νμ . (διδασκάλου), (εκ του λεξικογραφικοΰ Αρχείου). 
Άρχ. Θρ. Θησ. Α' τ. σ. 218—214. Συλλογή κυρίων ονομάτων των νεωτέ- 
ρων έλληνων Θράκης. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ' σ, 31—84.—Δημώδη άσματα, 
γλωσσάριο συλλογής, ευχές, κατάρες, δρκοι, αστεία, προλήψεις δεισιδαιμο
νίες, τραγούδια.

Μ λανιένωφ Σ ι,  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Α' σ: 154—155. Σημειώματα 
ερμηνεία λέξ. μακάρτ.

Μ υοιακίδου Β. Α. Θρακικά Γ' σ. 64—70. Άλικα! — ’Ιχθυοτροφεία.
Οίκονομίδου Ά η .  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ' σ. 85 —118. οιωνοί—δει

σιδαιμονίες—μαγγανείες Καλλιπόλεως, ήθη κεθιμα Μαδύτου, παραδόσεις. 
Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' σ. 162—169. Παραμύθια Καλλιπόλεως. Γραμματικοί 
παρατηρήσεις επί τοΰ γλωσσ. ιδιώματος Μαδύτου σ. 194—204. Άρχ. Θρ. 
Θησ. τ. Ε' σ. 112—128. Λαογραφικά Μαδύτου.

Οικονόμος Κ. Αουΐζος. Θρακικά Ε' σ. 344—347. Παρατηρήσεις 
εις την φθογγολογίαν Καλλιπόλεως.—Θρακικά ς·' σ. 319—449, Λαογραφικά 
σύμικτα Ταϊφουρίου — Καλλιπόλεως, (μετά μουσικής).—Θρακικά Ε 'σ . 281 — 
309. Δημώδη άσματα Θράκης.

Παρασκευοτιούλου Ά να γώ σ ιη .  Θρακικά Γ ' σ. 247—288. Τραγού
δια Σωζοπολίτικα. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Β' σ. 69—95. Ή  ψαρική στη Σωζό- 
πολη Βορ. Θράκης.

Παραοκευοτιούλου Χαρ. Δ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Α' σ. 38—56. Σύμ- 
μικτα Λαογρ. ’Ήθη κεθιμα.

Παηαχρισιοδούλου Μόσχου. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Α' σ. 81 — 96.
Τραγούδια Θρακικά (σέ Ευρωπαϊκή παρασημαντική).—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. 
Β' σ. 20?—216. Θρακικά τραγούδια.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ ' σ. 121 — 136.
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Θρακικά τραγούδια.—Θρακικά τ. Α' σ. 199—206.Θρακιά)τικα όίσματα και 
τραγούδια σ. 425—428. — Θρακικά τ. Β' σ. 199—206. Θρακιώτικα τραγού
δια. σ. 389 κ.ε. Θρακιώτικα τραγούδια. — Θρακικά Γ ' σ. 236 κ.ε. Θρακιώ- 
τικα τραγούδια.—Θρακικά τ. Δ' σ. 217—222. Τραγούδια της Γέννας.

Παηαχριοτοδούλου Πολ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Α' σ. 60—79. Πα
ραδόσεις, παροιμιώδεις φράσεις, ρητά, ευχές, ορκοι, κατάρες, δρκοι, λιανο
τράγουδα.—Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών σ. 133 —142.—Άρχ. Θρ. Θησ. 
τ. Β' σ. 148—159. Θρακικά Βαλλίσματα, ήθη κέθιμα Άδρ)λεως, παροιμίες 
παραμύθια, γλωσσάριο Σ. ’Εκκλησιών (συνέχεια).—Στίχοι κατ’ άλφάβητον 
σ. 242. —Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ' σ. 118 —120. Ή  κλέφτρα. Γλωσσάριο Σαρ· 
Εκκλησιών (συνέχεια) 214—225.—’Αρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' σ. 205—225. 
Γλωσσάριο Σ. ’Εκκλησιών.—Παροιμίες κα'ι παροιμιώδεις φράσεις Σαρ. 
Εκκλησιών ’Αν. Θράκης.—Θρακικά τ. Α' σ. 141 — 188 Δύο τραγούδια 
τών αναστενάρηδων σ. 206—208. Παραμύθια σ. 216—217. Γλωσσάριο 
από την Σαρ. Έκκλησιώτικη γλώσσα σ. 223—237. Δεισιδαιμονίες Σαρ. 
Έκκλησ. 447 — 452. Γλωσσάριο Σαρ. Εκκλησιών σ. 461—471. — Θρακικά 
τ. Β' σ. 183 κ έ. Λιανοτράγουδα ’Αν. Θράκης. Γλωσσάριο Σ. Εκκλησιών 
σ. 212 κ.ε. σ. 428—439. Σύμμικτα Λαογραφικά, σ. 457 κ.έ. Γλωσσάριο Σ. 
Εκκλησιών.—Θρακικά τ. Γ' σ. 239 κ.ε. ’Ακριτικά τραγούδια.—Θρακικά 
τ. Γ ' σ. 301—332. Παροιμίες Άδρ)λεως. σ. 340 — 354. Γλωσσάριο Σαρ. 
Εκκλησιών.—Θρακικά τ. Δ' σ. 302—309. Γλωσσάριο Σαρ. Εκκλησιών.
— Θρακικά τ. Δ' σ. 319—323, Κατάλογος από ονόματα προσηγορικά στις 
Θρακ. ’Ηθογραφίες, σ. 324—333. Γλωσσάριο Σ. ’Εκκλησιών.—Άρχ, Θρ. 
Θησ. τ. Δ' σ. 71. Πώς καίγαν τούς νεκρούς των στο Κωστη Θράκης. Τρα
γούδια Θράκης σ. 111 —142. Ή  Πέτρα Άν. Θράκης 148—149. ’Έθιμα 
γάμου Ορτάκιοϊ σ, 152 —153.—Άρχ Θρ. Θησ. τ. Ε' σ. 142—-144. Οί 
ονομασίες στη Θράκη.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΔ' σ. 355—361 σημειώματα 
λαογραφικά.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ' σ. 157 —180. Λαογραφικά. Τροφές και 
δίαιτα τών Θρακών. ’Επαγγέλματα στη Θράκη.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ σ. 
303—313. Σημειώματα. Τά σχολεία τών Σαρ. ’Εκκλησιών επί Τουρκοκρα
τίας.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ'σ. 14L — 144. Μετασχηματισμός κυρίων ονομά
των άνδρών καί γυναικών.Τοπωνύμια Σκεπαστιανών, σ. 162 —179.’Επώνυμα 
Σκεπαστιανών. Κύλιγμα στην ανθρακιά. Πανηγύρια, αγιάσματα, εσνάψια, 
γειτονιά, χατζηλίκι, νείρατα, ρακί κεφί. Ανέκδοτα Σκοπιανά σ. 191 —192.
— Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ" σ 233—248. Σημειώματα, Αναστενάρια, Κοινό- 
της, Σαρ. ’Εκκλησιών κλπ.—Άρχ. Θρ. Θησ, τ. ΙΓ ' σ. 237—247. Θρακιώ" 
τικα ηθη κέθιμα.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΔ’ σ. 271—272. Ή  Θρακική αρχι
τεκτονική κατά τον ΙΘ' αιώνα.

ΠαηαδοΛούλον Elo. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ζ' σ. 364, Τά ταρακλιά 
(υφάδια).
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ψ Παηαϊωαννίδου Κ. Θρακικά τ. ΙΘ' σ, 268—298. Λαογραφικά 
Σωζοπόλεως, παροιμίες, γλωσσάριον.—Θρακικά t. Α' σ. 457 ’Έθιμα Σω
ζοπόλεως της Βορ. Θράκης—Θρακικά Β' 152 — 182. Δημοτικά άσματα, δί
στιχα, παραμύθια, παροιμίες *), αινίγματα, προλήψεις, δεισιδαιμονίαι.—Θρα
κικά τ. Ε ' σ. 365—366. δημοσιεύματα ΐδίου.

Πετροηονλου Δημ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. <Γ' σ. 225 — 298. Λαογρα
φικά Κωστή Άν. Θράκης.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ζ' σ. 145—223. Λαογρα- 
φικά Σαμακοβίου Άν. Θράκης.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Η ' σ. 135—192 Λαο
γραφικά Σκοπέλου—Πέτρας Άν. Θράκης.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ' σ. 181 — 
220. Λαογραφικά Μαΐστρου Άν. Θράκης. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. I '  σ. 186 — 
217. Λαογραφικά Σκεπαστού Άν. Θράκης —Άρχ. Θρ. Θησ. τ, ΙΑ' σ. 
209—214. 'Ένα παραμύθι.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ ' σ. 99 —128. Ή  γύ- 
μνωση στ'ις μαγικές ενέργειες.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ε' σ. 136—142. Α να 
στενάρια. Λαογραφικά Σκοπού Ά ν. Θράκης, σ. 145 — 264.

ΤΙλιάταικα "Εφη.  Θρακικά τ. Δ' σ. 240—265. Σίμμικτα λαογρ. 
Άβδημίου Θράκης, δίστιχα, στιχομύθειες, σατιρικά, νανουρίσματα, σκωπτικά, 
παιδικά, ταχταρίσματα κλπ.

Πουλάκιι Δημ. Άρχ, Θρ. Θησ. τ. Λ' σ. 147 —153. Σκόρπια λόγια.
Ροδόοινου Ν.. Θρακικά τ. Δ' σ. 295—301. Κουλπανάδικα.—Θρα

κικά τ. ΙΓ ' σ. 311 — 320. Ά πό τά έθιμα τής πατρίδος μου Όρτάκιοϊ. Τά 
Δη μητριά.

Ρωμαίου Κων. Άρχ. Θρ, Θησ. τ. ΙΑ' σ. 1 —130. Λαϊκές λατρείες 
τής Θράκης μετά χάρτου Θράκης οπού ετελούντο οΐ λαϊκές λατρείες.

Ρωμαίου Κ . Α. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΓ ' σ. 209—227. Αχνάρια 
επάνω σέ βράχους.— Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΔ' σ. 273—298. Δοξασίες των δια
φόρων λαών γιά την καταγωγή τού ανθρώπου.

Σαραντή Μιλτιάδη. Θρακικά τ. Η ' σ. 412—419. Άπό τά πανηγύ
ρια τής Θράκης.

Σβορώνος Ν. Γ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ζ' σ. 366—367. Τάναστενάρια 
εις Ρουμανίαν.

Σιταρά Άντ. ιατρού Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ '  σ. 228 — 233. Λαογρα
φικά Μαδύτου.

Σκορδέλη Βλ. Θρακικά τ. Β' σ. 121. Απομνημονεύματα—σημειώ
ματα Ιδίου περίεργα, στατιστική κλπ. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Λ ' σ. 57—59. 
Λαογραφικά Στενιμάχου. — Άρχ. Θρ Θησ. τ. Α' σ. 79 — 80. Τοπωνύμια 
Στενιμάχου, χρονογραφικά γεγονότα Φιλ)λεως εκ χειρογράφων. Κύρια ονό
ματα, επίθετα, παρανόμια. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ' σ. 181— 191. Γλωσσά
ριο Θράκης. 1

1) Βλ. Δελτίον Λαογραφίας τόμ. Β' σ. 7—9.
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Σπυριδάκη Γ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 193—208. Τό ζήτημα τής 
προελεύσεως του άσματος του νεχροΰ αδελφοί).—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ ' σ. 
193—208. Οί αμφιθαλείς εις τον βίον των λαών.

Στάλιου ’Αμαλίας . Θρακικά τ. ΙΓ ' 321—332. ’Έθιμα καί ενδυμα- 
σίαι τής Κομοτινής.

Σταμαχιάδης Ν εό φ /Α ρ χ ιμ .  Θρακιχά τ .ΙΔ ' σ. 345 — 346. Πώς έορ- 
τάζονται τα Χριστούγεννα εις την Κορνοφωλιάν Θράκης.

Σταμούλη Έλττ. Σαρανχή .Άρχ. Θρ. Θησ, t. Ε' σ. 97—104. Ευχές. 
— Θρακιχά τ. Α' σ. 127 — 140. ’Από τά Θρακιχά έθιμα.—Θρακιχά σ. 208 — 
209. Δυο τραγούδια. Κατάρα—Κουτούτσιχος.—Παραμύθι, Δάφνη και βα
σιλόπουλο σ. 214—216. — Σίμμικτα λαογραφικά. Τό παιδί σ. 403—417. 
—Τό χτίσιμο σπιτιού, σ.4 417—419.—’Έθιμα Τυρινής. σ. 419—421. — Κά
λαντα Χριστουγεννιάτικα, σ. 428 — 438. — Κάλ. 'Αγιοβασιλιάτικα 442—446.
— Θρακικά τ Β' σ. 131 κ ε. ’Από τά ήθη κέθιμα τής Θράκης. Θάνατος,
— Θρακικά τ. Β' σ. 396 κ. έ. Τό τραγούδι τής ’Αρετής, σ. 399—400 τό 
ίδιον από τον Σωσίπατρον Δημοσθενοπουλον.—Θρακικά τ. Δ' σ. 234 — 239. 
Προγνωστικά. — Θρακικά τ. Ζ' σ. 231—318. Παραδόσεις τής Θράκης.—Θρα
κικά τ. Η' σ. 351—383 Πώς γιάτρευαν στη Θράκη.—Θρακικά τ. Ε ' σ. 
312 κ.έ. Ά πό  τά έθιμα τής Θράκης, ή Χαρά.—Θρακικά τ. Θ' σ. 195—286. 
Πώς γιάτρευαν στη Θράκη (συνέχεια άπό τον ΓΙ' τ )—Θρακικά τ. ΙΑ' σ. 1 — 
278. Δημοτικά τραγούδια τής Θράκης.—Θρακικά τ. ΙΓ ' σ. 354—365.—Αι
νίγματα. Θρακικά, ΙΕ ' σ. 332—365. — Άπό τά παραμύθια τής Θράκης. 
Θρακικά τ. IT' σ 89—190 —· Παραμύθια τής Θράκης. Θρακικά τ. ΙΖ' σ. 
97 —187.—Άπό τά παραμύθια τής Θράκης. Θρακικά τ. Ι Η '  σ. 219—290. 
—Άπό τάγιάσματα τής Θράκης.

Σταμούλη Ά ν τ .  Α. Θρακικά τ, IT' σ. 306—310. Τοπωνύμια επαρ
χίας Σηλυβρίας. Θρακικά τ. ΪΖ' σ. 222 κ. έξ. Επώνυμα Παναγίας εν 
Θράκη. Τοποθεσ ίαι Σηλυβρίας.

Σταμούλη Ά ν .  Θρακικά τ. Α' σ. 393 —402 . Τοπωνύμια. — Άρχ. 
Θρ. Θησ. τ. Γ' σ 226—220. Τοπωνύμια Θράκης.

Τζομπάρη Τ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 162 —163. Άπό τις γιορτές 
τής Τυρινής Στενιμάχου — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ' σ. 191—227. Γλωσσάριο 
Στενιμάχου.

Τσομάκα ‘Ελένη ( Όρτάκιοϊ). Θρακικά τ. ΙΒ' σ. 363—377. Διά
φορα έκ Κεσσάνης, Κρυονερίτικα τραγούδια.—Θρακικά τ. ΙΕ' σ. 318—321. 
Διάφορα έκ Κεσσάνης.

Φιλήνια Μ. Θρακικά. τ. Γ' σ. 355 κ ε. ’Ετυμολογίες σε Θρακικίζ 
λέξεις.—Θρακικά τ. Δ', σ. 275—296 Γλαισσικά Ετυμολογίες. — Θρακικά τ. Ε' 
259—280. Γλωσσικά. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Α' σ.  131 —132. — Ετυμολογίες. 

Χαχζηπαναγιώτης Δημ. Θρακικά τ. Α' σ. 197 —198. Χαλβασάβ'



200 Πολυδ. Παπαχριστοδοΰλου

βατό.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' σ. 101 —105. Το θέατρον έ.ν Σαρ. Έκκλησίαις. 
— Ή  Πέτρα Άν. Θράκης σ. 150—151.

Χατζηηαρασκευά Ά ρ .  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' σ. 85—100 Ή  αμπε
λουργία στις Σαρ. ’Εκκλησίες.

Χατζόττουλος Κ. Θρακικά τ. Β' σ. 440—456. Σίμμικτα Λαογρα- 
φικά Σαρ. Εκκλησιών.—Θρακικά τ. Γ' σ. 288 — 300 Σίμμικτα Λαογρα- 
φικά Σαρ. ’Εκκλησιών, (από τό Γλωσσ. Άρχεΐον ’Ακαδημίας).—Άρχ. Θρ. 
Θησ. τ. Δ' σ. 170 —188. Παραμυθία Σαρ. Εκκλησιών.

Χουρμουζιάδης Ά ν .  Αναστενάρια' Βυζαντις 1873.
Χουρμουζιάδης Καλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ' σ 26—30. Χωριάτικο 

Καλαντάρ 1902.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ' σ. 137. Παρατηρήσεις εις τον Β' 
τ. του αρχείου στο άρθρο «άμπατζηλίκι στη Θράκη» άμπατζήδικα παραμυ
θία.— Θρακικά τ. Η ' σ. 330—350. Τό Τσακήλι (Πετροχώρι) τής επαρχίας 
Μετρών.—Θρακικά τ. Θ' σ. 310—361. Τό Τσακήλι. Τσακλιώτικο καλαντάρ. 
—Θρακικά t. Τ σ. 334—363. Τό Τσακήλι (Πετροχώρι) Μετρών. Οΐκόσιτα 
ζώα. — Θρακικά τ. ΙΑ' σ. 307—344. — Δημοτικά τραγούδια Τσακηλίου τής 
επαρχίας Μετρών—Άθΰρων παραδόσεις, ομοίως σ. 347—413. Κοινοτική 
Διοίκησις, ενδυμασία, μυλωνάδες κλπ. — Θρακικά τ. ΙΒ' σ. 265—322. Γλωσ. 
σικόν ιδίωμα Τσακηλίου. — Θρακικά τ. 1Γ' σ. 366 κ.έΕ. Τό Τσακήλι τών 
Μετρών Γλωσσάριον.—Θρακικά τ. ΙΕ ' σ. 181—296. Τό Τσακήλι τών Με
τρών. Γλωσσάριον. —Θρακικά τ. Ι ^ '  σ. 191—266, Παροιμίαι και παροι- 
μιώδεις φράσεις Τσακηλίου Μετρών. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Δ' σ. 106 κ.έζ. 
Τσακήλι—Μετρών Άθύρων (διάφορα).—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ε ' σ. 105 — 
111 . Παραδόσεις περί ίδρυσεως χωρίων, τραγούδια. — Άρχ. Θρ. Θησ. τ. 
τ. Ζ' σ. 66—133. Τό παιδίον εις την εκκλησιαστικήν επαρχίαν Μετρών και 
Άθυρων τής Άν. Θράκης.—Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 179 —183. Ευτρά
πελες παροιμίες επαρχίας Μετρών, δημοτικά τραγούδια.

Χρηαχίδου Αριστοβούλου. (Έκ του λεξικ.Αρχείου Άκαδ.)—Άρχ. 
Θρ. Θησ. τ. Β' σ. 119—147. Γέννα Άν. Θράκης.

Ψάλτης Στ. Μελέτη περί του γλωσσ. ιδιώματος τής πόλεως Σαρ. 
’Εκκλησιών Ά ν. Θράκης.



ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ, ΓΕΔΕΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΒΙΩ *)

'Υποβάλλω σήμερον, αγαπητοί, γραπτώς και σνμπεπληρωμένα δσα 
έν δμακοΐφ των αδελφών από στόματος άνεκοίνωσα — πτερόεντα. Ταΰτα, 
και εϊ τι άλλο συναχθή, πρέπει νά σωθή διά του τύπου. Τότε ηύχαρίστησα 
τή αδελφή Ελπινίκη Μιλτ. Σαραντή, θυγατρι τοϋ αλησμόνητου ημών αδελ
φού "Αναστασίου Σταμοΰλη, διότι, την ύπόθεσιν του εορτασμού τοΰ αγίου 
Γεωργίου προς την ύφ’ ημών δυνατήν εξέτασιν εΐσαγαγοΰσα, παραίτιος εγέ- 
νετο ’να γραφώσιν ιδιαι διατριβαί, ών εξεδόθησαν εις τό περιοδικόν ημών 
αΐ τών αδελφών ημών "Ελπινίκης, Μαδία, Ζώη, "Αμαραντίδου, και έμοΰ, 
θά έκδοθώσι δε ή τοΰ μακαρίτου Ευσταθίου Λαμπροπουλου αρχιμανδρίτου» 
και ή τοΰ κ. Σαγχριώτου' παρατηρήσεις τινάς προεκάλεσαν αΐ δυο τοΰ μα
καρίτου Ευαγγέλου Σαβράμη ανακοινώσεις, ή περί τουρκόγυφτων ιδία, ήτις 
εδωκεν αφορμήν εις τον φιλόπονον αδελφόν κ. ΓΙαπακώσταν ’να σύνταξη τήν 
άνακοίνωσιν τής σημερινής ημών εργασίας.

Εις έτέρας συνεδριάσεις έθιξαν αδελφοί τινες τήν παρείσδυσιν τών 
θυσιών, κονρμηάη τουρκιστί, εις τάς πανηγόρεις τοΰ αγίου Γεωργίου. Λέγω 
προεισαγωγικούς δτι εις τι χωρίον θρακικόν εξω τής Κωνσταντινουπόλεως 
συνείθιζον τά κουρμπάνια τήν εορτήν τοΰ αγίου Δημητρίου, πολιούχου τής 
χριστιανικής κοινότητος. "Έγραψα διατριβήν εις τον Ζ' τόμον τών «Θραχι- 
κών», εις αυτήν δέ παραπέμπω («Παλαιάς εύωρίας Θρακώα κέντρα»). Εις 
άλλο χωρίον διένεμον κόλλυβα τήν ημέραν τής εορτής, ως άναγινώσκει τις 
εις μικράν μου διατριβήν, έκδοθεΐσαν εν τώ περιοδική) ημών (τ. Γ' σ. 39).

Παραθέιω δυο έπισημειώσεις. Οι περί θυσιών όμιλήσαντες φρονοΰ- 
σιν δτι τάς θυσίας, ή κουρμπάνια παρελάβομεν από τα>ν Τούρκων οΐ χρι
στιανοί. Εις τήν ΡΚΑ' συνεδρίασιν δ αείμνηστος Σταμουλης έδήλωσεν δτι 
μάλλον οί Τοΰρκοι παρέλαβον άφ’ ημών, άναγγείλας δτι τήν 9 Μαρτίου μη- 
νός εν Σηλυβρία οΐ Τοΰρκοι προσέφερον κουρμπάνια.Άλλ’ αδύνατον ήτο ’να 
προσφέρωμεν είς τούς 40 Μάρτυρας τή 9 Μαρτίου κουρμπάνια =  θυσίας 
πανηγυρικώς, διότι, κατά τό κοινόν λόγιον, δεν λείη δ Μάρτης an τη Σα· 
ρακοστ^.Άλλ’ οΐ Τοΰρκοι τήν 9 Μαρτίου πανηγυρίζουσι τήν εναρξιν τοΰ 
εαρος, τής άνοίξεως, ούτε βεβαίως είσήγαγε παρ’ αύτοίς τοιοΰτον πανηγυρι
σμόν ό σουλτάνος Σελήμ ό Γιαβούζ, ον δήθεν έβοήθησαν οΐ ’Αζηζ-Κιρκλάρ 
'Άγιοι Σαράντα, στρατευοντα κατά τής Αίγυπτου.

Δυστυχώς τάς θυσίας οΰτε ημείς παρελάβομεν από τών Τούρκων, 
ούτε άφ’ ημών οΐ Τοΰρκοι, αλλά από προγόνων πάντα τά έθνη και πάσαι αΐ

) Άνακοίνωσις είς τήν Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών.
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θρησκεΐαι' από καταβολής τής ανθρώπινης κοινωνίας, και τής προ 18000 
ετών, εάν δεχθώμεν τον χρονικόν υπολογισμόν Αιγυπτίου σοφοί', δ άνθρω
πος επίστευεν δτι, προς εξευμενισμόν του Θεού επί ταΐς άμαρτίαις των θνη
τών όριζομένου, πρέπει νά προσφέρωμεν εις Αυτόν θυσίας ζώων, μαστοφό
ρων κυρίως, ή άνθροδπων. Και δ μεν Σωτήρ, ίερεΐον εαυτόν εκουσίως τω 
Πατρι προσενεγκών, εξύψωσε την τοιαυιην θυσίαν εις το μυστήριον τής 
θείας Ευχαριστίας, εν τή μετουσιώσει άρτου και οίνου' «Τοΰτό εστι τό σώμα 
μου». «Τούτο εστι τό αίμα μου».

Άλλ’ δ χριστιανός δυσκόλως άπηλλάγη—και ούτε άπηλλάγη—παναρ
χαίων παραδόσεων, και ούτε ή εν Τροΰλλω (Πενθέκτη) Σύιοδος ήδυνήθη νά 
εμποδίση τάς θυσίας ζώων δλοσχερώς. Εις τον 99 κανόνα αυτής ή Σύνοδος 
διδάσκει ημάς δτι, εις την χώραν τών ’Αρμενίων εψηνον κρέατα, και ταύτα 
προσέφερον εις τούς ιερείς εντός του αγίου βήματος, δήλά γε δή μέρος τοΰ 
Φύματος, προς ευλογίαν' διατάττει δε ή Πενθέκτη τό τοιοϋτο δώρον ’να δί- 
δηται «έξω τής εκκλησίας». Άφορισμφ καθυποβάλλει ή Πενθέκτη τύν τολ- 
μώντα ’να προσφέρη τά έψημένα κρέατα εις τούς ιερείς εντός τού βήματος' 
καί τούτο διατάττουσιν οί τής Συνόδου πατέρες «τό τής ’Εκκλησίας ακηλί
δωτο ν φυλάττοντες». Έψήνοντο λοιπόν έξω τού ναού κρέατα, και ηύλογούντο 
υπό τών ιερέων, λαμβανόντων τό μερίδιον αυτών' είχον δμως τινές τούτων 
απαιτήσεις αδηφάγους, ή δε Σύνοδος άπεδοκίμασε την λαιμαργίαν, διατά- 
ξασα ’να μή ζητώσιν οί παπάδες δ,τι φθάση — «άλλ’ οις άρεσθή δ προσάγων, 
τούτοις άρκείσθωσαν».

Προσήγοντο δε προς θυσίαν εστολισμένα, κεχρυσωμένα έχοντα τά κέ
ρατα και έπ’ αυτών άνημμένα κηρία' καταδικάζει δέ Νικόδημος δ τού Πη
δαλίου τούς ηγουμένους τών μοναστηρίων διά τά προσφερόμενα εις αυτούς 
δέρματα τών σφαζομένων ζώων, ώσεί έπρεπε ν’ άρνηθώσι δωρεάς τοιαύτας, 
χρησιμοποιουμένας, ή πωλουμένας, υπέρ τής μονής, ή τού ναού' και φρυάτ- 
τουσιν δ τε Νικόδημος εις τό «Πηδάλιον» και ό Θεόφιλος Καμπανίας εις 
τό «Ταμεΐον ορθοδοξίας» διά θυσίας τοιαύτας, αΐ δποΐαι θά ώθήσωσι τούς 
χριστιανούς εις την ειδωλολατρείαν, άλλ’ άγνοούσιν δ,τι γράφουσι, διότι φαί
νονται εμπνεόμενοι από άγριον φανατισμόν. Άνέγνωσαν καί οί δύο βεβαίως 
παλαιά Ευχολόγια' εις έν εκ τούτων είδον βεβαίως «ευχήν επί θυμάτων». 
Εκλέγω μίαν από καδδηκος τού Γ αίώνος, τήν δποίαν άναγινώσκω εις τήν 
έκδοσιν τού Δημητρεύσκη, έν Κιέβω. 1901 (σ. 6)' ακούσατε' «Σύ, Κύριε, δ 
Θεός ημών, οιτίρμων καί έλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος, δ μετανοών 
επί ταΐς κακίαις ημών, καί προσδεχόμενος τάς τών πάντων θυσίας καί 
προσφοράς, πρόσδεξαι, Κύριε, τήν ευχήν ημών, καί έξαπόστειλον τον επί τής 
ειρήνης άγγελον, καί ηύλόγησον τον νούν τούτον (βεβαίως τό χειρόγραφον 
είχε βούν), καί τούς άρνας τούτους, ϊνα γένωνται εις θυσίαν αγίαν καί εύά- 
ρεστον τή χρηστότητί σου». ’Ακούσατε, αγαπητοί' «εις άφεσιν τών αμαρτιών
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ημών, καί εις μνημόσυνον ενώπιον σου, δια τοΰ Κυρίου ημών "Ιησού Χρί
στου, τοϋ μονογενούς Υίοΰ, μεθ’ οΰ ευλογητός ει συν τω παναγίφ καί άγαθφ 
καί ζωοποιώ Πνεύματι» κτλ. Προσεφέροντο λοιπόν, ιις αφεσιν αμαρτιών, 
προς ϋυοίαν δ ταλαίπωρος δ νους (ιον Αημητρεύσχη) και οι άρνες.

Τώρα, διά τα κόλλυβα τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Γεωργίου τών Λιτρών, 
ών δμοια αγνοώ αν γίνωνται καί αλλαχού, παρέλαβον ίσως άφ5 ημών άλλη 
μωαμεθανική αίρεσις. Ή  τών κολλυβών προέλευσις καί έν ήμΐν έγκατάστα- 
σις εν μνημοσΰνοις ανατρέχει πιθανώς εις τά μέσα της Δ' έκατονταετηρίδος, 
διότι τότε παρά τοΐς χριστιανοί? αναφαίνονται. Τις εξ υμών δμως ήμπορεΐ 
"να μέ βεβαιώση, αν εξ ετέρου θρησκεύματος παρελάβομεν ημείς τά κόλλυβα 
καί τό «κολλυβοζοΰμι» τό γνωστόν, η έδανείσθησαν άφ’ ημών άλλοι. Θά 
υπενθυμίσω είς δσους ηκουσαν, θά αναγγείλω εις δσους ουδέποτε ηκουσαν, 
την μεγάλην εορτήν τών παρά μωαμεθανοί? Πέρσαις μεγαλομαρτύρων Χα
σάν καί Χουσεήν, καθ’ ήν οί πανηγυρίζοντες Πέρσαι κατασκευάζουσι «κολ- 
λυβοζοΰμι» θαυμάσιον, τον λεγόμενον παρ’ αΰτοΐς άοουρέν, δν καί διανέ- 
μουσιν εις τούς όμοπίστους, καί εις χριστιανούς φίλους αυτών, ον τρόπον 
ήμεΐς τό κολλυβοζοΰμι, κατά την παραμονήν τών μνημοσύνων, είς τούς στε
νούς συγγενείς τοΰ προς Κύριον μεταστάντος.

Τήν μνήμην τών νεκρών, τών λιπόντων ζώσαν άνάμνησιν άγαθότη- 
τος, παιδείας, εύσεβείας, τιμώσι καί οί Τοΰρκοι, κατά συνήθειαν Παλαι- 
στηνιακήν παλαιοτάτην. Εις τινα συνεδρίασιν τοΰ ήμετέρου Συλλόγου πα- 
λαιάν επεκαλέσθην τήν είς τό κεφάλαιον τοΰτο συμβολήν τοΰ μακαρίτου ημών 
αδελφού Ζήση Φιλίδου, παλαιού αληθούς «διδασκάλου τοΰ Γένους» δσον 
αφορά τον παρά τοΐς μωαμεθανοί? τής Καισαρείας σεβασμόν προς τήν μνή
μην Ευσταθίου Κλεοβούλου, μητροπολίτου Καισαρείας Καππαδοκίας’ καί 
νΰν μεν ακούω δτι, από τής κανδήλας τής άναπτομένης άλλοτε επί τοΰ τά
φου αυτού λαμβάνοντες ελαιον οί μωαμεθανοί Καππάδοκες έχρησιμοποίουν 
αυτό άλείφοντες πάσχον μέρος τοΰ σώματος. Έμαθον δμως, προ πενήντα 
ετών, δτι καί χώμα τό επί τοΰ τάφου αυτού λαμβάνουσαι μωαμεθανοί γυ
ναίκες μετεχειρίζοντο ως άποτρόπαιον ή θεραπευτικόν ασθενειών* διότι καί 
παρ’ αύτοΐς ό Ευστάθιος άπελάμβανε φήμην άνδρός αγαθού καί σοφού. 
Γινώσκετε δέ πάντες δτι διά τοΰ ελαίου τών κανδηλών τών εορταζομένων 
αγίων οί τών χριστιανών ευλαβέστεροι εχρίοντο, καί τούς έν αύστηρότητι 
μοναχική τον βίον διανύσαντας έπίστευον αγίους ανθρώπους, καί τούς έν 
άγαθοεργίαις, καί τούς έν τφ διαρκεΐ καί θερμά) κηρύγματι τοΰ θείου λό
γου. Τήν πίστιν ταύτην παρέλαβον άφ’ ημών οί Τούρκοι. Ό  φίλος κ. Φαρ- 
λέκας ήκουσεν δτι τοιοΰτον έφρόνουν οί τοΰρκοι τόν υπό κακούργων τούρ- 
κων φονευθέντα προ δεκαοκτώ ετών αρχιδιάκονον τοΰ μητροπολίτου Ε φ έ 
σου Γούναριν Ιωακείμ. Επειδή δέ εφωσφόριζεν ό τάφος αυτού, ώς έκ 
τής ποιότητος τής εν ή έτάφη γής, οί μωαμεθανοί, κατά παράδοσιν χριστια-
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νίκην διά των αιώνων ζώσαν, έβεβαιώθησαν, βεβαιούντων ίσως και των 
χριστιανών, ότι ό Γούναρις ήτον άνθρωπος άγιος, όστις εις τό τέλος τής 
ζωής πιθανώς έξετίμησε τό μωαμεθανικόν θρήσκευμα, και καθήκον έκριναν 
V  άνεγείρα)σι μαυσωλεϊον=ντουλμπέν, επί του μέρους, δπου έτάφη ό μετά 
θάνατον άκουσίως έξισλαμισθείς διάκονος.

'Γην εις τούς ήμετέρους ιερείς προσέλευσιν τούρκων, άνδρών και γυ
ναικών, ζητοΰντων ευχήν υπέρ θεραπείας πάθους σωματικόν, ή ψυχικού, 
γνώσκετε πάντες δσοι προήλθετε εκ Θράκης καί Κ)πόλεως, εκ Πόντου και 
Μικρασίας. Σάς ειπον δέ δτι, καθ’ ον χρόνον εν τφ Πατριαρχείφ διορθούν- 
τες συνεπληρώσαμεν τό Εύχολόγιον, εϊμεθα δέ μέλη ό πρώην Έρσεκίου μη
τροπολίτης ’Ιγνάτιος κα'ι εγώ, βοηθούς έχοντες τον πρωτοψάλτην Βιολάκην 
καί τον τότε σύγγελον Νικόδημον Γκέντζογλουν, τον μετά ταύτα μητροπολί
την Λιτίτζης, συνεγράψαμεν ακολουθίαν μικράν επι τούρκοις και άλλοπίστοις 
έξαιτουμένοις ευχήν ίερέως ορθοδόξου' διότι έπίστευον και οί τοϋρκοι εις τό 
αποτελεσματικόν τής ευχής ευλαβούς χριστιανού παπά.

ΕΥ τι άν έβλεπον ’να πράττωσιν οΐ χριστιανοί προς έπίκλησιν τής 
θείας βοήθειας, προς έπέλευσιν άνωθεν θεραπείας, έμιμούντο και αυτοί, πι- 
στεύοντες δτι θά θεραπευθώσιν. Ειδον εγώ κατά τινα Μ. Παρασκευήν, έν 
τφ ναφ τών Βλαχερνών, τούρκισσαν. όδηγήσασαν τριετές ή τετραετές τό παι- 
δίον αυτής, και άναγκάσαν ’να διέλθη τρίς υπό τό κουβούκλιον τού ’Επιτα
φίου, προς θεραπείαν νόσου πραγματικής ή ύποτιθεμένης, διότι έβλεπον, ή 
εμάνθανον δτι τοιούτφ τρόπφ έθεραπεύθησαν παιδία χριστιανών. Άλλ’ επί- 
στευον εις τήν τοιαύτην θεόθεν θεραπείαν. Προ οκτώ καί εννέα αιώνων έπί
στευον δτι τό βάπτισμα ημών θεραπεύει νόσους' και έβαπτίζοντο, καθά βέ
βαιοι ερμηνεία εις τον 84 κανόνα τής ΙΙενθέκτης Συνόδου.

”Ας άκούσωμεν τον κανόνα' «Τοΐς κανονικοΐς θεσμοίς τών πατέρων 
κατακολουθοΰντες, δρίζομεν και περί τών νηπίων. Όσάκις μή εύρίσκωνται 
βέβαιοι μάρτυρες, οί ταύτα άναμφιβόλως βαπτισθέντα είναι λέγοντες και 
ουδέ αυτά διά τήν κεΐραν περί τής παραδοθείσης αύτοΐς μυσταγωγίας άπο- 
κρίνασθαι έπιτηδείως εχωσι, χωρίς τίνος προσκόμματος όφείλειν ταύτα βα- 
πτίζεσθαι' μή ποτέ δ τοιούτος δισταγμός άποστερήση αυτά τής τοιαύτης τού 
αγιασμού καθάρσεως».

Π ιστεύω δτι ούδαμώς απαιτείται πολλή γνώσις τής θρησκευτικής 
παρ’ ήμΐν διδασκαλίας (όπως καί άν γίνηται παρ’ ήμΐν) ινα έννοήση τί λέ
γει δ κανών, δήλα δή ή Σύνοδος, αφού έχει πρύ οφθαλμών καί τούς έρμη- 
νευτάς τών ιερών κανόνων. Ό  οκνηρός Άριστηνός δι’ ολίγων λέξεων εξηγεί. 
«Οί μή γινώσκοντες, μηδέ μαρτυρούμενοι βαπτισθήναι, βαπτιζέσθωσαν» Οί 
δύο άλλοι ερμηνευταί σαφώς έρμηνεύουσιν. ’Αναβαπτισμός απαγορεύεται, 
άλλ’ απαγορεύεται εκεί, δπου δ μέν λέγων δτι εβαπτίσθη παιδίον ών 
αδυνατεί, διά τήν κεΐραν, τό ατελές καί νηπιώδες τής ηλικίας αυτού ’ν’ άπο-
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δείξη τούτο, μάρτυρες δέ λείπουσιν οϊ κατά το βάφτισμα παρευρεθέντες. Ό  
τοιουτος άμαρτυρητος χριστιανός πρέπει ’να βαπτισθή, ινα μή στερήσω μεν 
τον άμφιβαλλόμενον χριστιανόν τής από του βαπτίσματος άγιαστικής καθάρ- 
σεως. Περιττόν ’να εϊπωμεν δτι την διδασκαλίαν και διάταξιν ταιίτην τής 
Πενθέκτης έτήρησεν ή μετά ταΰτα ’Εκκλησία, άναγεννώσα εις τον θειον λου- 
τρόν τής παλιγγενεσίας τον νομίζοντα και συνιστώντα εαυτόν ώς «χριστιανόν 
βαπτισμένον».

Άλλ’ επί τής ΐερατείας του πατριάρχου (οικουμενικοί) Λουκά του 
κατά κόσμον Χρυσοβέργη (1156—1169) τετρακόσια εβδομήντα έτη μετά την 
Πενθέκτην, ενεφανίσθη σκανδαλώδης τις ύπόθεσις, περί ής έχομεν μάρτυρα 
τον αείμνηστον ερμηνευτήν Θεόδωρον τον Βαλσαμώνα. Έ π ί  τοϋ Λουκά πα- 
ρεστάθησαν εις την περί αυτόν σύνοδον άγαρηνοί, μωαμεθανοί δήλα δη, 
θέλοντες, ώς φαίνεται, ’νά συναριθμηθώσιν εν τοΐς χριστιανοΐς, διαβεβαιουν- 
τες δτι έφθασαν εις τάς χώρας αυτών βαπτισθήναι». Έρωτώμενοι δέ «πώς 
Ιγένετο τό θαίμα τοΰτο», άπεκρίθησαν δτι «συνήθειά εστιν»—άρα πολλά προ 
του Χρυσοβέργη έτη—’να βαπτίζωνται υπό ορθοδόξων ιερέων δλα τά νήπια 
τών μωαμεθανών. Ή  διαβεβαίωσις αυτών άπερρίφθη, διότι ή σύνοδος ή 
περί τον Λουκάν έμαθεν δτι τό βάπτισμα, τό γινόμενον υπό ορθοδόξων ιε
ρέων εις τά τουρκόπαιδα «ου κατά διάθεσιν αγαθήν καί πρόθεσιν ορθόδο
ξον ζητείται, αλλά διά σωματικήν θεραπείαν». Αυτοί έφρόνουν δτι τά παι
διά αυτών δαιμονίζονται, καί βρωμουν ώς τά σκυλλιά=«κατά κΰνας δζειν» 
καί δτι λυτροίνται από τό μαρτΰριον αυτό σώματος καί πνεύματος εάν βα- 
πτισθώσιν' και άφου ή σύνοδος εβεβαιώθη δτι δέχονται καί ζητοίσι τό βά- 
πτισμα δχι ώς καθαρτήριον προπατορικών ρύπων καί πάροχον αγιασμοί, 
άλλ’ ώς φαρμακείαν, ή επωδήν, έξέδωκε τήν δικαίαν αυτής άπόφασιν δπως 
δλα τών μωαμεθανών τά παιδιά βαπτισθώσι, διά «τό μή προσέρχεσθαι τή 
πίστει όρθώς». Αυτό δέ καί έπρεπε νά μάθωμεν, δτι οί τουρκοι εδέχοντο 
τήν διά τών μυστηρίων καί τών αγιασμάτων τής πίστεως ημών θεραπείαν 
νοσημάτων ανθρωπίνων, καί ψυχικών και σωματικών.

Καί ενταύθα μέν έπί τοί βαπτίσματος, άλλοτε δέ περί τινων ιερών 
παρά χριστιανοΐς συνηθειών μοί υπεβλήθη ύπόμνησις δτι οι μωαμεθανοί 
κατά 90 τοις εκατόν από χριστιανών άναγκασθέντες, δυναστεία καί βία, ’ν’ 
άσπασθώσι τήν, κατά Βυζαντινούς, βλασφημίαν του Μωάμεθ, μετεβίβασαν 
καί εις τήν νέαν αυτών θρησκείαν τάς χριστιανικός συνήθειας. 'Υπήρξεν 
δμως χρονική περίοδος ετέρα, καθ’ ήν αμάρτυρος μένει ή τοιαΰτη εκδοχή. 
Εις τον χρονογράφον Θεοφάνη (σ. 411 τ. Λ’) ευρίσκομεν άναγεγραμμένην 
έ.ν τελεί τής ς"' έκατονταετηρίδος συνήθειάν τινα παρά πυρολάτραις περίερ
γον τοί σεβασμοί αυτών προς τον Σταυρόν. ”Εν τινι πολέμφ Περσών τοί 
Χοσρόη κατά τίνος αντάρτου, δσοι τών εναντίων αιχμάλωτοι συνελήφθησαν, 
καιεδικάσθησαν εις θάνατον' άλλ’ έκ τούτων τούς τοΰρκους άπέστειλεν ό
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Χοσρόης εις Κ)πολιν" έφερον δ' επί των μετώπων οΰτοι το σημεΐον του 
Σταυρού κεντητόν, κατά την παρά Θεοφάνει λέξιν. Έρωτώμενοι δ5 υπό του 
αΰτοκράτορος «ποίφ τρόπφ τοΰτο τό σημεΐον έπιφέρονται ; έ'φασκον οΐ 
τοΰρκοι προ πολλών χρόνων λοιμόν έν Τουρκία (βεβαίως εις τάς χώρας των 
θύννων* ει οΰχί έν Παννονία) γενέσΟαι, τινάς δε των έν αΰτοΐς χριστιανών 
ύποθέσθαι τοΰτο ποιήσαι, ώς εντενϋεν εγένετο σωτηρία κατά την χώραν».

Τό θαύμα τής από λοιμού σωτηρίας άπεδόθη εις τον του Σωτήρος 
Σταυρόν, διεδόθη παρά τοΐς τοΐίρχοις, και έχάραττον τό σημεΐον έπι του 
μετώπου. Άκούοντες δ5 από των χριστιανών τά θαύματα και τον ηρωισμόν 
τών μαρτύρων, έτίμων καί αυτούς, πολύτιμα δώρα προστάζοντες, ώς ημάς 
διδάσκει ή προς τόν μάρτυρα Σέργιον εύλάβεια καί τιμή αΰτοκράτορος "Α
σιανού εΐδωλολάτρου, ώς διδάσκει ή προς τόν Ίσαπόστολον Κοσμάν εΰλά- 
βεια τού Άλή - πασά τών Ίωαννίνων.

’Ήκουον περί του σταυρικού σημείου. Έλάτρευον αυτό ώς σωτήριον 
κατά δεινών. "Ήκουον περί τού αγίου βαπτίσματος. Μετείχαν αυτού, καθό 
φαρμάκου, ΐνα μη κατά κΰνας οζωσιν, ’Ήκουον περί θαυμάτων μαρτύρων 
τιμωμένων καθό μεσιτευόντων υπέρ ημών προς Θεόν'Έτίμων καί αυτούς, οΰ 
προχωρούντες περαιτέρω.

S06
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Στη Μαύρη Θάλασσα εΐδη ψαρικής εΐταν οΐ λακέρδες, παλαμίδες, 
σκόμβροι, χαμψιά, τσίροι, σιάκες (καλκάνια), μπαρμπούνια, γονβεσί, γαρίδες, 
μαρίδες, καβούρια, μίδτα, γελάρτα, κέφαλοι, γουφάρια, λαυράκια, σαζάνια, 
κουτσουρΐνες, τόννοι, καραβίδες, χρύσες, ζαγράνες, άθερίνες, χέλια, δρακόν- 
τια, σκορπιοί, λαπίνες, δελφίνια, για την προμήθεια λίπους γιά τή χρήση 
τών καραβιών. ’Επί πλέον φώκες, βλίνοι, πεταράδες, λιχνάρια (γωβιοί τού 
πελάγους), στρογγύλια, χελιδονόψαρα καί τά παράγωγά τους τό αυγοτάραχο 
καί άλλα.

Οΐ Πόχες τής Μαύρης Θάλασσας εΐταν πηγές καί μέσα πλουτισμού, 
ευτυχίας καί καλοζωΐας, γιατί ή ψαρωσύνη στη Μαύρη Θάλασσα (Μεσέμ- 
βρια, Άγχίαλο, Σωζούπολη, Άγαθούπολη, Βασιλικό) από τά παλαιότατα 
χρόνια πολύ συντελούσε στην ευημερία τών κατοίκων τής Θράκης. Τά ψάρια 
είναι όχι μόνο άφθονα, αλλά καί πολύ νόστιμα. Ή  έπίδοση—ή προαιώνια 
έπίδωση τών Θρακών στην ψαρική καί τό ταρίχευμα τών ψαριών ή τ’ άλά- 
τίσμα, καθιστούσε τούς θαλασσινούς Θράκες ικανούς νά συσκευάζουν έτσι 
τά ψάρια, ώστε νάναι περιζήτητα σ’ όλες τις έξω αγορές τής Πόλης, τής
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Βου?ο/αρίας και τής Ρουμανίας. Οϊ Μαυροθαλασσΐτες γνώριζαν πότε νά ψα
ρεύουν, πώς νά συσκευάσουν, ώστε ή λακέρδα λ. χ. τής Άγαθουπόλεως, οί 
πα?σχμΐδες, τα σκουμβριά, οί τσίροι, τα χαμψιά κ,λ.π. νάχουν πολλές φορές 
διπλή τιμή από τήν τιμή άλλων μερών. Μετά τή ναυτιλία, ή ψαρική εΐταν 
το δεύτερο εμπόριο τής περιφερείας κΰστερα έρχονται τάμπέλια, τα δημη
τριακά, τα ξυλοκάρβουνα καί ή ξυλεία.

Στη Θράκη κυριαρχούσε μάλιστα τό σοσιαλιστικό σύστημα. Τα δι
καιώματα καί ή εκμετάλλευση τών Ποχών γίνονταν μέ τύ θαυμάσιο αυτό 
σύστημα, πού διαμοιράζονταν τα κέρδη δίκαια. Τό σύστημα τούτο βαστούσε 
από πολλές εκατονταετηρίδες πριν καί σώζονταν ώς τις μέρες μας. Ή  κάθε 
Πόχη μοιράζονταν σέ σαράντα πσράδες ή εκατό μερίδια. "Ενας παράς υπο
διαιρούνταν σέ τέσσαρα άσπρα. Τά μερίδια αυτά, δικαιώματα πάνω στην 
τοποθεσία καί τήν εκμετάλλευση, εΐταν πατρογονική κληρονομιά καί ιδιο
κτησία, πού διαβιβάζονταν στα παιδιά.

Ό  διαμοιρασμός γίνονταν ώς έξης: Ό  μέν καραβοκύρης δηλ. 6 διευ
θυντής ή επόπτης, έπαιρνε 200 ή 300 μερτικά. Τ’ αφεντικό ή κείνος πού 
εξούσιασε τά δίχτυα καί κατέβαλλε τά έξοδα τής τροφής, λέμβων κλπ. έπαιρνε 
τό μισό τής σοδειάς. Ό  κάθε ναύτης έπαιρνε εκατό μερίδια. Ό  καμπάντα- 
γης, δηλ. ό επί κεφαλής τής αποθήκης καί προμηθειών, έπαιρνε εβδομήντα 
πέντε μερίδια καί οί μούτσοι (βοηθοί) από πενήντα μερίδια. 'Ο κυβερνητι
κός δασμός εΐταν 21 °/0. Έχτός από τά δίχτυα χρειάζονταν γιά μιά Πάχη 
ένα μεγάλο καΐκι τριών τόνων, μιά βίγγλα γιά τον παρατηρητή 1 1 /2 τόνων, 
ένα μικρό καΐκι ή βάρκα καί μιά αλαμάνα ενός τόνου μέ κουπιά καί πάλα, 
ήτοι μεγάλο κουπί γιά τήν πρύμνη ώς τιμόνι.

Ή  Άγαθούπολη λ. χ. εξούσιαζε 6 Πόχες πού θά πή έξ τοποθεσίες, 
δπου στήνονταν τά δίχτυα στή θάλασσα γιά τό ψάρεμα. Εΐταν βόρειες καί 
νότιες. Οί βόρειες λέγονταν λιπαρές, δπου πιάνονταν παχιά ψάρια, σκουμ
πριά, χαμψιά κλπ. οί δέ νότιες ισχνά ψάρια πού λέγονταν τσιριες γιά τσίρους.

Ή  περίοδος τού ψαρέματος τών τσίρων άρχιζε τον ’Απρίλιο ώς τέλος 
Μαΐου. Ή  Σωζούπολη εΐταν απαράμιλλη στήν ψαρική κι δποιος θέλει νά 
διαβάση τό επικό ψάρεμα τής πολιτείας αυτής, μπορεί νά δή τού Άναγν. 
Παρασκευοπούλου : «Ή  ψαρική στή Σωζούπολη» στο ’Αρχείο Θράκης, Β' 
τόμο. ’Αλλά κι ή Άγαθούπολη εΐταν εφάμιλλη, υστερούσε στήν παραγωγή 
τσίρων μόνο τής Άρετσούς, πού ή τοποθεσία της τής έδινε τά πρωτεία.

Ό  τρόπος πού γίνονταν τό διαμοίρασμα, σύμφωνα μέ χό (κοινοπο- 
λιτικό) σοσιαλιστικό σύστημα, είναι ό εξής :

"Οιαν επέστρεφαν οί αλαμάνες γεμάτες από ψάρια — στήν καλή σο
δειά κάθε αλαμάνα έφερνε από χίλια ζευγάρια παλαμίδες καί λακέρδες— 
επικρατούσε συνήθεια νά διαμοιρασθή τύ πλήρωμα τά ψάρια κατά τό σύ
στημα τών μερτικών (μεριδίων). Τύ σύστημα εΐταν τέλειο κοινοπολιτικό σο
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σιαλιστικό, πού ικανοποιούσε ολους, γιατί έπαιρνε δ καθένας ανάλογα μέ 
την εσοδεία. "Υστερα τά ψάρια τάβαζε στη δημοπρασία δ αντιπρόσωπος της 
Κυβερνήσεως. Πρώτα επαιρνε ή Κυβέρνηση 21 1)2°/0. ’Έπαιρνε τό ήμισυ 
από τό καθαρό ποσό δ ΐδιοχτήτης της αλαμάνας και των διχτυών, τό δ’ άλλο 
μισό διαμοιράζονταν στο πλήρωμα μέ τούς ακόλουθους ορούς :

Ό  καπετάνιος η άλμπουριέρης και δ πάλατζης λάβαιναν από δυο με
ρίδια. Οί χειριζόμενοι τά δυο πρώτα μεγάλα κουπιά κοινώς χαμνατζήδες, 
πού τό καθήκον τους εΐταν ν= ανασύρουν τά δίχτυα και νά βγάζουν (ξεμπαρ- 
τζώνουν) τό ψάρια, λάβαιναν 1 °/0, οΐ λοιποί έπαιρναν από ένα μερίδιο. Τής 
κάθε αλαμάνας τά μερίδια εΐταν 14.

"Οσοι από τούς ναύτες δεν είχαν ανάγκη από παλαμίδες γιά την 
κουμπάνια τους (άποθήκεψή τους) πωλούσαν τό μερίδιό τους στούς εμπό
ρους, πού τάλάτιζαν και ταριχευμένο τό'στελναν σάλλες αγορές. Ή  παλαμίδα 
και ή λακέρδα τής Μαύρης Θάλασσας εΐταν περιζήτητη.

Οΐ Βούλγαροι πού σήμερα κατέχουν τά έλληνικώτατα από αιώνων 
αυτά μέρη, εμάραναν και σχεδόν έσβησαν αυτό τό εμπόριο τής ψαρικής. Και 
μάταια ή κυβέρνησή τους ίδρυσε και σχολείο ψαρικής και αλιείας. Βούλγα
ρος και ψαρική και ναυτική τέχνη δε μπορή νά συμβιβασθούν. Αυτό είναι 
τό σύστημα πού χρησιμοποιούσαν οι Θράκες θαλασσινοί γιά νά ικανοποι
ούνται όλοι κΤ δλοι νά τρών. Στη Μεσέμβρια μάλιστα επικρατούσε σύστημα 
ευρύτερο χΤ όχι τόσο συγκεντρωτικό τού πλούτου στά χέρια τών ιδιοκτητών 
μέ τά μεγάλα μερίδια. Πάντως στη Θράκη έχουν δοκιμαστή τά συστήματα 
τά σοσιαλιστικά προ αιώνων. ’Ακόμη και στά μεταλλεία τού Σαμακοβιού τά 
χρησιμοποίησαν, πού την εκμετάλλευσή τους (ονειρεύτηκε κι’ δ μακ. Βιζυη- 
νός αναζητώντας στο Παρίσι κεφαλαιούχους (τό προοίμιο τής τρέλλας του).

Σήμερα δλοι οΐ "Ελληνες ψαράδες βρίσκονται στην Ελλάδα κακά 
αποκαταστημένοι, ασυγκρότητοι και δυστυχισμένοι, γιατί δέν υπάρχει κράτος 
νά τούς βοηθήση στην οργάνωσή τους γιά τό καλό τού τόπου.

ΠΟΛ. ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΣΣΑΣ

Τό Σουφλί, ή σημερινή πρωτεύουσα τής ομώνυμης επαρχίας του νο
μού "Εβρου, πού πυρπολήθηκε στα 1801 από τούς Τούρκους, άποτελοΰνταν, 
ώς στα 1821 κυρίως από τούρκικο πληθυσμό. Έκτοπιζόμενος σιγά-σιγά από 
τό ελληνικό στοιχείο εξαφανίσθηκαν οΐ Τούρκοι δλότελα στα τελευταία χρό
νια τής τουρκοκρατίας. ’Έτσι τό Σουφλί μέ τον αμιγή πέρα-πέρα ελληνικό 
του πληθυσμό έπωνομάζονταν από τούς Τούρκους Κιουτσούκ-Γιουνάν (Μι
κρή Ελλάδα) γιατί εκτός από τήν κωμόπολη τού Σουφλιοΰ και δλες οϊ γύρω 
κωμοπόλεις και τα χωριά—Κορνοφωλιά, Δαδιά, Λευκίμη, Τριφύλλι, Κιου- 
πλί, Νταγαντζί, Μάνδρα, Λάβαρα, Άμόριον, Ψαθάδες—κατοικούνταν από 
"Ελληνες πού διακρίθηκαν για τον πατριωτισμό τους και τήν ανδρεία τους.

Μέρος από τούς κατοίκους τού Σουφλιού, λέγεται από παράδοση, πώς 
κατάγεται από εκπατρισμένους Σουλιώτες, γ ι’ αυτό υπάρχει και στο Σουφλί 
μικρή συνοικία μέ τό όνομα Κακοσούλι-Καλεσι (Κακοσούλι μαχαλάς) ‘).

'Η γυναικεία φορεσιά, ή έπονομαζομένη σήμερα τού Σονψλιοϋ} φο
ριόνταν άλλοτε καί στα πέραν τού "Εβρου ελληνικά χωριά — Κιουπλί και Ντο- 
γαντζ'ι—πού μεταφέρθηκαν στήν ανταλλαγή δυσμικά από τον "Εβρο ύστερα 
από τήν ελληνική κατάληψη τής Δυτικής Θράκης. Επίσης ή ίδια στολή φο
ρέθηκε και στά διασκορπισμένα άλλοτε τουρκικά χωριά τής τωρινής επαρ
χίας Σουφλιού : στή Λυκόφη, Λαϊνά, Λύρα, Τύχιο, Προβατώνα, Ταύρους, 
Πέπλο, ευθύς μόλις οΐ κάτοικοί τους μετανάστεψαν στήνΤουρκιά στά 1920— 
1922. ΤΙ φορεσιά αυτή συνηθίζονταν ακόμη τελευταία, ώς τά 1930, απ' 
δλες τις γυναίκες άνεξαίρετα, όχι μόνο στήν κωμόπολη τού Σουφλιού και σέ 
ολόκληρη τήν επαρχία πού περιλαμβάνει 9 κοινότητες και 49 χωριά, αλλά 
και στά βόρεια από τό Σουφλί χωριά τής επαρχίας Διδυμότειχου—Μάνδρα, 
Λάβαρα, Κισσάρειο, Άμόριο — πού οΐ ενδυμασίες τους διαφέρουν ουσια
στικά από τή φορεσιά τής επαρχίας Σουφλιού.

Δουλειά, στήν οποία οϊ κάτοικοι τής επαρχίας Σουφλιού είχαν εξαιρε
τική προσήλωση, είναι ή σηροτροφία, πού μέ τά εΐσοδήματά της οΐ Σου- 
φλιώτες άντίκρυζαν, δπως καί σήμερα, δλα τά οικονομικά τους προβλήματα 
έτσι πού ή πώληση τού κουκουλιού αποτελούσε τό μεγαλύτερο τους εισόδημα. 
Παλιότερα δμως, καθώς φαίνεται, καλλιεργούνταν καί τό λινάρι καί τό κα- 
νάβι, αλλά μονάχα γιά ατομική τους χρήση.

Ή  αγάπη τής Σουφλιώτισσας γιά τον αργαλειό καί ή πεισμα
τική της αφοσίωση καί έμμονή στά πατροπαράδοτα, μπορεί νά κατατα- 1

1) Βλ. Κων. Γ. Κουρτίδου, Περί καταγωγής των Σονφλιωτών, Άρχεΐον 
Θρ. Θησ. τόμ. 10 1943, σελ. 221.
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χθή ανάμεσα στα ελάχιστα σημερινά παραδείγματα τής ελληνικής γής. 5Α- 
κόμη και χώρα όλες οί γυναίκες και τά κορίτσια τά ασχολούμενα και με άλλα 
έργα, ως και οϊ τελειόφοιτες του γυμνασίου μαθαίνουν να υφαίνουν, γιατί τό 
θεωρούν ντροπή τους να μην ξέρει τό κορίτσι τό φάσιμο. "Από κανένα σπίτι 
δέ λείπει ό αργαλειός και μόνες τους φιλοτεχνούν ολόκληρη την προίκα τους, 
αδιάφορο άν πολλά από τά σημερινά κατασκευάσματα του αργαλειού, έχουν 
κατά πολύ άπομακρυνθή από τούς παλιούς τους τύπους. Ό  ρουχισμός καί 
τά υφάσματα τής οικιακής χρήσης πού προικίζονταν ακόμη τελευταία ή Σου- 
φλιώτισσα, ύπεραρκοΰσαν όχι μόνο γιά ολόκληρη τη ζωή της αλλά καί γιά 
νά κληρονομηθούν τά περισσότερα από τά παιδιά της.

Ά ν  καί σέ δ'λη την Ελλάδα, άφθονος είναι δ πλούτος τής προίκας
σε φαντά είδη, τό Σουφλί μολαταύτα 
ξεπερνάει στο προικιό του, κάδε ελ
ληνικό παράδειγμα προικιάτικου ρου
χισμού. Φτάνει νά σημειωθή, πώς ή 
νύφη προικίζονταν: μέ εξήντα που
κάμισα, σαράντα—πενήντα καφτάνια, 
(έξωτερικοτός επενδΰτες), ισάριθμα με
σοφόρια καί μισοφούστανα καί ποδιές, 
όλα γινομένα μέ εγχώρια υλικά πού 
καλλιεργούνταν, επεξεργάζονταν, βά
φονταν, ύφαίνονταν, στολίζονταν από 
την ίδια τή γυναίκα.’Από αυτά τά πε
ρισσότερα ήσαν κεντημένα, γραμμένα 
με τό χέρι σιόν αργαλειό καί με τό μέ
τρημα τής κλωστής, όπως λένε. Πυκνο- 
δουλεμένα σέ σχέδια καί με ποικίλες 

χρωματικές αποχρώσεις, ήσαν όλα τά κεντητά τού αργαλειού τους τόσο, πού 
γιά νά κεντηθή π. χ μιά ποδιά μέ βαρύ κέντημα πού σκέπαζε ολόκληρο τό 
ύφασμα, απαιτούνταν, περίπου, σαράντα μέρες βαρείας δουλιάς. 'Αξιοση
μείωτο είναι ότι τό κέντημα τού χεριού αγνοείται πέρα—πέρα από τή Σου' 
φλιώτισσα. Κανένα κομμάτι τής παλιάς φορεσιάς της, χο^ρίς νά εξαιρείται 
καί αυτό τό πουκάμισο, όπως καί κανένα ύφασμα γιά την οικιακή χρήση δέ 
φέρνει ελάχιστο δείγμα από κέντημα μέ τή βελόνα. Διακριτικό καί τούτο 
γνώρισμα των κατοίκων τής περιφερείας αυτής, σπανιώτατα συναντώμενο 
σέ άλλα ελληνικά μέρη. ’Έτσι έξηγιέται καί ή βαθειά ριζωμένη αγάπη τους 
γιά τον αργαλειό πού καθώς φαίνεται στάθηκε από παλιά χρόνια τό μονα
δικό όργανο τής τοπικής ιδιομορφίας τους στή λαϊκή τέχνη.

Ή  φορεσιά τού Σουφλιού φοριέται σήμερα μονάχα από τις γερόντισ- 
σες (εικ. 1).Τά κομμάτια της είναι περίπου όμοια στύ σχήμα μέ τά παλιό-
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τέρα, γίνονται δμως μέ υφάσματα σύγχρονης κατασκευής είτε φασμένα από τις 
ίδιες η και αγοραστά. Είναι μάλλινα τό χειμώνα, μπαμπακερά τό καλοκαίρι 
και μεταξωτά καφετιά η μαΰρα γιά τις επίσημες περιστάσεις. ’Αξιέπαινη 
λοιπόν και αξιομίμητη είναι ή πρωτοβουλία της Δημαρχίας Σουφλιού πού 
σύναξε δέκα από τις πλουσιώτερες καί ωραιότερες παλιές φορεσιές τοΰ τό
που, τις άτλαζωχές, τόσο γιά νά διαφυλάξει την ιδιόρρυθμη φορεσιά τού 
Σουφλιου δσο και γιά νά την έπιδείχνει σέ ώρισμένες γιορταστικές περιστά
σεις και τελετές (είκ. 2).

Ή  φορεσιά τού Σουφλιού παίρνει κατ’ επέκταση την ονομασία της, 
από τον εξωτερικό μακρύ επενδυτή, τό καφτάνι, πού απ’ αυτό τη λένε, τά κα
φτάνια. Ή  νυφική είναι όμοια μέ τη γιορχερη και διακρίνεται μέ την ονο
μασία : ή φορεσιά με το σαμαλατζιένιο καφτάνι και τη θυμιατη ποδιά. Την 
καλή λοιπόν φορεσιά τού Σουφλιού τήν αποτελούν τά ακόλουθα Κομμάτια:

1) *Η φανέλλα, φαντή ή πλεχτή μέ μανίκια μακριά.
2) Τό π(ου)κάμ(ι)σο, κάτασπρο φτάνει ίσαμε τον αστράγαλο. ’Έχει 

μακριά και πλατειά μανίκια. ’Ανοιχτό μπροστά στο στήθος κουμπώνει στο 
λαιμό μ’ έ'να κουμπάκι. Γιά νά ραφτεί χρειάζονται τέσσερα φύλλα από ύφα
σμα, σέ πλάτος 0,50 μ. γιά τό κορμί καί άλλα δυο φύλλα γιά τά μανίκια.

Τά πουκάμισα διακρίνονται, σέ καθημερινά καί γιορτερά. Τά καθη
μερινά είναι μπαμπακερά η μεταξομπάμπακα κλωστά, δηλ. κλωσμένα (κλω
σμένο λένε τό στριμμένο νήμα ή μετάξι) καί φασμένα ολόκληρα στο σπίτι μέ 
στημόνι μπαμπακερό καί υφάδι μετάξινο. Τό ύφασμά τους στολίζεται κα- 
θώς τό φαίνουν στις άκρες, στίς ονγες, μέ μιά χρωματιστή φαντή γραμμή 
(κίτρινη ή κόκκινη ή γαλάζια ή καφετιά) τό κινάρι, πού έχει πλάτος 0,81 μ. 
περίπου. Τό πουκάμισο ράβεται, ούγια με ονγια, έτσι πού δταν ενώνονται 
τά δυο κινάρια μαζί εμφανίζουν ένα μονοκόματο πανί καί ένα ιδιόμορφο 
καί απέριττο στολισμό μέ τις δυο κατακόρυφες χρωματιστές στενές ταινίες. 
Τά καλά ποκάμισα καί τά νυφικά είναι ολομέταξα από ύφασμα σγουρό, πού 
γιά νά πετύχει τό υφαίνουν μέ στημόνι άστριφτο, άκλωστο, καί μέ φάδι 
στριμμένο, κλωσμένο. ’Αφού φανθή μουσκέβουν τό ύφασμα στο νερό γιά νά 
σγουράνει.

Τά παλιά ποκάμισα τά κατάργησαν, πάνε πενήντα πάνω-κάτω χρόνια. 
Ή ταν δλα μπαμπακερά, στολισμένα μέ πολύχρωμα κεντήματα τού αργαλειού, 
γραμμένα, όπως λένε, ολόγυρα στον ποδόγυρο καί στά μανίκια. Αυτά σή
μερα εξαφανίσθηκαν πέρα - πέρα. Τά ποκάμισα τά σημερινά στολίζονται 
στο λαιμό, στά μανίκια καί συχνά στον ποδόγυρο μέ κοινή >τζαντελίχζα, 
αγοραστή ή πλεγμένη από τις ίδιες μέ τό βελονάκι. Λίγο παλιότερα τά στό
λιζαν ολόγυρα γιά τέλειωμα μέ τή γνωστή ελληνική νταντέλλα, τή μπιμπίλλα, 
πού τή λέγανε, τά ταουμπάρια, καί είχε διάφορα ιδιόρρυθμα πλέγματα γινο- 
μένα μέ τήν κοινή βελόνα.

•Μ
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3) Τά μισοφόρι. Είναι μπούστος ανοιχτός μπροστά χωρίς μανίκια 
και μέ φούστα που έχει πολλές σούρες στη μέση, τις πάστες. Κοντύτερο από 
τό πουκάμισο φτάνει ίσαμε τη μέση τής γάμπας. Το καλοκαιρινό μισοφόρι 
γίνεται από μπαμπακερό φαντό μέ λεπτό στημόνι και χοντρό φάδι, τό καμ 
πάδικο. Τό χειμωνιάτικο είναι είτε μαλλομπάμπακο μέ γραμμές μπαμπακε
ρές καί μάλλινες, είτε ολόμαλλο. Τον τελευταίο καιρό κάνανε καί μεσοφόρια 
από χασέ μέ λίγα χρωματιστά κεντήματα, λίγο πράμα, ολόγυρα στη φούστα: 
πού λέγονταν τά γκραμπούδια ή τά δοντάκια.

Τό μισοφούστανο ή ή φ(ον) πάνα. Είναι μιά πολύ πλατιά φούστα, 
μακριά όσο καί τό μισοφόρι καί μπαίνει πάνω άπ’ αυτό. ’Έχει πολλές σού
ρες, πάστες, στη μέση, για να καλαμώνουν, νά φουσκώνουν οΐ γυναίκες. 
Γ ι’ αυτό προσθέτουν καί στο κάτω μέρος τής φουστάνας ένα μεγάλο βολάν, 
ιό χαρμπαλά, φαρδύ μιά παλάμη. Τό μισοφούστανο είχε ζώνη στη μέση μέ 
πλάτος δυο δάκτυλα καί μάκρος ίσο μέ την περίμετρο τής μέσης. Πάνω στη 
ζώνη ταχτοποιούνταν οΐ πάστες. Παλιότερα όμως ή λουρίδα αυτή, πού σχη
ματίζει τή ζώνη ράβονταν σ’ όλο τά πλάτος τού υφάσματος τής φούστας χω
ρίς νά ράβωνται απάνω της οΐ πιέτες. ’Ανάμεσα στη λουρίδα αυτή πού ήταν 
διπλή, σά σωλήνας, περνούσαν ενα κορδόνι, τη βρακοζώνα, πού έσφιγγαν 
στη μέση, έτσι σούρωνε ολόκληρη ή φούστα καί σχηματίζονταν οΐ πάστες.

Οΐ πολύ αδύνατες γυναίκες φορούσαν δυο μισοφούστανα.Άπό αυτά τό 
ένα ήταν μπαμπακερό. Τά χειμωνιάτικα μισοφούστανα γίνονταν από λεπτό 
μάλλινο ύφασμα φασμένο από τις ίδιες’ τό ύφασμα αυτό τό λέγανε, τά φ{ου)·· 
στάνια. Ή ταν μονόχρωμο, κόκκινο, μαύρο, γαλάζιο, πράσινο, καί σπανιώ- 
τερα δίχρωμο μέ τετραγωνάκια, Οΐ νυφιάτικες καί οΐ γιορτερές, φοτάνες, γί
νονταν από πολυτελή υφάσματα όμοια μέ τό καφτάνι καθώς καί μέ μετα
ξωτά ατλάζια, γαλάζια, ουρανιά, κόκκινα ή καί κλαδωτά.

Τό καφτάνι. Τό κυριώτερο καί επισημότερο κομμάτι τής φορεσιάς 
τους είναι ό εξωτερικός αυτός μακρύς επενδυτής πού παρουσιάζει μεγάλες 
αναλογίες μέ τό σαγιά τοϋ Ρουμλουκιού ι), τής Βέρροιας κ.ά. όπως καί μέ τον 
καπλαμά τής Μεγαρίτισσας ή καί μέ τή σαγιά τής Καρπασίτισσας τής Κύ
πρου κ. ά.. ’Έτσι έχει τό ίδιο περίπου σχήμα μέ τούς παραπάνω έπενδύτες, 
ανοιχτός μπροστά ως κάτω καί μέ μεγάλο άνοιγμα στο στήθος τόσο γιά νά 
φαίνεται ή τραχηλιά τού ποκαμίσου καί νά μένουν τά οτήέλια ανοιχτά, όπως 
λένε, όσο καί νά γυμνοόνωνται εύκολα γιά τό θηλασμό. Τά μακριά μανίκια του, 
με τά μανικέτια, ήταν άλλοτε κοντότερα φτάνοντας κάτω από τον αγκώνα 
καί αφήνοντας νά διακρίνεται καί μέρος από τό ύφασμα τού πουκάμισου μέ 
τά φαντά κεντήματά του. Σήμερα όμως φτάνει ίσαμε τήν παλάμη, έτσι πού 
γιά μεγαλύτερο στολισμό γυρίζουν τά μανικέτια γιά νά φαίνεται ή μεταξωτή 
φόδρα τού καφτανιού καί ή τζαντελί,τζα τού πουκάμισου (εΐκ. 7). 1

1) Άγγ. Χατζημιχάλη, ’Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, Ρυυμλούκι, 1931, σ, 43—49,
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Τό πάνω μέρος του καφτανιού εφαρμοστό πολύ στο σώμα πλαταίνει 
από τη μέση και κάτω μέ τέσσερεις λόξες. τΙς γάζες, δυο στη δεξιά πλευρά 
και δυο στην αριστερή. Οΐ γάζες αρχίζοντας ακριβώς από τούς γοφούς, από 
τη μέση και κάτω, ανοίγουν προς τά έξω και σχηματίζουν προεξοχή,τήν τσά
κιση, πού γίνεται έπιδειχτικά πεταχτή προς τά εξω και προς τά κάτω ενόσω 
μάλιστα σφίγγουν πολύ στη μέση τό καφτάνι μέ τό ζουνάρι. Μεγάλη προ
σοχή έδιναν οΐ Σουφλιώτισσες στο σχήμα αυτό τυΰ καφτανιού και στήν όμορ- 
φότερή του επίδειξη, πού θεωρούνταν και μέτρο τής φιλοκαλίας του. IV  
αυτό δταν δέ φορούσαν τό καφτάνι τό δίπλωναν αμέσως μέ μεγάλη επιμέ
λεια και επιτηδειότητα ακριβώς πάνω στις γάζες του, στή μεσαία ραφή, 
ώστε νά σχηματίζεται πάντοτε ή τσάκικη προς τά έξω και νά μήν καταστρέ- 
φεται ή φόρμα της, δταν δεν φοριόνταν. Τά άλλα τρία φύλλα τού καφτανιού 
τά δυο μπροστινά και τό πισινό τής πλάτης είναι εντελώς ίσια. Τά δυο δμως 
μπροστινά φύλλα, τά ανοιχτά, τά σηκώναν πάντοτε δταν φορούσαν τό κα
φτάνι, τά σκούμπωναν ή τά δίπλωναν έμ απ' εδώ εμ άπ εκεί (δηλ. τό ένα 
από δώ και τ’ άλλο από κεΐ) δπιος λένε. Τό ένα τό στήριζαν στή μέση, δε
ξιά κάτω από τό ζουνάρι και τό άλλο αριστερά. Κατά τον δμοιο τρόπο συ
νηθίζουν νά σηκοόνουν τον καπλαμά οΐ Μεγαρίτισσες, και τον σαγιά οΐ Ρου- 
μλουκιώτισσες κ. ά.. Ούλο άνασκουμπωμένο ήταν τό καφτάνι καϋεμερα, καί 
μόνο στην Έκκλησιά ήταν ξεσκούμπωτο δηλ. δεν τό σήκωναν στή μέση μονάχα 
δταν πήγαιναν στήν Έκκλησιά, γιά ένδειξη σεβασμού.

Τό καφτάνι γίνονταν από λογιώ—λογιώ υφάσματα καθωρισμένα στήν 
κάθε ήλικία και περίσταση. ’Από αυτά άναφέρομε μερικά. ’Από τά καθη
μερινά καφτάνια, τά καλοκαιρινά γίνονταν από τσίτια, τούς μπασμάδες, αλλά 
συνήθως τά περισσότερα τά κάνανε μέ δικά τους εγχώρια υφαντά. Αυτά 
διακρίνονταν σέ κατηγορίες ανάλογα από τό σχέδιο πού είχε τό κάθε είδος 
τού φαντού. ’Έτσι έχομε : α) καφτάνια με {λύρα δηλ. γινομένα μέ φαντά 
ριγωτά, λουριδάτα, κόκκινα και μαύρα. Οΐ χρωματιστές λουρίδες χωρίζονταν 
στο στημόνι μέ δυο άσπρες μπαμπακερές κλωστές. Τούτες τις μπαμπακερές 
λεπτές κλωστές τις φέρνανε από τό εξωτερικό και τις λέγανε φιλεμεν (από τό 
FITS) Στά καφτάνια μέ θύρα τό φάδι ήταν πάντα μαύρο. Ή  ύφανσή 
τους γίνονταν μονή μέ δυύ πατήθρες. β) Τά καφασούδια. "Υφασμα μέ πολύ 
μικρά τετραγωνάκια κόκκινα καί μαύρα πού χωρίζονταν κι’ αυτά μέ δυο λε
πτές κλωστές φιλεμέν. Οΐ δυο αυτές κλωστές τοποθετούνταν μόνο στο στη
μόνι. Στο φάδι δέν έρριχναν τό άσπρο νήμα αλλά μεταχειρίζονταν δυο χρω
ματιστά υφάδια, κόκκινο και μαύρο.Ρίχνανε τέσσερεις σαϊτιές κόκκινο φάδι 
και τέσσερεις μαύρο, ώστε νά σχηματίζωνται τά πολύ μικρά τετράγωνα, γ) 
Τά οαλτσίδικα καφτάνια. Τό ύφασμά τους γίνονταν λουρίδες - λουρ(δες μέ 
πλάτος μισό δάκτυλο ή καθεμιά. Ή  μιά λουρίδα ήταν ολόμαυρη και ή 
άλλη ριγωτή. Οΐ ρίγες τής τελευταίας σχηματίζονταν στο στημόνι μέ δυο
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κλωστές κόκκινες και δυο μαύρες. Τό φάδι ήταν πάντα μαύρο. ’Από το ίδιο 
ύφασμα κάνανε και ποδιές.

Τά χειμωνιάτικα καφτάνια ήταν επίσης φαντά μαλλομπάμπακα ή ολό
μαλλα. Ξεχώριζαν καί αυτά άπο τις ακόλουθες ονομασίες, πού είχαν τά ύφά- 
σματά τους, όπως σέ : α) άδίμιτα μπιντένια καφτάνια. Τό ύφασμά τους είχε 
λουρίδες μάλλινες καί λουρίδες μπαμπακερές, σέ όμοιο πλάτος, πού τις ρίχνανε 
στο στημόνι. Ύφαίνονταν μέ μπαμπακερό φάδι καί μέ τέσσερεις πατήθρες. 
β) Τά μάτια μπιντένια. Αυτά έχουνε ύφασμα γινόμενό μέ στημόνι μαλλο- 
μπάμπακο καί φάδι μπαμπακερό. Στο στημόνι ρίχνανε μια λουρίδα άσπρη 
καί μια λουρίδα μαύρη μάλλινη. Κι’ οί δυο είχαν πλάτος ένα δάχτυλο καί 
χωρίζονταν μέ λεπτές κλωστές μαύρες καί κόκκινες, γ) Τά φ(ου)στανίσια κα
φτάνια. Είχαν υφάσματα όλομάλλινα γινομένα μέ μικρά τετραγωνάκια σέ 
διάφορα χρώματα συνήθως γαλάζιο - μαύρο ή γαλαζο - κόκκινο.

Τά νυφιάτικα καί γιορτερά καφτάνια ήταν τά μόνα πού γίνονταν μέ 
ύφασμα αγοραστό ξενικής προέλευσης Πάντοτε μεταξωτά ή άτλαζωτά ήταν 
είτε μονόχρωμα σέ ζωηρά χρώματα, γαλάζια ή ούρανιά, τριανταφυλλιά, 
κρασάτα, (κόκκινο βαθύ), εϊτε κλαδωτά μεταξωτά, ή ριγωτά, όπως το σαμαλα- 
τζένιο καφτάνι, πού θεωρούνταν ένα από τά επισημότερα καί από τά πιο 
καλά γιορτερά καφτάνια, μέ τις άσπρες καί τριανταφυλλίσιες ρίγες. Άπό 
όμοια υφάσματα γίνονταν πολλές φορές καί τό μισοφούστανο, όπως ειπώθηκε,

'Όλα τά καφτάνια είχαν εσωτερικά φόδρα, to σοπάνι, σέ χρώμα ανά
λογο μέ τό εξωτερικό τους ύφασμα. Τά καλοκαιρινά τά φοδράριζαν, μέ μπα- 
σμάδες, καί τά χειμωνιάτικα μέ καλύτερους μπασμάδες ή μέ μπαμπα
κερά φαντά. Πάντοτε όμως τά δυο μπροστινά φύλλα τού καφτανιού, πού 
τά σήκωναν, όπως καί τά μανικέτια, ήαν φοδραρισμένα μέ εκλεκτά υφά
σματα καί κατ’ εξοχήν τά νυφικά καί τά γιορτερά πού στολίζονταν μέ άτλα
ζωτά ή κλαδωτά μεταξωτά όμοια μέ τού μισοφούστανου. Συχνότατα είχαν 
καί διαφορετικό χρωματισμό πού άνάδειχνε πολυτελέστερη την φορεσιά όταν 
τά άνασήκωναν, τά σκούμπωναν.

'Ολόγυρα στο καφτάνι σέ όλα τά τελειώματά του γίνονταν, τό φυτί- 
λωμα μέ καλά υφάσματα εκλεκτά, τόσο στο γιορτινό, όσο καί στο καθημε
ρινό. Φυτίλωναν τό καφτάνι μέ κατηφέδες (βελούδο) καί ατλάζια σέ διάφορα 
χρώματα συνήθως κόκκινο, πού πλαισίωνε όμορφα τό καφτάνι. Γύρω στο 
λαιμό, στο άνοιγμα τής τραχηλιάς καί στά μανικέτια στολίζονταν ακόμη πα
ραπάνω τό καφτάνι. Είχε γιά γαρνίρισμα, τά χαρμπαλατζούδια, ταινία δυο 
δάχτυλα περίπου πλατιά άπό τό ’ίδιο ύφασμα όπως καί τό καφτάνι πού τή 
σούρωναν. Τά χαρμπαλατζούδια ήσαν συχνά καί αγοραστά δηλ. διάφοροι 
πλισσέδες καί τρέσες σουρωμένες

Καθημερινά καφτάνια, γιορτερά, νυφικά, τάραβε πάντα δ ράφτης, ό 
τερζής, πού δέν έλειπε άπό κανένα χωριό.
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(Εικ. 3). Κορώνα μέ χρονολογία 1798 καί επιγραφή «Κωνστανιήνος».

αρραβώνας και εξακολουθούσε νά φοριέται από τις νιές γυναίκες ώσπου ν’ 
άποχτήσουν δυο—τρία παιδιά, δείγμα χαράς και ευτυχίας. Ποτέ δέ φορού
σαν ζουνάρι με κορώνα δσες πενθούσαν η οί χήρες, έστω και νιές, η οΐ ηλι
κιωμένες, οι μπάμπες (εϊκ 3, 4, 5).

’Έργο των χρυσικών, των κονγιονμτζήδωντής Θράκης, άποτελεϊται 
από διάφορα χυτά, χάλκινα πλακίδια κουφωτά εσωτερικά γιά νά περνά 
σκληρή φαντή ζώνη. Το κάθε πλακίδιο έχει ύψος 0,065 μ. καί φάρδος 0,025. 
’ Ετσι είκοσι - έΕη ή είκοσι - οχτώ, περίπου πλακίδια μέ ελαφρά χυτά κοσμή
ματα περασμένα τό ένα κοντά στύ άλλο αποτελούν τό ζουνάρι πού κλείνει, 
μέ τήν κεντρική πόρπη, τήν κορώνα. Αυτή απαρτίζεται από δυο τεμάχια 
πού έχουν συνολικό μάκρος 0,25 μ. περίπου, ύψος δμοιο μέ τά πλακίδια 
και είναι ελαφρά καμπυλωμένη. Τό ένα τεμάχιο, τό δεξιό, έχει έπικολλημένο

Τό ζουνάρι με την κορώνα, είναι ή μεγάλη χάλκινη ζώνη πού μπαί
νει πάνω από τό καφτάνι καί περισφίγγει τή μέση. ’Από τά πιο ιδιότυπα 
κατασκευάσματα τής ελληνικής μεταλλουργίας και χρυσοχοΐας μέ τήν απλή 
τεχνοτροπία, των σμάλτων, μηακιρένια ολόκ?π)ρη είναι ελαφρά μαλαμοκα 
πνισμένη ή φλουροκαπνισμένη καί έχει βάρος ακριβώς μιά οκά. Γι’ αυτό κα'1 
λένε, ακόμη σήμερα οί Σουφλιώτισσες, ήταν ασήκωτο στη μέση τό ζουνάρι.

Δώρο απαράβατο τού γαμπρού στή μνηστεία, απαράλλαχτα δπως εί
ναι σήμερα παντού δ δαχτύλιος αρραβώνας, ήταν δμοιο σέ κατασκευή καί 
διάκοσμο γιά δλες τις άρραβωνιασμένες ενα τακίμι γιά τϊς πλούσιες καί tig 
φτωχές, δπως λένε. Φοριόταν γιά πρώτη φορά από τήν κόρη τή μέρα τήζ
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έ'να τρίτο, (τό κεντρικό) πού έχει ύψος 0,14 μ. Είναι ή καθαυτό κορώνα μέ 
το ιδιότυπο σχέδιο πού απ’ αυτήν πήρε την ονομασία της ή πόρπη. Τα δυο 
τεμάχια κλείνουν εσωτερικό/ μέ τά δόντια, χάλκινες προεξοχές και εσοχές, πού 
προσαρμόζονται αναμεταξύ τους. Τά δόντια σφηνοόνουν μ’ένα μεγάλο καρφί, 
τό τσαμπί, πού περνά ανάμεσα από τις τρύπες των δοντιών και κλείνει την 
κορόόνα,έτσι πού φαίνεται σά μονοκόματη δταν τοποθετείται τό ζουνάρι στη 
μέση (είκ. 4).Ή  κορώνα μοιάζει στο σχήμα μέ μεγάλο διάδημα πού θυμίζει 
βυζαντινά πρότυπα στολίζοντας πλουσιώτατα τή μέση κάτω από τό στήθος.

Ή  τεχνοτροπία τής κορώνας ανήκει στά τζοβαϊρικά ο μ αλτάτα, δπως λέ
γονται ώρισμένα έπισμαλτωμένα χρυσαφικά πού εξακολουθούν ακόμη σήμερα 
νά κατασκευάζονται και κατ’ εξοχήν στά Γιάννινα. Τό σμάλτο τού βάθους 
της είναι συνήθως πράσινο και γαλάζιο χυμένο μέσα σέ διαφράγματα από

(Είκ. 4). Κορώνα μέ την επιγραφή «.Μόσκου 1820»

μέταλλο, πού καθορίζουν τά σχέδια. Γενικώτερα όμως ή τεχνική της ανάγε
ται στήν τεχνοτροπία των χυτών, γιατί τό σμάλτο είναι τοποθετημένο στή 
σκαμμένη επιφάνεια τού μετάλλου. Τά μικρά σχέδια πού τήν κοσμούν είναι 
κυρίως γραμμωτά ελαφρά κοσμήματα. Κλαράκια, φυλλαράκια και λουλουδά
κια. Τό κεντρικό τμήμα τής κορώνας έχει συχνό/ στή μέση ψηλά μικρό δικέ
φαλο αϊτό μέ κορωνίτσα καί φτερά σηκωμένα προς τά πάνω. ”Αν λείψει ό 
δικέφαλος αϊτός τότε είκονίζονται δυο πουλιά και σταυρός. ’Άλλοτε πάλι 
στήν ίδια θέση τού αϊτού καί των πουλιών βλέπομε γραμμένη τή χρονολο
γία τής κατασκευής της καί κατά συνέπεια καί τής αρραβώνας. 'Ολόκληρη 
ή πόρπη στολίζεται πάντοτε μέ κόμβους καί ψεύτικα πολυαμα πετράδια, 
συνήθως κόκκινα καί πράσινα. Τά δυο τμήματά της, τά χαμηλότερα, τό δε
ξιό καί τό αριστερό, έχουν καί ένα επί πλέον διάκοσμο. Στο κέντρο τους 
σχηματίζεται ένα ορθογώνιο διάχωρο στολισμένο μέ πετράδια τού οποίου οί 
κορυφές ένοόνονται μέ τις κορυφές τού εξωτερικού ορθογώνιου, έτσι πού, νά

/
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σχηματίζωνται τέσσερα διαχωρισμένα μέ γραμμές, επιτραπέζια σχήματα. IV  
νικά ή πόρπη εμφανίζει στο πνεύμα και στον τρόπο τοΰ διακόσμου στε- 
νώτατη συγγένεια μέ τά βυζαντινά πρότυπα τά στολισμένα μέ σμάλτα και 
πολύτιμα πετράδια.

’Εσφαλμένα λοιπόν τή δημοσιεύει γιά βουλγάρικη, ό BOGDAN FI- 
LOW ') δπως δά και τόσα άλλα έλληνικώτατα ασημικά γνωστά σέ ολό
κληρη την Ελλάδα, καθώς και διάφορα άλλα είδη διακοσμητικής τέχνης του 
ελληνισμού μέ παλαιότατη βυζαντινή παράδοση. Τά αναγράφει σέ βουλγά- 
ρικα πιθανώταια γιά λόγους προπαγανδιστικούς επειδή συνηθίζονταν σέ δλα

(Εΐκ. 5). Κορώνα μέ την χρονολογία 1831 καί τό όνομα 
τοΰ αρραβωνιαστικού «ΔΗΜΗΤΡΙ».

(MouosTov Μπΐνάκη)

τά γύρω από τήν Άνδριανουπολη έλλ/ηνικοότατα χωριά πού ανήκουν σήμερα 
στή Βουλγαρία και πού οΐ κάτοικοί τους σά γνησιώτατοι 'Έλληνες σκορπί
στηκαν μετά τήν ανταλλαγή στή Δυτ. Θράκη, Μακεδονία και Θεσσαλία.’Αλλά 
ή ζώνη αυτή δέ συνηθίζονταν μονάχα στις παραπάνα) περιοχές τοΰ Σουφλιοϋ 
και τής Άδριανοΰπολης αλλά ίμαν διαδεδομένη και σέ άλλες περιοχές τής 
Θράκης και τής Άνατ. Μακεδονίας σέ ενδυμασίες τής Χαλκιδικής, όπως και 
στή φορεσιά τής νήσου Θάσου 1 2).

Ξέχωρα όμως απ’ αυτά, ή αρχαϊκή αυτή έπισμαλτωμένη πόρπη, σά

1) Βλ. DIE ALTBURGARICHE K U N ST  BERN 1919 πιν. 26 άρ. ί .
2) "Οταν τό ζουνάρι αυτό έπαυσε νά φοριέται στή Θάσο γύρω στα 1920—25 

άθρόα αγοράζονταν από τούς παλαιοπώλες γιά μεταπώληση στή Θεσσαλονίκη καί 
τήν Αθήνα.
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γαμήλιο σύμβολο πού θεωρούνταν, φέρει τις περισσότερες φορές μέ ελληνι- 
χώτατα στοιχεία και τό όνομα τού γαμπρού εκτός από τη χρονολογία. "Αλλά 
και στα ελληνικά αυτά γράμματα δεν έδωσε σημασία δ Β. FILOW, αν και ή 
καταγραφόμενη από τύν ίδιον ως βουλγαρική έχει την επιγραφή «1817 
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟΥ», τοποθετημένη σάν διακοσμητιχή παρυφή στύ κεν
τρικό τμήμα της κορώνας στό κάτω άκρο. Ό  σκοπός του να εμφανίσει έστω 
και αυθαίρετα, όσο γίνεται πλουσιώτερη την τέχνη των βουλγάρων, τον κάνει 
νά λησμονεί ότι τά δημιουργήματα αυτά έχουν γεννηθεί, αναπτυχθεί και γιά 
αιώνες ζήσει μέσα σέ αμιγή ελληνικό χώρο.

Παρόμοιες ζώνες μέ πόρπες υπάρχουν σέ πολλές συλλογές στην ’Α
θήνα. ’Από τις επτά τού Μουσείου Μπενάκη οί τρεις φέρουν τις ακόλουθες 
επιγραφές: Ή  παλιότερη (ε’ικ. 3) από αυτές έχει στη θέση τού δικεφάλου αϊ
τού τή χρονολογία 1798 και στην κάιω άκρη, στό κεντρικό τμήμα τής πόρ
πης την επιγραφή «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΝΟΣ». Ή  δεύτερη (ε’ικ 4) έχει την επι
γραφή και τή χρονολογία μόνο στήν κάτω άκρη τής κεντρικής κορώνας «ΜΟ
ΣΚΟΥ 1820» και ή τρίτη φέρει στή θέση τού αϊτού τή χρονολογία 1831 αλλά 
δυσανάγνωστη τήν επιγραφή τήν τοποθετημένη σάν παρυφή στό κάτω τέλειωμα 
τής κεντρικής κορώνας (ε’ικ 5) Μολαταύτα ή ίδια έχει σχεδιασμένο μέ σύρμα 
τέσσερεις φορές τό όνομα τού αρραβωνιαστικού τής κόρης «ΔΗΜΗΓΡΙ» το
ποθετημένο στό δεξιό καί αριστερό τμήμα τής ζώνης μέσα στά κεντρικά ορθο
γώνια διάχωρα πάνω και κάτω από τά πετράδια έτσι, πού τά γράμματα πέρ- 
νουν θέση διακοσμητικού στοιχείου στό γενικό στολισμό τής κορώνας.

'Η ζοννσ, φοριόνταν άπ’ τά κορίτσια στις γιορτές. "Ήταν ταινία 
συνήθως χρυσοΰφαντη αγοραστή μέ πλάτος 0,06 μ. από τά γνωστά κατα
σκευάσματα τής Πόλης. Είχε στις άκρες μεγάλες αργυρές πόρπες, τά γνωστά 
κλειδιά ή κλειδωιήρια πού έκλειναν καί αυτά μέ τό τσαμπί.

'Η  ποδιά. Τή φορούσαν στις γιορτές κάτω από μπακιρένιο ζουνάρι 
μέ τήν κορώνα. Τήν έχωναν κάτω άπ’ αυτό, ώστε τά άκρα της νά βγαίνουν 
από τό επάνω μέρος τού ζουναριού, πού τή συγκρατούσε χωρίς νά δένε- 
νεται. Γ ι’ αυτό τό μέρος τούτο τής ποδιάς ήταν πάντοτε γινομένο από υφά
σματα δλόσκετα όχι πολύ χονδρά γιά νά μή προσθέτουν πάχος στή μέση, 
συνήθως από τό ίδιο ύφασμα τού καφτανιού γιά νά συμφωνεί μέ αυτό. 'Η 
ποδιά είχε τό ίδιο μάκρος μέ τό καφτάνι. Ή  άπλούστερη ποδιά ήταν ή 
μαρμαροδίμιτη άπό φαντό δίμιτο ύφασμα, πού είχε καλή όψη καί ανάποδη. 
Φοριόνταν τίς καθημερινές καί κυρίως μέ τά χειμωνιάτικα καφτάνια. 'Η 
πιο καλή άπό τή μαρμαροδίμιτη είχε βολάν, χαρμπαλα, στό κάτω μέρος καί 
γίνονταν, είτε μονόχροομη γαλάζια, είτε άραδωιή, μέ λουρίδες κόκκινες πού 
διακόπτονταν μέ μικρές γραμμές μπαμπακερές, δυο γαλάζιες καί δυο κίτρινες,

Οί καλές ποδιές, οΐ γιορτερές καί οί νυφιάτικες, πού τίς φορούσαν 
καί οΐ νιόπαντρες καί έγκυες γυναίκες, ήταν ολόκληρες, γραμμένες, όλοκέντη"
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τες στον αργαλειό. Την ονομασία τους την πήρανε από τα σχέδια πού είχαν 
τα κεντήματα. Αυτές ήσαν : α) ή ϋ'υμιατη ποδιά, πού είχε τό ανώτερο καί 
πολυπλοκώτερο κέντημα, τα θυμιατά. Τό στημόνι της ήταν μπαμπακερό 
άλλα τά πυκνά κεντήματα της ήταν γινομένα ολόκληρα μέ μετάξια. Τή φο-

(Είκ. 6). Ποδιά μέ τά τσάρκια.

ρούσε ή νιίφη καί οί νιές γυναίκες σέ γιορταστικές περιστάσεις, β) Τά σπαρ- 
γάτσια ή ή σπαργάτοια ποδιά, πού είχε τό ομώνυμο κέντημα, τά οπαργάιοια 
έξ ΐσου περίπλοκο μέ τά θυμιατά. Καί αυτά τά κεντούσαν μέ μετάξια πάνω 
σέ μπαμπακερό στημόνι καί μέ φάδι μπαμπακερό. ΙΙαλιότερα τά σπαργά- 
τσια ήταν ονλο μαλλί δηλ. μέ στημόνι μάλλινο καί υφάδι μάλλινο, ενώ τά



κεντήματα γίνονταν πάλι μέ μετάξι, y) ΟΙ καρπουζιές, δ) οι κλάρες (εΐκ. 8) 
ε) το χαλένιο (εΐκ. 8), στ) τά τσάρκια (εΐκ. 6), πού τά κεντήματα τους είχαν 
σχέδια πού μοιάζανε μέ τροχούς ή μέ όδοντοοτά. Και αυτά δ'μως, δπως καί 
δλα τά τελευταία παραπάνω, τά γραμμένα κεντήματα τής ποδιάς, γίνονταν 
πάντοτε ολόμαλλα καί αποτελούσαν τις δευτερώτερες ποδιές, πού συνήθιζαν 
τις Κυριακές καί τις μικρές επίσημες μέρες,

Τά τελευταία χρόνια άρχισαν νά εγκαταλείπουν τά εκλεκτά αυτά κεν
τητά φαντά καί φορούσαν οΐ νεωτερίζουσες, όταν τό καφτάνι ήταν άτλαζωτό 
άτλαζωτή ποδιά καί δταν ήταν μεταξωτό — ρηγωτό, κατηφένια ποδιά. ’Άλλοτε 
πάλι σάν τό καφτάνι είχε ύφασμα μέ τετραγωνάκια, φορούσαν ποδιά πού γί
νονταν από καλό αγοραστό ύφασμα πού τό λέγανε, μόδες. "Ολες οί ποδιές 
αυτές στολίζονταν κάτω στο τέλειωμα μέ ένα χαρμπαλά.

Τά τσουράπια. Τά καλύτερα τά πλέκανε μόνες τους μέ λεπτό μαλλί 
στριμμένο, κλωσμένο απ’ τις ίδιες. Οί άπλούστερες από τις κάλτσες αυτές 
ήσαν οί λουριδάτες μέ ίσες γραμμές—κόκκινες, γαλάζιες, πράσινες. Οί λου- 
ριδάτες διακρίνονταν καί σέ τσουράπια μέ τό μπαμπακόσπορο, δηλ. μέ τό 
σχέδιο πού γίνονταν μέ μπαμπακερό νήμα ανάμεσα στις μάλλινες λου
ρίδες. ’Άλλα σχέδια σέ τσουράπια ήταν, τά καγκελούδια, πλεγμένα μέ λογιώ 
λογιώ χρώματα, καφέ, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Καί άλλα ήταν όλόα- 
σπρα μέ λεπτά χρωματιστά πλεκτά κεντήματα γινόμενα γύρω στην κνήμη καί 
μπρος στα δάχτυλα. Τέτοια τσουράπια ήταν τά νυφικά δώρα από την πε
θερά στη νύφη. ’Αργότερα αγόραζαν κάλτσες έτοιμες, μπαμπακερές—ριγω
τές γιά την καθημερινή χρήση καί μάλλινες άσπρες, καστανιές, μέ μεταξωτά 
τετραγωνάκια, ή καφασωτές, γιά τις γιορτές.

Τά κονντούρια. Κοινά παπούτσια από χοντρό πετσί μαύρο μέ χαμηλό 
τακούνι καί φούντα μπροστά. ’Αργότερα γίνονταν καί από διάφορα χοντρά 
χρωματιστά πετσιά, καιρέ, κόκκινα, γαλάζια, μαύρα. Τις καθημερινές φο
ρούσαν χοντρές παντούφλες μέ τακούνι καί φούντες. Σήμερα φορούν τά 
σκαρπίνια πού καί σ’ αυτά βάζουν μιά φούντα ή ένα φιόγκο. Οί ήλικιαφιέ- 
νες φορούν καί τά στιβάλια, παπούτσια μέ λάστιχο στον αστράγαλο, πού κι’ 
αυτά συνηθίζονταν άλλοτε καί σήμερα εξαφανίσθηκαν.

Ή  φαρδοκόσσα ή ή φαρδείά. Είναι ή πλακωτή μακριά πλεξίδα τής 
νύφης μέ πλάτος 0,10 μ. περίπου. Συνηθίζονταν από την άρραβωνιασμένη 
καί τις νιές παντρεμμένες γυναίκες σέ γιορταστικές περιστάσε ις.ΤΊ πλεξίδα αυτή 
γιά νά πετυχαίνει έπρεπε νά γίνει από χτενίστρα, γυναίκα ειδική στο χτένι
σμα πού τό είχε γιά επάγγελμα. Οΐ Σουιρλιώτισσες φυλάγανε τά μαλλιά πού 
τούς πέφτανε καί τά δίνανε στη χτενίστρα σά ερχότανε νά τις χτενίσει. Άρά 
διαζε τά ξένα και τάπλεκε μαζί με τά δικά τους σάν ψάϋα μέ πολλά κάτια, 
μέ πολλές δηλ. σειρές πλεξίδες, πού δλες μαζί πλέκονταν σάν δπως πλέκεται 
ή ψάθα. Μιά μέρα ολάκερη, λένε, δτι χρειάζονταν γιά νά γίνει αυτή ή χτε-

Ή  φορεσιά τής Σουφλιώτισσας m
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νισιά πού τη διατηρούσαν τις πιο πολλές φορές 15—20 μέρες. Τά τελευταία 
χρόνια κάνανε μόνο δυο πλεξίδες τά μαλλιά τους. Τις δένανε κάτω στο τέ- 
λειωμα μ3 ένα φιόγκο μεταξωτό γαλάζιο η άσπρο.

Τό καρμπόνι, ήταν το νόμισμα πού άξιζε 35 γρόσια, δσο ένα πεντό
φραγκο. Καρμπόνι δμως, λέγανε, και νόμισμα μικρότερης αξίας, πού τό φο
ρούσαν οΐ λιγώτερο εύπορες. Κρέμονταν στην άκρη τής φαρδακόσσας. Τό 
περνούσαν στην κορδέλλα πού την έπλεκαν στο κάτω μέρος τής φαρδειάς, 
έτσι πού νά στερεωθή καλά συνάμα και ή φαρδακόσσα.

Τό διστ'&ιμίλι, τό μεταξωτό κλαδωτό μαντίλι. Είναι όλόασπρο ζα- 
χαρι τό νυφικό ή έχει κλαδιά τριανταφυλλιά, κόκκινα, μέ πράσινα. Είχανε 
και μαλλομέταξα διστθιμέλια, τριανταφυλλιά, κόκκινα, μέ κλαδιά γιά τις νιές 
καί μάλλινα καφετιά, γαλάζια σκούρα ή μαύρα γιά τις ηλικιωμένες. Σέ δλα 
κρέμονταν ολόγυρα στις άκρες γιά τέλειωμα πυκνά κρόσια, τά σατζάκια. Τό 
διστθιμέλι τό διπλώνανε τριγωνικά γιά νά τό τοποθετήσουν oco κεφάλι δέ
νοντας πρόχειρα τις δυο μπροστινές του άκρες κάτω από τό σαγόνι.

Τη μαγ(ον)λίκα, τό δεύτερο μαντίλι. Είναι μεγάλο σχεδόν τετράγωνο 
μπαμπακερό μέ βάθος καφέ σκούρο ή βυσσινί - μουντό ή μαύρο γεμάτο μέ 
σταμπωτά μικρά άνθάκια ku'i τριανταφυλάκια κόκκινα, πράσινα, κίτρινα. 
Αυτό είχε μονάχα στις δυο πλευρές του σατζάκια μεταξωτά πολύχριομα καί 
μακρυά. Διπλώνονταν, «ατιασιά (αλλεπάλληλα) καί διαγώνια καί από τις δυο 
πλευρές του προς τά μέσα έτσι πού νά σχηματίζεται σέ μιά ταινία πού είχε 
πλάτος 0,05 μ. περίπου. Μ’ αυτό τον τρόπο πέφτανε στις δυο άκρες τής 
μογ(ου)λίκας—ταινίας, αλλεπάλληλα τά σατζάκια στολίζοντας τούτη ιδιόρρυ
θμα σάν νταντέλλα στις δυό της άκρες έτσι πού νά μοιάζουν μέ μικρές φούν
τες, γ ι’ αυτό τά λέγανε καί φουνιΐισες. Τη μέση τής ταινίας την τοποθετού
σαν στο μέτωπο ακριβώς ανάμεσα στά φρύδια καί τή σταύρωναν πίσω κάτω 
από την πλεξίδα ξαναγυρίζοντάς την μπροστά.Τότε τή μιά άκρη τής μαγ(ου)- 
λίκας μέ τά σατζάκια ή τις φουντίτσες τή στερεώνανε πίσω από τό δεξί κρό
ταφο καί τήν άλλη πίσω από τον αριστερό αφήνοντας νά κρέμωνται οΐ δυό 
της άκρες δεξιά καί αριστερά στο πρόσωπο πάνω στά αφτιά τόσο, πού οΐ 
φουντίτσες νά έγγίζουν τούς ώμους. Λύνανε κατόπι τις δυό άκρες από τό διστ- 
θιμέλι, τις σηκώνανε πάνω στο κεφάλι καί τις χώνανε μέσα στή μαγ(ου)λίκα, 
πίσω μέσα, αφήνοντας τις άκρες τού διστθιμέλι πού είχε τά σατζάκια ολό
γυρα νά πέφτουν ελεύθερα πίσω στον τράχηλο καί τά νώτα. Ό  τρόπος αυ
τός τού κεφαλοδέματος είναι σχεδόν δμοιος μέ τον τρόπο πού δένουν τό μα- 
φέαι στή φορεσιά τού Πήλιου (εΐκ. 7).

Τά παγούΐ'ΐα, είναι δυό ασημένιες πλάκες φλουροκαπνισμένες, έκτυπες 
σέ διάφορα ιδιόρρυθμα σχήματα, στρογγυλά, καρδιόσχημα, ωοειδή. Γαν- 
τζοόνουν στή μογ(ου)λίκα πάνω από τ’ αφτιά ακριβώς εκεί πού στερεώνονται 
τά σατζάκια ή οΐ φουντίτσες. ’Από κάθε παγούνι κρεμιούνται μικρές άλυσ-

m
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σίδες μέ φλουράκια πού καθώς περπατούσαν οί γυναίκες τρέμανε καί χχν 
πονσαν. Πολλές δέ φορούσαν παγοΰνια 
αλλά έ'να άλλο κόσμημα, τ'ις άλυσσίδες 
με χά φλουριά, πού γαντζώνανε μέ δυο 
πόρπες, στην ίδια θέση τής μαγ(ου)λί- 
κας πάνω από τις φουντίτσες δεξιά κι3 
αριστερά. Τα φλουριά μέ τις άλυσσί- 
δες πέφτανε και πάνω στο μέτωπο.

Τά κοσμήματά τους. Οΐ Σουφλιώ- 
τισσες δέν φορούσαν ποτέ κοσμήματα 
δυσανάλογα μέ την οικονομική τους 
κατάσταση και δλες γενικά τό εΤχαν 
γιά ντροπή νά φορέσουν βραχιόλια, 
σκουλαρίκια, δαχτυλίδια.Έτσι τά τζο
βαΐρια τους, ήταν τυπικά. Έκτος άπ’ 
αυτά πού προαναφέραμε—τό μπακιρέ- 
νιο ζουνάρι μέ την κορώνα, τό απα
ραίτητο στολίδι γιά τή μέση και τά 
παγοΰνια ή τις άλυσσίδες μέ τά φλου
ριά τά στολίδια τού κεφαλόδεσμου—τά 
άλλα κοσμήματα, πού συνήθιζαν είναι 
τά ακόλουθα : Οί ασημένιες καί μα
λαματένιες καρφίτσες, πού μέ αυτές 
κλείνανε τό ποκάμισο και τό καφτάνι, 
καθώς και τά επιστήθια κοσμήματα.
Λύιά Ύ\σαφ λιγώτερο ή περισσότερο 
βαρύτιμα σύμφωνα μέ τά φλουριά πού 
κρέμονταν και ποίκιλαν ανάλογα μέ 
την κοινωνική θέση τής γυναίκας και 
την περιουσιακή της κατάσταση:

Τό γκερντάπ. Τό περιλαίμιο κό
σμημα πού τοποθετούνταν ακριβώς 
γύρω στο λαιμό, ριζά στο λαιμό. ’Α
ποτελούνταν από μιά σειρά φλουριά, 
πυκνότερα ή αραιότερα ραμμένα πάνω 
σέ μιά κορδέλλα. Τό πλουσιώτερο 
γκερντάνι είχε τόσα πολλά φλουριά 
πού τό έ'να σκέπαζε σχεδόν ολόκληρο 
τό άλλο, το ενα πατούσε το άλλο. Γ ι’ 
αυτό τά πλούσια αυτά γκερντάνια τά λέγανε, τά πατημένα. Στη μέση από τό

(Είκ. 7). Σουφλιώτισσα μέ τή γιορ- 
τερή φορεσιά καί τόν κεφαλόδεσμο 
μέ τό διστδ-ιμέλι καί τή μαγ(ου)- 
λίκα μέ τό σατζάκια πού πέφταν 
πάνω στ5 αφτιά. (Ή  είκ. αναδημο
σιεύεται κατά ευγενική παραχώρηση 
από τό βιβλίο του κ. Γ. Μέγα Θρα- 

κικαί οικήσεις, πίναξ Β').
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γκερντάνι κρεμούσαν χή ντούμπλα και αμέσως ύστερά απ’ αΰχή δεξιά και 
αριστερά της ακολουθούσαν τά κατοηερα νομίσματα. Πρώτα οΐ μαχμονν- 
τιέδες και κατόπιν τά σαρανιάρια, μετά τά τριαντάρια, ΰσιερα τά εϊκοσάρια, 
τά δεκάρια, τά πεντάρια και άκρη άκρη τά πολύ μικρά φλονράκια.

Ή  μπουρλιά, τό επιστήθιο κόσμημα. Είναι μιά σειρά φλουριά πού 
απαραίτητα στόλιζε τό στήθος τής νύφης, ραμμένα καί αυτά εϊτε σέ πλατειά

$24

(Είκ 8). Ποδιά μέ τίς^κλάρες. Κάτω τό χαλένιο.

κορδέλλα, είπε πάνω σέ ταινία από ύφασμα γινόμενη έτσι πού νά σχηματίζει 
καμπύλη σάν τή βάζανε στο στήθος. Οΐ πιο φτωχές είχαν μιά σειρά μπουρ- 
λιά και οΐ πλουσιώτερες στολίζονταν με δυο και τρεις σειρές μπουρλιές με 
φλουριά πατημένα τδ ενα πάνω σιο άλλο. Οΐ ακόμη πλουσιώτερες κρεμούσαν 
κι ένα παραπάνω επιστήθιο κόσμημα, τ'ις αλυοσίδες μέ τά μεγάλα φλουριά, 
έτσι πού σκεπάζονταν ολόκληρο τό στήθος τους καί άστραφτε στο χρυσάφι.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο ΘΡΑΞ 
(1869 - 1938)

Τέκνον της εύάνδρου Θράκης ό Δημοο&'ένης Ροϋσοος, «ο τελευ
ταίος ΓΈ λλην δίδάοΗαλος ιών Ρουμάνων», καθώς τρεις ημέρας μετά τον 
θάνατόν του εγραψε περί αΰτοΰ ό καθηγητής του έν Βουκουρεστίω Πανεπι
στημίου Alex. Rosetti ‘). ανήκει εις την χορείαν των εξαιρετικών εκείνων 
άνδρών, οΐ όποιοι μετηλαμπάδευσαν εις την ξένην το λαμπροφόρον πΰρ τοΰ 
ελληνικού πολιτισμού, τιμήσαντες εαυτούς και τον τόπον τής καταγωγής των.

’Επειδή παρ’ ήμΐν ή γνώσις τής προσιοπικότητος και τού έργου τού 
επιφανούς τούτου βυζαντινολόγου και νεοελληνιστού, εξαίρετου δ’ έρευνητού 
των έλληνορρουμανικών σχέσεων τυγχάνει λίαν περιωρισμένη, κρίνω σκόπι- 
μον, διά τού άρθρου τούτου, νά καταστήσω γνωστότερον ενταύθα τον δτα- 
κεκριμένον τούτον Θράκα, τον όποιον είχον τήν τιμήν νά γνωρίσω εκ τού 
πλησίον και νά μελετήσω τά έργα του, κατά τό διάστημα τής έν Βουκουρε- 
στίοο επι δεκαετίαν εκπαιδευτική: μου υπηρεσίας έν τω αυτόθι γυμνασίω τής 
ελληνικής κοινότητας.

Ούτω δέ νομίζω, ότι προσφέρω από τής θέσεως ταύτης έλάχιστον φό- 
ρον τιμής προς τήν μνήμην έκείνου, ό όποιος τον βίον όλον άνήλωσεν εις τον 
βωμόν τής επιστημονικής έρεύνης και τής διαδόσεως των ελληνικών σπουδών 
εις τήν Ρουμανίαν, χώραν βαλκανικήν, έν τή όποίφ τόσος ελληνικός κόσμος 
ποιχιλοτρόπως έδρασε, καθ’ όλην τήν μακράν ιστορίαν μας, άφήσας ανεξά
λειπτα τά ΐχνη τής εκπολιτιστικής αυτού διαβάσεως και επωφελούς έπιδρά- 
σεως εις τον όμόδοξον ρουμανικόν λαόν, όστις έν μεσφ τού σλαβισμού ύπέ- 
στη ανέκαθεν μεγιστας καταστροφάς και ερημώσεις υπό τόον ποικιλώνυμων 
βαρβάρων τής στέππας.

Προς τούτοις πραγματοποιώ επιθυμίαν τού αξιότιμου διευθυντοΰ τού 
«’Αρχείου Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού*, ό όποιος μέ 
παρεκίνησεν εις τήν δημοσίευσιν τών ολίγων τούτων, άφορώντων εις τήν 
ζωήν και τήν δράσιν τού έκ Θράκης συμπατριώτου του, δεδομένου ότι τά 
μέχρι τούδε έν Έλλάδι δημοσιευθέντα περ'ι τού άνδρός είναι περιληπτικά και 
έντοπίζονται μόνον εις τό πλαίσιον τής νεκρολογίας και βιβλιογραφίας.

Τό έργον τού Ρούσσου ολίγοι τών ήμετέρων ερευνητών γνωρίζουν 
απ’ ευθείας, διότι έγράφη κατά τό πλεΐστον εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν, 1

1) Alex. Roselti, Demostene Russo (1869—1938) εν έφημ. Romania, Bu- 
cures.ti 8 ’Οκτωβρίου 1938, άρ. φΰλ. 129. Πρβλ. καί Δ. Β . ΟΙκονομίδου, Μία διά- 
λεξις περί ΔημοσΟ-ενους Ρούσσου, έφημερίς «Μρις», έτος 74ον, περίοδος Β', άριθ. 
φύλ. 74, Βουκουρέστιον 17 Φεβρουάριου 1939.
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άγνωστον εις αΰτοΰς, πλήν της διδακτορικής αυτού διατριβής και άρθρων τι- 
νών, χά όποια έδημοσιεΰθησ αν ελληνιστί και ενός μόνον άρθρου εις την γαλ
λικήν. Καίτοι έγνώριζε ξένας γλώσσας αρκετά καλά δεν ήθέλησε νά γράψη 
είς αΰτάς. Οΐονδήποτε δε πεδίον έρευνης εν τφ κεφαλαίω τής ελληνικής έπιδρά- 
σεως εις την Βαλκανικήν και ιδία την Ρουμανίαν, κατά τούς υστάτους βυ
ζαντινούς αιώνας και την περίοδον τής τουρκοκρατίας, θά επιχείρηση νά 
καλλιεργήση ό επιστήμων τού μέλλοντος, θέλει διαρκώς ενώπιον του συναντά 
τό όνομα τού Δημοσθένους Ροΰσσου. Ό  περί τού βίου και τού έργου του 
λόγος είναι αυτό τούτο, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ή εικών τής συστηματοποιή- 
σεως τών βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών εν Ρουμανία, κατά τάς πρώ
τα; τέσσαρας δεκάδας τού παρόντος αϊώνος.

Προς τοΰτοις ή διά τής έρευνης τών έλληνορρουμανικών σχέσεων μερική 
διάλυσις τής ομίχλης τής δυσφημήσεως και κατακρίσεως παντός τού ελληνικού, 
τής δημιουργηθείσης υπό τής άνοήτου σωβινιστικής ανθελληνικής πολιτικής 
τών Κουτσοβλάχων τού Αποστόλου Μαργαρίτη καί τών μεταγενεστέρων πο
λιτικών και ιδεολογικών εχθρών τού ελληνισμού, αποτελεί εργον τού Δημο
σθένους Ροΰσσου, εργον, τό όποιον άργότερον θά άξιολογήση ό ιστορικός 
τής προσφάτου βαλκανικής ιστορίας. Ό  ευρύς κύκλος τών φιλελλήνων λο
γιών και επιστημόνων, ίδίςχ καθηγητών τής ρουμανικής πρωτευοΰσης, ήτο 
κατά πολΰ, εργον τού αειμνήστου άνδρός, ό όποιος έκλεισε τήν εν Βλαχίςι 
σειράν τών μεγάλων εκείνων διδασκάλων τού ελληνισμού, οΐ όποιοι από τής 
εποχής τού Σερμπάν Καντακουζηνού (1679) μέχρι καί τών ημερών μας, δεν 
έπαυσαν νά προσφέρουν τάς πολυτίμους αυτών υπηρεσίας εις τήν διαπαιδα
γώγησή, άνΰψωσιν και εκπολιτισμόν τού όμοδόξου λαού τών παραδουνά
βιων χωρών.

*
*  *

Ό  Δημοοϋ'ένης Ροϋσσος έγεννήθη τήν 22αν ’Ιανουάριου τού έτους 
1869 είς τήν Περίΰτααιν  τής 5Ανατ. Θράκης, παρά τήν Προποντίδα ‘). 
Αφού ετελείωσε τό δημοτικόν σχολεΐον τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, μετέβη 
είς τήν Κων)πολιν και έφοίτησεν επι εξαετίαν είς τήν Μεγάλην τού Γένους 
Σχολήν, ήτις επί αίώνας ύπήρξεν ή τροφός και διδάσκαλος σνδρών έξοχων 
και διαπρεπών, πολλαχώς τήν έπιστήμην καί τό έθνος έξυπηρετησάντων.

Μετά τήν άποφοίτησίν του εκ ταΰτης, ήλθεν είς τάς ’Αθήνας καί ενε- 
γράφη είς τούς φοιτητάς τής Φιλοσοφικής Σχολής, διακοΰσας επί διετίαν τών 1

1) Βιογραφικά στοιχεία περί τοϋ Δημοσθένους Ροΰσσου εύγενώς μοί πάρε- 
χώρησεν έγγράφα>ς ό επ’ αδελφή ανεψιός του Ιστοριοδίφης Νέστωρ Καμαριανός, τον 
όποιον εδχαριστώ θερμώς και έκ τής θέσεως ταΰτης. Πρβλ. καί τά άρθρα τοϋ 
Κλεοβούλου Τσοΰρκα, μαθητου τοϋ Δημοσθ. Ροΰσσου, είς τό «Έλεΰθερον Βήμα», 
20 καί 24 Νοεμβρίου .1938, τά όποια άνεδημοσιεύθησαν είς τά «Θρακικά» τόμ. 11, 
εν Άθήναις 1939, σ. 419—424.
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καθηγητών Σπ. Βάση, Κων. Κοντού, Σπ. Λάμπρου, Γεωρ. Μιστριώτου, X. 
Παπαδοποΰλου, Δ. Σεμιτέλου και Σ. Φιντικλέους.

Εντεύθεν μετέβη εις τό ΒερολΤνον και την Λειψίαν δΓ άνωτέρας 
σπουδάς, παρακολουθήσας μαθήματα βυζαντινής καί νεοελληνικής φιλολο
γίας. Εις τό ΓΙανεπιστήμιον τής Λειψίας διήκουσε των καθηγητών Μ. 
Heinze, J. Η. Lipsius, I. Overbeck, Ο. Ribbeck, Ε. Struempell, C. 
W achsmuth καί W. Wundt, έλαβε δέ τό διδακτορικόν δίπλωμα διά τής 
εναισίμου αύτοΰ διατριβής: «Τρεις Γαζαΐοι, Συμβολαι εις την ιστορίαν τής 
φιλοσοφίας τών Γαζαίων», ή οποία έξεδόθη εν Κων)πόλει, εκ του Πατριαρ
χικού τυπογραφείου, κατά τό 1893. Εις τό Πανεπιστήμιου τοΰ Βερολίνου 
παρηκολοΰθησε τά μαθήματα τών διαπρεπών καθηγητών Ε. Curtius, A. 
Doering και Ε. Zeller.

Μετά την εν Γερμανία άποπεράττοσιν τών σπουδών του, επέστρεψεν 
εις Κων)πολιν, ένθα τώ προσεφέρθη θέσις καθηγητοΰ εις τό γυμνάσιον Και
σαρείας, πλήν όμως άπεποιήθη την θέσιν ταΰτην καί άνεχώρησεν εις Ρου
μανίαν περί τό 1894 *), αποδεχθείς τον διορισμόν του ως καθηγητοΰ τής 
ελληνικής, λατινικής καί γερμανικής γλώσσης καί τής ελληνικής φιλοσοφίας 
εις τό τότε εν Γαλαζίφ άκμάζον γυμνάσιον τοΰ Βενιέρη, εις τάς τάξεις τοΰ 
οποίου εφοίτων ου μόνον "Ελληνες αλλά καί Ρουμάνοι εκ τών εκλεκτότερων 
οικογενειών τής πόλεως ταΰτης καί τών πέριξ 1 2).

Εις το γυμνάσιον Βενιέρη έδίδαξεν επί τετραετίαν επιτυχώς, παρέ- 
μεινε δέ αλησμόνητος ό αξιόλογος οΰτος διδάσκαλος εις τούς μαθητάς του, 
εκ τών οποίων πολλοί ζώσιν ακόμη μέχρι σήμερον "), κατά δέ τό τέλος τοΰ 
1897 έγκατεστάθη εις τό Βουκουρέστιον, ένθα προσελήφθη ώς καθηγητής 
εις τό τότε διάσημον Γαλλικόν Λύκειον, ήρχισε δέ νά συνεργάζεται εις την 
αυτόθι υπό τοΰ Σ π . Σ ιμόν  έκδιδομένην ελληνικήν εφημερίδα «Ιΐατρίς», δη- 
μοσιεΰων επιστημονικά άρθρα.

Την Ιην Φεβρουάριου τοΰ 1900 διωρίσθη, κατόπιν διαγωνισμού, διερ- 
μηνεύς τής ελληνικής γλώσσης εις τό Ύπουργεΐον τών ’Εξωτερικών τής Ρου
μανίας, κατά δέ τον ’Ιανουάριον τοΰ επομένου έτους καί τής αγγλικής καί 
γερμανικής. 'Γην θέσιν ταΰτην διετήρησε μέχρι τής 1ης Μαΐου 1920 δτε πα-

1) Ούχί τφ 1896, ώς λέγει ό Κλεόβουλος Τσούρκας, ε. ά. «Θρακικά» σ. 419.
2) 'Ο καθηγητής C. C. Giurescu, D Rnsso, άνάτυπον έκ τής Revista  

Istorica Romana, vol. VIII, Bucures,ti 1988, p. x, λέγει, οτι ό Ροΰσσος ήλθεν είς 
την Ρουμανίαν τή προτροπή τοΰ εν Λειψίφ συμμαθητοϋ του, καθηγητοΰ καί Α κα
δημαϊκού Radutescu-Motru. Τοΰ το είναι αληθές, ώς μοί είπε καί ό Ν. Καμαρια- 
νός, ανεψιός τοΰ Δημοσθ. Ρούσσου.

8) Ό  Δημήτριος Κουταβάς, καθηγητής τής μουσικής εν τή Βασιλική Άκα- 
δημίςτ Βουκουρεστίου, εύλαβώς αναφέρει τό δνομα τοΰ σοφοϋ διδασκάλου. "Ο εκλε
κτός οΰτος τής μουσικής θεράπων μοί άνεκοίνωσε πολλά ανέκδοτα άφορώντα είς 
τον Ιδιωτικόν βίον καί τήν εκπαιδευτικήν δράσιν τοΰ Δημοσθένους Ρούσσου.
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ρητήθη. Κατά την περίοδον της υπηρεσίας του εις τό Ύπουργεΐον των Ε 
ξωτερικών, τοϋ έπρότειναν πολλάκις νά άκολουθήση τό διπλωματικόν στά- 
διον ώς αντιπρόσωπος τοϋ ρουμανικού κράτους,—ήδη είχε λάβει την ρου
μανικήν υπηκοότητα—άλλα δεν έδέχθη, διότι ήθελε ν’ άφοσιιυθή απερίσπα
στος εις την επιστημονικήν ερευνάν. Και ή μέν διπλωματία τής χουρας όπου 
έζησε, έχασεν εις τό πρόσωπόν του τον εϋσυνείδητον καί εύφυέστατον Φανα- 
ριώτην  '), ή δ’ επιστήμη—ευτυχώς—-έκέρδισε τον πλήρως άφωσιωμένον εις 
αυτήν σκαπανέα.

'Ο Δημοσθένης Ρονσσος έπεδόθη εις τήν ερευνάν τών έλληνορρουμα* 
νικών σχέσεων, ιδία δέ ήσχολήθη με τήν έπίδρασιν τοϋ ελληνισμού εις τήν 
Ρουμανίαν. 3Από τών αρχών τής έν Βουκουρεστίφ έγκαταστάσεώς του ήρ- 
χισε νά συνεργάζεται οϋ μόνον εις τον ελληνικόν τύπον, ως εϊδομεν, αλλά 
και εις τά ρουμανικά επιστημονικά περιοδικά τής εποχής εκείνης, δημο- 
σιεϋων μέρος τών ερευνών του εις αυτοτελείς μελετάς καί υπό μορφήν βι
βλιοκρισιών, αϊ δποΐαι τον κατέστησαν γνωστόν εις τον επιστημονικόν κό
σμον, δστις τον περιέβαλεν ευθύς εξ αρχής μέ άμέριστον έκτίμησιν.

Έκτος τής έρεύνης τών ελληνορρουμανικών σχέσεων, τά επιστημονικά 
διαφέροντα αυτού έστρέφοντο καί εις τά μεθοδολογικά προβλήματα τής ιστο
ρίας, πρωτίστους δέ τον άπησχόλουν καί τά προβλήματα τής κριτικής τών 
κειμένων καί τής τεχνικής τών εκδόσεων. Αί έρευναι καί αί μελέται του τον 
επιβάλλουν συντόμως ώς εξαιρετικήν αυθεντίαν μεταξύ τών Πανεπιστημιακών 
κύκλουν τοϋ Βουκουρεστίου. Μετά τήν έκδοσιν τών πρώτων του έν τή ρου
μανική γλώσση έργων, διουρίσθη, παρά τήν μεγάλην άντίδρασιν τών σωβινι- 
στικωτέρων κύκλων, μέλος τής διαρκούς έπταμελοϋς ’Επιτροπείας διά τήν με
λέτην καί δημοσίευσιν τής ρουμανικής ιστορίας (1910).

Εις τήν Επιτροπείαν ταύτην είχε συνάδελφον τον ιστορικόν Κ ω ν
σταντίνον GiurescUyfoz, πρόεδρον δέ τον σλαβολόγον Ίω άννην B ogdan , 
δστις εξετίμα, έθαύμαζε καί ήγάπα τον "Ελληνα ερευνητήν, έν άντιθέσει προς 
τον Nic. Jorga, ό όποιος πάντοτε διέκειτο προς αυτόν δυσμενώς, ένφ κατά 
βάθος εξετίμα τήν έμβρίθειαν, τήν πολυμέρειαν, τήν βιβλιογραφικήν ενημε
ρότητα καί τήν φυσικήν ευφυΐαν τού "Ελληνος συναδέλφου του.

Κατά τό 1915, ίδρυθείσης έδρας βυζαντινής καί νεοελληνικής φιλολο
γίας εν τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, ύπεδείχθη 
σχεδόν παμψηφεί υπό τής Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ό Δημοσθένης Ροϋσ- 
σος ώς τακτικός καθηγητής. ’Ιδού ή πρότασις τών καθηγητών τής ώς άνω 
Φιλοσοφικής Σχολής προς τήν Πανεπιστημιακήν Σύγκλητον, τήν οποίαν με
ταφράζω από τό ρουμανικόν κείμενον. 1

228

1) Ώς καλόν Φαναριώιην δυνάμεθα νά τον χαρακτηρίσωμεν διά τά εξαιρε
τικά του προσόντα, τήν ευστροφίαν τοΰ πνεύματος καί τήν Ιδιοσυγκρασίαν.
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«Οΐ υπογεγραμμένοι καθηγητα'ι της Φιλοσοφικής Σχολής του έν Βου- 
κουρεστίω [Πανεπιστημίου), έχομεν την τιμήν να προτείνωμεν εις την Πα
νεπιστημιακήν Σύγκλητον, καθώς και εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν, συμφω- 
νως τφ 81 ω αρθρω του Νόμου «Περί Μέσης και 'Ανώτατης Έκπαιδευ- 
σεως», τον διορισμόν του διδάκτορος κ. ΔημοσΟ'. Ρουσσου ώς τακτικού κα- 
θηγητοΰ εΐς τήν "Εδραν τής 'Ιστορίας τοΰ βυζαντινορρουμανικοΰ πολιτισμού 
έν τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Ή  προκήρυ- 
ξις περί τής κενής έδρας έδημοσιεΰθη έν τφ ύπ’ άριθ. 38ω φυλλω τής Ε φ η 
μερίδας τής Κυβερνήσεως τής 19ης Μαΐου τ. έ. 'Η  πρότασις ημών στηρίζε
ται εΐς τούς εξής τίτλους και εργασίας τοΰ κ. Ρουσσου.

1. 'Ο κ. Ροΰσσος, νυν διερμηνεύς τής ελληνικής καί αγγλικής γλώσ- 
σης εΐς τό Ύπουργεΐον των Εξωτερικών καί μέλος τής Επιτροπείας διά τήν 
ιστορίαν τής Ρουμανίας, έκαμε τάς εγκυκλίους αύτοΰ σπουδάς έν τή Μεγάλη 
τοΰ Γένους Σχολή τής Κων)πόλεως, τάς δε Πανεπιστημιακός έν Άθήναις, 
Βερολίνό) καί Λειψία. Τον τίτλον ’) τοΰ διδάκτορος τής φιλοσοφίας έλαβεν 
εις τό Πανεπιστήμιον τής Λειψίας μέ τήν έν τή ελληνική γλώσση εναίσιμον 
αύτοΰ διατριβήν «Τρεις Γαζαΐοι, Συμβολαί εΐς τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας 
τών Γαζαίων, έν Κων)πόλει 1893, έκ τοΰ Πατριαρχικοΰ τυπογραφείου, 
71 σελίδες, σχ. 8ου 2)». 1 2

1) Τοΰτον ύπέβαλεν εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου Βου
κουρεστίου κατά τό 1912 λαβών τό αντίστοιχον διδακτορικόν δίπλωμα-

2) Τήν διατριβήν ταύτην δύναται νά εύρη ό αναγνώστης έν τή Γενναδείω 
Βιβλιοθήκη τών Αθηνών υπό επίσημα G. C, 5251.Ιδού αποσπάσματα τινα έκ τής 
διατριβής ταύτης. Σελ. 7 : Αινείας ό Γαζαΐος πολεμεϊ έν τώ «Θεοφράστιρ» τήν 
προβιοτήν τής ψυχής καί άιδιότητα τοΰ κόσμου, δοξασίας νεοπλατωνικός καί 
ώριγενείους άς παρεδέχοντο έν τή έποχή ταύτη καί πολλοί τών χριστιανών, οΤον 
Νεμέσιος, Συνεσιος κλπ., ισχυρίζεται δέ περί τής αθανασίας τής ψυχής καί τής 
τοΰ σώματος άναστάσεως. Τον ΙΙρόκλον (όκτωιαίδεκα έπιχειρήιιατα κατά χρ ι
στιανών) πολεμεϊ έν τοΐς κυριωτέροις προ τοΰ Φιλοπόνου ό Αινείας.Έν αύπρ βλέ- 
πομεν τήν άντίδρασιν κατά τοΰ λεληθότως μέν άλλ3 άνηνύτως άναρρωννυμένου 
έθνισμοΰ. — Σελ. 10: Ό  «Θεόφραστός» έστι ζήλφ πλατωνικώ γεγραμμένος. — Σελ. 12: 
Ό  χριστιανισμός παρείχε πλείονα καί καιριώτερα μέσα προς καταπολέμησιν τοΰ 
πολυθεϊσμοΰ, τούτων όμως ξένως εχουσιν οί όψίγονοι ύπέρμαχοι τοΰ χριστια
νισμού καί πολύ πλέον τούτου ό Ζαχαρίας. Έκ τοΰ διαλόγου καί τών έπιστολών 
δείκνυται δη έμελέτησε τούς “Ελληνας καί τούς έκκλησιαστικούς συγγραφέας... ιδία 
δέ τον Πλάτωνα. — Σελ. 13: 'Ότι ό Αινείας πιστεύει εις νεκραναστάσεις καί διά
φορα άλλα θσύματα τών περί τήν Γάζαν μοναχών ούδέν θαυμαστόν. — Σελ. 20 : Ό  
Αινείας άποδεικνύει δτι ή προβιοτή έστι πλάσμα τής φαντασίας τών φιλοσόφων 
καί «ανθρώπινη τις οΐησις» άνευ δέ τής μετεμψυχώσεως δΰναταί τις αιτιολόγησα1 
τήν έν τφ κόσμψ φαινομένην αταξίαν καί τά δοκοΰντα κακώς έχειν.—Σελ. 22—23: 
Ψυχή καί σώμα συγχρόνως έπλάσθησαν.—Σελ. 38—39:,.. Ό  Αινείας ανήκει εις τήν 
χορείαν εκείνην τών φιλοσοφούντων χριστιανών, οΐτινε; τήν φιλοσοφικήν αυτών 
μόρφωσιν επί τών βάθρων τής νεοπλατωνικής σχολής προσκτησάμενοι πολεμοΰσ1
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Έ ν τη εργασία ταύτη ό κ. Ρ. έπεδίωξε ν’ απόδειξη ότι ό Αινείας, 
Ζαχαρίας και Προκόπιος, οΐ τρεις εκ Γάζης συγγραφείς, μολονότι είναι χρι* 
στιανοί, δεν ήδυνήθησαν ν’ απαλλαγούν ώ; και οι άλλοι σύγχρονοί των από 
εκφράσεις, ιδέας και πεποιθήσεις είδωλολατρικάς, τάς οποίας ιδιοποιούντο 
φοιτώντες εις τάς σοφιστικός σχολάς της εποχής. Διακρίνων κα'ι εκθέτων τάς 
φιλοσοφικός αντιλήψεις τον Αΐνείου, τάς περισωθείσας εν τφ διαλόγφ αύτοΰ 
«Θεοφράστοο» και ταΐς είκοσι και πέντε αύτοΰ «Έπιστολαΐς», δεικνύει την 
έπίδρασιν τοϋ Πλάτωνος και τής νεοπλατωνικής φιλοσοφίας έπ5 αύτοΰ τοΰ 
κατά τό ήμισυ χριστιανοΰ και κατά τό ήμισυ είδωλολάτρου. Άναλύων ειτα 
τον διάλογον τοΰ Ζαχαρίου τοΰ Σχολαστικού, τον τιτλοφορούμενον «Άμ- 
μώνιος», άντίγραφον τοΰ «Θεοφράστου» τοΰ Αίνείου, άποδεικνύει την σχέ- 
σιν τούτου προς τόν «Θεόφραστον» (σ. 1—56). Κατωτέρω (σ. 57—68) επι
διώκει νά απόδειξη, δτι ή πολεμική συγγραφή Νικολάου τοΰ Μεθώνης—ΙΒ' 
«ιών—δνομαζομένη «Άνάπτυξις τής θεολογικής στοιχειώσεως τοΰ Πρόκλου», 
απευθυνόμενη εναντίον τοΰ νεοπλατωνικού Πρόκλου, εξελήφθη έσφαλμένως 
ώς εργον τοΰ Νικολάου, ένφ έν τή πραγματικότητι έγράφη υπό τοΰ εκ Γά" 
ζης Προκοπίου (Ε' μ. X. αί.). Μία πολεμική συγγραφή κατά τοΰ ειδωλο- 
λάτρου τοΰ ΙΒ' αιώνος, δταν δ χριστιανισμός είχε πανταχοΰ έξέλθει νικητή:, 
δεν θά είχε κανένα λ,όγον. Κατά τόν Ε ' δμως αιώνα εις τήν Γάζαν, πόλιν 
εις τήν οποίαν ή ειδωλολατρεία έδιδε τήν τελευταίαν μάχην κατά τοΰ χρι
στιανισμού, ήτο φυσικόν νά γεννηθή τοιαύτη πολεμική. Καί αληθώς ό εκ 
Γάζης Προκόπιος έκαμε μίαν τοιαύτην συγγραφήν, τήν οποίαν άντέγραψεν δ 
Νικόλαος Μεθώνης. Αί αποδείξεις διά τήν λογοκλοπήν εκτίθενται εν σ. 63-69.

Τό έργον τούτο τοΰ κ. Λημοσθ. Ρούσσου έγένετο ευμενέστατα δεκτόν 
εκ μέρους τών ειδικών. Ό  L. E isenhoffer  έν τη μονογραφία του Proco
pius von Gaza, Freiburg i. B. 1897, βασίζεται εις τά συμπεράσματα τοΰ 
κ. Ρούσσου λέγων περί τής ανακαλύψεως τοΰ λογοκλόπου «eine hockst wi- 
chtige Entdeckung» (σ. 2 καί 7) Εις τήν β'έκδοσιν τής Ιστορίας τής Βυ
ζαντινής λογοτεχνίας του δ K rum bacher τρία κεφάλαια άναφερόμενα εις τά 
υπό τοΰ κ. Ρούσσου διαπραγματευόμενα, βασίζονται έν μέρει εις τά συμπε
ράσματα τοΰ τελευταίου (ιδέ σ. 85, 125, 432).Ό  Krumbacher ονομάζει τήν 
άπόδειξιν περί τής ?ωγοκλοπής τοΰ Νικολάου «eine Entdeckung von

μέν τήν θρέψασαν μητέρα τοΐς ίδίοις πτεροϊς άλλα τελείως ού δύνανται άπαλλα- 
γήναι φιλοσοφικών δογμάτων τής εις ήν έφοίτησαν σχολής άντικρυς πρός τήν χρι 
στιανικήν διδασκαλίαν αντικειμένων. — Σελ. 52 : Ένφ έν τφ «Θεοφράστω» κύριον 
κεφάλαιον ή περί ψυχής καί άναστάσεως διδασκαλία, έν τφ «Άμμωνίφ» έστί πά- 
ρεργον, ένφ ή έν τφ «Θεοφράστφ» παρέργως πολεμουμένη άϊδιότης τοΰ κόσμου έν- 
ταΰθα αποτελεί τό κύριον τοϋ διαλόγου. — Σελ. 59: Ό  Προκόπιος αναλαμβάνει τήν 
άνατροπήν τής θεολογικής στοιχειώσεως τοΰ Πρόκλου έν τφ άπολεσθέντι συγγράμ- 
ματι «Αντιρρήσεις εις τά Πρόκλου θεολογικά κεφάλαια»,—Αί άνωτέρω δύο ση
μειώσεις είναι ίδικαί μου,
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grosser Tragweite» (σ. 85), και λέγει : «durch die W ahrnehmung von 
D. Russos, dass diese Streitschrift (δηλ. τοΰ Προκοπίου) derjenigen des 
Nikolaos von Methone gegen Proklos zu Grunde liegt, ist sie in ilirera 
ganzen Umfang wiedergefunden» (σ. 126), δ δέ Drliseke την άποκαλει 
«die uberraschende, hoclist wertvolle Bntdeckung Russos» (Byz. 
Zeitschr. 6 (1897) σ. 56). Ό  Christ Iv Geschichte der griech. Litte- 
ratur, έκδ 4, σ. 945, παραδέχεται και αυτός τα συμπεράσματα τοΰ κ Ροΰσ- 
σου και λέγει δτι διά τής εναισίμου αΰτοΰ διατριβής άπεδείχθη orι «ein by- 
zantinischer Theolog des 12 Jahrhunderts Nikolaos von Methone die 
ganze Schrift des Gazaers in sein neues Buch. Άνάπτυξις τής Θεολογι- 
κής στοιχειώσεως Πρόκλου aufgenommen hat, ohne auch nur mit einer 
Silbe des eigentlichen Autors zu gedenken». Πρβλ. καί Byz. Zeitschr., 
4 (1895), σ. 636· 5 (1896), σ. 362.

«2 Ή  δευτέρα εργασία τοΰ κ. Ροΰσσου είναι Manuscrisele grece- 
s,ti din Bibl. Acad. Romane. Notit,e critice s,i paleografice (Ελληνικά 
χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας. Κριτικά! και πα· 
λαιογραφικα! σημειώσεις). Άνάτυπον εκ τής Noua Revista Romana, 3 
(1901), Bucures.ti 1901».

«Τό φυλλάδιον τούτο είναι μία βιβλιοκρισία τοΰ Καταλόγου των ελ
ληνικών χειρογράφων, τοΰ συντεθέντος υπό τοΰ κ. C. Litzica  και δημυσιευ- 
θέντος εν Anal. Acad. Rom., ser. 2, tom .23 (1900), Mem. Sect,. Liter. 
Ή  βιβλιοκρισία είναι λεπτομερεστάτη, διορθώνει πλεΐστα μεθοδικά και 
πραγματολογικά σφάλματα τοΰ κ. Litzica και παρουσιάζει συμβολάς τινας 
εις την ιστορίαν των ελληνορρουμανικών εκπολιτιστικών σχέσεων.Ίδέ και την 
άπάντησιν τοΰ κ. Litzica και την δευτερολογίαν τοΰ κ. Ροΰσσου πάλιν εν 
τή Noua Rev. Romana, 3 (19 ° 1) ΡΡ· 332— 335**

«3. 'Η  τρίτη εργασία τοΰ κ. Ροΰσσου φέρει τον τίτλον : Studii bi- 
zantino - romane, Textele eshatologice din Codex Sturdzanus s,i pre- 
tinsul lor bogomilism. Invat.aturile lui Pseudo—Neagoe (Βυζαντινό- ρου
μανικά! μελέται, έσχατολογικά κείμενα εκ τοΰ κώδικος Sturdzanus και ό νο· 
μιζόμενος βογομιλισμός των. Διδασκαλίαι τοΰ Ψευδό—Νεάγκοε), Bucures.ti 
1907».

«Έ ν τφ εργφ τοΰτφ ό κ. Ροΰσσος άποδεικνΰει δτι κείμενά τινα δη- 
μοσιευθέντα υπό τοΰ Β . Ρ* Hasdeu  έν Cuvinte din batrani (Λόγια τών 
γερόντων), 2 (pp. 449—471) και νομιζόμενα βογομιλικής προελεΰσεως είναι 
έν τή πραγματικότητι αποσπάσματα" έκ τοΰ Ευχολογίου, εκ τής Διόπτρας τοΰ 
Φιλίππου Σολιταρίου, έκ τών 'Ομιλιών Έφραιμ τοΰ Σΰρου και έκ τοΰ Βίου 
αγίου Βασιλείου τοΰ νέου. Τά κείμενα δεν είναι δυνατόν νά είναι βογομι- 
λικά, διότι αΐ ώς άνω μνημονευθεΐσαι συγγραφαι δεν έχουν καμμίαν σχέσιν 
μέ τά απόκρυφα βιβλία τών Βογομίλων, ούτε ανήκουν εις την κατηγορίαν
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τών ορθοδόξων κειμένων, τα οττοΐα έγένοντο παραδεχτά υπό των Βογομίλων 
ως σύμφωνα μέ τάς θεωρίας αυτών. Είναι γνωστόν orι ουτοι α) δεν παρα
δέχονται την άνάστασιν του σώματος, β) περιφρονούν τούς αγίους 'Ιεράρχας 
και γ) είναι εχθροί δεδηλωμένοι τού τιμίου Σταυρού' εις τά κείμενα δμως 
τού Cuvinte din bdtrani περιγράφεται λεπτομερώς ή ανάστασις τών νε
κρών, δ Χρυσόστομος μνημονεύεται μετά πολλών επαίνων, περί δε τού τι
μίου Σταυρού γίνεται λόγος μετά της μεγαλυτέρας εύλαβείας. Διά νά δυνηθή 
νά στηρίξη τάς αλήθειας αύτάς προ τών επιπόλαιων γνωμών τού Hasdeu, 
ό κ. Ρούσσος επρεπε νά διαθέτη βαθεΐαν και μοναδικήν γνώσιν της εκκλη
σιαστικής φιλολογίας, πράγμα τό οποίον απαντάται πολύ σπανίως εις τούς 
μή θεολόγους συγγραφείς είτε ιστορικοί είναι ουτοι, φιλόλογοι η λαο· 
γράφοι».

«Έπισκεφθεις έπανειλημμένως τό "Αγιον ’Όρος διά νά έρευνήση τάς 
αυτόθι βιβλιοθήκας, δ κ. Ρούσσος αντέγραψε εις την μονήν τού αγίου Διο
νυσίου κατά τον ύπ’ άριθ. 3755 κώδικα την ελληνικήν διασκευήν τών Δι
δαχών (νουθεσιών) τού Νεάγκοε Βόντα ή Ψ«υδο - Νεάγκοε, ως οΰτος ελεγε. 
Εις τό β' μέρος τών Studii Bizantine δημοσιεύει πολλάς σελίδας ε| αυτής 
τής διασκευής τών Διδαχών (παραλλήλους προς τήν ρουμανικήν διασκευήν) 
και επιδιώκει νά πιστοποίηση ότι αϊ Διδάχοι αύται έλήφθησαν κατά μέγι- 
στον μέρος έκ τής ασκητικής συγγραφής Κατάννξις Σνμεώνος τον Μ ονά
χον, δστις έζησε κατά τον Ρ  μ. X. αιώνα. Εις τάς κάτωθι τού κειμένου 
ύποσημεαυσεις καθώς και εις τό τέλος παρέχει τάς πηγάς τού κειμένου. Συμ- 
πτωματικώς δεικνύει επίσης ότι ή ρουμανική μετάφρασις τών λειτουργικών 
βιβλίων πιστοποιεί τήν έπίδρασιν Έ φ ρ α ϊμ  τον Σύρον  έπι τών μελφδιών».

«Τό δημοσίευμα τούτο τού κ Ρουσσου έγένετο ευμενέστατα δεκτόν 
υπό τών ήμετέρων εγκρίτων φιλολόγων, τών κ. κ O vid Densusianu  και 
S ex til P us,cariu , άμφοτέρων καλώς γνωριζόντων τήν παλαιόν μας φιλολο
γίαν. Ό  κ. Densusianu λέγει διά τήν εργασίαν ταυτην εν τώ περιοδικός του 
Viat,a Noua, III (1907), ρ. 257 δτι είναι «έκ τών άξιολογωτέρων εργασιών, 
αΐ όποϊαι έδημοσιευθησαν κατά τον τελευταιον καιρόν και άναφέρονται εις 
τήν παλαιόν μας φιλολογίαν», δ δέ κ. Pus.carriu λέγει περί τούτης εν τώ 
Deutsche Litteratur - Zeitung, 29 (1908), col. 803—804, τά εξής : Rus
sos Abliandlung ist, neben Giurescus Beitragen zu den muutenischen 
Chronisten, das beste, was die letzten Jahre  an Einzelunter - suchun- 
gen auf dem Gebiete der alteren rumanischen Literatur gebracht ha- 
ben. Bekanntlich bereitet gerade diese Periode dem Literarhistoriker 
die grossten Schwierigkeiten, da die literarischen Erzeugnisse fast nur 
tibersetzungen kirchlicher Schriften oder Chroniken sind, so dass ihre 
Beurteilung eingehende Kenntnisse der byzantinsch - slavischen mit- 
telalterlichen Eiteratur und der heimatlichen Gescliichte erfordert-
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D a h e r  s i n d  d i e  B e i t r a g e ,  d i e  u n s  d i e  H i s t o r i k e r  u n d  i n  d i e s e n  F a l l e  

e i n  B y z a n t i n i s t  l i e f e r n ,  h o c h s t  w i l l k o m m e n .

V o r  J a h r e n  h a t t e  d e r  v o r  k u r z e m  v e r s t o r b e n e  H a s d e u  i n  s e i -  

n e n  b e r i i c h t i g t e n  « C u v i n t e  d i n  b a t r a u i »  e i n e  e i n g e h e n d e  U n t e r s u -  

c h u n g  i i b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  b o g o r a i l i s c h e n  h a r e t i s c h e n  S e k t e  a u f  d i e  

R u m a n e n  u n d  a u f  i h r e  L i t e r a t u r  g e s c h r i e b e n  N u n  k o m m t  d e r  m i -  

c h t e r n e  G e l e h r t e ,  d e r  b e s c h e i d e n ,  a b e r  a u s d r i i c k l i c h  n a c h w e i s t ,  d a s s  

z u m  m i n d e s t e n  e i n  T e i l  j e n e r  A r b e i t ,  d i e  H a s d e u  f i i r  « e i n e  O r i g i n a l -  

s c h r i f t  e i n e s  z u r  b o g o m i l i s c l i  S e k t e  g e h o r e n d e n  r u m a n i s c h e n  S c l i r i f t -  

s t e l l e r s  u m  d a s  J a h r  1 5 5 0 » h i e l t ,  s c h o n  a u s  s a c h l i c h e n  G r i i n d e n  n i c h t  

b o g o m i l i s c l i  s e i n  k a n n  ( S  2 7 — 2 9 ), s o n d e r n  v i e l m e h r ,  w i e  d i e  V e r g l e i -  

c h u n g  z e i g t ,  a u s  U b e r s e t z u n g e n  ( d u r c h  s l a v i s c h e  V e r i n i t t l u n g )  a u s  

d e r  D i o p t r a  d e s  P h i l i p p u s  S o l i t a r i u s ,  a u s  d e i n  E u c l i o l o g i o n  u n d  d e r  

E e b e n s b e s c h r e i b u n g  d e s  h e i l i g e n  B a s i l i u s  b e s t e h e t » .

« Έ ν  xfj E c h o s  d 3 O r i e n t ,  10  ( 1 9 0 7 ) p p .  3 1 7  —  3 1 8 , 0 S . PetricUs 
λ έ γ ε ι  δ ι ά  τ ά  κ ε ί μ ε ν α  τ ά  υ π ό  τ ο ΰ  P l a s d e u  ά π ο δ ο θ έ ν τ α  τ ο ΐ ς  Β ο γ ο μ ί λ ο ι ς : 

« D a n s  s a  d i s s e r t a t i o n ,  f o r t  b i e n  m e n e e ,  M .  R u s s o  m o n t r e ,  s a n s  r e -  

p l i q u e  p o s s i b l e ,  q u e  l e s  t e x t e s  e n  q u e s t i o n  n ’o n t  r i e n  a  v o i r  a v e c  l e s  

B o g o m i l e s » .  Ο ύ τ ω  κ α ι  δ M ario R oques  έν  ε υ ν ο ϊ κ ή  β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α  π α ρ α δ έ 

χ ε τ α ι  τ ά  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  τ ο ΰ  κ. Ρ ο ΰ σ σ ο υ  ( R o m a n i a ,  ν ο ί .  3 3  ( Ι 9 ° δ ) .  Ρ Ρ ·

1 7 4 — 1 7 5 ) » ·
« 4 .  Ή  τ έ τ α ρ τ η  ε ρ γ α σ ί α  τ ο ΰ  κ .  Ρ ο ύ σ σ ο υ  φ έ ρ ε ι  τ ο ν  τ ί τ λ ο ν :  S t u d i i  s , i  

c r i t i c e  ( Μ ε λ έ τ α ι  κ α ι  κ ρ ι τ ι κ ά ! )  κ α ι  τ ο ύ ς  α κ ο λ ο ύ θ ο υ ς  υ π ο τ ί τ λ ο υ ς :  Ο  c a r t e  

a s u p r a  I n v a t , a t u r i l o r  l u i  P s e u d o - N e a g o e  ( Έ ν  β ι β λ ί ο ν  π ε ρ ί  τ ω ν  Δ ι δ α χ ώ ν  

( ν ο υ θ ε σ ι ώ ν )  τ ο ύ  Ψ ε υ δ ό  - Ν ε ά γ κ ο ε ) ,  R a s p u n s  u n u i  c r i t i c  ( Ά π ά ν τ η σ ι ς  ε ι ς  έ ν α  

κ ρ ι τ ι κ ό ν ) ,  C a r t , i d e  b u n a  c u v i i n t , a  ( Β ι β λ ί α  Χ ρ η σ τ ο ή θ ε ι α ς ) ,  U n  c a t a l o g  

d e  m s s  g r e c e s , t i  ( Ε ι ς  κ α τ ά λ ο γ ο ς  ε λ λ η ν ι κ ώ ν  χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν ) ,  B u c u r e s . t i  1 9 1 0 . 

T o  φ υ λ λ ά δ ι ο ν  π ε ρ ι έ χ ε ι  ο ύ τ ω  τ έ σ σ α ρ α  ά ρ θ ρ α  :

α )  ’Α φ ο ύ  ε ι ς  τ ό  β '  μ έ ρ ο ς  τ ώ ν  « Β υ ζ α ν τ ι ν ο ρ ρ ο υ μ α ν ι κ ώ ν  μ ε λ ε τ ώ ν »  6 κ.  

Ρ ο ϋ σ σ ο ς  έ δ ε ι ξ ε ν  δ τ ι  α ί  Δ ι δ α χ α ' ι  α ί  ά π ο δ ο θ ε ϊ σ α ι  ε ι ς  τ ο ν  Ν ε ά γ κ ο ε  έ λ η  φ ί λ η  σ α ν  

έ ν  μ ε γ ά λ ω  μ έ ρ ε ι  εκ  τ η ς  Κ α τ α ν ύ ξ ε ω ς  Σ υ μ ε ώ ν ο ς  τ ο ΰ  Μ ο ν α χ ο ύ ,  ό  x .  S to ia n  
R o m a n sk y , ν έ ο ς  Β ο ύ λ γ α ρ ο ς  φ ι λ ό λ ο γ ο ς ,  έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε ν  έν  τ ώ  1 3 ω  τ ό μ φ  τ ο ύ  

J a h r e s b e r i c h t  d e s  I n s t i t u t s  f i i r  r u m a t i i s c h e  S p r a c h e  z u  L e i p z i g  ( 1 9 0 8 )- 

μ ε λ έ τ η ν  ε ι ς  τ η ν  ο π ο ί α ν  η λ ε γ ξ ε  τ ά ς  γ ν ώ μ α ς  τ ο ύ  Ρ ο υ σ σ ο υ ,  τ ά ς  ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν α ζ  

ε ι ς  τ ά ς  Δ ι δ α χ ά ς  α ύ τ ά ς  κ α ι  κ α τ έ λ η ξ ε  ε ις  τ ό  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  δ τ ι  α ύ τ α ι  ε ί ν α ι  α υ 

θ ε ν τ ι κ ά !  ά λ λ ’ α π ο μ ι μ ή σ ε ι ς  α π ο σ π α σ μ ά τ ω ν  λ ό γ ω ν  Τ ω .  τ ο ύ  Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ .  

Δ ι ά  β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α ς  δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ η ς  έν  C o n v o r b i r i  L i t e r a r e ,  4 2  ( 1 9 0 8 ) ,  p p .  

6 3 — 7 8  κ α ι  ά ν α δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ η ς  έν  S t u d i i  s , i  c r i t i c e  p p .  1 — 1 6 ,  δ  κ.  Ρ ο ύ σ *  

σ ο ς  α ν α ι ρ ε ί  σ η μ ε ι ο ν  π ρ ο ς  σ η μ ε ΐ ο ν  τ ά ς  γ ν ώ μ α ς  τ ο ύ  R o m a n s k y  κ α ί  δ ε ι κ ν ύ ε ι  

μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  δ τ ι  α ΐ  λ έ ξε ι ς ,  τ ά ς  ο π ο ί α ς  ο ΰ τ ο ς  θ ε ω ρ ε ί  χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ά ς  ει"
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ναι εν tfj πραγματικότητι αποσπάσματα εκ της Κατανύξεως τοΰ Συμεώνος, 
ή οποία, ώς ύπεστήριξεν, άπετέλεσε τό πρότυπον τοΰ συγγραφέως των Δι
δαχών. Εις την συζήτησιν ταΰτην έπενέβη ό M ario R o q u es , δστις πιστεύει 
δτι ό κ. Ροΰσσος δεν άπομακρΰνεται του αληθούς : «Parmi les sources de 
cette composition originairement ecrite en slavon, M. Rousso avait 
indique Pecrit grec du moine Simeon sur la contrition (Katanuxis), 
et M. Rotnansky avait cru pouvoir ruiner Phypothese de M. Russo en 
retrouvant les passages analogues a ceux de la Katanuxis dans une 
version slavone d’homelies de saint Chrysostome; mais voici que ce 
fait nouveau, interessant en lui meme, tourne a Pavantage de M. 
Russo, car ces homelies ne sont pas authentiques: elles ne sont qu’une 
version slavone de Poeuvre meme de Simeon, version qui parait inter
m ed ia te  entre Poeuvre originale et la forme utilisee par le redacteur 
des Enseignements» (Romania, 40 (1911), p. 143). ’Εννοείται δτι οΰχι 
πάντες παραδέχονται τά συμπεράσματα ταυτα’ δ κ. lo rg a  π. χ τά απορ
ρίπτει εν τω συνόλω. Ημείς εχομεν επιφυλάξεις τινάς, δεν δυνάμεθα δέ 
νά εισέλθωμεν εις λεπτομερεστέραν συζήτησιν».

«β) Τό δεύτερον άρθρον (ρ. 17—26) περιλαμβάνει άπάντησιν προς 
άπροετοίμαστον κριτικόν (ήτοι τον Ν . 1. A p o sto lescu ), δστις σεβόμενος πε
ρισσότερον τον Ilasdeu από την αλήθειαν, επενέβη εις συζήτησιν δλως ξε- 
νην προς αυτόν, δημοσιεύσας εν Literatura s,i Arta Romana, II (1907), 
p. 423 δυσμενή βιβλιοκρισίαν περί των Studii bizantino-romane. Ή  άπάν- 
τησις αύτη (τοΰ Ρούσσου) εδημοσιεύθη τό πρώτον εν Convorbiri Literare> 
42 (1908), pp. 252—263».

«Εις τό τρίτον άρθρον δ κ. Ροΰσσος άποδεικνύει δτι ή Χρηστοήθεια, 
δΡ ής πολλα'ι γενεά! εδιδάχθησαν τον τρόπον τής καλής συμπεριφοράς, ήτις 
μετεφράσθη εις πλείστας γλώσσας από τό ελληνικόν πρότυπον (εν τή ρου
μανική υπό Naum Ramniceanu και τοΰ Anton Pann), είναι τό όνομαστόν 
βιβλίον τοΰ E ra sm u s, De c iv ilita te  m orum  p u er iliu m .

Ό  K a rl D ietrich  θέλων νά τονίση την ελληνικήν επίδρασιν επί τών 
βαλκανικών λαών εκλέγει ως παράδειγμα την «Χρηστοήθειαν» ταΰτην, μετα- 
φρασθεΐσαν έκ τής ελληνικής εις την σερβικήν '), ρουμανικήν και βουλγαρικήν 
και παραπέμπει εις τήν μελέτην τοΰ κ. Ρούσσου (Die Osteuropaischen Li- 
teraturen in ihren Hauptstromungen, vergleichend dargestellt, Tub in
gen 1911 , σ. ιο ί  καί 176)». * 1

1) (Σημείωσις ίδική μου). Περ! τών σερβικών μετσφράσεων τής Χρηστοη- 
ϋ-είας, ών ή μέν οφείλεται είς τόν "Ελληνα Δημήτριον Δάρβαρην, ή δ' έιέρα εϊς τον 
μέγαν αναμορφωτήν τών Σέρβων Δοσίΰ-εον Όδράδοβιτς ίδέ τό σημείωμα τοΰ Μ. 
Λάσκαρε είς τό Βυζάντιον 2, σελ 600 Πρβλ. και τά Βνζαντινοσλαβικά τής Πράγας
1 , σ. 220-226.
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«δ) Εις τό τέταρτον άρθρον, pp. 56 —116, < 6 κ. Ροΰσσος δεικνύει 
πώς πρέπει να σχηματίζεται εις κατάλογος χειρογράφων, κρίνει τον Κατάλο
γον των ελληνικών χειρογράφων τον δημοσιευθέντα υπό του κ, C. Litzica 
(Bucures ti 1909)· εδρίσκει την πατρότητα πλείστων ανωνύμων χειρογράφων 
και παρέχει πολυτίμους συμβολάς εις την ιστορίαν της παλαιάς ρουμανικής 
φιλολογίας καί εις την ιστορίαν τών έλληνορρουμανικών σχέσεων».

«Τό έργον ολόκληρον έγένετο ευμενέστατα δεκτόν υπό του Mario R o
ques εν Romania, 40 (1911), pp. 138—144 καί του Ν . Γ. Πολίτου κα- 
θηγηγοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έν Λαογραφία 2 (1910), σ. 709—716. 
Πρβλ. καί Viat,aRomaneasca, 6 (1911) τοΰ Φεβρουάριου, pp, 291—292».

«5. Τό πέμπτον έργον τοΰ κ. Ρούσσου είναι τό μικρόν φυλλάδιον : 
Din corespondent.a Doamnei Ana Racovit.a. (Έκ της αλληλογραφίας της 
Ιΐριγκιπίσσης ’Άννης Ρακοβίτσα) 1 7 0 8  —1 7 0 9 . Bucures.ti 1 9 1 1 ».

«Κατά την διάρκειαν ταξιδιού του εις ’Αθήνας ό κ. Ροΰσσος αντέ
γραψε συλλογήν ανεκδότων ελληνικών επιστολών τοΰ ΙΖ' καί ΙΗ ' αιών., τάς 
οποίας είχε εις την κατοχήν του ό κ. I . Ράλλης' αΐ έπιστολαί αΰται συμ- 
ποσοΰμεναι εις 212 καί συγκεντρωμένοι όμοΰ άποτελοΰν ένα κώδικα, είναι δέ 
κατά τό πλεΐστον αΰτόνραφα τών ηγεμόνων καί τών βογιάρων μας ή απευ
θύνονται προς αΰτοΰς' αΰται θά δημοσιευθοΰν εις πλήρη εκδοσιν μετά ρου
μανικής μεταφράσεως υπό τής Επιτροπείας τής ρουμανικής ιστορίας. Δυο 
εξ αυτών άνήκουσαι εις την πριγκίπισσαν ’Άνναν Ρακοβίτσα έδημοσιεΰθη- 
σαν εν Convorbiri Literare, 45 (1911), I. pp. 62—70, ειτα δέ καί έν ιδιαι
τέρα) φυλλαδίφ».

« Ή  συλλογή ολόκληρος είναι λίαν ενδιαφέρουσα, διότι πολλοί έξ αυ
τών τών επιστολών διαφωτίζουν πλεΐστα μυστικά τής πολιτικής τών Φανα- 
ριωτών καί άναφέρονται εις τάς ραδιουργίας καί τάς αντιθέσεις των, εις την 
πολιτιστικήν αυτών δράσιν έν τή ’Ανατολή κ.λ. Αΐ έπιστολαί αΰται μή προο- 
ριζόμεναι διά νά δημοσιευθοΰν περιέχουν τήν ζωήν τών χρόνων εκείνων με 
δλας τάς λεπτομέρειας της, ως εις κάτοπτρον. ”Αν καί μερικοί τελειώνουν με 
τήν μνείαν «μετά τήν άνάγνωσιν νά τήν ρίψης εις τό πΰρ» εν τοΰτοις—καί 
ευτυχώς—δ μέγας έκκλησιάρχης Κριτίας, μανιώδης συλλογεΰς αΰτογράφων 
τοΰ ΙΗ ' αιών, διετήρησεν αΰτάς καί οΰτω διέσωσε μέρος τής πολιτικής καί 
πνευματικής ζωής τοΰ ΙΗ ' αιώνος *)».

«6. Τό έκτον έργον—καί αυτό λίαν ενδιαφέρον—τοΰ κ. Ροΰσσου εί
ναι τό : Critica textelor s i tehnica edit.iilor (Κριτική τών κειμένων καί 1

1) (Σημείωσις ίδική μου). Πρβλ. περί τοΰ κωδικός τοΰτου Ν . C am ariano, 
Catalogul mauuscriselor greces.ti, t. II, Bucures.ti 1940, pp. 72—116 καί Δ. B. 
Ο ίκ ο ν ο μ ίδ ο υ ,  'Ο Κατάλογος τών ελληνικών χειρογράφων τής ρουμανικής "Ακαδη
μίας, περιοδ. Ν έον Κ ρ ά το ς , ’Έτ. 4ον, τεϋχ. 38—39, ‘Αθήναι 1940, σελ. 976—978.
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τεχνική των εκδόσεων), Buc. 1912. (Άνάτυπον εκ του Buletinul Comisiei 
Istorice a Romaniei, vol. I)».

« Ή  Επιτροπεία τής ιστορίας τής Ρουμανίας, ή οποία ώς πρώτον 
έαυτής μέλημα έχει την κριτικήν έκδοσιν χρονικών, έπεφόρτισε τον κ. Ρούσ- 
σον κατά τό IV) 10 νά γράψη τήν ανωτέρω πραγματείαν ως συμβουλευτικόν 
έγχειρίδιον διά τούς νέους έρευνητάς, οΐ όποιοι θά έπεθύμουν νά εξοικειω
θούν με τά προβλήματα τής κριτικής τών κειμένων και τής τεχνικής αυτών 
εκδόσεως, προβλήματα τά όποια ελάχιστης ετυχον παρ5 ήμιν μελέτης. Έ ν 
τφ βιβλίω τοΰτω ό κ. Ρούσσος μάς έ'δωκε όλην του τήν πείραν, τήν άποκτη- 
θεϊσαν διά τής μελέτης πλείστων κριτικών έκδόσεων, διά τής προετοιμασίας 
κειμένων τινων προς δημοσίευσιν και διά τής μελέτης τής ξένης σχετικής βι
βλιογραφίας. Τά παραδείγματα του συνεκέντρωσεν εκ τής αρχαίας και βυ
ζαντινής ελληνικής φιλολογίας, ή οποία είναι εις αυτόν προσιτωτέρα, ώς και 
έκ τής παλαιάς ρουμανικής φιλολογίας, τήν οποίαν πολύ καλώς γνωρίζει. 
Έ ν  τφ νέω εργω τού κ. Ρυύσσου, λέγει ό Ν. Jorga, έν Neamul romanesc 
literar, 1912, ρ. 512, «υπάρχει πολλή σοφία και γνώσεων ποικιλία, πολλαι 
καλαι συμβουλαι και πολλή άφοσίωσις διά τήν τελειότητα».

«7. 'Ομοίως ενδιαφέρουσα είναι και ή εργασία Elenizmul in Ro
mania (Ό  Ελληνισμός έν Ρουμανία), Bucures.ti 1912, έν ή ό κ. Ρούσσος 
υποδεικνύει τήν σημασίαν τής ελληνικής γλώσσης και τών βυζαντινών σπου
δών διά τούς Ρουμάνους και παρακολουθεί τήν έπίδρασιν τού ελληνισμού 
επί τού ήμετέρου πολιτισμού (δηλ. τού ρουμανικού) κατά τήν βυζαντινήν και 
φαναριωτικήν εποχήν. Τδέ τήν εξαιρετικούς επαινετικήν υποδοχήν ‘) ής έτυχε 
τό εργον έν Drum drept, I, p. 6 2 ».

«8. Τό όγδοον εργον τού κ. Ρούσσου είναι εν άρθρον δημοσιευθέν 
και εις ιδιαίτερον άνάτυπον έκ τής Noua Revista Romana, 13 ( ΐ9 Ι 3)» 
υπό τον τίτλον : Filologia greaca medie s,i moderna la Universitatea 
din Bucures.ti (Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία έν τώ Πανε- 
πιστημίφ τού Βουκουρεστίου)».

Έ ν τφ άρθροο τούτφ δεικνύει ότι ό τίτλος «Βυζαντινά! σπουδαί», τον 
όποιον έδωκε τό Ύπουργεΐον εις τήν ΐδρυθεΐσαν έδραν τής βυζαντινής φι
λολογίας έν τή Φιλοσοφική Σχολή τού έν Βουκουρεστίφ Πανεπιστημίου, εί
ναι ασαφής και άσχετος προς τάς μνάγκας τής παιδείας κα! τούς πόθους τής 
Φιλοσοφικής Σχολής. Καθορίζων ακριβώς τήν έννοιαν και τόν σκοπόν τής 
έδρας ό κ. Ρούσσος λέγει ότι ό διδάσκων οφείλει νά εισαγάγη τούς σπουδα- 1

1) (Σημείιοσις ίδική μου). Ή  επαινετική αυτή κριτική έγένετο υπό Ν . Jorga. 
Βιβλιοκρισίαν κα!» μετάφρασιν τοϋ έργου τούτου έκαμε και ό Μ. Λάοηαρις. Τήν 
βιβλιοκρισίαν έδημοσίευσεν ε!ς τά Βυζαντινοσλαβικά. Πράγα 3. σελ. 500—510, περ1 
δέ τής μεταφάσεως όμιλεt ό ίδιος είς τό Νέον Κράτος, έτ. 4, Άθήναι 29 Φεβρουά
ριου 1940, τ. 30ον, σελ. 418.
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στάς εις την βυζαντινήν και νεοελληνικήν γλώσσαν, ερμηνεύων προ πάντων 
τούς συγγραφείς, οι όποιοι έχουν σχέσιν μέ την ιστορίαν της Ρουμανίας από 
τού Προκοπίου μέχρι τού Δαπόντε. Καί επειδή ή νέα ελληνική γλώσσα εμ
φανίζεται κατά τον ΙΑ' αιώνα, δηλ. κατά την βυζαντινήν εποχήν, «ατά δέ 
την περίοδον τής τουρκοκρατίας, ήτοι 1453— 1821 ή γλώσσα και ό νέος ελ
ληνικός πολιτισμός ασκούν μεγίστην επίδρασιν εις την Ρουμανίαν, άγεται είς 
τύ συμπέρασμα δτι ή βυζαντινή δεν είναι δυνατόν να χωρισθή τής νεοελλη
νικής, προ πάντων διά την Ρουμανίαν, ούτω δέ ό τίτλος τής έδρας πρέπει 
νά μετασχηματιστή ώδε : «'Έδρα μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολο
γίας». Ή  άποψις αυτή έγένετο παραδεκτή και υπό τού Συλλόγου τών καθη
γητών τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, δστις 
έπενέβη παρά τώ Ύπουργείιρ διά τήν μεταβολήν τού τίτλου τής έδρας ύπ’ 
αυτήν τήν έννοιαν».

«9. Το ένατον έργον τού κ. Ροΰσσου είναι έτερον άρθρον άνατυπωθέν 
εκ τής Noua Revista Romana, 15 (1914). ΰπό τον τίτλον : Datoria cri- 
ticei s,i bilant.ul unei activitat.i s, t iin t, if ice (To καθήκον τής κριτικής και 
ό απολογισμός μιας δράσεως)».

«Εις τό άρθρον τούτο ό κ. Ρούσσος άποδεικνΰει δτι αΐ έπιστολαί αι 
άποδοθεΐσαι υπό τού κ. C. Litzica έν τώ φυλλαδίφ του Studii s,i Schit,e 
Greco-romane (Έλληνορρουμανικαί μελέται καί σκιαγραφήματα) εις τον Νι
κόλαον Μαυροκορδάτον καί θεωρουμεναι έως τότε ανέκδοτοι, ειχον προ πολ- 
λού δημοσιευθή (1879) καί δτι δεν ανήκουν εις τον Νικόλαον Μαυροκορδά
τον άλλ’ εις τον ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον τον εξ απορρήτων.Ό κ Ρούσ
σος κρίνει αυστηρότατα αλλά δικαίως τον τρόπον, δι’ οΰ ό C. L itzica  έξέ- 
δωκε τάς επιστολάς αύτάς καί τήν μετάη.'ρασιν τήν δημοσιευθεΐσαν έν τφ 
13φ τόμορ τής συλλογής Hurmuzaki, διορθώνει δέ πλεΐστα δσα σφάλματα 
τούτου».

«10. Ή  δεκάτη εργασία τού κ. Ρούσσου είναι ή Cronica Ghicule- 
s.tilor, un nou Jetopiset, al Moldovei (Χρονικόν τών Γκικάδων, Νέον χρο
νικόν τής Μολδαβίας) 1695—1754, άνάτυπον έκ τού Β' τόμου τού Buleti- 
nul Comisiei Istorice. Πρόκειται περί μελέτης περί τίνος χρονικού γραφέν. 
τος ελληνιστί, έξ οΰ δημοσιεύονται καί τινα αποσπάσματα τού ελληνικού κει. 
μενού μετά ρουμανικής μεταφράσεως. Τό χρονικόν εΰρέθη εις τήν Βιβλιοθή
κην τού Μετοχιού τού Παναγίου Τάφου έν Κων)πόλει. Είναι μεγίστου εν
διαφέροντος δτά τήν ιστορίαν τής χώρας μας (Ρουμανίας), διότι ό συγγραφεύς 
τούτου φαίνεται δτι υπήρξε οΐκειότατος τών Γρηγορίου καί Ματθαίου Γκίκα, 
διότι διηγείται τά γεγονότα ως αΰτόπτης μάρτυς. Οί δύο οΰτοι Γκίκαι έθε
σαν είς τήν διάθεσιν αυτού πλουσιωτάτας πληροφορίας μετά πολλών επισή
μων στοιχείων, τά όποια περιλαμβάνονται είς τό χρονικόν. Ή  μελέτη είναι
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πλήρης και ακριβής, χά δέ αποσπάσματα έχουν πολύ καλώς έκτυπωθή και 
μεταφρασθή».

«’Εκείνος δστις ήκουσε την άνάλυσιν των δέκα τούτων εργασιών τού 
κ. Ροΰσσου, ακριβούς έρευνητοϋ, πάντοτε και λίαν καλώς πληροφορημενού 
ώς λέγει δι’ αυτόν ό συνάδελφός μας Ν. Jorga εν τφ ΓΙρολόγφ τού 14ου 
τόμου τών Documente Hurmuzaki, δύναται νά πεισθή δτι ό κ. Ρούσ- 
σος παρηκολούθησε εις δλα του τά έργα από τού 1901 —1915 τάς έλληνορ- 
ρουμανικάς σχέσεις και δτι. προς τούτο έκαμε πολλά ταξίδια εις την ’Ανατο
λήν, ένθα ήρεύνησε πολλάς τών εκεί Βιβλιοθηκών».

«Έ ν τφ έργω του Studii bizantino-romane ούτος έγραψε πρώτος, 
δτι αϊ πήγα! τών Διδαχών τού Νεάγκοε Μπασαράμπα είναι : Συμεώνος Κα- 
τάνυξις, αΐ Όμιλίαι Έφραιμ τού Σύρου, ή Διόπτρα Φιλίππου Σολιταρίου, 
αΐ όμιλίαι τού Ψευδο-Χρυσοστόμου, ή Κλΐμαξ Ίωάννου τού Κλίμακος κτλ. 
Οΰτος άπέδειξεν δτι αΐ «Σκέψεις κατά την ώραν τού θανάτου» δημοσιευθει- 
σαι υπό τού Β . Ρ . H asdeu  έν Cnvinte din boitrani δεν είναι κείμενα βο- 
γομιλικά, άλλ’ ορθόδοξα, τινά εξ αυτών ειλημμένα εκ τού επισήμου Ευχο
λογίου τής ’Εκκλησίας μας. Έ ν  Studii s,i critice όμιλών διά τά ελλ,ηνικά 
χειρόγραφα, τά ευρισκόμενα έν τή Βιβλιοθήκη τής ρουμανικής ’Ακαδημίας 
δεικνύει την σπουδαιότητά τινων έξ αυτών διά την Ρουμανίαν και ευρίσκει 
τούς συγγράφεις πολλών έξ αυτών μέχρι τότε ανωνύμων, πράγμα πολύ δύ- 
σκολον, διότι προϋποθέτει εύρυτάτην κατάρτισιν. Διά τής Critica textelor 
s,i tehnica edit,iilor έθεσεν εις την διάθεσιν τών νέων μας επιστημόνων έγ- 
χειρίδιον προωρισμένον νά προσφέρη τάς καλυτέρας υπηρεσίας εις τούς μέλ
λοντας έκδότας κειμένων, καθώς προσέφερε μέχρι τούδε, ώς π. χ. εις τον κ. 
Pus,cariu εκδότην τού Evangheliei cu Invat.atura a lui Coresi ή εις τον 
κ. I. A. Candrea έκδότην τού Psaltirei Scheiane».

«Έν τφ Elenizmul ίιι Romania έδειξε τάς σχέσεις μεταξύ Πριγκι
πάτων και Βυζαντίου, την ελληνικήν έπίδρασιν εις τούς χρονογράφους, την 
δημώδη φιλολογίαν, την έθιμοτυπίαν τής ηγεμονικής αυλής, την τέχνην, τά 
παλαιά ιδρύματα κλπ. διορθώνουν και συμπληρώνουν τάς γνώσεις μας περί 
τής παλαιάς ρουμανικής φι?αυλογίας».

«'Όλαι αΐ έργασίαι αΰται προσφέρουν νέα στοιχεία καί θέτουν διά 
πραυτην φοράν εις κυκλοφορίαν πλήθος ελληνικών πηγών, τάς οποίας έχει 
εις την βιβλιοθήκην του ή τάς συνεβουλεύθη κατά τάς επισκέψεις του εις τάς 
βιβλιοθήκας τού έξωτερικού, οϋτω δέ και ή παραμικροτέρα σημείωσις τών 
μελετών του παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον και άπ’ αυτής τής άπόψεως».

«Δικαίως ό συνάδελφός μας κ. Ν . Jorga  λέγει έν τή βιβλιοκρισία 
του επί τού Elenizmul in Romania δτι «οΐονδήποτε βιβλίον τού κ. Ρούσ- 
σου πρέπει ν’ άναγινώσκεται μετά προσοχής άπ’ αρχής μέχρι τέλους, μέχρι τής 
τελευταίας γραμμής τής έσχάτης ύποσημειώσεως. Ή  άναγνωσις έπιφυλάσσεί
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ευχάριστους πάντοτε εκπλήξεις, διότι δεν είναι δυνατόν νά έργασθή τις πε
ρισσότερον σταθερώς και νά παρουσίαση συστηματικώτερον τά'αποτελέσματα 
μιας ζωής αφιερωμένης εις την μελέτην καθώς συμβαίνει εις την περίπτωσιν 
του κ. Ρουσσου». Drum drept, I (1913) Ρ- 62».

«Έπιπροσθέτως το συλλεγέν ύπ’ αυτου υλικόν και αϊ μελέται, ας υπό
σχεται νά μάς χαρίση ή δραστηριότης του κ. Ρουσσου εις τό μέλλον είναι 
εξαιρετικής σημασίας. Άναμένομεν εκδοσιν των Διδαχών (νουθεσιών) του 
Νεάγκοε Βόντα κατά τον "Αθωνικόν κώδικα και ετέραν του κώδικος Κριτία — 
Ράλλη, διά την οποίαν επεφορτίσθη ειδικά)» υπό τής ιστορικής’Επιτροπείας. 
Επίσης εκδοσιν συγγραφών τινων του Καισ. Δαπόντε άναφερομένων εις τό 
παρελθόν τής Ρουμανίας, τάς οποίας κέκτηται μετ’ αυτογράφων του συγγρα- 
φέως αυτών. 'Υπότΰπωσιν εΰρίσκεται επίσης τό ελληνικόν κείμενον τοϋ χρο
νικού τών Γκικάδων, τό όποιον θά άποτελέση τόμον εκ 400 σελίδων- ό β' 
τόμος τουτου θά περιλαμβάνη την ρουμανικήν μετάφρασιν τόΰ ελληνικού κει
μένου» ’).

«Αί μέχρι τοΰδε έργασίαι του κ. Ρουσσου παρέχουν ικανοποιητικήν 
έγγΰησιν τής αυστηρός μεθόδου τών μελλοντικών του πραγματειών. Αΰται 
θά τελειώσουν τόσφ τό ταχυτερον όσω θά δημιουργηθή εις αυτόν κατάστα- 
σις ζωής ευνοϊκή διά τήν καθ’ ολοκληρίαν άφοσίωσίν του εις τήν επιστημο
νικήν εργασίαν».

Έκτος τών μέχρι τουδε εκτεθέντων προσόντων του ό κ. Ροΰσσος επί
σης γνωρίζει καλώς τήν σημερινήν ελληνικήν φιλολογίαν και δημώδη γλώσ
σαν, ολίγον δε γνωρίζει καί τήν τουρκικήν. Είναι ό μοναδικός επί του πα
ρόντος λόγιος, δστις υπόσχεται νά έκπληρώση τάς ελπίδας τής ήμετέρας Σχο
λής, ήτις προέβη εις τήν ϊδρυσιν τής έδρας τής βυζαντινής ή τής μέσης καί 
νέας ελληνικής φιλολογίας, ως ουτω προτιμά νά τήν όνομάζη ό ίδιος».

«Διά ταΰτα οι υπογεγραμμένοι προτείνομεν εις τους συναδέλφους μας 
τής Σχολής καί εις τά μέλη τής Πανεπιστημιακής Συγκλήτου νά συστήσουν 
εις τό Σόν ‘Υπουργείον τής Παιδείας, δπως τον διορίση τακτικόν Καθηγη
τήν εις τήν κενήν έδραν τής ιστορίας του βυζαντινορρουμανικου πολιτισμού, 
συμφώνως τφ άρθρφ 81φ του Νόμου περί μέσης και ανώτατης εκπαιδεΰσεως.
I. Bogdan Ον. Densusianu D. Evolceanu
C. Radulescu—Motru S. Mandrescu Ch. Drouhet
Mihail Dragomiiescu D. N. Burileanu G. Murnu

R. Ortiz. 1

1) (Σημείωσις Ιδική μου). Ούδέν έκ τών έργων τούτων έτελείωσεν ό Ροΰσ
σος. Of ανεψιοί του αδελφοί Καμαριανοϋ ετοίμαζαν Εκδοσιν τοΰ Χρονικού τών Γκι
κάδων κατά τό 1946, τήν οποίαν δεν γνωρίζω εάν έδημοσίευσαν. 'Επίσης πρέπει 
νά δημοσιεύσουν τον κώδικα Κριτία-Ράλλη ώς καί άλλα τινά πολύτιμα χειρόγραφα· 
περί τών οποίων πολλάκις συνεζητήσαμεν.
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Είμαι της αυτής γνώμης μειά τών συναδέλφων μου: C. Dumitrescu—Ias,i»1).
3Αλλ’ η ελληνική του καταγωγή ήτο μέγα εμπόδιον διά χήν σταδιο

δρομίαν του, τούτο δέ μόνον το κύρος και ή επιστημονική του εμβρίθεια 
ήδυνήθησαν νά παραμερίσουν. Ή  ώς άνω πρότασις περί διορισμού του 
εγένετο αφορμή πολιτικής αναταραχής καί ποικίλων αντιδράσεων ιδία εκ μέ
ρους των Κουτσοβλάχων καθηγητών καί των αντιζήλων του εντοπίων. "Αφού 
γή πρότασις τού διορισμού του συνεζητήθη καί εις τό Κοινοβυτίλιον του Βου- 
κουρεστίου, ένθα επ’ ευκαιρία εξεδηλώθη τό αδικαιολόγητον κατά τής Ε λ 
λάδος καί παντός τού ελληνικού μίσος των αντιπροσώπων τής Ρουμανίας· 
τό ‘Υπουργείον τής Παιδείας έκράτησε τον φάκελλον τού υποψηφίου καθη- 
γητού εκκρεμή επί ολοκλήρους μήνας, ό ίδιος 5έ ό 'Υπουργός διά νά άπο-' 
ηιΰγη τήν συγκρουσιν μετά τής Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, έκαμε προσω
πικήν έκκλησιν προς τον Ρούσσον παρακαλέσας αυτόν νά άποποιηθή τον 
διορισμόν του οΐκειοθελώς, πράγμα τό οποίον ήρνήθη νά πράξη διυρισθείς 
άργότερον όριστικώς. Εις τήν εναντίον τοΰτου πολεμικήν έπραποστάτει τότε 
ό διά τήν ελληνικήν του καταγιυγήν εκ τής εν Μολδαβία οικογένειας Άργυ- 
ροπουλυυ καυχώμενος Nicolae Jorga , πρωτοπόρος τής εθνικιστικής κινή- 
σεως με ολην τήν δΰναμιν καί τό σφρίγος του ρητορικού καί συγγραφικού 
του ταλάντου 1 2).

Τούτο ουδέποτε τού τό συνεχώρησε δ Δημοσθένης Ροϋσσος παρά τήν 
μεγάλην έκτίμησιν, τήν οποίαν δεν έπαυσεν νά τφ έκδηλώνη μετέπειτα δ 
Ρουμάνος συγγραφεΰς. Ή  άκαμτ^ία αυτή τού χαρακχήρος τού Ρουσσου 
υπήρξε δυστυχώς ή αιτία τής διαρκούς διαστάσεως τών δυο τούτων άνδρών 
καί τής έλλείψεως πάσης σχέσεως μετά τού Ν . Jorga , δ δποίος από τά τέλη 
τού παρελθόντος αίώνος επί δλόκληρον πεντηκονταετίαν πολλαπλώς καί έμ- 
πράκτως απέδειξε τήν άντίθεσίν του προς τούς σοοβινιστάς, συνετέλεσε δέ, 
δσον ολίγοι συμπατριώται του, εις τήν άποκατάστασιν τής αλήθειας εί,ς δτι 
αφορά εις τάς έλληνορρουμανικάς σχέσεις κατά τήν περίοδον τής τουρκο
κρατίας.

Τήν Πανεπιστημιακήν έδραν ό Ρούσσος έκράτησεν υψηλά με τό κύ
ρος τών γνώσεων καί τής δυνάμεως τού κριτικού του νού ώς καί τής μονα
δικής έμβριθείας καί ειδικότητάς του.

’Από τού 1926 εις ηλικίαν 57 ετών ήσθάνετο ενοχλήσεις λόγω παθή- 
σεως τού προστάτου, έκτοτε δέ υπεβλήθη εις επανειλημμένος εγχειρήσεις. Ή  
κατάστασις τής υγείας του κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του δεν τού επέ
τρεψε νά επιδοθή εις τήν τελεσφόρον πραγματοποίησιν τών επιστημονικών 
του σχεδίων. Κατά τήν Ιην ’Οκτωβρίου τού 1938 αφού τον κατέλαβε τό

1) C onstantin  C. G iurescu , D. RuSSO, έ. ά. pp. 7—15 .
2) Κλ. Τσούρκα, ε. ά. σ. 420.
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δριον της ηλικίας, συμφώνως προς ειδικόν περί ανώτατης έκπαιδευσεως νό
μον, έξήλθεν της ενεργού υπηρεσίας γενόμενος συνταξιούχος.

Τοΰτο κατά τινας μέν τον εστενοχώρησε πολ.ΰ, κατ’ άλλους δέ ήτο ευ
χαριστημένος, διότι Οά διέθετε περισσότερον χρόνον, διά νά τελείωση τό προ 
πολλοί3 αναμενόμενον κύριον έργον της ζωής του, τό όποιον θά έφερε τον 
τίτλον: « Ό  Ελληνισμός εν Ρουμανία1)».

Διά την έκδοσιν του έργου τοΰτου είχεν υπογράψει συμβόλαιον από 
του 1935 μετά τοΰ εκδοτικού οίκου Fundat.iile Regale, 1 2) πλήν δμως έπέ- 
πρωτο νά μή εκδοθή ποτέ δπως τό ώνειρεΰετο και τό έσχεδίαζεν εκείνος, 
διότι κατά τό απόγευμα τής 5ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1938 άπέθανεν εκ καρδιακής 
εμβολής, τέσσαρ ας ημέρας άφ’ ής έπαυσε νά είναι καθηγητής έν ένεργεία.

Κατά την κηδείαν του, γενομένην εις τό νεκροταφεΐον Bellu, τον άπε- 
χαιρέτησεν ό παλαιός συμφοιτητής και φίλος του Constantin Radulescu  - 
M otru , πρόεδρος τής ρουμανικής ’Ακαδημίας, μετά τινας δέ ημέρας ό ίδιος 
εις τήν συνεδρίαν τής ρουμανικής ’Ακαδημίας ανέπτυξε τά τής ζωής και τής 
δράσεως τοΰ εκλιπόντος Έλληνος σοφοΰ, άντεπιστέλλοντος αυτής μέλους 3), 
τονίσας τήν σημασίαν τοΰ έργου του διά τήν ρουμανικήν ιστορικήν και φι
λολογικήν επιστήμην.

Ό  Vasile Grecu, διάδοχος τοΰτου εις τήν έδραν τής βυζαντινής και 
νέας ελληνικής φιλολογίας, εις τον έναρκτήριον λ,όγον του κατά τήν εσπέραν 
τής 16ης ’Ιανουάριου 1939, δστις έγένετο εις τό αμφιθέατρου τής Φιλοσοφι
κής Σχολής τοΰ εν Βουκουρεστίφ Πανεπιστημίου, ήσχολήθη μέ τήν ζωήν 
και τό έργον τοΰ προκατόχου του, ύπογραμμίσας τήν μεγίστην αξίαν τοΰ έκ- 
λιπόντος 4).

’Άλλως δμως έχουν τά πράγματα έν σχέσει μέ τήν στάσιν, τήν οποίαν 
έτήρησεν ό Ν. Jorga.'H  άντίθεσις μεταξύ Jorga καί Ροΰσσου έξεδηλώθη καί 
μετά τον θάνατον τοΰ τελευταίου καί δή μετά τήν υπό των ανεψιών τοΰτου 
έκδοσιν των Studii istorice greco-romane (Έλληνορρουμανικαί ίστορικαί 
μελέται) τόμοι 2, Bucures,ti 1939· τίί έπιμελεία τοΰ καθηγητοΰ C. Giu- 
rescu.

Ό  Ν. Jorga  προβάς, εις κριτικήν των έν τώ ανωτέρω έργφ περιλαμ- 
βανομέντον μονογραφιών διά τοΰ έξ 21 σελίδων φυλλαδίου του, τιτλοφορου-

1) 'Υπό τον αυτόν τίτλον είχε δημοσιεύσει, ώς εΐδομεν ανωτέρω, συνθετι
κήν πραγματείαν : Elenizmul in Romania, Bucures,ti 1912 , ήτις έτι καί σήμερον 
δεν έπαυσε νά έχη τήν αξίαν της.

2) Ά ντ. Μυστακίδη, D. Russo, έφημ. «"Εθνος», άριθ. φύλ. 4049, Βουκου- 
ρέστιον 25 Μαρτίου 1940,

3) Σημειωθήτω οτι υπήρξε καί τής Ακαδημίας 'Αθηνών άντεπιστέλλον μέλος.
4) Τοΰ εναρκτήριου μαθήματος τοΰ V. Grecu περίληψιν έδημοσίευσα υπό 

τον τίτλον: «Μία διάλεξις περί ΔημοσΟ·. Ρούσσου», έν ’Ίριδι, έτος 74ον, Περίοδος 
Β', άριθ. φ. 74, Βουκονρέστιον 17 Φεβρουάριου 1939.
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μενού Un ora, o metoda s.i o scoala (Εις άνθρωπος, μία μέθοδος και 
μία σχολή), Bucures.ti 194°- γράφει μεταξύ των άλλων και τά έξης περ'ι 
του Δημοσθ. Ροΰσσου: « ..Όμιλεΐ ό Έλλην έθνικιστής των δίκρων, δ λόγιος, 
δ οποίος παρέμεινε ξένος προς την ζωήν μας κα'ι προς τον ήμέτερον τρόπον 
του αΐσθάνεσθαι1)». «...Κατηρτισμένος εις την αύστηράν σχολήν τής γερμα
νικής φιλολογίας με μίαν διατριβήν περί των ρητόρων των αρχών τής βυ
ζαντινής εποχής, δ Δημοσθ. Ρούσσος ήλθεν εις τό Βουκουρέστιον εκ τής 
Ελλάδος, άγνωστον από ποιαν ανάγκην ως ταπεινός μεταφραστής του Υ 
πουργείου των Εξωτερικών. Έζησε έπ'ι σειράν ετών άγνωστος και άνευ 
φανερών φιλοδοξιών, σχηματίζουν μεγάλην εκ σπανίων εκδόσεων βιβλιοθή
κην και ευτυχής έν μέσφ ταΰτης ζών. "Άφ5 δτου δ 1. Bogdan  άνεκάλυψε 
τον πλούτον τών πληροφοριακών του γνώσεων, τήν άνευ προηγουμένου ερ
γατικότητα αυτού, προς έξακρίβωσιν τής λεπτομέρειας...συνεδέθη φιλολογικώς 
μετά του σκοτεινού τήν όψιν άνθροδπου (δηλ. του Ροΰσσου), ό όποιος δυσκό- 
λως ώμίλει μέ κακήν προφοράν μίαν ξένην δC αυτόν γλώσσαν, έξ οΰ ήτο φα
νερόν δτι ουδέποτε ήδΰνατο νά ύπάρξη εύγλωττος καθηγητής, έφ3 δσον έστε- 
ρεΐτο παντελώς φιλολογικού ταλάντου 1 2» «...Καθηγητής δ Ροΰσσος ουδέποτε 
ήδΰνατο νά ύπάρξη. Καθηγητής έδρας Πανεπιστημιακής, ύπήρξεν δμως δι
δάσκαλος μέ πειθαρχημένην διανοητικότητα. Τό Συνέδριον τών Βυζαντινών 
Σπουδών μή συγκληθέν και προεδρευθέν ύπ3 αυτού υπήρξε μέγα δι’ αυτόν 
δυστΰχημα, διότι δεν τον ηύχαρίστει ή επιτυχία τής Ρουμανίας, προς τήν 
δποίαν συνεδέετο μόνον διά τής έδρας... "Αντέδρασεν κατά του Συνεδρίου 
και προσεκάλεσε συμπατριώτας του έξ Ελλάδος, οΰτοι δε δεν άπήλθον έκ τής 
συναντήσεως ταΰτης μέ περισσοτέραν έκτίμησιν και αγάπην διά τήν Ρου
μανίαν καί δι5 ημάς. Δεν του ηρεσε οΰτε ή χώρα. Συνδεδεμένος μέ τήν εκ
κλησίαν, μέ τό σχολεΐον και μέ τον τΰπον τής πατρίδος του (δηλ. τής Ελλά
δος) δεν είχε πράγματι τίποτε τό κοινόν μαζί μας έκτος τής έδρας 3). .. .Ή  
βιβλιοθήκη του, τήν δποίαν δεν έδώρισε, παραμένει ώς φροΰριον, οπερ, έγ- 
καταλειφθέν υπό τού αρχηγού του επιμένει πεισματωδέστατα ϊνα μή παρα- 
δοθή 4)».

Ευτυχώς δ Ροΰσσος άφήκε κληρονόμους ωρίμους έπιστημονικώς και 
αληθινούς 'Έλληνας, τούς έπ3 αδελφή άνεψιοΰς του αδελφούς "Αριάδνην και 
Νέστορα Καμαριανού, οί όποιοι διαφυλάττουν ως ιερόν κειμήλιον τήν βι
βλιοθήκην, τήν δποίαν έκληρονόμησαν διά τής διαθήκης τού θείου των. Ή  
άδικος και προσωπική έπίθεσις τού μακαρίτου Ν . Jorga , άντ'ι νά άμαυρώση 
κατά τι τήν φυσιογνιομίαν τού σημαντικού τοΰτου άνδρός, καθιστά αυτήν

1) Ν . Jorga  U n  om, ο metoda s,i o scoala, Bucures.ti 1 9 4 0 , p , 3 —4 .
2) TV. Jorga, ε. a . p. 19.
3) TV. Jorga , έ. a . p. 20.
4) TV. J o rg a , έ. a. p. 21.
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περισσότερον φωτεινήν και ?ν«μπράν. Εις τό τέλος ό αντίζηλος τοΰ Ρούσσου 
όμιλεΐ ώ: εΐδομεν και διά την βιβλιοθήκην του ήτοι τό ψητόν τούτο, τό 
όποιον εποφθαλμιούν εκείνοι, οΐ όποιοι φοβούνται μή τυχόν τα πολύτιμα 
βιβλία ταξιδεύσουν εις την Ελλάδα καί δεν παραμείνουν κτήμα τής ρουμα
νικής τσάρας! *

ψ -Μ

Ό  Δημοσθένης Ρούσσος ώς άνθρωπος υπήρξε σεμνός καί μέτριο* 
φρων έπιθυμών νά είναι αφανής διά τους πολλούς. ’Αριστοκράτης τήν σκέ- 
ψιν άπέφευγε τούς θορύβους καί τάς δημοσίας εμφανίσεις. Ουδέποτε ελαβε 
μέρος εις επιστημονικόν Συνέδρων παρά τάς προς τούτο παροτρύνσεις των 
φίλων του. "Οταν οί μαθηταί του εσκέπτοντο νά τού αφιερώσουν τιμητικόν 
τόμον, τούς άπέτρεψε κατηγορηματικούς. Ουδέποτε ώμίλησε δημοσία παρά 
μόνον δταν έπρόκειτο νά άνεγερθή τό κτίριον τού ελληνικού Γυμνασίου Βου- 
κουρεστίου δι’ εράνων τού ελληνικού στοιχείου, διενεργηθέντων τή πρωτοβου
λία τού άποθανόντος μητροπολίτου Ρόδου Τιμοθέου καί άλλων ομογενών ώς 
τού Σάπαρη, Κωστομοίρη, Χελιώτη κλπ. Καί ή κηδεία του, εις ήν παρευ* 
ρέθην, ήτο άπλή καί απέριττος, καθώς ύπήρξεν ολόκληρος ή ζωή του.

Ό  Δημοσθ. Ρούσσος ήτο ασκητικός μάλλον παρά κοσμικός χωρίς νά 
είναι αντικοινωνικός. Πόθος του ήτο ή άφοσίωσις εις τήν επιστημονικήν 
ερευνάν. Δι5 όσους δεν τον εγνώριζον κατά βάθος καί δεν ήδύναντο νά τον 
πλησιάσουν, είχε τήν φήμην άκοινωνήτου καί στρυφνού ανθρώπου. Έ ν  τού- 
τοις τού ήρεσαν αϊ έκλεκταί συνσναστροφαί μετά των πνευματικών ανθρώ
πων τής ελληνικής παροικίας Βουκουρεστίου, ώς καί τών πολυπληθών Ρου
μάνων φίλων του. Εις τήν συναναστροφήν ήτο ευχάριστος, πνευματώδης 
καί εΐρων πολλάκις μέχρι δηκτικότητος. Ή  οικία του, εύρισκομένη εις άπο- 
μεμακρυσμένην συνοικίαν τής ρουμανικής πρωτευούσης (Strada Lucaci 128) 
ήτο τό εντευκτήριον τών κορυφαίων Ρουμάνων επιστημόνων. Έκάστην Τε
τάρτην συνεκεντρούντο κατά τάς απογευματινάς ώρας εκεΐ προς συζήτησιν 
διαφόρων επιστημονικών ζητημάτων. "Ολοι δσοι ήσαν πιστοί φίλοι προσήρ- 
χοντο εις τον σοφόν καθηγητήν διά νά λύσουν τάς απορίας των, διά νά κα- 
ταστρώσουν σχέδια επιστημονικών μελετών καί νά τύχουν τής πολυτίμου κα- 
θοδηγήσεώς του. Καί εδέχειο δλους πλήν τών... κυριών '). Έξαίρεσιν εις 
τον κανόνα αυτόν εκαμνε ή Έλίζα Ί .  Μπρατιάνου, ήτις τον περιέβαλλε μέ 
τήν μεγα?νυτέραν εκτίμησιν. Έ κ τών Ελλήνων τον έπεσκέπτετο συχνά ό από 
τού 1924—1941 πρεσβευτής τής Ελλάδος Κ. Κόλλας, 6 άποθανών Μ η τρ ο 
πολίτης  Ρόδον Τιμόθεος, προϊστάμενος τότε τής ελληνικής εκκλησίας Βου
κουρεστίου, ό Κ λ . Τοούρκας, ό Κ. Μωραϊχάκης  κ. ά. Οικογενειακώς συνε- 
δέετο ιδιαιτέρως μετά τών ομογενών Σ ά π α ρ η ,  Παύλου Χ ελ ιώ τη  καί Κ. 1

1) Κλ. Τσούρκα ε. ά. σ. 422.
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Νζάλλα.'Όλοί οσοι τον έγνώρισαν χόν έξετίμων έστω και αν κάποτε, λόγω 
τής αύσχηρόχητος, ήχις χόν διέκρινε, δεν χόν συνεπάθουν. sHxo ό πραγμαχι- 
κός raaitre χης σπουδαζούσης νεολαίας.'Η γνώμη χου επί ζητημάτουν χης εί- 
δικόχηχός χου είχε βαρύτητα μεγάλην, ώσχε ήδύνατο και περί αυτού νά ϊσχύση 
χό «αΰχός εφα».’Ηχο εργαχικώχαχος. Το πλεΐσχον χης ημέρας καί χης νυκχύς 
έμελέχα. Καθ'δλην χου χήν ζωήν καχεγίνεχο εις χό νά συγκεντρώνη σημειώ
σεις καί δελχία. Είχε άπέρανχον μνήμην.'Υπήρξε μανιώδης βιβλιόφιλος. Κα- 
χήρχισε μοναδικήν εις χήν νοχιοαναχολικήν Ευρώπην βιβλιοθήκην εκ χιλιά
δων χόμων μέ σΰσχημα συνειλεγμένων, περικλείουσαν πραγμαχικούς θησαυ
ρούς χειρογράφων συλλογών, ιστορικών εγγράφων, εφημερίδων καί περιο
δικών, άρχεχΰπων καί σπανίων εκδόσεων δυσευρέχων βιβλίων. Ό  πλούχος 
ταύχης φαίνεχαι από χάς προσθήκας καί συμπληρώσεις, χάς οποίας έκαμε εις 
χήν Ελληνικήν Βιβλιογραφίαν χών Β αλ. Μ έξα —Δ. Γκίνη,  ό ανεψιός τού 
Ροΰσσου Νέσχωρ Καμαριανός ‘).

Παρακολουθών δ Ροΰσσος άγρΰπνως μέχρι χης χελευχαίας χου πνοής 
χήν επιστημονικήν κίνησιν όλου τού κόσμου, έπλοΰχιζε διαρκώς χήν βιβλιο
θήκην του μέ νέας εκδόσεις, έλάμβανε δέ πλήθος βιβλίων μέ αφιερώσεις. 
Διά νά συμπληρώνη τά κενά χών σπανίων εκδόσεων, διετήρει αλληλογρα
φίαν μέ τούς βιβλιοπώλ,ας καί τούς παλαιοπώλας τής "Ανατολής καί τής Ευ
ρώπης. Καίτοι λιχοδίαιχος έκαμνεν εν τούχοις σπατάλην διά τά βιβλία. Τά
2)3 τού μισθού του διέθετε προς τούτο. Ή  φωτογραφία του έσχόλιζε προ- 
θήκας πολλών παλαιοπωλείων τού Βουκουρεσχίου, χό δέ βιβλιοπωλεΐον τού 
Carabas, πλουσιώχαχον εις επιστημονικός εκδόσεις (παρά χήν οδόν General 
Berthelot τού Βουκουρεσχίου) είναι δημιούργημα τού Έλληνος καθηγηχού.

Κατά χάς ώρας τής σχολής του έπεδίδετο εις χήν περιποίησιν τού 
πλουσιωχάχου εις δένδρα καί άνθη κήπου του. Εκεί εΰρισκε άνάπαυσιν καί 
πολλήν εύχαρίστησιν. Φυσιολάτρης καί φιλανθής έκαλλιέργει ποικιλίαν άν* 
θέων μόνος του, προμηθευόμενος τούς σπόρους εξ 'Ολλανδίας, ευχαρίστως 
δέ προσέφερεν έξ αυτών εις τον επισκέπτην του καί τού ώμίλει περί τούτων 
μέ τόσην θέρμην καί γνώσιν, δ'σην διέθετε διά τά επιστημονικά προβλήματα, 
χά όποια τον άπησχόλουν 8).

Έ π ί  40 καί πλέον έτη διαμένουν έν Ρουμανία καί υπηρετών είτε ως 
ανώτερος υπάλληλος εις τό Ύπουργεΐον τών Εξωτερικών εϊτε συγγράφουν 
ή διδάσκων από τ ή ς -Πανεπιστημιακής έδρας, dkv έ'πανσε noth νά είναι  
αΕλλην, με την π ατρ ιω τικήν  π ίσ τ ιν  καί φ λόγα  τω ν άνδρών τής οταρελ- 
ϋΌναης γενεάς. Μολονότι δε έσταδιοδρόμησεν είς ξένην χώραν καί κ α 

ί )  Ν έ α τ .  Κ α μ α ρ ι α ν ο υ ,  Προσθήκες, συμπληρώσεις καί διορθώσεις στην “Ελ
ληνική Βιβλιογραφία τών Δημ. Γκίνη καί Βαλ. Μέξα (1800—1839), περιοδ. Ν έ ο ν  
Κ ρ ά τ ο ς ,  τεΰχ. 37ον 30 Σεπτεμβρίου, έτ. Β', “Αθήναι 1940, σελ. 879—897.

2) C. Ciurescu, έ. ά. ρ. 6.
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τέλαβε νψιοτα αυτόθι αξιώματα, τιμηθείς, ξένος αύτός, μέ τον τίτλον 
τοϋ καΰ'ηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου nal τον άνχεπιστέλλονχος μέλους 
τής ρουμανικής ° Ακαδημίας, δεν έλησμόνησε τήν ελληνικήν του κατα
γωγήν καί την μεγίαχην αύιοϋ  Αποστολήν, ήχις συνίσταχο εις την δ ια - 
φώχιοιν τής κοινής γνώμης, ιδία των λογιών, εις οτι αφόρα, εις τάς έλ-  
ληνορρου μάνικάς αχέαεις καί την Ιστορίαν των αχέοεων τούτων διά τών 
αιώνων.

'Ο Δημοοϋ'. Ροΰσσος κατώρϋ'ωσε διά τοϋ έπισχημονικοϋ του κύ
ρους καί τής σοβαρας τον έργαοίας νά άλλάξη ριζικώς ώριομένας προ- 
λήψεις, νά άνασκευάση παλαιάς πλάνας καί αωβινιοτικάς Ακρότητας καί 
νά αυντελέοη είς την δημιουργίαν ένος ΰ'ετικοϋ φιλελληνισμόν εις τάς 
τάξεις τών λογιών .

** *
Ό  Ροΰσσος υπήρξε επιστήμων μέ την βαθυτέραν σημασίαν τής έν

νοιας και του σκοπού τής επιστήμης. Ήγάπα την αλήθειαν χάριν τής αλή
θειας, αδιαφορών διά τάς συνέπειας και έπιδιώκων πάντοτε μετά θερμού 
ζήλου και άκαταπαύστου ενδιαφέροντος την εΰρεσιν ταύτης. Πολλάκις χάριν 
τής αλήθειας δεν έδίσταζε νά συγκρούεται μέ ανθρώπους και επιστήμονας 
τοΰ αναστήματος ενός Jorga και ενός Banescu. 'Η  ευθυτης του χαρακτή- 
ρος του,τό μεμετρημένον και ισορροπημένον του ήθος αντανακλώνται εις την 
δλην επιστημονικήν του δράσιν.

Όλίγοι επιστήμονες ώς αυτός, επί έτη μαχρά ένα δρόμον βλέπουν 
άνοιγόμενον προ αυτών, ένα και τον αυτόν, καί τον δρόμον τοΰτον σπεύ
δουν μέ ήρεμον πεποίθησιν εις τύ έργον νά διανΰσουν αλλά και μέ επίμο
νον αγώνα προς έπίτευξιν τοΰ σκοπού των. Όλιγώτεροι δέ ακόμη, ώς καί 
αυτός, συνήνωσαν έν τώ έργφ την επίπονον φροντίδα περί τό μικρόν καί τό 
αυτόχρημα χειρωνακτικόν τοΰ έργου πρός τό εΰρΰ βλέμμα τής άναζητήσεως 
τοΰ μεγάλου πρός τάς εΰρείας ίστορικάς ροπάς καί την ιστορικήν αλληλουχίαν.

Ό  βραχύς βίος καί ή άξίωσις πρός έπίτευξιν τοΰ τελειοτέρου ήμπόδι- 
σαν την δλοκλήρωσιν καί την σΰνθεσιν ή ή έλλειψις συνθετικοΰ πνεύματος 
προεκάλεσε την καθυστέρησα» καί την αργοπορίαν ; Μάλλον τό πρώτον διότι 
6 Ροΰσσος διά τοΰ Elenizmul ία Romania, Bucures.ti 1912 καί Critica 
textelor s,i tehnica edit.iilor Bucures.ti 1912, παρουσίασε δείγματα ωρί
μου πνεύματος δημιουργικοΰ καί αρκετά προηγμένης ίκανότητος πρός σΰνθε- 
σιν. ’Έπειτα ή διηνεκής τάσις πρός εΰρεσιν τοΰ ά?αιθοΰς καί ή πρωτοτυ
πία τοΰ έργου του πιστοποιοΰν την ΰπαρξιν πηγαίου καί δημιουργικοΰ έν 
τή έπιστήμη ταλάντου αν μή μοναδικής τίνος ιδιοφυίας.

Είχε πάντοτε εξαιρετικήν βιβλιογραφικήν ένημερότητα καί μετ’ 
άκρας ευσυνειδησίας έχρησιμοποίει τάς πηγάς καί τά βοηθήματα, αποδίδουν 
τά τοΰ Καίσαρος τώ Καίσαρι. Ουδέποτε έσπευδε διά νά εκτύπωση οίανδή-
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ποτέ πραγματείαν η άρθρον. Ήδυνατο μετά την σύνταξιν της μελέτης νά 
άναμένη π.χ. έπ'ι εβδομάδας και μήνας και έτη, διά νά λάβη ύπ’ δψιν σπά
νιάν τινα έκδοσιν η φωτοτυπίαν χειρογράφου. Σι<χνά έπλήρωνε ολόκληρα 
ποσά, διά την άπόκτησιν ενός φυλλαδίου, ευρισκομένου τίς οίδε εις ποιον 
παλαιοπωλεΐον της Ευρώπης' διά τούτο ή βιβλιοθήκη του είναι ή πλουσιω- 
τέρα ιδιωτική βιβλιοθήκη έν Ρουμανία δσον αφόρα είς την βυζαντινήν 
ιστορίαν και φιλολογίαν, ως προς δέ τάς ελληνορρουμανικάς σχέσεις είναι ή 
πλ,ουσιωτέρα του κόσμου.

'Η  συνεχής φροντίς τής πλήρους κατά τό δυνατόν ένημερώσεως και 
τής έξονυχίσεως των πραγμάτων μετά σχολαστικότητος τεινοΰσης μέχρι καί 
των άπωτάτων λεπτομερειών, ή αδιάλειπτος βάσανος των ύπ’ αυτοΰ γραφο- 
μένων, δ ό'γκος καί ή ποικιλία των γνώσεων, τον ήμπόδιζον είς τήν σύντο
μον συγγραφήν και δημοσίευσιν. Συχνά επί μήνας είργάζετο διά τον καθο
ρισμόν μιας λεπτομέρειας καί διά τήν έξακρίβωσιν μιας χρονολογίας. "Υψι
στόν επιστημονικόν καθήκον Ιθεώρει τό νά μ ή άποφευγη τις τάς δυσκολίας, 
οΰτε νά παραμερίζη τά ακανθώδη ζητήματα, άτινα συνήντα κατά τήν ερευ
νάν, αλλά νά προβαίνη εις τήν επίλυσίν των.

Τά υπό σπουδήν προβλήματα άπησχόλουν πάντοτε όλον του τό είναι. 
Λεν έγραφε διά νά γράφη, άλλ5 οσάκις ήσθάνετο τήν ανάγκην νά διαφώτιση 
σκοτεινόν τι ζήτημα, νά άποκαταστήση τήν αλήθειαν, νά καυτηριάση τήν 
προχειρολογίαν, τήν Ανεπιστημοσύνην καί τήν κενότητα.

Ή  μέθοδός του ήτο αυστηρά. ’Απέφευγε τάς βεβιασμένος γενικεύ
σεις ή τάς ύπερβολάς κατά τάς περιστάσεις. Αί πληροφορίαι του έστηρίζοντο 
πάντοτε επί ακριβών και πειστικών αποδείξεων. Τά επιχειρήματα του διά 
τήν υποστήριξιν μιας θεωρίας ή τήν άναίρεσιν μιας πλάνης, οδηγούν προς 
τήν αλήθειαν, προς τήν οποίαν κατά)ρθωνε νά πλησιάζη δι’ εξαντλητικής 
έρευνης. Διά τήν μέθοδόν του ΐσχυε ή φράσις του Ernst Bernhein : «Geist 
ohne Methode schadigt die Wissenschaft niclit minder als Metho- 
de ohne Geist» *).

Άφοΰ θά ετερμάτιζε τήν σύνταξιν τής μελέτης, έπεδίδετο κατόπιν 
εις τήν τελειοποίησιν τής μορφής. Τά μέρη έπρεπε νά εύρίσκωνται εις αρ
μονίαν προς τό ολον, ή διάταξις τής ύλης, ή λιτότης καί ή λογική διαδοχή 
έκάστης περιόδου ή προτάσειυς επρεπε ν’ αποτελούν απαραίτητα στοιχεία 
τής διατυπώσεως. Ή  αρχιτεκτονική τοΰ έργου έπεδιώκειο έν δλη τή πληρό- 
τητι. Τό σύστημα τής εργασίας του θεωρείται κλασσικόν έν Ρουμανία. ’ Αν 
καί έμαθε μεγάλος ρουμανικά, έν τοΰτοις κατείχε τήν γλώσσαν είς αρκετά 
μεγάλον βαθμόν κατά τήν γνώμην τών συναδέλφων του.

Μετά τήν σύνταξιν τοΰ έργου δεν έβιάζετο νά άποστείλη τό χειρό-

1) Ernst Bernhein, Eehrbuch der historischen Methode und der Ges- 
ehichts philosophie, Leipzig, 1908, a. 183 καί Giurescu, έ. ά. p, 3 .
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γραφον εις τό τυπογραφεΐον. Τό έκράτει επί τι διάστημα και τό μετέγραφε 
δ'ις και τρις. Μερικά μέρη, τά όποια δεν του ηρεσαν και πάλιν τά μετεσχη- 
μάτιζε, έως δτου προσέδιδεν εις αυτά ικανοποιητικήν μορφήν. ’Ήθελε νά 
είναι σαφής, έσέβετο την σοβαρότητα των προβλημάτων και ιδιαιτέρως τον 
αναγνώστην του. Ή  εξαιρετική επιστημονική ευσυνειδησία και λεπτολογία 
του και ό όγκος του υλικού, τό όποιον κατείχε, τον ήμπόδισαν νά τό δαμάση 
και νά μας δώση πολυσέλιδους τόμους. Συχνά έλεγε τό άρχαΐον λόγιον : 
«μέγα βιβλίον μέγα κακόν». ’Ίσως εν μέρει νά μή είχε άδικον. Παν ό,τι 
έγραψε αντιπροσωπεύει τό καλύτερον δυνάμενον νά λεχθή κατά τήν εύραν 
εκείνην επί του υπό μελέτην ζητήματος. Αι πρωτότυποι έργασίαι του αποτε
λούν μοναδικάς συμβολάς εις τήν επιστήμην. Αΰται περιέχουν πολλά νέα 
πράγματα, πολλάς εξακριβώσεις και όρθάς παρατηρήσεις. Τό έργον του θά
παραμείνη αντιπροσωπευτικόν ώς ποιότης.

** *
Ό  Ροΰσσος έστερείτο ευγλωττίας καί τό μάθημά του ήτο ανιαρόν και 

μονότονον. ’Αλλά τούτο δεν ήτο συνήθης προφορική διδασκαλία. Πάντοτε 
παρέδιδεν από χειρογράερου, άναγινεσσκων αργά. Οΐ φοιτηταί ήδυναντο νά 
κρατούν σημειώσεις ολοκλήρου του μαθήματος χεορίς νά χάνουν και τήν πα- 
ραμικράν λεπτομέρειαν. Εις τά φροντιστηριακά του μαθήματα παραλλήλως 
προς τάς ασκήσεις επί τής μεσαιωνικής και νέας ελληνικής γλώσσης ώς καί 
επί τής ελληνικής παλαιογραφίας, καθωδήγει τους εροιτητάς εις τήν άπόκτη- 
σιν μεθοδολογικών γνεόσεων καί εις τήν αντικειμενικήν διερευνησιν των 
ελληνορρουμανικών σχέσεεον. Διά τού; καλυτέρους εροιτητάς είχεν οργανώσει 
ιδιαίτερον ερροντιστήριον ένθα ούτοι παρουσίαζον δυσκολωτέρας εργασίας, 
εξ ών τινες — αί καλΰτεραι — ήδυναντο νά τυχουν δημοσιεΰσεως.

Οΰτος ήγάπα τούς μαθητάς του, τούς ενουθετεί, τούς καδωδήγει καί 
τούς έβοήθει εις τήν επιστημονικήν των συγκρότησιν. 'Όταν τις εξ αυτών 
προέβαινε εις τήν σύνταξιν μελέτης, ό διδάσκαλος όλοψΰχως ετίθετο εις τήν 
διάθεσιν τού μαθητου, συνεζήτει μετ’ αυτού τό σχέδιον, τού ύπεδείχνυε τάς 
νέας απόψεις καί τού έδιδε βιβλιογραφίαν. Διά νά δανείση βιβλία ή χειρό
γραφα έπρεπε νά έχη απόλυτον εμπιστοσύνην εις τον χαρακτήρα τού δανει· 
ζομένου. Εις εμφανές άλλωστε μέρος τής βιβλιοθήκης του υπήρχε έντυπος 
καί μέ μεγάλα γράμματα ή επιγραφή τής φράσεως τού Καρόλου Nodier : 
«Un livre prete souvant est perdu toujours est gate* Ουτος ηύχαρι- 
στεϊτο από τάς επιτυχίας τών εκλεκτών μαθητών του. Οΐ Dan Simonescu, 
A lex . E lian , Κλ. Ταούρκας, Νέστωρ καί ’Αριάδνη Καμαριανοϋ, Μ α
ρία Χύμου  κ. ά. υπήρξαν αντάξιοι τού διδασκάλου των, διά τών πολυτιμο- 
τάτων επιστημονικών αυτών εργασιών.

'Όλη ή νέα γενεά τών ιστοριογράφων καί φιλολόγων τής Ρουμανίας 
εμαθήτευσεν εμμέσως ή αμέσως καί εσψ)υρηλατήθη εις τήν σχολήν τής κριτι*



248 Δημητρίου B. Οίχονομίδου

κής του μεθόδου. Ούτω τό διδασκαλικόν του έργον υπήρξε πολύ περισσότε- 
ρον καρποφόρον η τό συγγραφικόν. Ούτος επέβαλε και κατέστησε μάλλον 
καταφανή την ανάγκην της μελέτης της ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας, 
ως και των ελληνικών πηγών διά την ρουμανικήν ιστορίαν. Κατ' άρχάς ελά
χιστοι φοιτηταί τόν παρηκολούθουν, άργότερον δμως άνήρχοντο εις εκατον
τάδας οί άκροαταί του. Αί παραδόσεις του άν και εστεροϋντο ρητορικής ευ
γλωττίας καί σαγηνευτικής ελξεως, άπετέλουν δμως πρότυπα σοβαρότατης 
μελέιης καί έρευνης πειθαρχημένης καί εξονυχιστικής.

Πόσαι προλήψεις, πόσαι πλάναι, πόσαι ίστορικαί άνακρίβειαι καί 
ανθελληνικοί διδασκαλίαι διεσκεδάσθησαν άνατραπεΐσαι καί άντικατεστάθη- 
σαν υπό μαθημάτων αντικειμενικών καί πορισμάτων άπηλλαγμένων τής 
προχειρολογίας, τού μίσους καί τής διαστροφής τής αλήθειας ! Ή  ιστορία, 
ελεγε συχνά δεν είναι ποίησις άλλ= αληθής επιστήμη. Αυτό τούτο υπήρξε 
καί τό πνεύμα τού έργου του. Έγραψεν δλίγας μονογραφίας άλλα μέ πόσην 
αυθεντίαν !

'Ο Δημοσθένης Ρούσσο: ύπήρξεν έκ τών ιδρυτών τού λαμπρού ιστο
ρικού περιοδικού Revista Istorica Romana. Ου μόνον συνειργάσθη εις αυτό 
εκ τού πρώτου τεύχους άλλα προσεκάλεσε καί φίλους του ως ό lu ltan  S,te~ 
fanescu  καί δ ήμέτερος Κ ω ν οταντΐνος Τριανχαφυλλόηονλος , ινα άποστεί’ 
λουν άρθρα καί μελέτας προς δημοσίευσιν εις αυτό. Αί συμβουλαί καί αί 
όδηγίαι του ωφέλησαν πολύ εις τήν άρτιωτέραν έμφάνισιν τού ιστορικού 
τούτου βήματος, τού οποίου ελάχιστα δυστυχώς τεύχη εύρίσκομεν ενταύθα 
μόνον εις τήν Γεννάδειον Βιβλιοθήκην.

*
* *

’Ήδη προβαίνομεν εις τήν γενικήν βιβλιογραφίαν τών διατριβών τού 
Ρούσσου ι), εν τή οποία θά όμιλήσωμεν περιληπτικώς μόνον περί τών έρ
γων εκείνων, τά όποια εγράφησαν ρουμανιστί καί είναι δυσπρόσιτα εις τόν 
'Έλληνα άναγνώσιην, παραλείποντες νά κάμωμεν περίληψιν τών έν τή ελλη
νική συνταχθέντων, ως καί τών άναφερομένων εν τφ ώς άνω 'Υπομνήματι 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τού εν Βουκουρεστίω Πανεπιστημίου.

1. Τρεις ΓαζαΤοι. Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας τών 
Γαζαίων, εναίσιμος διατριβή έπιδοθεΐσα τή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπι
στημίου τής Λειψίας επί άπονομή τής τού διδάκτορος επωνυμίας υπό Δη- * III,

1) Βιβλιογραφίαν ιών έργων τοΰ ΔημοσΘ\ Ροΰσσου έδημοσίενσε παρ’ ήμΐν 
πρώτος ό Ε ν ά γ γ .  Φ ω τ ι ά δ η ς , έν ιή Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία τοϋ Εύτυχ. Βα· 
γιονάκη, Ε' Ιανουάριος—Φεβρουάριος, Άθήτ<.Η 1947, τ. 1, σ. 11 —13. Εις τήν 
ρουμανικήν γλώσσαν έδημοαίευσαν ol G. A d a m e s c u , έν Bibliografia Romaneasca
III, Bucures,ti 1928, p. 302 καί C. G i u r e s c u ,  ε. a. pp. 15—17. 'Όλας αύτάς τάς 
περί Ρούσσου βιβλιογραφίας συμπληρώνει ή ϊδική μου ενταύθα,
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μοαϋ'ένους Ρούααου, εν Κο3νσταντινουπόλει 1893, εκ τοΐ3 Πατριαρχικού 
τυπογραφείου, 71 σελίδες -f- [1 )σχ. 8«ν.

Περί της διατριβής ταύιης ϊδέ Κ. Krumbacher, Geschichte der 
Byzantinisclien Lit. εν Μονάχω 1897, έκθ. 2α, σ. 85, 125 —126, 432 και εν 
Byzatitiniscke Zeitschrift 4 (1895) σ. 164·— C. Weymann αυτόθι σ. 636. 
—I. Driiseke, αυτόθι 6 (1897) σ. 56.—Christ, Geschichte der Griecki- 
schen Lit. έκδ. 4η, σ. 945. Πρβλ. καί Byzant. Zeitschr. 5 (1896), σ. 362 
καί τα έν τω ύπομνήματι της Φιλοσοφ. Σχολ. τοΰ εν Βουκουρεστίφ Πανε
πιστημίου ως άνω εκτιθέμενα.

2. 'Ιστορία τής Μαλτέζας Σουλτάνας, έφημ. «Πατρίς» Βουκουρέ- 
στιον 3 Δεκεμβρίου 1898.

3. Βιβλιοκρισία τοΰ έργου του Ν. Jorga : Cultura romina supt 
Fanariot.t. (Ό  υπό τούς Φαναριώτας ρουμανικός πολιτισμός), Bucures.ti 
1898, δημοσιευθεϊσα έν τη «Νέα ‘Ημέρα» της Τεργέστης, άρ. φ. 1243, 25 
Αύγούστου/7 Σεπτεμβρίου 1898.

4. Έπιγραφαί έκ Κωνστάντζας. Ή  Πεντάπολις καί ό ΙΙόνταρχος, 
«Πατρίς», Βουκουρέστιον 6 Όκτωβρίου 1899.

5. Ό  έν Ρουμανία ελληνικός τύπος. Σχεδίασμα, «Πατρίς», Βουκου* 
ρέστων 12 Δεκεμβρίου 1899.

6 Manuscrisele greces.ti din Biblioteca Academiei Romane. 
Notit,e critice s,i paleografice. Bucures.ti 1901, 19 σελίδες, σχ, 16ov, 5A- 
νάτυπον έκ της Noua Revista Roraana, 3 (1901). Περί τούτου εΐδομεν έν 
τω ως άνω ύπομνήματι.

7. Replica (Άνταπάντησις), έν Noua Revista Romana 3 (1901), 
nr. 31, pp. 334—335. Περί της άνταπαντησεοος ταύτης προς τον C. Litzica 
έγένετο λόγος έν τφ ανωτέρω ύπομνήματι.

8. Θρήνος ανωνύμου ποιητοϋ έπί τη άλοόσει τής Κωνσταντινουπό
λεως, «Πατρίς», Βουκουρέστιον 29 Μαΐου 1903, σελ. 3, στήλη 5 —6 καί σελ. 
4, στήλη 1—6 .

9. Θρήνος έπί τη άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως, «Πατρίς», Βου- 
κουρέστιον 30 Ιουνίου 1904, σ. 1, στήλη 1—3.

10. Studii Bizantino— romane. I. Textele eshatologice din Co
dex. Sturdzanus s,i pretinsul lor bogomilism. II. Invat.aturile lui 
Pseudo—Neagoe. Bucures.ti 1907, 52 σελίδες, σχ. 8ov, Περί τοΰ έργου 
τούτου έγραφαν οΐ Ovid Densusianu έν Viat.a Noua III (1907—1908), 
p. 257, Sextil Pus.cariu έν Deutsche Litteratur—Zeitung, 29 (1908), 
στήλη 803—804, S. Petrides έν i^chos d ’Orient 10 (1907), pp. 317—318 
καί Mario Roques έν Romania, vol. 33 (1908), pp. 174— 175. Πρβλ. καί 
τα έν τφ άνοπέρω ύπομνήματι εκτιθέμενα.
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11 . ’Άρτοι μεταξωτοί «Νέος Έλληνομνήμων» 5 (1908), σ. 487 — 488, 
6 (1909), σ. 114—115.

12. Θρήνος περί τής Κωνσταντινουπόλεως Ματθαίου Μυρέων, «Νέος 
Έλληνομνήμων» 6 (1909), σ. 495- 499.

13. Studii s,i critice. ι. Ο carte asurpa Invd.taturilor lui Pseu- 
do-Neagoe. 2. Raspuns unui critic. 3. Carti de bund cuviint,a. 4. 
Un catalog de mss. greces.ti. Bucures.ti 1910, 123 σελίδες, σχ. 8ov. 
Περί των υπό τον ανωτέρω τίτλον Studii s,i critice μονογραφιών ΐδέ Ν. 
Γ. Πολίτου, Λαογραφία 2 (1910—1911), σ. 709 — 716. Mario Roques έν 
Romania 40 (1911), pp. ΐ43 —r^4 Karl Dietrich, Die Osteuropaischen 
Litteraturenin ihren Hauptstromungen, vergleichend dargestellt, T u 
bingen 1911 , ο. ι ο ί  και 176. N. Banescu «Βυζαντις» 2 (1911), σ. 248 — 
250 και εν Byzant. Zeitschr. 20 (1911), σ. 587—588». Τδέ και Viat.a 
Romaneasca (1911)1 Februarie, pp. 291—292, ως και τα έν τφ ανω
τέρω ΰπομνήματι λεγάμενα.

14. Din corespondent,a Doamnei Ana Racovit.a (1708—1709), 
Bucures.ti 1911 , 18 σελίδες, οχ. 8ov. Άνάτυπον έκ του Convorbiri Eite- 
rare, 45 (1911). Περί τοΰτου ΐδέ έν τω ανωτέρω ΰπομνήματι.

15. Un raspuns datorit d-lui Nerva Hodos, (Μία όφειλομένη 
άπάντησις προς τον κ. Nerva Hodos,) έν Noua Revistd Romana 11 
{1911), άρ. 9, pp. 140-141. To άρθρον τούτο δεν ειδον, το γνωρίζω δέ 
από το δημοσίευμα του C. Giurescu, έ a p. ιό.

16. Elenizmul in Romania. Epoca bizantind s,i fanariota. Bu
cures.ti 1912, 70 σελίδες, σχ. 8ov. Τούτο άνεδημοσιευάη έν D. Russo, 
Studii istorice greco-romane, opere postume, t. I I ,  Bucures.ti 1939, 
pp. 487-541. Περί τούτου ίδέ N Jorga, Drum drept, I  (1913), p. 62. 
N. Banescu, Byzant. Zeitschr. 22 (1913), σ. 510 και τα έν τφ ανωτέρω 
ΰπομνήματι.

17. Critica textelor s,i tehnica edit ,iilor, Bucures.ti 1912, 107 
σελίδες, σχ. 8ov. Άνάτυπον έκ του Buletinul Comisiei Istorice a Roma' 
niei, I  (1915), pp. 5 —100. To άνάτυπον έτέδη εις κυκλοφορίαν τφ 1912. 
Το αυτό έργον άνεδημοσιευθη έν D. Russo, Studii istorice greco-romane, 
t. I I ,  Bucures.ti 1939, pp. 543 — 644. Περί τής σπουδαίας και πρωτοτύ
που ταΰτης πραγματείας ΐδέ Ν. Jorga έν Neamul romanesc literar, 1912, 
p. 512 και τα έν τφ άνωάι ΰπομνήματι.

18. Intampinare d-lui Nerva Hodos, (Άντίκρουσις τοΰ Νέρβα 
Hodos) έν Noua Revista Romana 11 (1912), nr. 13 pp. 204—205. 
Τούτο δεν είδον τό παραλαμβάνω δέ από την βιβλιογραφίαν τού C. Giu
rescu, ε.ά. ρ. ιό .

19. Filologie greaca medie s,i moderna la Universitatea din
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Bucures.ti 1913· 9 σελίδες, σχ. 8ον. Άνάτυπον εκ της Noua Revista 
Romaua, 13 (1913). Τδέ εν τω ανωτέρω ύπομνήματι.

20. Datoria criticei s,i bilant.ul unei activitat.i s,tiint,i£ice, 
Bucures.ti 1914, 24 σελίδες σχ. 8ov. ’Ανάτυπον έκ της Noua Revista 
Romaua, 15 (1914). Περί ταΰτης ιδέ τό ανωτέρω υπόμνημα.

21. Emendat.iuni la unii autori greci s,i romani (Διορθώσεις εις 
τινας 'Έλληνας και Ρουμάνους συγγράφεις), Bucures.ti 1915· 14 σελίδες, 
σχ. 8ον. Άνάτυπον έκ του Buletinul Comisiei Istorice a Romaniei, 2 
(1915) Πρόκειται περί διορθώσεων, τάς οποίας προτείνει εις τά κείμενα 
τοΰ Χρονικού του αποδιδόμενου είς τον Dubau και εις τό ποίημα τό δημο- 
σιευθέν υπό Σπ Λάμπρου εν «Νέφ Έλληνομνημονι» 11 (1914), σ. 417— 
419 υπό τον τίτλον: «Στίχοι εις Ίωάννην Πέτρον, βοεβόδαν Μολδαβίας».

22. Cronica Ghicules.tiJor. U 11 nou letopiset, al Moldovei 1695 
— 1754· Bucures.ti 1915, 85 σελίδες, σχ. 8ov. Άνάτυπον έκ τοΰ Buleti
nul Comisiei Istorice a Roinaaniei, 2 (1915). ΓΙερι τουτου ιδέ N. Bane- 
scu, «Cultura Romanilor» 1 (1915), pp. 364— 372 και τό άνωθι υπό
μνημα.

23. Un bizantinolog improvizat (Εις απροετοίμαστος Βυζαντινο- 
λόγος) (Ν. Banescu). Bucures.ti 1916, 56 σελίδες, σχ. 8ον. Έ ν τφ άρθρφ 
τοΰτφ ό Δημοσθ. Ροϋσσος άπαντα έν πρώτοις εις την δυσμενή κριτικήν την 
δημοσιευθεΐσαν έν Cultura Romanilor 1 (1915), pp. 364—372t υπό του 
Ν. Banescu κατά τοΰ έργου του Cronica Ghicules.tilor, (Χρονικόν των 
Γκικάδων), την οποίαν αναιρεί λέξιν προς λέξιν (σελ. 3—17). Κατόπιν 
άπαντα είς άλλην έπίθεσιν τοΰ Banescu κατά τοΰ Elenizmul in Romania 
καί των Emendat.tiuni la unii autori greci s,i romani (σ. 17—30). 
Άπό της σελ. 30—56 της κατά Banescu έπιθέσεως κρίνει αυτόν ως βυ- 
ζαντινολόγον και τον ελέγχει δά άγνοιαν της ελληνικής γλώσσης και πλήθος 
σφαλμάτων, τά όποια άπαντώνται έν τη έργασία του τη δημοσιευθείση έν 
Neamul Romanesc literar 3 (1911) και έν ταις διατριβαίς του Un poe- 
me grec vulgaire relatif a Pierre le Boiteux, Bucarest 1912, Quelques 
morceaux inedits d ’ Andreas Eibadenus, Βυζαντις 2 (1911), σελ. 366— 
395, Deux poetes byzantins inedits du XIII siecle. Bucarest 1913, 
Contribut.ii la istoria literaturii byzantine έν Convorbiri Literare 49 
(1915), pp. 747 — 764. Τέλος επιτίθεται κατά της διδακτορικής τοΰ B ane
scu διατριβής, ή οποία φέρει τον τίτλον : Die Entwicklnng des griecki- 
schen Futuruns von der friilibyzantinisehen Zeit bis zur Gegenwart, 
Bukarest 1915, VI —(— 119 S. Σημειωθήτω οτι ό Banescu άπήντησεν εί? 
τό κατ’ αΰτοΰ βιβλίον τοΰ Ροΰσσου υπό τον τίτλον : Ratacirile, s,tiint,ifice 
ale d-bii D. Roussos (Επιστημονικά! πλάναι τοΰ κ. Δημοσθ. Ροΰσσου)· 
Bucures.ti 1916.
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24. 'Η  ιστορία τοΰ ελληνικού τύπου. Αί πρώται ελληνικά! εφημε
ρίδες της Βιέννης, εν 8Ελευϋ'έρφ Β ήματι, Άθήναι 25—30 Νοεμβρίου 
1928. Τούτου ρουμανική μετάφρασις έδημοσιευθη εν D. Russo, Studii 
istorice greco-romane. opere postume, t. II, Bucures.ti 1939, pp. 351 
—397, γενομένη υπό των αδελφών Καμαριανοϋ. Ελληνιστί ανεδημοσιευ- 
θη εις το Νέον Κράτος έτ. Δ' τ. 32-33, σ. 557—573, τ. 34, σ. 667 — 678, 
τ. 35, σ. 751—754, Άθηναι 1940.

25. Ο scrisoare a lui Eughenie Vulgaris tradusa in limba ro- 
mand. Un filosof roman de curand descoperit (Μία επιστολή Ευγενίου 
τοΰ Βουλγάρεως μεταφρασθεΐσα εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν. Εις Ρουμά
νος φιλόσοφος νεωστι ανακαλυφθείς). Bucures.ti 1931. 31 σελίδες σχ,. 8ον. 
Άνάτυπον εκ τής Revista Istorica Romana, I (1931).

Οί Ρουμάνοι καθηγητα! Em. Grigoras και Μ. Dragomirescu 
άνακαλύψαντες το παλαιόν ρουμανικόν φυλλάδιον Atarnare in loc de scri
soare asupra tarafului Ochellis.tilor pentru firea a toata lumea (Πα
ράρτημα εν επιστολής εΐδει κατά του τών Ώκελλιστών συστήματος τοΰ περί 
τής τοΰ παντός φυσεως), άνευ τόπου καί χρονολογίας έκδόσεως, επίστευσαν 
δτι πρόκειται περί σπουδαιοτάτου ευρήματος, άναγνώσαντες δ’ έπειτα τήν 
εν τελεί τοΰ φυλλαδίου ΰπάρχουσαν σημείωσιν : s’ au talmocit s,i s’ au 
adunat de int.eleptul Dascal Petru Stamatiadi ήτοι μεταφρασθέν και 
συλλεγέν *) υπό τοΰ σοφοΰ διδασκάλου Πέτρου Σιαματιάδου, έξέλαβον ώς 
συγγραφέα τοΰ έργου τον μεταφραστήν Σταματιάδην. 'Υπέθεσαν κατόπιν 
δτι έγράφη τον ΙΗ ' αιώνα και δτι δ Σταματιάδης το έγραψε κατά τήν 
εποχήν, καθ’ ήν άναμφιβόλως εν Ρουμανία υπήρχε σοβαρά η.ηλοσοφική κί- 
νησις ! οΐ δέ Ρουμάνοι σοφοί ! έλάμβανον θέσιν έναντι τών μεγαλυτέρων 
Εένων φιλοσόφων !

Μετά τήν άνακάλυψιν! δ Grigoras άνεδημοσίευσε το ρουμανικόν 
φυλλάδιον θεωρών δέ το «Σταματιάδης» ψευδώνυμον, ισχυρίσθη δτι πραγ
ματικός συγγραφεύς τούτου είναι δ βογιάρος Σκαρλάτος Στούρτζας.

Πάντα ταΰτα δμως είναι αστήρικτα. Τό ρουμανικόν κείμενον βρίθει 
ελληνισμών, διότι ή ρουμανική δεν είχε τούς άπαιτουμένους φιλοσοφικούς 
δρους καί δανείζεται τούτους εκ τής ελληνικής.’Έπειτα εις τό ίδιον τό ρουμα
νικόν κείμενον υπάρχει ή ένδειξις: cand ιτιά va ierta sarguint.a ce am a 
tipari pe Maron ήτοι δταν θά έπιμεληθώ τήν εκτύπωσιν τοΰ Βιργιλίου. 
Γνωρίζομεν θετικώς δτι δ Ευγένιος Βουλγαρις (1716 —1806) ακριβώς τότε 
ήσχολεΐτο εις τήν προπαρασκευήν τής μεταφράσεως τοΰ Βιργιλίου.

Άλλ’ άς ίδωμεν καλύτερον τά πράγματα πώς έχουν εξ αρχής. 1

1) Προσθέτει τήν λέξιν αάηππ1=συλλεγέν, διότι ό Σταματιάδης προσέθηκε 
αρκετά σχόλια καί παρατηρήσεις ίδικάς του εις τό κείμενον.
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Kata to 1787 ό κλουτσιάρης ') ’Ιωάννης Τζανέττος έδημοσίευσεν εν 
Βιέννη βιβλίον συνταχθέν ελληνιστί και γαλλιστί, έπιδκόκων δι’ αύτοϋ ν’ 
αναίρεση ΐάς περί της τού παντός φυσεως ιδέας του Ocellus, άπέσιειλε δέ έν 
άντίτυπον εις τον σοφόν του διδάσκαλον Ευγένιον Βούλγαριν, δστις διά της 
υπό χρονολογίαν 1791 επιστολής του τοϋ άπήντησεν ευχαριστών αυτόν, συγ
χρόνως όμως τον έκρινε αύστηρώς ύποδεικνΰων αυτω δτι δεν ήτο ό πρώτος, 
δστις άντέκρουσε τάς φιλοσοφικός αντιλήψεις τοϋ Ocellus.

"Οταν κατά τό 1801 ο Βουλγαρις έδημοσίευσεν εν Βιέννη τό γνωστόν 
δίτομον έργον του ’Αδολεσχία φιλόθεος, προσέθεσεν εις τό τέλος ως πα
ράρτημα την ώς άνω επιστολήν του προς τον Τζανέττον 1 2). Άλλ3 ή επιστολή 
υπάρχει καί μόνη εν χειρογράφου. Άγνοών τάς εκδόσεις Βιέννης και 'Ιερο
σολύμων ό Σοφοκλής Οικονόμος έδημοσίευσε ταΰτην έν Χρυσαλλίδι 4 
(1867), σ. 96— 106 κατά τό ύπ’ άρ. 411, 5 χειρόγραφον τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης τής 'Ελλάδος.

Ό  Μητροπολίτης Μολδαβίας Βενιαμίν Κωστάκης (1803—1843), θαυ
μαστής του Βουλγάρεως, μετέφρασε ρουμανιστί πλήν τών άλλων έργων τοϋ 
"Ελληνος σοφού και τήν *Αδολεσχίαν φιλόϋ'εον και τήν έδημοσίευσεν έν 
Ίασίω τφ 1815—1819. ’Αλλά τό Παράρτημα ένθα ή έπιστολή τοΰτου προς 
Τζανέττον κατά Ocellus, ήτο δΰσκολυν νά μεταφρασθή ύπ’ αύτοϋ. Διά 
τοϋτο έπεφόρτισε τον Πέτρον Σταματιάδην, δπως προβή εις τήν μετάφρα- 
σιν τής επιστολής, ήτις και έξεδόθη ούχι μετά τής *Αδολεσχίας άλλ’ εις 
ιδιαίτερον φυλλάδιον υπό τον τίτλον: Atarnare in loc de κ λ. ήτοι Παράρ
τημα έν έπιστολής εϊδει κ. λ.. Ή  έπιστολή αυτή ή μάλλον τό Παράρτημα 
τής ’Αδολεσχίας συγγραφεΐσα υπό Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως και μεταφρα- 
σθεΐσα ρουμανιστί υπό Πέτρου Σταματιάδου, έξελήφθη υπό τών ως άνω 
Ρουμάνων καθηγητών ως πρωτότυπον ρουμανικόν φιλοσοφικόν έργον ! μαρ
τυρούν τήν μεγίστην φιλοσοφικήν κίνησιν (sic) έν Ρουμανία κατά τήν έπο- 
χήν εκείνην !

Πλήν τούτων ό Δημοσθ. Ροϋσσος παρέχει απηκριβωμένας πληροφο
ρίας περί τοϋ Πέτρου Σταματιάδου, Ίωάννου Τζανή ή Τζανέττου τοϋ Λε
σβίου, περί τοϋ Δωροθέου τοϋ Λεσβίου, τοϋ Βενιαμίν Κωστάκη κ. ά.. Βι
βλιοκρισίαν περί τοϋ έργου ταΰτου έδημοσίευσεν δ Μ. Λάσκαρις εις τά « Ε λ 
ληνικά» 4 Άθήναι 1931, σ. 506—510.

26. Cronica Moldovei de Ν. Chiparissa 1716 — 1717 (Χρονικόν 
τής Μολδαβίας υπό Ν Κυπαρισσά), Bucures,ti 1934· ΡΡ· !33—151· αΧ· 
δον. Άνάτυπον έκ τής Revista Istorica Romana 3 (1933). Άνεδημο-

1) Κλουτσιάρης:=επιμελητής τοϋ ήγεμόνος, του στρατού, τίτλος ευγένειας.
2) Αδολεσχία Φιλόθεος τόμ. Β ', σ. 348—392 καί β' έκδοσις έν Ίεροσολΰ-

μοις 1858, τ. Β', σ. 343—387.



σιεΰθη εν D. Russo, Studii istorice greco-romane t. II, Bucures.ti 1939, 
pp. 463—485.

Οΰδέν άλλο γεγονός τής ρουμανικής ιστορίας ετυχε πλειόνων λεπτο
μερών αφηγήσεων από την νίκην, την οποίαν κατήγαγεν δ Μιχαήλ Ροκοβί- 
τσας κατά των γερμανικών στρατευμάτων (1716 —1717). Οΐ εντόπιοι χρο
νικογράφοι Neculce, Ψευδό - Muste Ψευδό - Άμιράς, έγραψαν λεπτο
μερείς διηγήσεις επί τών γεγονότων. ’Ιδιαίτερον χρονικόν άφιερωθέν εις 
την μάχην ταύτην εδημοσιεΰθη υπό Ε. Legrand εν Epistolaire grec, 
Paris 1888, pp. 253—276 υπό τον τίτλον: Νικολάου Κυπαρισσά, Διή- 
γησις τών συμβάντων εν Μολδαβία κατά τό 1716 έτος επί τής τρίτης ηγε
μονίας του 'Υψηλοτάτου, γαληνοτάτου και θεοορρουρήτου αΰδέντου και 
ήγεμόνος πάσης Μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Τωάννου Μιχαήλ Ρακοβίτσα 
βοεβόδα. Σχεδόν ταυτοχρόνους 6 C. Erbiceanu έδημοσίευσε δευτεραν δια
σκευήν εν Cronicarii greci, Bucuresci, 1888, pp. 65—86 μετά ρουμανικής 
μεταφράσεως. Τέλος δ Άλέξ.' Γ. Σοΰτσος, χωρίς νά γνωρίζη τήν εκδοσιν 
και τήν μετάφρασιν του Erbiceanu εδημοσίευσεν εν τφ περιοδικφ Ar- 
chiva Societat,ii s,tiint,ifice s i literare din Ias.i I (1889 — 1890), pp. 
81 — 103 τήν ρουμανικήν μετάφρασιν τοΰ κειμένου του υπό του Ε· Legrand 
δημοσιευθέντος' ή μετάφρασις αΰτη ανετυπώθη ακολούθως εν Uricarul, 13 
(1889), pp. 348—376. Άλλ’ δμως ούτε δ C. Erbiceanu ούτε δ Άλ. Γ. 
Σοΰτσος δεν εγνώριζον τήν παλαιοτέραν ρουμανικήν διασκευήν του χρονι
κού τοΰτου (ΙΗ' αιών.), ευρισκομένην εις τήν Βιβλιοθήκην τής ρουμανικής 
Ακαδημίας (Τμήμα ρουμανικών χειρογράφων υπ’ άριθ. 157). Τό ρουμανι
κόν κείμενον δεν αναφέρει τον συγγραφέα' τό ελληνικόν κείμενον φέρεται 
υπό τό δνομα τοΰ Ν. Κυπαρισσά’ δεν λέγεται άν τό ρουμανικόν κείμενον 
μετεφράσθη έκ τής ελληνικής ή άντιθέτως. Τό ελληνικόν κείμενον οΰδεμίαν 
περιέχει ενδειξιν, κατά τήν όποιαν νά επιτρέπεται νά σχηματίσωμεν τήν γνώ
μην δτι ή μετάφρασις έγένετο εκ τής ρουμανικής. Και αΐ εκφράσεις ζάλη 
και νά Λιάσουν γλώσσαν τοΰ ελληνικοΰ κειμένου δεν έχουν σχέσιν με τάς 
αντιστοίχους ρουμανικός λέξεις. Τό ρουμανικόν κείμενον άντιθέτως περιέχει 
εκφράσεις άναγομένας εις τάς αντιστοίχους ελληνικός. 'Η  εκδοσις τοΰ Ε. 
Legrand είναι ή καλυτέρα. Αί μεταφράσεις τοΰ Erbiceanu και Σουτσου 
γέμουν σφαλμάτων. ΟΙ Ρουμάνοι λόγιοι οΐ άγνοοΰντες τήν ελληνικήν θά εί
ναι ανάγκη δπως ανατρέχουν μάλλον εις τήν παλαιάν ρουμανικήν μετάφρα- 
σιν, ήτις αποδίδει καλύτερον τό ελληνικόν πρότυπον.

27. Mitrofan Grigoras, Cronica T.arii Romanes,ti 1714 — 1716 
(Μητροφάνης Γρηγοράς, Χρονικόν τής ρουμανικής χώρας). Bucures.ti 
1935, 43 σελίδες, σχ. 8ον. Άνάτυπον εκ τής Revista Istorica Romana, 
4 (1934). Άνεδημοσιεύδη έ.ν D. Russo, Studii istorice greco— romane, 
Vol. II, Bucures.ti 1939, pp. 409—461.

Δί)μήτρίου ΐί. Οικονομικού



'Ο Μητροφάνης Γρηγοράς έζησε έπι μακράν σειράν ετών εις τό Βου- 
κουρέστιον και έγραψε πολλά μικρά έργα. Μεταξύ τούτων είναι και τό βραχύ 
Χρονικόν της Βλαχίας (1714 —1716), τό όποιον δημοσιεύει ό Ρούσσος διά 
πρώτην φοράν. Τό Χρονικόν τούτο εΰρεν εις την βιβλιοθήκην της Ζαγοράς 
τού Πηλίου (ύπ' άρ. 40).3Αρχικώς τό χειρόγραφον ανήκε εις τον αρχιεπίσκο
πον Βραΐλας Καλλίνικον, δστις μετέπειτα άνήλθε εις τον Οικουμενικόν θρό
νον Κωνσταντινουπόλεως (1757). "Οταν ούιος άπεσύρθη κατά τό τέλος τού 
βίου του εις την ιδιαιτέραν αυτού πατρίδα Ζαγοράν έδώρισε τά βιβλία και τά 
χειρόγραφά του εις την Σχολήν της πατρίδος του. Τό χειρόγραφον τούτο εί
ναι εις κώδιξ miscellaneus περιγράφεις υπό Κ. Δυοβουνιώτου εν Νέφ Έλ- 
ληνομνήμονι 13 (1916), σ. 246—247. Ή  περιγραφή τού Δυοβουνιώτου εί
ναι περιληπτική καί ελαττωματική, διότι έκ των 47 έργων, τά όποια περιέ
χει ό κώδιξ, μόνον διά 13 κάμνει λόγον, θεωρεί δέ αυτά έργα τού Καλλι- 
νίκου, ένω εν τη πραγματικότητι ταύτα δεν έγράφησαν ύπ’ αυτού άλλ’ απο
τελούν ιδιοκτησίαν του έκτων ex libris τούτου. Υπάρχουν π,χ. εν τω ως άνω 
κώδικι πολλά των έργων τού ηγεμόνας Κωνσταντίνου Δούκα, τού καλυτέρου 
έν Μολδοβλαχία ελληνομαθούς μετά τον Νικόλ. τον Μαυροκορδάτον, άγνω
στα μέχρι τούδε, και περί των οποίων ούδέν λέγει ό Δυοβουνιώτης. Τέλος ό 
Ροΰσσος δημοσιεύει τό ελληνικόν κείμενον μέ ρουμανικήν μετάφρασιν καί 
με σημειώσεις περί τού Καλλινίκου, Άβραμίου, Ραλλάκη Έπιγραφιώτη, 
Τωάννου Χρυσοσκολέου κ. ά.

28. Un cuvant despre lexicografia greco—romana, (Μία λέξις 
διά τήν έλληνορρουμανικήν λεξικογραφίαν). Έδημοσιεύθη ως πρόλογος εις 
τό έλληνορρουμανικόν Λεξικόν τού ιατρού Έκτορος Σαραφίδου Constantsa 
1935, pp. I l l  — ΥΙΙΙ Τήν έπι τού θέματος έρευναν προάγει ό μαθητής τού 
Ρούσσου Α1. Elian δτά τού άρθρου του : Un dict.ionar neogrec—roma- 
nesce manuscris s,i modelul sau grecesc ("Εν έλληνορρουμανικόν χειρό
γραφον Λεξικόν και τό ελληνικόν αυτού πρότυπον). Άνάτυπον έκ τής Re
vista Istorica Romana 7 (1937), pp. 180—184.

29. Inscription grecque de Tomis. Bucarest 1936, pp. 175 — 
178, σχ. 4ov. (Extrait b is tro s  I (1934)).

Πρόκειται περί μιας επιγραφής σημαντικού ενδιαφέροντος άφορώ- 
σης εις τάς άρχάς τής διαδόσεως τού χριστιανισμού εν ταΐς παραδουναβίοις 
χώραις, τήν οποίαν ουτος άνέγνωσε και έσχολίασεν καλύτερον των άλλων 
επιστημόνων, οΐτινες προ αυτού ήσχολήθησαν μέ τήν επιγραφήν ταύτην.

30. Παπά Συναδηνός και Ματθαίος ό Μυρέων εν Νέα Εστία 24 
(1938), σ. 1229 — 1232. Είναι τό τελευταίοι' άρθρον τού Ρούσσου γραφέν 
ελληνιστί ένα μήνα προ τού θανάτου του. Τούτου μετάφρασις εις τήν ρου
μανικήν έδημοσιεύθη έν Studii istorice greco—romane, t. II, Bucures.ti 
1939, pp. 399-408 .
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31. Modelele lui Stavrinos ( ΐά  πρότυπα τοϋ Σταυρηνοϋ), εν Re- 
vista Istorica Romana (1938) pp. 19—27. Έδημοσιεΰθη μετά θάνατον, 
άνεδημοσιεύθη δέ εν Studii istorice greco—romane, t. I, Bucures.ti 
1939, pp. 121 — 130.

32. Studii istorice greco -  romane. Opere postuine. Publicate 
supt ingrijirea lui C. Giurescu de Ariadna s,i Nestor Camariano (Έλ- 
ληνορρουμανικαί Ιστορικά! μελέται. Κατάλοιπα δημοσιευθέντα έπιμελεία τοϋ 
Κ. Τζιουρέσκου υπό ’Αριάδνης και Νέστυρος Καμαριανον) Tom. I —II, 
Bucures.ti 1939, IX—}—692 σελίδες (ή σελίδωσις των δυο τόμων ενιαία), 
μετά 52 πινάκων. Σχ. 8ον. Περί τούτου ιδέ βιβλιοκρισίαν υπό Ν. Γ. Σβο- 
ρώνου, Ελληνικά 11 (1939), σ. 372 — 376 και Μ. Λάσκαρι, Νέον Κράτος, 
Δ' Άθήναι, 29 Φεβρουάριου 1910, τ. 30, σ. 417—419.

Προβαίνω εις την περιληπτικήν άπόδοσιν μόνον τοϋ α' τόμου τοϋ 
έργου τουτου, διότι εις τον β' τόμον άνεδημοσιεύθησαν πραγματειαι άνα- 
φερθεΐσαι ανωτέρω.

’Ιδού αί πραγματειαι του α' τόμου :
α') Bizant,ul reabilitat (Το άποκατασταθέν Βυζάντιον) (σ. 1 —15). 

Είναι τό εναρκτήριον μάθημα τοϋ Ροΰσσου δταν διωρίσθη καθηγητής κατά 
το 1915. Ενταύθα εκτίθεται ή εξέλιξις των περί Βυζαντίου μελετών, τονί
ζεται δέ ή σημασία των βυζαντινών σπουδών διά την Ρουμανίαν. Ό  Ν. 
Jorga έπικρίνων τό μάθημα τοϋτο λέγει δτι «έξ αύτώ)ν τών ολίγων σελίδων 
καταφαίνεται ή απόλυτος άνικανότης τοϋ Ρούσσου εις τό νά κάμνη χαρα
κτηρισμούς και εις τό νά κατανοή τό πνεϋμα τών διαφόρων εποχών» ! (Ν. 
Jorga, Un om, ο metoda s,i o scoala έ. a. p 1).

β') Viat.a sfantului Nifon s,i Garviil Protul Sfetagorei ('II ζωή 
τοϋ αγίου Νήφωνος και δ Γαβριήλ Πρώτος τοϋ αγίου ’Όρους) (σ. 17 
—34). Πρόκειται περί μαθήματος τοϋ έτους 1919—1920 επί τής έλληνορ- 
ρουμανικής Ιστοριογραφίας μετά μεταγενεστέρων προσθηκών διά τον βίον 
τοϋ αγίου Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και πρώτου διοργα- 
νωτοϋ τής ρουμανικής Εκκλησίας. Ό  βίος οΰτος γράφεις κατά τον Ροϋσσον 
εις άρχαΐζουσαν ελληνικήν γλώσσαν, μετεφράσθη έκ ταΰτης εις τήν σλαβικήν, 
έκ ταΰτης δέ εις τήν ρουμανικήν. Παραλλήλως σώζεται και δημώδης ελλη
νική διασκευή. Ό  βίος εγράφη μεταξύ τοϋ 1517 και 1521, αποτελεί δέ τό 
πρώτον χρονικόν τής Βλαχίας. Πλουσιώτατα είναι τά βιβλιογραφικά στοι
χεία τών σελ. 32—34.

γ') Gheorghe Etolianul (Γεώργιος δ Αΐτωλός) (σ. 35—43). Οΰτος 
μετέγραψεν έμμετρους τούς μύθους τοϋ Αισώπου, άπηΰθυνε ποίημα εγκωμια
στικόν εις τον Μιχαήλ Καντακουζηνόν και έτερον εις τον υιόν αΰτοϋ Α ν 
δρόνικον Καντακουζηνόν. Επίσης συνέγραψε ποίημα άφορών εις τήν έριδα 
τόόν Καντακουζηνών τοιίτων μετά τής πριγκιπίσσης Chiajna. Εις αυτό
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υπάρχουν πληροφορίαι διά την «ατά τό β' ήμισυ του ΙΣΤ" αιών. Βλαχίαν.
δ') Στίχοι είς Ίωάννην μέγαν βιστιάρην πάσης Μολδοβλαχίας (σ. 45 

—49). Πρόκειται περί δημώδους ανώνυμου ποιήματος άναφερομένου εις 
την ηγεμονίαν Πέτρου του Χωλοΰ (1574—1579, 1582 —1591), τό όποιον 
εδημοσιεύθη τό πρώτον υπό Σπ. Λάμπρου έν Νεφ Έλληνομνήμονι 11 
(1914), σ. 417—419. Ό  Ροΰσσος κάμνει ωρισμένας διορθώσεις εις τό κεί
μενον, συγκεντρώνει την περί τοΰτου και τών συναφών προς αυτό ζητημά
των ελληνικήν και ξένην βιβλιογραφίαν και τονίζει την σημασίαν του διά 
την ρουμανικήν ιστορίαν.

Τά δυο ανωτέρω άρθρα Γεώργιος Αίτωλός και Στίχοι είς Ί ω ά ν 
νην μέγαν βιατιάριν κ.λ , αποτελούν μαθήματα του Ρουσσου γενόμενα 
κατά τό 1920. Ό  Ν. Γ. Σβορώνος ταυτίζων τά δυο διάφορα ταΰτα άρθρα 
γράφει : «Εις τήν εργασίαν (τοΰ Ρουσσου) περί του Γεωργίου Αιτωλοΰ εξε
τάζεται κυρίους τό ποίημα τούτου εις τον Ίωάννην μέγαν βεστιάριν πάσης 
Μολδοβλαχία;» ι). Καθώς όμως εΐδομεν ό Ροΰσσος δεν γράφει οΰδαμοΰ δτι 
τό ανώνυμον ποίημα «Στίχοι εις Ίωάννην κ.λ.» ανήκει εις τον Γ. Αΐτωλόν. 
Τά δύο άρθρα τοΰ Ρούσσου, περϊ ών ώμιλήσαμεν, συνεχώνευσεν ό Ν. Γ. 
Σβορώνος εις εν καί άπέδωκεν εις τον συγγραφέα των πράγματα, τά όποια 
δεν έγραψεν εκείνος.

ε') Cronica dela ΐ57°· Turcograecia lui Crusius, Crotiografele 
lui Dorotei s ,i Cigala. Cronografele roraanes,ti (Χρονικόν τοΰ 1570. ‘Η 
Τουρκογραικία τοΰ Κρουσίου. Οι χρονογράφοι Δωροθέου και Κιγάλα. Ρου
μανικοί χρονογράφοι) (σ. 51 —100). Ώς συγγραφέα τοΰ «Χρονογράφου» 
άλλοι μέν ένόμισαν τον Ιερόθεον Μονεμβασίας, άλλοι δέ τον Μανουήλ Μα- 
λαξόν. Κατά τον Ροΰσσον κακώς έζητήθη ό Δωρόθεος μεταξύ τών διαδόχων 
τοΰ Ιεροθέου Μονεμβασίας, ένφ είναι δυνατόν νά είναι και μεταξύ τών 
προκατόχων αύτοΰ. Εις Δωρόθεος Μονεμβασίας εύρίσκεται πράγματι προ 
τοΰ Ιεροθέου συγγράψας τό έργον : «Διδασκαλία λεχβεϊσα δτι ή δφοδος 
έγένετο τών ά&έων άγαρηνών κατά ταύτης τής βασιλίδος τών πόλεων,  
κατά μήνα Ι ο ύ ν ιο ν  ήμέρα κ » .  Πρόκειται περί τής υπό Μουράτ Β' γε· 
νομένης κατά τό 1422 εφόδου. ’Ίσως ό Δωρόθεος οΰτος Μονεμβασίας ή άλ
λος τις ομώνυμος τής αυτής έδρας συνέθεσε τήν Χρονογραφίαν, ήτις υπό τί
νος ανωνύμου άργότερον συμπληρωθεΐσα άπετέλεσε τό Χρονικόν τοϋ 1 5 7 0 ,  
δπερ δ τε Ζυγομαλάς και ο Μαλαξός έχρησιμοποίησαν διά τά έν τη Τούρκο· 
γραικίφ δημοσιευθέντα έργα των.

Τό Χρονικόν τοϋ ί  5 7 0  γνωρίζει και Ιερόθεος ό Μονεμβασίας, ό 
όποιος και τό αντιγράφει, καθιστά δέ τοΰτο γνωστόν και εις τον ηγεμόνα 1

1) Ν .  Γ .  Σ β ο ρ ώ ν ο ν ,  Βιβλιοκρισία τών S tud ii istorice g reco—rom ane, 
περιοδ. 'Ελληνικά, ΙΑ ' (1939), σ. 372.
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Πέτρον τον Χωλόν, οστις πολύ ενδιεφέρετο διά την ιστορίαν. Ό  ‘Ιερόθεος 
επίσης διαμένων εν τη Αυλή τοΰ ώς άνω ήγεμόνος διηγήθη ιά εν Ρωσσίςι 
και Κων)πόλει συμβάντα. Την διήγησιν ταύτην κατέγραψεν ό εξ Ηπείρου 
Ζώτος Τσιγαράς ή άλλος τις, προσετέθη δ3 αύτη εις τό Χρονικόν τον 1 5 7 0 ,  
Τούτο δεικιύει τό τελευταΐον κεφάλαιον «’Ακαταοτααίαι είς τήν *Εκκλη
σίαν», δπερ εκθέτει τα γεγονότα της εποχής της δράσεως τού 'Ιεροθέου, ελ
λείπει δ’ εκ τού Χρονικού τον 1 5 7 0 .  Είς τό Χρονικόν προσετέθησαν κα'ι 
άλλα εξ άλλων σύμμεικτων κωδίκων καί άπηρτίσθη ούτω δ «Χρονογράφος», 
έκδοθε'ις υπό τό όνομα τού πρώτου αυτού συντάκτου Δωροθέου Μονεμβα- 
σίας. Ό  «Χρονογράφος» εγένετο δημώδες βιβλίον περιέχον αρκετόν αριθ
μόν λαογραφικών ενδείξεων, μεταφρασθεΐς δε είς την σλαβικήν καί ρουμανι
κήν έχρησίμευσεν ώς πρότυπον καί άλλων ρουμανικών χρονικών.

’Επί τού Χρονικόν τοΰ 1570 βασίζεται καί ή Χρονογραφία τού 
Κιγάλα διά μέσου τής Πολιτική? 'Ιστορίας τού Ζυγομαλά, συμπληρουμένης 
από τον Κεδρηνόν. 'Ο χρόνος εκδόσεως τής «Νέας Σννόψεως» τού Κιγάλα  
(1631) δεν άνταποκρίνεται προς την αλήθειαν, διότι τά εν τφ έργφ γεγο
νότα άναφέρονται μέχρι τού 1650. Ή  εργασία αύτη τού Ροΰσσου είναι σο- 
βαρωτάτη καί προάγει επαισθητώς τό ακανθώδες ζήτημα τοΰ «Χρονογρά
φου». Ή  εύρεσις τών πηγών καί ή συγκριτική ερευνά τών διαφόρων τούτου 
χειρογράφων ’ίσως θά έλυε όριστικώς τό ζήτημα, ώς παρατηρεί δρθώς καί δ 
Ν. Γ. Σβορώνος').

στ') Poeme greces.ti intrii slava lui Mihai Viteazul (Ελληνικά 
άσματα προς δόξαν Μιχαήλ τού Γενναίου) (σ. 101 —156)1 2).

Πρόκειται περί τών ελληνικών ρωμάτοον τών συντεθέντων διά νά εξυ
μνήσουν τον έξ Έλληνίδος μητρός ηγεμόνα τών Βλάχων Μιχαήλ, τον Γεν
ναίου έπικληθέντα, δ όποιος έθεωρήθη προς στιγμήν υπό τών χριστιανών 
τής Βαλκανικής ώς δ μέλλων αυτών ελευθερωτής από τού επαχθούς ζυγού 
τής ’Οθωμανικής τυραννίας. Μετά τούτου συνεννοείτο Διονύσιος δ Σκυλό- 
σοφος, ό Μητροπολίτης Τυρνόβου Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος καί πλεΐ- 
στοι άλλοΓΈλληνες ιερωμένοι, οί όποιοι μεταβαίνοντες εΐςτήνΔύσιν διέδιδον 
τά ένδοξα αυτού κατά τών Τούρκων κατορθιόματα κατά τήν τελευταίαν δεκάδα 
τού ΙΣΤ' αίώνος. Τον Μιχαήλ ύμνησεν ού μόνον ή ελληνική δημοτική μούσα 
αλλά καί "Ελληνες λόγιοι ώς δ βεστιάρις Σταυρηνός καί δ Γεώργιος Παλαμή- 
δης. Ό  πρώτος έμιμήθη δημώδη ελληνικά ςίσματα, τον Άπόκοπον τού 
Μπεργαδή καί πιθανώς τό περί Βελισσαρίου ποίημα, τό δε στιχούργημα 
τού Σταυρηνού εμιμήθησαν οί Διακρούσης, ’Ιγνάτιος Πετρίτσης καί Ιω άν
νης Σπόντης. Τήν μετάφρασιν τού Σταυρηνού εις τά ρουμανικά πρώτος

1) Ν .  Γ .  Σ β ο ρ ώ ν ο υ  ε. ά. σ. 373.
2) Της μελέτης ταύτης τό α' μέρος έδημοσίευσα έν ελληνική μεταφράσει 

είς to Ν έ ο ν  Κ ρ ά τ ο ς ,  έτος 4ον, τ. 36, ΆΟήναι 31 Αύγουστου 1940, σ. 803—811,
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έκαμε ό Θεόδωρος Μ. Eliat (=EHade), συνεργάτης τοϋ Αντωνίου Pann 
εις την μετάφρασιν τοΰ Έρωτοκρίτου τοΰ Διονυσίου Φωτεινού. Ό  Γεώρ
γιος Παλαμήδης, ό όποιος μετέφρασεν εις γλώσσαν δημώδη και τούς Ψαλ- 
μούς τοΰ Δαβίδ, έμιμήθη καί αυτός τον Σταυρηνόν άλλα παρέχει καί πολ
λά; ανεξαρτήτους από αυτόν πληροφορίας. Τέλος ό Ροΰσσος δημοσιεύει τάς 
ειδήσεις τάς περιλαμβανομένας περί τοΰ Μιχαήλ τοΰ Γενναίου εις τό Dia- 
rium τοΰ Crusius.

ζ') Matei al Mirelor s,i operele Jui (Ματθαίος ό Μυρέων καί τά 
έργα του) (σ. 157 —179). 'Η μελέτη είναι πρωτότυπος. Νέα άφθονα βιο- 
γραφικά στοιχεία περί Ματθαίου τοΰ Μυρέων δημοσιεύονται τό πρώτον, 
εξετάζεται δέ τό εργον τούτου έν σχέσει προς την επίδρασιν αύτοΰ επί τά 
ρουμανικά «χρονικά» καί συλλέγονται τά χειρόγραφα τοΰ Ματθαίου. Ή  
βιβλιογραφία πλουσιωτάτη ως καί εις τά προηγούμενα δημοσιεύματα. Και 
ή πραγματεία αύτη ώς καί ή προηγούμενη περί Μιχαήλ τοΰ Γενναίου απο
τελεί μάθημα τοΰ άκαδημαϊκοΰ έτους 1919—1920.

η') loan Cariofil s,i operele lui (Ιωάννης Καρυοφύλλης καί τά 
έργα του) (σ. 181 —191). Ή  πραγματεία αύτη συμπληροόνει τήν επί τοΰ θέ
ματος ελληνικήν βιβλιογραφίαν, προσθέτει νέα βιογραφικά στοιχεία περί τοΰ 
Καρυοφύλλη καί όμιλε! διά τό εργον του τό σχετικόν προς τήν ιστορίαν τής 
Βλαχίας.

θ') Afenduli s,ϊ Amiras (σ. 193—203). Καί ή πραγματεία αύτη εί
ναι άξιολογωτάτη.Άμφότεροι δ τε 'Αφεντούλης καί ό Άμιράς έγραψαν περί 
τής εκστρατείας καί παραμονής εις τήν Τουρκίαν τοΰ βασιλέως τής Σουη
δίας Καρόλου ΙΒ'. Ό  'Αλέξανδρος Άμιράς ό εκ Σμύρνης καταγόμενος, δεν 
είναι ό αυτός μέ τον ’Αλέξανδρον Καγκελλάριον ως ύπέθετον οΐ ερευνηταί. 
'Ομοίως αποδεικνύει ό Ροΰσσος δτι εσφαλμένως εθεωρήθη ό Άμιράς δτι 
υπήρξε ποστέλνικος. Ό  εις τά έγγραφα τής εποχής μνημονευόμενος Αλέξαν
δρος ποστέλνικος είναι διάφορος τοΰ Αλεξάνδρου Άμιρά, ό δέ Γιαννάκις 
μέγας λογοθέτης, δεν είναι ώς ένομίσθη ό Ιωάννης Ύψηλάντης, άλλ’ ό Γιαν
νάκις Θεοδώρου Καλλιμάχης.

ι') Scrisoarea lui Neagoe catre oasele mamei sale este plasmuita 
(Ή  επιστολή τοΰ Νεάγκοε προς τά οστά τής μητρός του είναι πλασματική), 
(σ. 205—226). Ή  έν λόγορ επιστολή έν τή πραγματικότητι εγράφη υπό μο
ναχού τίνος, έχουσα ώς πρότυπον εις πολλά αυτής σημεία λόγους Τωάννου 
τοΰ Χρυσοστόμου. Ενταύθα επανερχόμενος εις τό ομηρικόν ζήτημα τής ρου
μανικής φιλολογίας περί ιών Διδαχών τοΰ Νεάγκοε. Μπασσαράμπα άποδει- 
κνύει αύτάς ψευδεπιγράφους.

ια') C on tr ibu te  la istoria bisericii romane (Συμβολή εις τήν ιστο
ρίαν τής ρουμανικής Εκκλησίας) (σ. 227—306). Έ ν  τή πρωτοτύπιρ ταύτη 
πραγματεία εξετάζονται πλεϊστα ζητήματα άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν τής
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ρουμανικής Εκκλησίας ώς τά περί Βαρλαάμ Μολδαβίας, υποψηφίου διά τον 
οικουμενικόν θρόνον Κων)πόλεως και τά περί χόν Μελέτιον Βραΐλας, τον 
όποιον εσφαλμένους οΐ έρευνητα'ι έταυτισαν μέ τον Μελέτιον Συρϊγον, τέλος 
δέ δημοσιεύεται κατάλογος των μητροπολιτών Βραΐλας από τοϋ 1590—1828 
και ανέκδοτα περί τής Μητροπόλεως ταυτης έγραφα λίαν ενδιαφέροντα.

ιβ') Gheorghe Hrisogon s.i Gheorghe Hypomeuas din Trebi- 
zonda (Γεώργιος Χρυσόγονος και Γεώργιος Ύπομενάς έκ Τραπεζοΰντος) (σ. 
307-321).

Ενταύθα άποκαθίσταται ή αλήθεια περί των δυο τούτων προσώπων 
ώς και τά συναφή μετ’ αυτών ζητήματα.

ιγ') Un medic aroman: loan Nicolidi de Pindo (Εις ιατρός Κου- 
τσόβλαχος : ’Ιωάννης Νικολίδης έκ Πίνδου (1737— 1828) (σ. 323— 334) ’Α
ξιόλογος μελέτη περί του ίατροΰ Νικολίδη, μεταφραστοΰ τοΰ κεφαλαίου περί 
αφροδισίων νοσημάτων έκ τοϋ πολυτίμου έργου τού Stork Ενταύθα γίνε
ται λογος και περί τών άλλων έργων τούτου.

ιδ') Unele opere atribuite gre.sit Spatarului Milesco (’Έργα τινά 
έσφαλμένως αποδιδόμενα εις τον σπαθάριον Μιλέσκου) (σ. 335 — 339). Προ" 
κειται αληθώς διά τά έργα Άνασ. Γορδίου περί Μωάμεθ και Πάπα, εσφαλ
μένα:  ̂ άποδοθέντα υπό τού Ν. Iorga εις τον Μιλέσκον. Θαυμασία είναι ή 
έν σελ. 337 ειρωνική κατά Iorga επίθεσις. Πρβλ. και Μ. Λάσκαρι, Ελλη
νικά A (1928), σ. 190—193).

ιε') Izvoarele lui Codex Dimonie (Πηγαι τού Κώδικος Dimonie) 
(σ. 341—350). Πρόκειται περί τών πηγών τοΰ άρχαιοτέρου εις κουτσοβλα- 
χικήν διάλεκτον μέ ελληνικά στοιχεία χειρογράφου, τό όποιον έχει ώς πηγάς 
τον Θησαυρόν τοΰ Δαμασκηνού Στουδίτου, τον λόγον περί συντέλειας τοΰ 
•κόσμου τοϋ 'Ιππολύτου Ράητης, τον περί μετάνοιας λόγον Ίωάννου τοΰ Χρυ
σοστόμου κα'ι την ποικίλην διδασκαλίαν τοΰ Πολυζώη Κοντοΰ τοΰ έζ Ίωαν- 
νίνων διδασκάλου.

** *

Κρίσεις καί πληροφορίας περί της ζωής καί τοϋ &ργον 
τον Δημοσΰ'ένονς Ρούσσου έδημοσίευσαν οί κ ά τ ω θ ι:

1. G. Adamescu, Bibliografia Romaneasca III, Bucures.ti 1928, p. 302.
2. K. Άμαντος, «Ελληνικά» 11 (1939), σ. 382—3.
3. Ά .  Άνδρεάδης, «Les Balkans» (1931) ’Ιανουάριος, pp. 6 — 10.
4. Κ. Μυρτίλος - Άποστολίδης, «Θρακικά» 12 (1939), σ. 406—8.
5. F. Babinger, «Convorbiri Literare» LXXI (1938), pp. 386—390 

γερμανιστι και ρουμανιστι έν «Insemnari Ies.ene» IV (1939), pp. 
9 9 -1 0 3 .

6. N. Cartojan, «Cercetari L,iterare» III (1939) pp. XIV—XVII.
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7. Α1. Elian, «Convorbiri Literare» Ι,ΧΧΙ (1938), pp. 390—394.
8. » » «Die byzantinischen vStudien in Rumanien», άνάτυπον

εκ της «Balkania» V, 1 , Bucarest 1946, pp. 54—56.
9. Τρ. Ευαγγελίδης, «Θρακικά» 3 (Παράρτημα) (1931), σ. 159.

10. C. Giurescu, «Revista Istorica Ronana» VIII (1938), ανάτυπον Bu- 
cures.ti 1939, 18 σελίδες, σχ. 8ov.

11 . C. Kerofilas, «Le Messager cTAthenes» 20 Νοεμβρίου 1938.
12. Σ. B. Κουγέας, «Ήμερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος» (1925), σ. 526.
13. Φ. Κουκούλες, «Έπετηρ'ις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» Ι Α '(1938), 

σ. 606.
14 Σπ. Λάμπρος, «Νέος Έλληνομνημων» 12 (1915), σ. 486.
15. Μ. Λάσκαρις, «Νέον Κράτος» έτ. Β' (1938), σ. 1383— 1386 και «Θρα

κικά» τόμ. ΙΒ' (1939), σ. 408—411.
16. Άντ. Μυστακίδης, «’Έθνος» φ. 4049, Βουκουρέστιον 25 Μαρτίου 1940.
17. Δ. Β. Οικονομίδης, «3Ιρις» Βουκουρεστίου ετ. 74ον, περίοδ. Β' φ. 74, 

17 Φεβρουάριου 1939.
18. Γ. Π. Οικονόμος, ’Έκθεσις τών υπό της ’Ακαδημίας ’Αθηνών κατά τό 

έτος 1938 πεπραγμένο^ν. Πρακτικά Άκαδ. ’Αθηνών, εν Άθηναις 1938, 
σ. 785 -786 .

19. Α1 Rosetti, «Romania» Βουκουρέστιον άρ. φ. 129, 8 Όκτωβρ. 1938.
20. Κλ. Τσοΰρκας, «’Ελεύθερον Βήμα» Άθηναι 20 και 24 Νοεμβρίου 1938, 

«Θρακικά» 11 (1939), σ. 419—424.
21. Ευ. Π. Φαπιάδης, «Ελληνικόν Αιμα» Άθηναι φ. 732, 19 Ίαν. 1947.
22. » » » «Γενική Έλληνικη Βιβλιογραφία» Ευτυχ. Γ. Βαγιο-

νάκη, έτ. Ε' Ιανουάριος—Φεβρουάριος 1947, τ. 1,Άθηναι, σ. 11 — 13.
23. Ευ. II. Φωιιάδης, Ελληνικά, 1950, σελ. 117—120.
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----- ο -----

Επειδή άρχισε νά γίνεται πολύς λόγος για τάναστενάρια 
τά τελευταία χρόνια, και νά γέννα ή τέλεσή τους στή Βόρειο Ε λ 
λάδα το ένδιαφέρο τοΰ κόσμου, καί πολλοί με ρωτούν τί είναι 
τάναστενάρια καί τί ή πυροβασία καί ή άκαΐα των αναστενάρη
δων, από τις γνωστές πηγές πού έχουμε ώς τώρα κι από τις περι
γραφές πού συλλέξαμε τά τελευταία χρόνια, ά?ιλά καί τις νέες φω
τογραφίες, παρμένες από την τέλεσή τους την πρόσφατη, συναρμο
λογήσαμε μέ παλαιά κείμενα την παρακάτω μελέτη, πού θα μπο- 
ρέση λίγο πολύ νά λύση καί νά ίκανοποιήση την περιέργεια μας 
πού εκτείνεται σέ πολύ κόσμο. Την εργασία τούτη τυπώνουμε δη
λώνοντας πώς είναι ενα δοκίμιο απλό, συνοδευμένο μέ φωτογρα
φίες καί χάρτη τής περιοχής ’Αν. Θράκης, οπού ή κοιτίδα τού εθί
μου αυτού στή σειρά των αιώνων, καί στηριγμένο στα έως τώρα 
γνωστά γιά τό έθιμο. Μ’ αυτό ελπίζω νά σχηματίση ό αναγνώ
στης μια σαφή γνώμη καί νά ίκανοποιήση τή σκέψη του καί νά 
θαυμάση πώς από αιώνες τώρα περισώθηκε τό έθιμο στο Θρα- 
κικό Λαό καί παραδόθηκε ώς τις μέρες μας — σέ μας — αυτούσιο, 
μυστικοπαθές καί άνερμήνευτο αλλά καί συμπαθητικό.

Τήν εργασία αυτή ενισχύουμε καί μέ τή υστερνή γνώμη τού 
Κ. Ά . Ρωμαίου ακαδημαϊκού, γιά τάναστενάρια πού πρόθυμα μάς 
έδωσε υποχωρώντας στην παράκλησή μας. Ή  γνώμη του σοφή, 
βαθυστόχαστη, αμερόληπτη καί λιτή αποτελεί τον καλύτερο γνώ
μονα όλων όσα παραθέτουμε. Είναι ό πιο βαθυστόχαστος μελετη
τής τού ζητήματος κέχει έγκύψει από φιλοσοφική διάθεση, αρχαιο
λογική σοφία καί λαογραφική πείρα περισσότερο άπό κάθε άλλον 
στο νόημα τού εθίμου, ώς επίσης καί τή γνώμη τού κ.’Α. Τανάγρα, 
πού πρόθυμα μάς τήν έστειλε συγκεντρωμένη.

ΓΙαραδίνοντας τήν λαογραφική μας αυτή εργασία στούς πε
ρίεργους αναγνώστες — σόλο τό ελληνικό — τούς εύχόμεθα νά εύ- 
ρουν ικανοποίηση τοΰ πόθου των.
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Τ ’ αναστενάρια της περιοχής Άγαθουπόλεως, πού μετεφέρθησαν στην 
Ελλάδα καί τελούνται τώρα στην 'Αγία Ελένη Σερρών, στο Λαγκαδά, στή 
Μελίκη Βερροίας και Μαυρολεύκη Δράμας κάθε χρονιά στις 2L Μαΐου του 
αγίου Κωνσταντίνου, δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα παρά σέ στενώτατο κύ
κλο ανθρώπων, πού ένδιαφέρονται για τις λαογραφικές μελέτες. Καί όμως 
είναι μια μεγάλη κληρονομιά εθνική καί παμπάλαιη, πού μάς βαρύνει αντί 
νά μάς τονώνει καί νά μάς οιστρηλατή, σά νάναι κανένας πύργος, πού απαι
τεί βαρεία έξοδα για την συντήρησή του. Καί δμως τίποτε δε χρειάζεται.

Είναι απλώς ή περιφρούρηση ενός εθίμου παμπάλαιου, από τον κύ
κλο τών Διονυσιακών εορτών, μεπίφαση χριστιανική. Οί ξένοι, δπως ό Daw
kins, από πολλά χρόνια μελετούσαν τό έθιμο μεταβαίνοντας στή Θράκη τήν 
’Ανατολική,—επαρχία Άγαθουπόλεως, χωριά Κωστή, Μπροτίβο, Γαλαζάκι 
κλπ. — αποχωρισμένη κι απομονωμένη, δπου διατηρήθηκε τό έθιμο κή 
παλαιότητα τών κατοίκων κή παράδοση αναλλοίωτη, γιατί ποτέ δεν έπρό- 
σκοψεν αυτή στήν κάθοδο τών βαρβάριον λαών τού Βορρά προς τά κάτω. Οΐ 
"Ελληνες τού τόπου αυτού στήν πάροδο τών αιώνων καί εκχριστιανισμένοι 
δεν έπαυσαν νά τελούν καί τό έθιμό τους κατά παράδοση σωσμένο κι αλλοιω
μένο ίσως, αλλά πάντως έθιμο πανάρχαιο καί συγγενικό με τή λατρεία 
τού Διονύσου, τού θεού τού κρασιού καί τού πότου. Τον τόπον αυτόν ίσως 
ουδέποτε έπάτησαν βάρβαροι στο πέρασμά τους, γιατ’ είναι βουνά καί δάση 
απάτητα. Γι’ αυτό οΐ άνθρωποι παρέμειναν ανέπαφοι κΓ ακατάλυτοι, 
αγνοί κι αυτοί καί τά έθιμά τους, έθιμα παράδοξα καί περίεργα μέχρι καί 
τής καύσεως καί άπανθρακώσεως τών νεκρών '), έθιμο πού έτελούνταν μυ- 
στικοπρεπώς τή νύκτα γιά τον φόβο τής εκκλησίας καί τήν καταδίωξη τού 
κλήρου καί τής ’Εκκλησίας.

’Ενθυμούμαι μικρό παιδί τούς ανθρώπους αυτούς νά κατεβαίνουν 
στήν πατρίδα μου τις Σαρ. ’Εκκλησίες ως «μποζουτζήδες» καί «σαραπανα- 
τζήδες», δταν τον Σ)βριο γίνονταν δ τρυγητός. Εις τά μέρη τους διατηρού
σαν μεγάλα είδη ζώων καί δυνατά — τά βουβάλια, τούς μαντάδες. Στον 
τρύγο κατέβαζαν τά βουβάλια αυτά μέ τά περίφημα αμάξια τους φτιαγμένα 
μέ τήν ξυλεία τών βουνών τους, πού γερά σαν από ατσάλι, ήμπορούσαν νά 
δεχτούν απάνω τους τό ληνό πού μαύτόν τρυγώντας, έφερναν τά σταφύλια 1

1) Βλ. Έρανιστής Σμύρνης 1911 και Ά ρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Δ' σ. 71.
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από τάμπέλια στην πολιτεία ‘). ’Έφερναν καί τις φαμίλιες τους. Κατέβαιναν 
δσοι μπορούσαν να τρυγησουν σταφύλια, νά φορτώνωνται τα τρυγοκάλαθα, 
τις βούτες, νά πατούν σταφύλια και νά κουβαλούν μούστο. ’Άνδρες και γυ
ναίκες εύσταλεΐς καί μυστικόπαθοι, σκεφτικοί καί σκωπτικοί. Το πείραγμά- 
τους εΐταν θαύμα. Βωμολόχοι, σκωπτικοί καί θρησκόληπτοι, πονηροί κεπι- 
τήδειοι, αλλά σεμνοί καί καλοί "Ελληνες πατριώτες, ζούσαν τή μακάρια ζωή 
τής Θράκης. Συμπαθέστατους ακόμα τούς αγαπώ τέτοιους πού τούς πρω- 
τογνώρισα μέ τή λύρα στο χέρι, τραγουδιάνους, χορευτές καί δουλευτές. Ή  
^ΰρα τους, ή νταλμπούκα—δχι τύμπανο— κή γκάϊντα μέ τό τραγούδι τους εί
χαν τάχώριστά τους όργανα, πού τούς χάριζαν τή χαρά μετά τήν δούλεψη τή 
βαρειά ®). Δούλευαν πολύ, έτρωγαν κέπινανπολύ, διασκέδαζαν, τραγουδούσαν, 
χόρευαν στήν εντέλεια καί πείραζαν. Τά χαρίσματα αυτά δεν είταν μόνο 
δικά τους. "Ολη ή περιοχή τής Στράντζας προς τή Μαύρη θάλασσα είχε τό 
ίδιο χαρακτηριστικό. Οΐ άνθρωποι έμοιαζαν κειχαν σχεδόν τήν ίδια ντυμα- 
σιά ")—μέ τά χειροποίητα στον αργαλειό τους πανιά—καί τά αυτά έθιμα, 
εξόν από τάναστενάρια, πού έμεινε ξεχωριστό δικό τους μυστικόπαθο έθιμο, 
καί πού τούς καθιστούσε περήφανους. Τον καιρό λοιπόν τού τρύγου στήν πε
ριοχή τών Σαράντα Εκκλησιών έκαμναν τά έθιμά τους, τάστεΐα τους φοραί- 
νοντας «σκευήν» ανάλογη μέ τήν ώρα. Έκαμναν τις Τζαμάλες4), τούς Κουά- 
κερους καί τούς Καλόγερους5), Φορούσαν κατάλευκα ρούχα—φασμένα μέ τό 
χέρι τών γυναικών στάργαλειά—καί ραμμένα από τούς τερζήδες τού χωριού 
ιμαρδομάνικα καί στενόμακρα ποτούρια καί τσαρούχια, Πετοΰσαν, δέν πα
τούσαν στήν γή όπως βεβαιώνει μιά άναστενάρισσα,

Ή  ομιλία τους γνήσιο καί πανάρχαιο ιδίωμα ελληνικό—μέ λέξεις πα- 
λαιότατες εγκατεσπαρμένες—είχε τή μουσικότητα τού στίχου, τού μέτρου, τού 
ρυθμού. Θαρρείς καί ποτέ δέν μίλησαν πεζά κιάπλα 8).

Ό  τρόπος τής ζωής τους, ή πειθαρχία καί τό σέβας τού μικρού προς 
τό μεγάλο, ή αρχοντιά καί τάξιώματα τής διακυβερνήσεως τών κοινοτή
των τους, όλα, όλα αξιοθαύμαστα. Νόμιζες πώς ξαναζωντανεμένη μιά πα- 
νάρχαια κοινωνία, μιά πάτριά, ξαναζούσε τήν παμπάλαια ζωή τών προπά- 1

1) Βλ. Τρύγος στη Θράκη Ά ρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΔ', καί Θρακικές Η θ ο γρ α 
φίες τόμ. Α' ό τρύγος τοϋ κύρ Άμπατζόγλου.

2) «Είναι δύσκολο νά περιγραφή ή συγκίνηση πού δοκιμάζει κανένας, γρά
φει ό Πετρόπουλος Δ. ‘Αρχ. Θρ. Θησ. τ. Τ ' σ. 268, όταν ακούει κανείς τούς Κω- 
στηλήδες νά τραγουδούν μέ τον αργό κι έκφραστικώτατο ρυθμό τά τραγούδια τους 
γεμάτοι έκφραση καί πάθος, σά λαός μέ πολύ μυστήριο στήν ψυχή, ορμές καί πάθη 
καταπιεσμένα, πού πληθωρικά εκδηλώνονται σέ στιγμές τέτοιες».

3) Βλ. Ά ρχ. Θρ. Θησ. σ. 247 τ. Τ ' ντυμασιές σ. 241.
4) Ά ρχ. Θρ. Θησ. τόμ, ΙΑ' σ. 89 καί Θρακικά τόμ. Α' σ. 456—57.
5) Έβδομάς 1888 34—38 φύλλα.
6) λ. χ. Καί τί γαρις θάνοίξωσι τό φούρνο νά τά φάσι ;

26ά
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πων μας. Τόσο απείραχτη κιάνέπαφη περνούσε ή ζωή των ανθρώπων στα 
μέρη εκείνα, απομονωμένων μέσα στα πυκνά δάση, τα ρουμάνια, τις χαρά- 
δρες, τα πλούσια ποτάμια, Ρέσβι καί Βελίκα, μέ τις πέστροφες, ταγιάσματα, 
ώστε, δταν τούς άντίκρυζες, σου γεννούσαν την εντύπωση ξωτικών κι’ ευτυχι
σμένων ανθρώπων μιας εποχής απόμακρης, ευτυχισμένης και γαληνεμένης
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καί θεοφοβούμενης, πού τό'δειχναν δλες οϊ εκδηλώσεις τής ζωής τους κα| 
πού δεν προέρχονταν από τον κόσμο τούτο. Κέντρο δλου τούτου τού ξωτικού 
κόσμου ήταν τό Κωστή. Παραθέτω εδώ το παρακάτω ιστορικό σημείωμα, 
αυθεντικό και πραγματικό. Είναι έ'να χιορογραφικό σημείωμα τού Δ. Πε* 
τροποΰλου από τον ΣΤ' τόμο τού Άρχ. Θρ. Θησ. (σ. 225 κ. εξ.).
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«"Ενα από τάξιόλογα χωρία στην περιφέρεια Βΰζας της Άν. Θράκης 
είναι και το χωριό Κωστή, πού από τό 1914 καί δώθε κατέχεται από τούς 
Βου?ιγάρους. Οί παλαιοί του "Ελληνες κάτοικοι, πρόσφυγες μετά τό μεγάλο 
διωγμό τού 1914, βρίσκονται σήμερα σκορπισμένοι στα διάφορα χιοριά τής 
Μακεδονίας οί περισσότεροι, καί πολύ ολίγοι σε πόλεις τής Παλαιάς καί 
Νέας Ελλάδος. Τριάντα περίπου χιλιόμετρα ανατολικά τής Βερροίας, πέρα 
από τον ’Αλιάκμονα, στο χωριό Μελίκη, είναι εγκατεστημένες περί τις εξήντα 
Κωστιανές οικογένειες. Μαζί με την αγάπη τους προς την εργασία καί την 
πρόοδο έχουν μεταφέρει εκεί οί Κωστιανοί καί πολλά από τά έθιμα τής πα- 
λιάς τους πατρίδας. Φιλόπονοι καί φιλήσυχοι, δπως καί δλοι οί Θράκες, απο
τελούν έναν πυρήνα προοδευτικό ανάμεσα στούς γηγενείς Μακεδόνες.

«Χάριν τής λαογραφικής καί γλωσσικής έρεύνης επισκεφθήκαμε τούς 
Κωστιανούς τής Μελικής. Έζητήσαμε πληροφορίες γιά την ιστορία τους, τη 
ζωή τους στο παλιό τους χωριό, τά ήθη καί έθιμά τους. Λίγα πράγματα 
γνωρίζουν γιά την παλιά ιστορία τού χωριού τους.Εφτακόσια χρόνια, πάνω 
κάτω λένε, είναι χτισμένο εκεί πού βρίσκεται τώρα τάγαπητό τους χωριό τό 
Κωστή. Εκεί στην εσχατιά τής ’Αν. Θράκης ζούσαν 480 περίπου οικογέ
νειες Κωστιανών στον έφορο τόπο τους ήσυχες, χωρίς ποτέ νά λησμονήσουν 
την ελληνική τους καταγωγή, χιορίς νά παΰσουν νά μιλούν την αρχαιοπρεπή 
καί μουσικώτατη ελληνική γλώσσα καί νά διατηρούν άσβεστη την χριστια
νική τους πίστη. Τά όνειρα πού γαλουχούσαν δλο τον υπόδουλο ελληνισμό 
ετόνωναν καί συγκρατούσαν καί τούς Κωστιανούς. Γιά τη μεγάλη εποποιία 
τού 1821 καί τάλλα μεγάλα γεγονότα τού περασμένου αιώνα, πού συνετέλε- 
σαν στην εθνική αναγέννηση τής ελληνικής φυλής καί τή θέση πού πήραν 
απέναντι στα γεγονότα αυτά οί πρόγονοί τους, δεν γνωρίζουν πολλά πράγ
ματα οί σημερινοί Κωστιανοί. Ζωηρές αναμνήσεις διατηρούν από τούς αγώ
νες τής πατρίδος τους στήν εποχή πού αρχίζει ή δράση τών κομιτάτων.

«Οί συχνές συμπλοκές μεταξύ Βουλ, άρων καί Τούρκων κατάτό 1903— 
1904 είχαν άμεσο τον αντίκτυπο τους καί στούς εκεί "Ελληνες Κωστιανούς 
καί λοιπούς τής περιφερείας. Τό έτος 1904 ρωσικά πλοία κατέπλευσαν στή 
Νιάδα. Οί λίγοι Τούρκοι—οχτώ οικογένειες—πού είχαν στά χέρια τους τότε 
τή διοίκηση τού τόπου, εταράχθηκαν. Οί Κωστιανοί τούς ύπεβοήΟησαν νά 
φύγουν. Ά πό τού 1911 κυρίως κέπειτα δρά εκεί έντονα τό ελληνικό κομι
τάτο. Αρχηγός στήν περιφέρεια εκείνη είναι ό καπετάν Θεοδωράκης άπό τή 
Βίζα, πού ζεΐ ακόμα στο Κιλκίς. Τό 1912 άνδρες τού κομιτάτου ληστεύουν 
τό ταχυδρομείο. Στά 1913 τό βουλγαρικό κομιτάτο, περισσότερο σκληρό, 
αναγκάζει τούς Κωστιανούς νά παραδοόσουν τά δπλα, χρήματα καί δ,τι άλλο 
πολύτιμο είχαν. Στο 1914 ακολουθεί δ μεγάλος διωγμός. Οί Κωστιανοί διε- 
σκορπίσδηκαν εδώ κέκεΐ ως πρόσφυγες. Άλλοι έφυγαν γιά τή Βάρνα, άλλοι 
γιά τό Πύργο, άλλοι γιά τήν Πόλη καί τή Θεσσαλονίκη. Δέκα τέσσερες οί-
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κογένειες Κωστιανών από την εποχή εκείνη βρίσκονται στη Θράκη. Στη Θεσ
σαλονίκη έμειναν έξι χρόνια στα παραπήγματα. Στα 1920 ξαναγύρισαν στη 
Θράκη στο Μπουνάρ-Χισάρ και σάλλα χωριά τής Βύζας, όχι όμως στο Κω- 
στή πού τό κατείχαν οΐ Βούλγαροι μέ τή συνθήκη τού Βουκουρεστίου. Στα 
1922 μέ τη φυγή των Ελλήνων από τή Θράκη έγινε ό δεύτερος διασκορπι
σμός σε διάφορα χωριά τής Μακεδονίας, στήν Καρασκάσκα ('Αγία ‘Ελένη) 
των Σερρών, στο Μπούτκοβο, στο Καρακαβάκι, στο ’Όρλιακο, στο Λαγ
καδά, στή Μελίκη κ. ά.» ‘)·

«Στο Κωστή τά κατοπεινά χρόνια έζησάμε καλή ζωή. Πελέμιζάμε, 
έκαμνάμε τά χωράφια πέ τΙς βώκ\ πέ τά βουβάλια κεκανάμε φλάσκα κλπ.» 
(συνέχεια βλέπει κανείς τόμ. Ζ' "Αρχ. Θρ Θησ. σ. 227—228).

Στά 1873 δ Άν. Χουρμουζιάδης στήν Πόλη επιχειρεί πρώτος νά μι- 
λήση γιά τά τελούμενα δράματα τών αναστενάρηδων τής περιφερείας "Αγα- 
θουπόλεως, πού ή φήμη τους έφτασε στά Πατριαρχεία σάν μιά αίρεση θρη
σκευτική. Οΐ δεσποτάδες τής περιφερείας κατεδίκασαν τό έθιμο καί την τέλεσή 
του1 2), άλλα κανένας διωγμός, καμιά απειλή δέ στάθηκε δυνατή νά λυγίση 
τή θέληση τών ανθρώπων καί τό χωρισμό τους από τό έθιμο αυτό. Ό  
Χουρμουζιάδης είτε πηγαίνοντας είτε από ακούσματα γνώρισε τό έθιμο Τό 
μελέτησε, τό σπούδασε, έπεχείρησε νά τό περιγράψη καί τό πέτυχε μέ τή 
διάλεξη πού έδωσε στή Μ. Σχολή καί κατόπι μέ τό βιβλιαράκι του μέ τον 
τίτλο : «Περί τών "Αναστεναριών καί άλλων τινώ.ν παραδόξων εθίμων καί 
προλήψεων», 1873. "Από τό προοίμιο τοΰ βιβλιαρίου τών 28 σελίδων, μα
θαίνουμε ότι γράφηκε γιά δυο λόγους. Πρώτα γιατί «τό πράγμα, προς τούς 
θεσμούς τής μητρός εκκλησίας άπάδον, συντόνου χρήζει έπιμελείας καί ενέρ
γειας, ΐνα μή τά τέκνα αυτής έν βαθεΐ σκόττο καί πλάνη διαπορεύωνται». 
Δεύτερο γιά αντίδοτο στή θεωρία τού Φαλμεράϋερ, πού είχε διαδοθή πολύ 
βλαπτικά γιά μάς στον κόσμο, πάνω στήν επανάσταση τού 1821 «τούτο δέ, ΐνα 
καί εκ τών παραδόξων εθίμων τών έν γωνίςι τινί τής Θράκης μέχρι τούδε δια

1) *Η προέλευση τοΰ ονόματος Κωστή εΐνσι Αφυλλος. «’Εκείνα τά χρόνια, 
διηγείται ό Κωστιανός Κωνστ. Γ. Παπαγιάννης, γήάανα όλόϋρα πολλά χωριά και 
χάλασάσι πέ τις πελέμ’. ΟΙ χωριανοί ξέβηκάσι πά στά δάση πέ γοϋλα τά χωριά καί 
έκανάσι κολύμπες δώ-κεΐ, μέσα στά ρυάκια πέντε φαμίλιες δώ, πέντε κεί, πέντε 
παρά πέρα. Γήλεγάσι ό έ'νας τον άλλονα : — Ποΰ έχ’ς σι κολύμπα ’Εγώ έχω στό 
τάδε τό ρυάκ", γήλεγε ό ένας. — ’Εγώ έχω στή Παχύ τό ρυάκ’. "Αλλος γήλεγε έχω 
στό Τριπόρ’.—’Εγώ στην Καστανιά. Στό χωριανό τό ρυάκ’ γεϊχε κολύμπα κένας 
Κωστής. Νταμώθηκάσι μερικοί γύστερα καί γείπασι :—Ά  πάμε καί μεϊς κεΐ πού 
έχ’ ό Κωστής κολύμπα νά μένουμ’ πολλοί.’Έτσ’ στό χωριανό τό ρυάκ’ πέ τις πολ
λοί πού νταμώθηκάσι έγινε τό Κωστή. 'Έγινε τό χωριό λίγο do λίγο μεγάλο καί 
ΐσιαμε σήμερα πόμνε τόνομά άου Κωστή». (Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Τ' σ. 226),

2) Βλ. Ά ρχ. Θρακ. Θησ. Τόμ. Ε' σελ. 139.
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τηρούμενων, οΐ των της εσπερίας Ευρώπης σοφών νοθείαν ήμΐν καταγνόντες 
και την εκ των αρχαίων Ελλήνων καταγωγήν κίβδηλον κηρΰξαντες, κατά
δηλοι γένωνται ότι άγνοιαν τοΰ καθ’ ημάς βίου έφθησαν δφλισκάνοντες' 
διότι οΐ νϋν εκασταχοΰ "Ελληνες, καίτοι διά τοΰ λουτροϋ τής παλιγγενεσίας 
τον παλαιόν άνθρωπον έκπαλαι άπεξεδυθησαν, δμως μέντοι ό δήμος, ό των 
γυναικών μάλιστα, πολλά μέν τήδε κακεΐσε τής ελληνικής μυθολογίας αρχαία 
έθιμα διεφυλαξεν, εστι δ’ δπου και τάς αρχαίας τελετάς επί το χριστιανικώ- 
τερον μετέβαλε και τάς τής έλλ,ηνικής πολυθεΐας πομπάς και τάς θυσίας και 
τούς χορούς εις την χριστιανικήν θρησκείαν εΐσήγαγεν» ‘)·

"Ωστε ό σκοπός είναι διπλός κι ό κόπος αξιόλογος. Γνωρίζουμε από 
προφορικές αφηγήσεις πώς ή εκκλησία μέ νουθεσίες πάντοτε επιχείρησε νά 
άποτρέ\1>η τούς χωρικούς τής επαρχίας νά έγκαταλείψουν τό έθιμό τους. Είχε 
μεταχειρισθή και απειλές. Τίποτε δμως δεν κατίσχυσε νά χαθή τό έθιμο πού 
τούς παραδόθηκε από τούς προαιώνιους προγόνους και ή παράδοση υπήρξε 
τόσο ισχυρή καί δυνατή. Οΐ μ ητροπολιτάδες, άλλοι μέ τό καλό κι άλλοι μέ 
τό κακό, νουθετώντας ή απειλώντας άπέτυχαν κι άφήκαν τ'ις πιέσεις κι επέ
τρεψαν νά συμμετάσχη κι’ δ κλήρος διαβάζοντας στή θυσία ταύρου τήν ευχή 
γιά τό κουρμπάν 1 2 3).

Ό  Δεληγιάννης Β. διδάσκαλος περισυλλέγοντας επιτόπια πληροφορίες 
γιά τό έθιμο κατέγραψε τά εξής από τό στόμα τοΰ λαοΰ γιά τις ενέργειες 
τής Εκκλησίας s) στο ’Αρχείο Θράκης.

1. «Μιά φορά ήρτε ό δεσπότης απ’ τή Σωζόπολη γιά νά μποδίξη αυτά 
τά πράματα και έβαλε γυναικήτικα ροΰχα, στο κεφάλι μαγουλίκα μαγναδέ- 
νια και στή μέση τάσια ασημένια (ζόίνη) κέκατσε στο παραθΰρ’ και λόγιαζε 
(έγλεπε) τ’ ’Αναστενάρια πού χορεύασι πά στή στιά.Ό μουχτάρης τή χωριοΰ 
πού ήάαν κοάά του τον έρώτησε : «Τί λές, γέροντα, γι’ αυτά πού λογιάζεις»; 
«Τί νά σάς πώς, παιδιά, δ,τι θέλτε κάντε, δεν μπορώ νά σάς πώ καντίποτα».

2. 'Υπήρχε ή πρόληψη μάλιστα πώς δποιος έβίαζε ή παρημπόδιζε τήν 
τέλεση τών αναστεναριών κάτι θά πάθαινε. «Έμενα, διηγείται ό Γεώργιος 
Παπάδος (σ. 130, Ε ' τ.), δ πατέρας μου εϊταν παπάς. Πριν 51 χρόνια εγώ 
δταν ήμουν βυζανιάρικο παιδί ενός χρόνου, Θέλοντας νά πάψη τό κακό αυτό, 
έκρυψε τις εικόνες κάτω από τό προσκυνητάρι τής εκκλησίας μας, πού είχε 
ένα ντουλαπάκι. "Οταν τή χρονιά εκείνη θέλησαν πάλιν τ’ αναστενάρια νά 
κάνουν τά συνηθισμένα, πήγαν νά παραλάβουν τά εικονίσματα άπ’ τήν έκ- 
κλησιά, αλλά δέν τά βρήκαν στή θέση τους. Ρωτοΰν τον πατέρα μου, αλλά 
εκείνος τούς απάντησε δτι δέν ξέρει τί γίνηκαν. Στά υστερνά τοΰ λέγουν : 
«Έ ! παπά, είναι περιττό νά μάς κουράζης1 εμείς ξέρουμε ποΰ τά έκρυψες».

1) ΙΙερί άναστεναρίων. Ά ν. Χουρμουζ·.άδΓ);, σελ. 3.
2) Ά ρχ. Θρ. Θησ. Τόμ. Ε'. σ. 140. , ,
3) Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ε', σελ. 130 κ.έ. 3 ’Ανέκδοτα.
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Και τράβηξαν προς το προσκυνητάρι. ‘Άνοιξαν τό νιουλαπάκι και τά βρή
καν μέσα εκεί. Δεν πέρασε πολύς καιρός και δ πατέρας μου μέ την μητέρα 
μου τρελλάθηκαν !»

3. «Ό  Κυριάκος Δούντας δάες έγινε επίτροπος της εκκλησίας στα 1908 
θέλησε νά μποδίζει νά χορεύουν τ’ αναστενάρια και τ’ αναστενάρια δεν χο- 
ρεύγασι πιά. 'Ύστερα από καμπόσα χρόνια στα 1917 πούγιναμ’ ματζήρδες 
(πρόσφυγες) και ηρταμε στη Θεσσαλονίκη, πεθάνασι τά πένάε κορίτσια (Ιου 
ούλα καταποδιαστά. Καί οΐ χωριανοί μας ύστερα εΐπασι πού άόν ηύρε ή 
αμαρτία, γιατί μπόδιζε τ’ αναστενάρια νά μη χορεύγουσι άπά στη στιά».

4. «Μιά φορά πούγήρτε δ δεσπότης (Παρθένιος Σωζοαγαδουπόλεως) 
πού γείχε da παγορεμένα τάναστενάρια, γεΐδε άους πού χόρευγάσι κρυφά πέ 
πάνω σέ ένα σπίτι. Τό πουρνό φοΰγιαξέ άους, γιατί έκανασ’ τάάέτι πού γείχε 
παγορεμένο. Κείνοι γείπασι δτι δεν έκανάσι καντίποτες. Ό  δεσπότης γείπε 
άους νά βγάλουν τά παπούτσια άους Λόγιασε καί γεΐδε τά ποδάρια άους 
πού δένε γήάανε ψημένα πέ τη στιά. Τότε άφισέ άους νά κάνουν τάνεστενά- 
ριά άους δπως θέλουσι» ’)·

"Ωστε βλέπουμε δτι δεν μένει ατιμώρητη η προσπάθεια νά εμποδι- 
στούν καί νά μη γίνουν τ’ αναστενάρια.

Ό  Χουρμουζιάδης στο βιβλιαράκι του σ. 18 βεβαιώνει τά έξης: «ΓΙολ- 
λάκις δέ δεινούς διωγμούς παρά των κατά καιρούς αρχιερέων αϊ τοιαΰται ει
κόνες ώσπερ είδωλά τινα λατρευόμενα, ύπέστησαν, καί δ πέλεκυς βαρύς κατ’ 
αυτών έπέπεσε καί εις τό πυρ παρεδόθησαν, κατά την βεβαίωσιν τού τεπανιερ. 
πάλαι μέν ποτέ Σωζοαγαθουπόλεως, ήδη δέ πρώην Λαρίσσης κ. Δωροθέου 
καί τού πρώην Σωζοπόλεως κ. Προκοπίου καί τού έν μακαρία τη λήξει γε- 
νομένου πρώην Βιζύης, κυρού Ματθαίου, δστις καί μάστιξι πολλάκις, καί 
αυτός ίδίφ στόματι ήμΐν ώμολόγησε τα ’Αναστενάρια έφιλοφρονήσατο, άλλ’ δ 
διωγμός, ως αείποτε, αντί τού καταπαύσαι την πρόληψιν έτι μάλλον αυτήν 
επέτεινε καί βαδύρριζον καί ισχυροτέραν κατέστησε». Καί συμπληρώνει ευ
χόμενος ως έξης : «’Εναπόκειται δέ τή φιλοστοργία τής μητρός εκκλησίας 
ΐνα περί τού φοοτισμού καί τής ψυχικής σωτηρίας καί των ταλαιπώρων τού
των τέκνων αυτής φροντίση των εν βαθεΐ σκότφ ήδη διαπορευομένων» 3). 1 2

1) Βλ. ‘Αρχ. Θρ. τ. Ε' σ. 139. Και τώρα ό δεσπότης Σερρών τούς πήρε τις 
εικόνες καί τούς τις δίνει μόνο στίς 21 Μαΐου. Καί τούτο, κατά βεβαίωση τού κ. 
Τανάγρα, γιατί βλάπτει τούς παπάδες στα τυχερά τους. Οί αναστενάρηδες θερα
πεύουν άρρωστους, γιατρεύουν ζώα, αποδιώχνουν κακά δαιμόνια κλπ. καί αμεί
βονται. Αυτές οί αμοιβές ήταν πρώτα τών παπάδων.

2) Ό  Θράξ νομάρχης Σερρών κ. Τσελίκας έρωτηθείς άπό μένα τον ΐδιο πώς 
πήγαν τάναστενάρια (1950 Μάιος), περιφρονητικά μοΰ είπε δτι θά προσπαθήση 
νά τάπαγορεύση γιά τό προσεχές έτος 1951, γιατί είναι αίσχος. “Ωστε καί σήμερα 
ετοιμάζονται διώχτες τού εθίμου.’Αλλά πρέπει ν’ άφεθή νά γίνεται αυθόρμητο καί 
πλημμυρισμένο άπό τό μυστικισμό του πού είναι καί τό κύριο χαρακτηριστικό.
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Ό  δέ Δ. Πετρόπουλος (στον ίδιο τόμο Ε', σελ. 136) μας δίνει από 
προφορικές ερμηνείες την προέλευση της λέξεως και τη σημασία λέγοντας : 
«Οί Κωστηλήδες τά ονομάζουν Αναστενάρια, άνεστενάρια και νεστενάρια. 
Επίσης λέει Αναστενάρης, άνεστενάρης καί νεστενάρης. Μερικοί από αυ
τούς συνδέουν τη λέξη μέ το ρήμα άνασταίνω—ομαι, επειδή οΐ αναστενάρη
δες επηδοΰσαν (άνεσταίνοντο) επάνω στη φωτιά. Μέ τον δρο Αναστενάρια 
ονομάζουν και την δλη τελετή και τούς αναστενάρηδες» ‘).

Ό  Χορμουζιάδης λέγει : «Αναστενάρια μέν ή ’Αναστενάρης (δ ’Ανα
στενάρης, ή Άναστενάρα, τό Άναστενάρι ή Νεστενάρι) εκ των επιφωνημά
των έχ, έχ, ούχ, ούχ, ΐχ, ΐχ άπερ επιφωνοΰσι χορεύοντα ίσως έπικέκληταΓ 
θεόληπτοι δέ ή μάλλον οίστροπλήγες γίνονται άλλοι άλλοτ’ εν άλλφ χωρίφ 
εις ή δυο ή καί τρεΤς ενίοτε» 2).

Παραθέτω εδώ μια περιγραφή αυτούσια Κωστηλή πού αποτελεί φω
τεινή δεσμίδα για τό ζήτημά μας3) : «Στο Κωστή γειχε πολλά αγιάσματα *) 
(ονομασία αγιασμάτων). Πέ τό νερό πέ τάγιάσματα περιχιούάου ό κόσμος 
και γιάνισκάσι τά βουζουνικά, γοί θέρμες κι άλλες άρρώστειες. Τ’ "Αϊ-Θα
νάση τό μεγάλο μήνα πέ βραδύς στις δεκαφτά... Στις δυο τού Μάη πάλε 
κόσμος πολύς, γυναίκες, παιδιά, κορίτσια, άάροι πηγαίναμε στ’ άγιάσμα πέ 
τις λύρες, τις °:άϊάες καί τά άαβούλια 5ροστέ. Τά Νεστενάρια κρατούσασι τις 
Χάρες (εικόνες) τ’ άγι - Κωνσταντίνου καί τής άγια-Ελένης στά χέρια πέ τό 
μανίκι. Γείχασι μανίκι γοΐ Χάρες, πού έβανάμε do μέσα στις «Θήκες» πού 
γήάου σά φηκάρια μέσ’ τήν εκκλησία, καί κουδούνια μικρά. Γείχασι καί 
στόλιση καλή γοί Χάρες καποτεινή χρυσή κι ασημένια. Τά στορίσματα γή- 
άανε πολύ παλιά, γιατί καί τάάέτι γήάου πολύ παλιό, πέ τά καποτεινά τά 
χρόνια και τά ψηφιά πού γήάανε πά στά στορίσματα, γήάανε καποτεινά καί 
δέ μπορούσανε νά τά διαβάσου. Γήάανε οί Χάρες γούλες χωριαγκιές καί 
γήφερνάσι άες πάλι στον εκκλησιά οί νεστενάρηδες δάες άλά μπιτίσει τό πα
νηγύρι» ®). Μιά άλλη περιγραφή από συλλογή τού Δεληγιάννη λέγει τά εξής :

«Γύρω στο Κωστή είχαμε στά κουριά (δάση) πολλά αγιάσματα. Κάθε 
ενα περιβάλλουνταν από έκταση 7 —8 στρέμματα. 'Αγιάσματα είχαμε α) τ'Α- 
γι-Κωνσταντίνου, β) τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, γ) τού 'Αγιπαάελεήμονα, δ) 1

1) Παλαιότερες χρήσεις τής λέξεως στη σύνοψη χρονική ανωνύμου (ΣάΘα 
μεσ. βιβλ. 7 τ. σημ. 361) καί Du Cange Glosarium ad scriptores mediae et in- 
fimae Graecitatis στή σχετική λέξη.

2) Για τήν ετυμολογική και σημασιολογική προέλευση τής λέξεως αναστενά
ρια μπορεί ό αναγνώστης νά δή τά ετυμολογικά καί οη μασιό λογικά τοϋ Δ. Γεωρ- 
γακα Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ' σ. 40—42.

3) Βλ. Άρχ. Θρ. τ. Ε' ο. 137—38.
4) Γιά τ’ αγιάσματα Θράκης βλ. Θρακικά τόμ. ΙΗ' σ. 219—290 Ελπινίκης 

Σταμ. Σαραντή.
Β) Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ε' σ, 138,
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τής άγιας Παρασκευής, ε) του άγι-Λιά και στ) τοΰ αγίου Ίωάννου του Προ
δρόμου, πού γιόρταζε στις 24 Ιουνίου. Τό τελευταίο βρισκόταν σέ μέρος 
γεμάτο βράχια και άδεντρο. Οΐ γύρω εκτάσεις των αγιασμάτων ήταν φραγμέ
νες μέ χοντρά παλούκια πλεγμένα με χοντρά επίσης «1)λ.όκια». Κέπειδή οΐ 
ξύλινοι αυτοί φράχτες σάπιζαν, συνείθιζαν οΐ χωρικοί μας κάθε 3 —4 χρό
νια νά τούς ανανεώνουν. Αυτούς λοιπόν τούς παλιούς πλοκοΰς, πού μπορού
σαν νά γίνουν 6 — 7 αμάξια ξύλα, τούς κουβαλούσαν κατά Μάϊο στην πλα
τεία τού χωριού και τούς άπλωναν δπως τά δεμάτια στ’ αλώνι» ’). (Βλ. Δε- 
ληγιάννη Β. Άρχ. Θρ. Θησ. Ε' τ. σ. 129—130).

Ό  Χουρμουζιάδης μάς δίδει μιά ειδυλλιακή περιγραφή της περιοχής 
των αναστεναριών1 2) § 3. «Παρά την Θρακικην παραλίαν τού Εύξείνου Πόν
του, αΐ ελληνίδες πόλεις Μήδεια, Άγαθούπολις, Βασιλικός, Σωζούπολις, 
Άγχίαλος, Πύργος και Μεσημβρία περιΐστανται, χορόν τινα έρρυθμον προς 
τον φλοίσβον των κυμάτων τού Πόντου συγκροτούσαι. Μεσογειότερον δετής 
Άγαθουπόλεως, βαθεϊα και μακρά και χλοερά κοιλάς άναπέπταται, ένθεν 
και ενθεν ύφ’ υψηλών όρέων περιπεφραγμένη. Ποταμοί δέ δύο από τών 
Εκατέρωθεν υπωρειών καταρρέοντες, την κοιλάδα ποτίζουσιν και μεσοποτα
μίαν τερπνήν άποτελούντες, είς τον Εύξεινον Πόντον εκβάλλουσιν, ό μεν εις 
παράλιον χωρίον Ρέσβι, έξ οΰ και έπικέκληται, ο δ’ εις τό Γαλαζάκι νοτιώ- 
τερον, πλησίον τής Άγαθουπόλεως. Χωρία δέ παραποτάμια καί εν ταϊς ύπω- 
ρείαις διεσπαρμένα εΐσί, μικρόν άλλήλων άπέχοντα, ών οΐ κάτοικοι, οΐ μέν 
έκ τής γεωργίας, οΐ δέ έκ τής κτηνοτροφίας, οΐ δέ πλεϊστοι εκ τής ξυλείας 
τον βίον πορίζονται1 ολίγοι δέ τινες άνθρακεΤς εΐσι. Διά τό πανταχόθεν άπό- 
κλειστον τής χώρας, ή μετά τών πέριξ επιμιξία δύσκολος και εκ τούτου Τυ
φλή επαρχία έπικέκληται (Κιόρ-Καζά).

« Ή  δέ φύσις ενταύθα τό μέν έαρ προσμειδιά ιλαρά και χαρίεσσα1 
δρη κατάσκια, δένδρα ουρανομήκη, πηγαί κρυστάλλινοι, χλόη ανθηρά, λήια 
κυματίζοντα, ποταμοί ήρέμα χά διαυγή αυτών ρείθρα κυλίοντες καί ποικιλαν- 
θής πέπλος τήν κοιλάδα κατακοσμών άτασαν" ένθα, πή μέν ποιμνίων οΐ άρ- 
νες χαριέστατα προς τον αυλόν τών ποιμένων καί τήν μελωδίαν τών κωδώ
νων τών εαυτών μητέρων περιπηδώσι, πή δέ πώλοι βαθυχαΐται καί αγέρω
χοι εύάρεστον τή ακοή χρεμετίζουσι καί οοσπερ σταδιοδρόμοι τινές έπιχαρί- 
τως τήν πεδιάδα διατρέχουσι. Τον δέ χειμώνα τό μεγαλεϊον τής φύσεως λίαν 
μεγαλοπρεπές αναπτύσσεται' δρη χιονοικεπή καί ύψικάρηνα, ώσπερ πολιοί 
τινες καί σοβαροί γέροντες, περικάθηνται, άνεμοι αγρίως μυκώμενοι, χειμών 
βαρύς καί παγετώδης, σινδών κατάλευκος τό παν έπικαλύπτουσα καί ποτα
μοί θολοί, ορμητικοί καί μετά πατάγου κατερχόμενοι1 τοΐς δ’ εΐς τήν παρα

1) Περιγραφή άγιασμοϋ βλ. Ε’ τ. "Αρχ. Θρ, Θησ. σ. 138 — 139.
2) Περί αναστεναριών κλπ. σ. 4 κ. έξ..
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λίαν καταβαίνουσι θάλασσα άγρια και εχήεσσα, μανιωδώς κατά των βράχιον 
τά ώσπερ τινό ορη άνυψούμενα κύματα συντρίβουσα. Τό δ5 εκπληκτικόν 
τούτο της φύσεως θέαμα την φαντασίαν των κατοίκων καταπλήττει και εν 
τή έκπλήξει και έκτάσει τής ψυχής αυτών, οϊστροπλήγες γινόμενοι, τά τε ούχ 
ορατά όρώσι καί τά ούχί ακουστά άκοΰουσι και τό νευρικόν αυτών σύστημα 
συνταράσσεται και άναστενάρια γίνονται».

Έ τσι εξηγεί ό σοφός καθηγητής τά νευρικά φαινόμενα πού κατέχουν 
τούς ανθρώπους αυτούς ώστε νά βλέπουν τά αόρατα κα'ι τά ούχί ακουστά νά- 
κούν. "Αλλά προβάλλει προς τούτο και την παχηλή άμάθειά τους ώς ένα 
λόγο γιά την διατήρηση τών εθίμων τους. Και συμπληρώνει:

§ 4 «Τό δε διά τε τό .πενιχρόν τού πόρου και τό άπόκεντρον τού τό
που επικρατούν βαθύ σκότος τής παχυλωτάτης άμαθείας θαυμασίως εις την 
μέχρι τούδε διατήρησιν πολλών εθίμων τής ελληνικής μυθολογίας συνετέλεσε, 
και δή και τής τελετής τών οργίων τού Διονύσου, έκχριστιανισθείσης μέν καί 
άλλοίαν τινά μορφήν λαβούσης, φύσιν δέ αυτήν διαφυλαξάσης, ώς εκ τών 
επομένων κατάδηλον γενήσεται».

Ή  δέ χωρογραφία έχει ώς εξής: § 5)«’Επί τών εκβολών τών ποταμών 
Ρέσβι καί Βελέκα, πλησίον τής Άγαθουπόλεως, τά χωρία Ρέσβι καί Γαλα- 
ξάκι κεΐνται ολίγον απ’ άλλήλων άπέχοντα' καί τό μέν περί τάς εξήκοντα, τό 
δέ περί τάς εϊκοσιν οικίας έχοντα. Τούτων δέ δυτικώτερον, επί τριών λό
φων, άποτελούντων τρίγωνον, επικάθηνται τό Προδίβον ή ΓΤροδίλαβον οι
κίας περιέχον περί τάς εκατόν καί είκοσι καί δύο ώρας άπέχον τής Άγαθου- 
πόλεως’ μίαν δέ καί ήμίσειαν ώραν περίπου δυτικώτερον τούτου, τό Κωστή > 
χωρίον παραποτάμιον καί εξ εκατόν καί όγδοήκοντα οικιών συνιστάμενον’ 
πρύς μεσημβρίαν δέ τούτου δύο ώρας μακράν, τό Πυργόπλον (Μικρός Πύρ
γος). Έ ν  άπασι δέ τοΐς χωρίοις τούτοις τήν Ελληνικήν γλώσσαν λαλούσι, 
κατ’ ιδιάζουσαν προφοράν, εν παρατεταμένη φωνή, καί πλείστας άρχαιοτά- 
τας λέξεις διασώζουσαν' οί,ον έγέρθηκα, χείμαρρος, κήπος, ρυάκι, παστός, 
πεδιάδα κ.τ.λ.1)· Βορειότερον δέ τού Κωστή μίαν ώραν, κεΐται τό Βούλγαρι, 
χωρίον βου?ιγαρικόν, εξ εκατόν καί εϊκοσιν οικιών συνιστάμενον' τούτου δέ 
μίαν ώραν δυτικώτερον, κειται τό Μούρτσοβον, οικίας περιέχον όγδοήκοντα ° 
καί τούτου μίαν ώραν μεσημβρινώτερον, επί λόφου κεΐται τό Γραμματικό- 
βον, βουλγαρικόν ώσαύτως χωρίον, εξ οικιών εκατόν καί πεντήκοντα συνι- 
στάμενον. Έ ν  δέ τοΐς τρισί τούτοις χιυρίοις ή Βουλ,γαρική γλώσσα λαλεΐται 
και εκ τών γειτόνων μόνον αΐ έλληνικαί προλήψεις μετεδόθησαν, ούχί δέ καί 
ή γλώσσα, διότι ουδενί ουδέποτε ή έξελλήνισις επήλθεν, ούτε τής Άνατ. ’Ορ
θοδόξου Εκκλησίας τήν διδασκαλίαν τού Ευαγγελίου μεταδιδούσης καί πόρρω 
τούς κοσμικούς σκοπούς έπιδκόκοντος φιλετισμού άπεχούσης» 1 2).

1 ) Βλ. Δ. Πετροπούλου. Λαογρσφικά Κωστή, Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ.
2) ’Αδίκως μάς κατηγορούν oi Βούλγαροι δτΓ εξελληνίσαμε τούς πληθυ·
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’Από τά χωρία αυτά πού παραθέτει δ Χουρμουζιάδης, άλλα γιορτά
ζουν τού 'Αγίου Κωνσταντίνου άλλα τού ‘Αγιπαντελεήμονα κι’ άλλα τού προ
φήτη Ήλία χΓ άλλα στο γενέσιον τής Θεοτόκου 8 Σ)βρίου. Οΐ εορτές των 
αναστεναριών είχαν διάφορα στάδια. Τά προεόρτια τού 'Αγίου Κων)τίνου 
γιορτάζονταν στο Κωστή, πού πάντοτε προεξήρχαν στις γιορτές δπου υπήρχε 
εκκλησία στδνομά του κι’ άγιασμα. Τάγιάσματα γνωρίζουμε ποια σημασία 
είχαν στη Θράκη ’) και πόσο δ λαός τιμούσε τά νερά των αγιασμάτων και 
πώς ταξίδευαν τρία ημερονύκτια νά παν λ. χ. στο άγιασμα τής 'Αγ. Τριάδος 
στην ϊδια περιοχή των αναστεναριών, πού έσταζε τό βυζί τής Παναγίας. 
’Από τάγίασμα ?νθΐπύν άρχιζαν.Ό  δε Χουρμουζιάδης μάς λέγει: «Τη δευτέρςτ 
Μαΐου, περί τό δειλινόν, αί γυναίκες και αΐ παρθένοι, καθαρά ένδεδυμέναι, 
λαβούσαι την εικόνα τού άγιου Κων)τίνου 2) εξέρχονται μετά θυμιαμάτων και 
λαμπάδων εις τό τού χωρίου άγιασμα, περιπεφραγμένον και ύψηλοΐς δέν
δρο ις κατάσκιον, ένθα και περίπτερον φχοδόμηται. ’Από δέ των χόρτων και 
τής άμμου αυτό καθαρίσασαι και τον φράκτην επιδιορθώσασαι, τάς λαμπά
δας άνάπτουσι, θυμιώσι, νίπτονται και χρήματά τινα εν τη ιερά πηγή ρί- 
πτουσιν' έπειτα δέ χορόν συγκροτήσασαι και τοΐς συνήθεσιν άσμασιν χορεύ- 
σασαι, έν πομπή ο’ίκαδε έπιστρέφουσιν' από δέ ταύτης τής ημέρας μέχρι τής 
μνήμης τού άγιου, δ χορός καθ’ έκάστην εξακολουθεί προς εσπέραν».

Ό  Δ. Πετρόπουλος από τό στόμα τού λαού περισυνέλεξε τις εξής 
πληροφορίες ®) : «Στις δυο τού Μάη πάλε κόσμος πολύς, γυναίκες, παιδιά, 
κορίτσια, άάροι πήγαινάμε στάγιάσμα πέ τις λύρες, τις γκάιντες και τά ντα
βούλια μπροστέ. Τά νεστενάρια κρατούσασι τις χάρες (εικόνες) τ'Αγικωνσταν- 
τίνου και τής "Αγια· Λένης στά χέρια πέ τό μανίκι... Στ’ άγιάσματα πού 
πήγαινάμε, πάστρευγάμε τό ντόπο πέ τά χορτάρια και την άμδη. Χαλνούσαμε 
τά παλιά τά ξύλα, γιατί γήντανε σαπισμένα κι’ έφραζάμε da τάγιάσματα 
πέ τά καινούργια μπλόκια. Νίβγανται οΐ άνθρωποι πέ τό νερό πέ τ’ άγιά
σματα, ήφινά σι πέ κανένα μεταλλικό, έναφτάμε λαμπάδες και γυρίζαμε στά 
σπίτια. Τά παλιά τά ξύλα πέ τά φράγματα κουβανιούσαμέ da στ’ άλάνι, γιά * 1
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σμοΰς των στη Θράκη. Ό  Μυρτ. Άποστολίδης άπέκρουσεν επιστημονικότατα τον 
αστήρικτο τους Ισχυρισμό. Ό  Θεριανός μαστιγώνει τό Πατριαρχείο για την άσύ 
γνωστή αυτή αμέλεια.

1) Βλ. Έλπ. Σταμ. Σαραντή Θρακικά τ. ΙΗ' τάγιάσματα.
2 ) Γιά τή χρησιμοποίηση τών εικόνων τοΰ αγίου Κωνσταντίνου στο χορό 

τής φωτιάς, μπορούμε νά ποΰμε πώς ό Κων)τϊνος ό Μέγας, πού άνακηρύχθηκε 
άγιος, ύπήρξεν ό αληθινός σωτήρας τοΰ χριστιανισμού και χωρίς αυτόν ζήτημα εί
ναι άν θά κατόρθωνε νά καταπνίξη την παλιά θρησκεία καί νά άπλωθή τόσο 
πολύ στόν κόσμο ή χριστιανωσύνη. Γιαυτό οΐ αναστενάρηδες διπλά τιμούν τδνομά 
του, δπως καί τής Ελένης καί τό δίνουν βαφτίζοντας τά παιδιά τους. "Ετσι καί 
τό χωριό τους στις Σέρρες ώνομάσθηκε 'Αγία Ελένη.

3) Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. Ε' σ. 138.
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να νάψουμε τ'ις στιές για τό χορό στή μνήμη τή ά/ιου». "Ωστε μαθαίνουμε 
εδώ πολύτιμη πληοοφορία πώ: ή πυροβασία γινότανε μέ τα ξυλά τά σάπια 
πού έφερναν από τάγιάσματα. Ό  Χουρμουζιάδης ώς εξής περιγράφει τη με- 
ταιρορά του; : «Κατά την παραμονήν δέ μάλιστα, άπαντες οι εις εργασίαν 
άποδημούντες, εις τό χωοίον συντρέχουσιν οΐ μέν έπ'ι των ώμων, οΐ δ’ έπ'ι 
των υποζυγίων, οί δέ έφ3 αμαξών ξυλά φέροντες και σωρόν μ8γαν άποτε- 
λοΰντες». Βλέπουμε ακόμα κι’ άλλες πληροφορίες. Πώς οΐ παπάδες «έψαλνάσι 
αγιασμό», πώς τά νεστενάρια μοίραζαν λαμπάδες, θυμίαμα, πώς τάνεστενά" 
ρια κάθε χωριού στέκονταν ξεχωριστά, δπου πλησίαζε ό λαός για νά προ* 
σκυνήση τά «κονίσματα» και πώς γίνονταν σφαγή αρνιών κι’ ακολουθούσε 
γλέντι και χορός από άντρες μαζί και γυναίκες πού κρατούσαν, άσπρα μαν
τήλια, πηγαίνοντας δεξιά—ζερβά καί πώς «φώναζάσι έχ, έχ, έχ, γίχ, γίχ, γίχ, 
και πώς πάνω στο χορό κυρίως φιλούσαν τις εικόνες (Χάρες). Και πώς ακόμα 
τό πανόμοιο και πανάρχαιο έθιμο της άποχωρήσεως στά βουνά τά γύρω δεν 
εΐιαν ψέμα. «°Οάες άλα τρανέψη ό χορός πολλοί πέ τη χαρά άους χώριζάσι 
και διάβαινάσι στά βουνά λόϋρα και γλέντιζάσι κεΐ ‘) και πώς πολλοί δάες 
χορεΰγασι έγκαλοϋαι άους ή εικόνα, έπιανε άους ό άγιος και γίνανάαι οΐ 
καινούργοι νεστενάρηδες άμα γήθελέ do και ό άρχινεστενάρης. Γούλοι γή- 
θανε κεΐ και θυμιάζασί άους και κείνοι σαν τρελλοΐ πέ τη χαρά άους διάβαι- 
νάσι στά βουνά».

Την παραμονή της μνήμης τού 'Αγίου από βραδύς μαζεύονταν δ κό
σμος εξω από τό σπίτι τάρχινεστενάρη, έπαιρνε τις Χάρες και τις έδινε στά 
αναστενάρια. «Γυρίζάμε γούλο τό χωριό, προσθέτει τού λαού τό στόμα. Στο 
μεγάάνι γείάανε πολλά ξύλα πέ τά φράγματα, έναφτάμε μεγάλες σπές και χό- 
ρευγάσι πά στις στιές τά νεστενάρια. Περνούσασι κα'ι πάλε γήριανάαι πά στη 
στιά ώς μισή ώρα καθείνας a), έχ, έχ, έχ, γίχ, γίχ, γίχ φοόναζάσι και γούλο 
χόρευγάσι». 'Η αυθυποβολή πάνιο)ς είναι πού έξασκεΐ πάνω στάναστενάρια 
την τέτοια αντίσταση τών ποδιών τους, ώστε νά δημιουργεΐται ή λεγομένη 
«άκα'ία», πού θά μελετήσουμε παρακάτω. 1 2

1) Κοιτά τόν αποχωρισμό αύτό στά γύρω δάση κατά πληροφορίες πολλών 
καί ιδίως άντιαναστενάρηδων έγίνονταν πολλά οργιά.Εννοείται δτι τούτο τό απο
κρούουν μέ αγανάκτηση οί πιστοί οπαδοί τών αναστεναριών.

2) ΟΙ πληροφορίες πού δίνουν οί Κωστιανοΐ, γράφει ό κ. Πετρόπουλος σε 
σημείωση, γιά τή διάρκεια τού χορού επάνω στη φωτιά ποικίλουν. Πάντα υπάρ
χει ή υπερβολή στις δηλώσεις αυτού τού είδους. Μερικοί μάς πληροφορούν, δτι 
υπήρξαν αναστενάρηδες πού άπό τό μεγάλο τους ενθουσιασμό επάνω στο κορύφωμα 
της έκστάσεως έμενον τελείως άτρωτοι άπό τή φωτιά καί έχόρευαν μανιακά αρ
κετόν καιρό. "Οταν έβλεπαν νά έλαττοόνεται ή φωτιά διεμαρτΰρονταν καί φώναζαν 
νά τούς ρίξουν καί άλλα ξύλα γιά νά τήν ενισχύσουν. 'Υπάρχουν καί δύσπιστοι κέ- 
χουν τή γνώμη δτι άπό τό χορό τής φωτιάς δέ  ̂ λείπει ή απάτη. (Βλ. σ· 139 τ, 
Ε' Ά ρχ. Θρ. Θησ. τή γνώμη Δανιηλίδη άντιαναστενάρη).
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' Η  τα υροϋ 'νο ία ,  τό παλαιότατο τούτο έθιμο 'εΐταν αναπόσπαστο μέ. 
ρος των τελετών του εθίμου. ’Ιδού πώς γίνονταν ή ταυροθυσία κατ’ αφή. 
γηση σύντομη, άλλα περιεκτική άπό συγχωριανό τών αναστενάρηδων—άντια- 
ναστενάρη μάλιστα : «Την άλλη μέρα μνήμη τού "Αϊου, άμ’ άλα σχολάσει ή 
εκκλησία, δ παπάς, 6 άρχιαναστενάρης πέ την εικόνα στο χέρ’ άου κι’ άλλος 
κόσμος, πήγαινάσι στ’ άγιασμα κι’ δ παπάς έψελν’ αγιασμό. Γυστερα γήφερ- 
νάσι την εικόνα πάλε στην εκκλησία. Γείχαμε τριά μπικάδια ‘) Τό ένα ή τά 
δυο γήάανε χάρισμα πέ κανένα χριστιανό. 'Ένα άγοράζασι οϊ νεστενάρη- 
δες πέ τη γκάσα (ταμείο) τή νεστενάρικη. Στη νεστενάρικη κάσα γοί ίδιοι ο1· 
νεστενάρηδες, πού έκανάσι όπως γήθελάσι τις επίτροποι τής εκκλησίας, γή- 
τανε επιτροπή. Τά μπικάδια γυραζάσι da πέ τον ’Απρίλη κι’ έβοσκέ-da δ 
άγελάρης πέ κεί πού γόραζά da. ’Έπρεπε νά έναι τριώ, πέdε ή εφτά χρονώ, 
μονό νούμερο κι’ δχι ζυγό, γιατί άμα γήάανε ζυγό δένε δέχονταν δ άγιος. 
Μνιά φορά πού ένας χωριανός χάρισε μπικάδι πέ ζυγό νούμερο, δένε δέχκε 
do δ άγιος. Στέκουάου γούλο άγριο και δώκασέ do πίσω τό μπικάδι. Γή- 
φερνάμε τά μπικάδια πέ την άγέλη τή μπαραμονή τής μνήμης τού άγιου πέ 
τά νταβούλια καί τις γκάιντες. Γήτανε άγρια τά μπικάδια, άλλ’ αύτήννα τήν 
ήμέρα γήρκανται ήσυχα (άπό θεία χάρη). Έδενά da πέ τό χαλκά τής έκλη- 
σιάς. "Αμ’ άλά μπιτήση δ αγιασμός γυστερα πέ τήν εκκλησία, δ παπάς δια
βάζοντας τήν ευχή τής θυσίας βλογούσε τά μπικάδια κι δ άρχιαναστενάρης 
πέ τό τσεκούρι έσφαζέ άα.Έκοφτά με τό κργιάς έκαναμέ do μοίρες 1 2 3) εβανά 
με do σέ κούφες μέσα καί μοίραζάμε do στά σπίτια γούλα τή χωριού άψητα 
και καθανείνας γήπαιρνε κέβραζέ do. "Οσοι δένε γήπαιρνάσι κργιάς τον ένα 
χρόνο, άμα δέν έφτανε, γήπαιρνάσι τον άλλονα. Πέ do ga9iva πού έδινά σι 
τή μοίρα άου τό κργιάς γήπαιρνάσι δτι γειχε ευχαρίστηση νά δώση γιά άή 
gdoa τή νεστενάρικουκονακιού. Στις τσορμπατζήδες έδινάμε μεγαλύτερη 
μοίρα. Οί νεστενάρηδες κρατούσασι κργιάς και γιά τό δικό άους τό κονάκι 
τό νεστενάρικο, πού έτρωγάσι γούλ’ μαζί πέ τ'ις νεστενάρισσες “)».

Ό πω ς βλέπουμε ή θυσία εΐταν συνυφασμένη άπαραίτητα μέ τήν τε
λετή κι’ άναπόσπαστη άπό τήν ό'λη γιορτή. Γινότανε μδλους τούς καθιερω
μένους κανόνες, πού ή παράβασή τους δέν εΐταν δεχτή άπό τον άγιο.

Γιά τήν ταυροθυσία έχουμε και τις έξης άπό αλλού — τήν πρώτη 
πηγή—πληροφορίες. Ό  Χουρμουζιάδης μάς πληροφορεί τά παρακάτω: «Ό

1) Βλ. Γεωργακά Δ. ετυμολογικά καί σημασιολογικά ϋίκος—binaSi (’AqZ· 
Θρ. Θησ. ΙΒ' σ. 40—42). Ό  Κ. Ρωμαίος ετυμολογεί άπό τό διίγά. Ό  Γεωργακάς 
απορρίπτει τήν ετυμολογία καί τό παράγει άπό τό πρωτότυπο binog καί binag (Μα
κεδονία Μπλάτσι οί bicus). Βλ. *Αρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ' σ. 43.

2) Ε' τ. Άρχ. Θρ. Θησ. σ. 140.
3) Βλ. Περιγραφή τομ. Ε 'Ά ρ χ . Θρ. Θησ. σ. 138—140. — Βλ. καί Λαογρα- 

φικά Κωστή Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Τ' σ. 225 καί έξ.
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δέ άρχιαναστενάρης έκ των ιερών χρημάτων ταύρον τριετή, τέλειον (άνευ- 
νούχιστον προς θυσίαν αγοράζει' την δέ παραμονήν τής εορτής, έκ τής οι
κίας του άρχιαναστενάρου πομπή προηγείται παιανίζουσα' άνδρες δέ, θυ
μιατήρια κρατούντες, άφθόνως θυμιώσι τα "Αναστενάρια, κρατούντα τάς 
επαργυρωμένος και κεχρυσωμένας εικόνας, τούς κωδωνοφόρους ερυθρούς 
έπενδύτας φοροΰσας, και ενθουσιώδους χορεΰοντα καί άλαλάζοντα' ό δέ λαός 
πάνδημε! ακολουθεί, άγαλλόμενος. Οΰτω δέ τού χωρίου έξελθόντες, καί τόν 
ιερόν ταύρον παραλαβόντες, εις τόν ναόν άγουσι καί όπισθεν τού ιερού βή
ματος τούτον προσδένουσιν έν κρίκοις προσηλωμένοις εξεπίτηδες *)■ Έκεΐ δέ 
καί πάντας τούς ύπ" αυτών τεταγμένους ταύρους προσφέρουσιν, τά δέ άρνία 
ώς πρόβατα ζώντα υπό τού ίερέως εύλογηθέντα διά τής τών κρεών ή τών 
ποιμνίων ευχής, οίκοι θυσιάζουσι».

Ό  κ. Τανάγρας σένα του υπόμνημα προς τήν Ακαδημία "Αθηνών 
δακτυλογραφημένο στή σ. 29 γράφει τά εξής γιά τή θυσία τού ταύρου : «Τό 
ζώον αυτό είναι στενώτατα συνδεδεμένον ού μόνον μέ τά Διονυσιακά μυστή
ρια αλλά καί αυτόν τόν Διόνυσον τόν πάτρωνά του, καθότι λέγεται δτι ό 
Ζεύς συνήλθεν υπό μορφήν ταύρου μετά τής Σεμέλης... Καί οΐ αναστενά
ρηδες λοιπόν μέχρι σήμερον θυσιάζουν άπαραιτήτως ταύρον (μπικάδι) κατα- 
ταστόλιστον διά ταινιών όπως εις τάς αρχαίας θυσίας καί άνευνούχιστον υπό 
τάς ευλογίας τού ΐερέως σταυρώνοντες αυτόν διά μαχαίρας εις τόν λαιμόν, 
δχι βέβαια πλέον ώς θυσίαν προς τόν λησμονηθέντα Θεόν, άλλ" ώς πιστοί 
θεματοφύλακες διά μέσου τών αιώνων, ενός μοναδικού άπομειναρίου τών 
παλαιοτάτων εθίμων τής προγονικής μας κληρονομιάς. Χαρακτηριστικόν εί
ναι δτι οΐ αναστενάρηδες μετά την θυσίαν τού ταύρου τόν τεμαχίζουν και 
διανέμουν τά τεμάχιά του ώμά καί θεωρείται απαραίτητον «γιά τό καλό» 
υπέρ υγείας καί ευημερίας κλπ. δλοι νά έχουν από εν μέρος του» 3).

Ό  Χουρμουζιάδης εις τήν διάλεξίν του (κατα τό 1872) συμπληρώνει 
τήν θυσίαν ώς εξής : «Τού ίερέως πάντα όμού τά προς θυσίαν εύλογήσαν- 
τος καί τήν υπό τής εκκλησίας καθωρισμένην ευχήν τών ποιμνίων ή τήν τών 
κριών άναγνώσαντος, δ άρχιαναστενάρης σταυρώσας διά τής εΐκόνος τού 
αγίου τόν ιερόν ταύρον, θυσιάζει αυτόν μετά προσοχής, ώστε τό αιμα νά 
ρεύση εις τού ναού τά θεμέλια».

Ό  Σταμ. Σταμ. στά 1940 παρακολουθήσας τάναστενάρια πού τελέ- 
σθηκαν στή Μελίκη μέ τήν οδηγία τού κ. Τανάγρα, γράφει τά εξής γιά τή 
θυσία τού ταύρου : «Ταύροι ιεροί ήσαν οΐ ταύροι τών θυσιών κατά τά με- 1

1) Προφορικές πληροφορίες λένε πώς to μπικάδι ήμερο τό πρόσδεναν στον 
χαλκά τής Ουράς τής εκκλησίας. Βλ. τ. Ε' Άρχ. Θρ. σ. 180. «"Εδενάμεάα πέ τό 
χαλκά τής εκκλησίας».

2) Βλ. Κ. Ρωμαίος Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 69 κέζ. κσί Άγγ. Τανάγρα 
ψυχικές έρευνες 1910 τ. 16ος, τεύχος Σεπτ, καί Σταμ. Σταμ. Ά θην. Νέα 1940.
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γάλα πανηγύρια εις την Θράκην. Μεταξύ αυτών είναι και οΐ ταύροι των 
αναστενάρηδων, πού αγοράζονται μέ τιμήν τού αίματος τού ιερού ταύρου 
τού προηγουμένου έτους». Κατά τή διανομή προσφέρεται εις αντάλλαγμα 
ποσό σααριού, πού πωλείται από τούς αναστενάρηδες και αγοράζεται νέος 
ταύρος. Τό «μπικάδι» πιστεύουν δτι δσο άγριο και νάναι, τήν ημέρα τής θυ
σίας ημερεύει από τήν έπενέργεια... τής μουσικής. Τον έφερναν από τή βο- 
σκή μέ μουσική πομπή κα'ι δόΕαν μεγάλην, στολισμένον μέ άνθη, κορδέλλες 
από κορδέλλες και τέλια, σαν νάναι νύμφη. ΙΙίσω από τον ταύρο εΐρχοντο 
οί αναστενάρηδες κρατούντες τις Χάρες — εικόνες 'ΑγιΚωνσταντίνου και Ε 
λένης— από τάς λαβάς των (μανίκια) έχοντες και θυμιατό και λαμπάδες άνα- 
μένες. Στήν εκκλησία τον διάβαζαν καί τον έδεναν για νά διανυκτερεύση. Τό 
πρωΐ τής άλλης ημέρας πάλι ό άρχιαναστενάρης έφερνε τον ταύρο κιδ πα- 
παπάς για δεύτερη φορά τον διάβαζε κέπειτα τον έσφαζε, ώστε τό αίμα του 
νά χυθή στά θεμέλια (σε λάκο) τής εκκλησίας. Τό τσεκούρι έθεωρεΐτο ιερό 
και έφυλάσσετο. ’Έπειτα μοιράζονταν ώμο τό κρέας».

’Αρκετά νομίζω πώς είναι τά παραπάνω κείμενα νά μάς κατατοπί
σουν γιά τις θυσίες, πού παρεμβάλλονταν τότε και τώρα παρεμβάλλονται στήν 
τέλεση των αναστεναριών.

Ό  Γ. Μέγας στή Λαογραφία ’) δημοσιεύει μελέτη μέ τον τίτλο «Θυ
σία ταύρων και κριών έν ιή Β. Θράκη». Ή  μελέτη του αφορά τήν περι
γραφή γενικά τής θυσίας στή Θράκη λαογραφικώς. Ή  εργασία του συνο
δεύεται και μέ εικόνες από φωτογραφίες, πού πάρθηκαν έπιτοπίως από τον 
ίδιο, δταν έπήγε νά περισυλλέξη τό υλικό του. Τις θυσίες τις καθορίζει σέ 
δημοτελεΐς και ίδκοτικές. Είναι τά περίφημα κουρμπάνια, πού και οί χρι
στιανοί και οΐ μωαμεθανοί έσφαζαν στις εορτές τους, όταν θάκολουθούσε 
ευωχία και πότος. Οί θυσίες τελούνταν κατ’ αρχαϊκό τρόπο κι’ άποσκο. 
ποΰσαν προς αποτροπή κακών ή ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τό θειον. «Και 
αί μέν δημοσία τελούμεναι θυσίαι γίνονται έν πάσι σχεδόν τοΐς ελληνικούς, 
προ; δέ και έν τοΐς βουλγαρικούς χωρίοις τού τμήματος εκείνου τής Θράκης 
κατά τάς εκασταχοΰ πανηγύρεις, τάς έπ'ι τω εορτασμφ τής μνήμης αγίου 
τίνος τελουμένας» a).

Τό ίδιο συμβαίνει και κατά τάναστενάρια. Τό μπικάδι πρέπει^νά 
είναι εύρωστο όπως είπαμε και 3 ή 5 χρονών. ’Αγοράζεται ή προσφέρεται 
στήν κοινότητα και στέλνεται στά λειβάδεια νά βοσκήση και δυναμωθή μέ 
τήν επίβλεψη τού αγελαδάρη. Τήν ημέρα τών αναστεναριών μεταφέρεται 
από τό λιβάδι ήμερο και τιθασσευμένο και προσδένεται στο χαλκά τής θύρας 
τής έκκλησίας, σάν νά έχη έπίγνωση τής αξίας τής θυσίας του, ως τήν ώρα 1 2

1) Λαογραφία, τόμ. Γ', σελ. 148 κ.έξ.
2) Κουρμπάνια, ήτοι θυσίετ βωδιών και κριαριών στή Θράκη αναφέρει ό 

Ν. Κωνσταντόπουλος στά τοπωνυμικά 2κοποϋ Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. Τ' σ· 215.
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του θυσιασμού. *Η θυσία γίνεται μέ σκοπό εξιλαστήριο προς αποτροπή 
«λοιμικών νόσων», άρρώστειας η και άλλου κακού. Τό θυσιαζόμενο ζώο

δικά εργαλεία1)—μάχαιρα και τσεκούρι—φυλαγμένα στην εκκλησία και μοι. 
ράζεται σέ κομμάτια στους χωρικούς κι άν δεν φτάση την άλλη χρονιά παίρ
νουν πρώτοι δσοι δεν έπήραν την προηγούμενη. Το έθιμο γινόταν σ’ δλη 
την περιφέρεια τών Σ. Εκκλησιών και μιημονεύεται κι' από τον Κ. Χατζό- 
πουλο στη «Θρακική Επετηρίδα» (1897) κι από τον Ν. Πολίτη έχει πού 
μιλά γιά τάναστενάρια, πού κατ’ αυτόν διασώζουν «αυτόχρημα την οργια
στικήν λατρείαν τού Διονύσου»2) κι αποτελούν τή βάση τής ερμηνείας τού 
αρχαίου θεάτρου s). Αυτή ή θυσία στή Θρακική χώρα τών αναστεναριών γνω
ρίζουμε δτι ερμηνεύτηκε ως μέσο νά ύπενθυμίζη τήν ώμοφαγία τών Βακ- 
χών τού Διονύσου, πού παρίσταται μέ τό θυσιαζόμενο μπικάδι 1 2 3 4).

Τό κουρμπάνι αυτό ήταν συνηθέστατο και στή Στενίμαχο5 6). Ό  Δημ. 
Λουκάτος περιγράφοντας τή γιορτή τάγι-Τρύφωνα τό μνημονεύει ώς εξής : 
«Στον άγιο αυτό οί Στενιμαχίτες έκαναν κάθε χρόνο θυσία ένα μοσχάρι. 
Τδφερναν από βραδις μπροστά στήν έκκλησιά, τού στεφάνωναν μέ κλιματσί- 
δες τά κέρατα, τού γέμιζαν κορδέλες τήν ουρά και τό γύριζαν στούς μαχα
λάδες μέ τά νταούλια και τά όργανα. "Υστερα τό ξανάφερναν μπροστά στήν 
έκκλησιά κεκεΐ τδσφαζαν. Τήν άλλη μέρα τό'καναν κουρμπάνι κ.λ.π.».

Ό  Δημ. Άβράσογλου από τήν Στενίμαχο ενθυμείται δτι τήν ημέρα 
τών Ταξιαρχών (πού θεωρούνται οΐ ψυχοπομποί τών χριστιανών και παρι- 
στάνονται από τούς ζωγράφους νά κρατούν, πατώντας έπι τού κορμού τών 
πεθαμένων, μέ τάριστερό χέρι από τά μαλλιά τήν ψυχή — ομοίωμα αν
θρώπινο—και μέ τό δεξι τή ρομφαία πύρινη) οΐ χασάπηδες γιόρταζαν σάν 
έσνάφι τήν ημέρα κείνη έχοντάς τον προστάτη τους τον αρχάγγελο. ’Έξω 
από τήν έκκλησιά τήν ημέρα κείνη θυσίαζαν μεγάλα ζώα πλήττοντάς τα μέ 
μεγάλα μαχαίρια στο σταυρό. Βράζαν τά κρέατα κομμάτια—μοϊρες-μοϊρες— 
και μοίραζαν στο λαό ζωμό και κρέατα. Στο τελετουργικό μέρος ή θυσία δέ 
διέφερε σέ τίποτε από τις άλλες σάλλα Θρακικά μέρη. Διάβαζε τό θύμα ό 
παπάς, έσφαζε τό ζώο, τό έγδερνε και τό κομμάτιαζε. Τό αίμα χύνονταν στο 
λάκκο. Τό ζώο πήγαινε στή σφαγή εκούσια και καλόδεχτα Π).

1) Τό τσεκούρι καί τάλλα όργανα πού μεταχειρίζονταν ό άρχιαναστενάρης 
για τή σφαγή, θεωρούνταν Ιερά καί φυλάσσονταν σέ μέρος Ιδιαίτερο.

2) Τό τουρκικό κουρμπάνι γίνεται σ’ ανάμνηση τής θυσίας τού Αβραάμ.
3) Βλ. Πολ. Παπαχριστοδούλου Έρανιστής 1911—12.
4) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. ΙΑ' τόμ. Κ. Ρωμαίος.
5) Βλ. Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. ΙΒ' σ. 161.
6) Γιά τή θυσία βλ. Λαογραφία Δεκάζος Μ. σ. 504—6 Έλπ, Σταμούλη Θρα* 

κικά τ. 18 σ. 219 κέξ., Κ. Ρωμα(ου Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 32 κέξ, καί Στ. Κυ· 
ριακίδη Λαογραφία τ. Τ' σ. 189—225.





•284 Τ’ αναστενάρια

Ό  χορός, το ηυροβάδιομα καί ταλλα έργα των άναοτενάρηδων.
Ό  χορός καί τό πυροβάδισμα ακολουθούσαν ως εξής : Ό  Χουρμουζιάδης § 
15 λέγει: «Την δ’ εσπέραν πλήθος πολύ προ τής οικίας τού άρχιαναστενάρου, 
ένθα και τό ΐερώτατον τέμενος τοΰ αγίου, συνέρχεται. Έπειδάν δ" εκεί πί
θους ολους οινοπνεύματος ροφήσωσιν, εξέρχονται τής πομπής, παιανιζοΰσης 
τής ΐεράς μουσικής, ήτις έκ τοΰ ίεροΰ μεγάλου τυμπάνου των παππούδων1) 
και τοΰ αύλοΰ και τής λύρας1 2) και τοΰ άσκαύλου (κάϊδας) σύγκειται.Έπειδάν 
δ’ εις τον ναόν φθάσωσι μόνον τάναστενάρια εισελθάντα, έν τω μέσορ μετ 
εύλαβείας ϊστανται' ό δέ άρχιαναστενάρης άνά τρεις γονυκλισίας προ των ει
κόνων τοΰ 'Αγίου Κων)τίνου ποιησάμενος, παραλαμβάνει έκάστην των τοΰ 
αγίου, και άφοΰ φέρη αυτήν εις έκάστην των τοΰ χοροΰ, ΐνα δήθεν άσπασθή 
ταύτας, εγχειρίζει αυτήν των αναστεναριών τινι και τήν τελευταίαν αυτός 
κρατεί' οΰτω δέ τοΰ ναοΰ έξελθόντες, εις τήν πλατείαν τοΰ χωρίου κατευθύ- 
νονται, ένθα ό μέγας των ξύλων σωρός και ή πυρά ή μεγάλη έκκέκαυται και 
ή ανθρακιά έξενηνεγμένη κεΐται' παρά δέ τήν πυράν, πρώτος ό άρχιαναστε- 
νάρης, κρατών κωδωνοφόρον χορεύουσαν εικόνα, τοΰ χοροΰ άοχεται, τής 
μουσικής παιανιζούσης. Ευθύς δέ καί τά λοιπά αναστενάρια κωδωνοορόρους 
εικόνας κρατούντα, προσέρχονται' καί ούτοι μέν δεξιά καί αριστερά ήσύχως 
κατά πρώτον καί εν ρυθμφ τινι κινούμενοι καί έχ, ΐχ, ούχ οΰχ, άχ άχ ΐχ ΐχ 
επιφωνοΰντες, χορεύουσιν. Έ ν  τούτορ δέ τφ χρόνω καί δ κύκλιος χορός, τών 
πανηγυριζόντων άνδρών καί γυναικών συγκροτείται οί δέ άναστενάραι, τότε 
μέν έν τω μέσαρ τότε δεν τή τάξει τοΰ χοροΰ, μόνοι χορεύουσι, γοργότερον 
καί μανικώτερον πηδώντες καί τάς κωδωνοφόρους εικόνας άνω, κάτω, δεξιά, 
αριστερά κινοΰντες, τούττο ή έκείνφ τών προυχόντων ή καί τή συζύγφ αυτών 
εις προσκύνησιν προσφέρουσιν, δπερ τιμής έξαιρέτου σημεΐον λογίζεται. Έ ν  
δέ τω ενθουσιασμώ αυτών καί τή οιστρομανία, επί τής μεγάλης άνΰ'ρακιάς

1) Βλ. Χουρμουζιάδου, σ. 14 παππούδες. Πάππον δ’ ή παππούν τον "Αγιον 
Κων)τΐνον άποκαλοΰσι και τάς εικόνας τούτου, παππούδες καί τά τεμένη αυτών, 
τών παππούδων μέγαρα κ.λ.π..

2) Η λύρα όπως βλέπουμε είναι τό κύριο όργανο απ’ όσα χρησιμοποιούνται 
στάναστενάρια καί διασώθηκε ώς σήμερα άπό τούς αναστενάρηδες, όπως καί σιήν 
αρχαιότητα άναφέρεται εις τούς Ήδονούς, τή χαμένη τραγωδία τού Εύριπίδου μαζί 
μέ τον άσκαυλο καί τό τύμπανο. Ό  άσκαυλος είναι ή γκάιντα καί τύμπανο ή νταλ' 
πούκα, ένα πήλινο σκεύος μέ δυο τρύπες—ή μια ή μπροστινή τετραπλασία από τήν 
άλλη καί σκεπασμένη μέ λεπτό πετσί, κή άλλη ανοιχτή.Ό παίχτης τήν κρατά κάτω 
άπό τή μασχάλη του τήν αριστερή καί τήν χτυπά ρυθμικά μέ τά δυο χέρια. Είναι 
λοιπόν ή μουσική σύνθετη καί νευρική κέξασκεί μέ τό θόρΐ'βό της κάποια ίδιαί. 
τερη επίδραση πάνο) σιό νευρικό σύστημα τών ύστερόπαθων απλοϊκών χωρικών 
καί συντείνει ίσως στήν ασφαλέστερη πρόκληση τής Διονυσιακής «οίστροπληγίας». 
01 Βούλγαροι, άν καί ύπέστησαν τήν επίδραση καί τελούν τάναστενάρια κατά μί
μηση δέν μεταχειρίζονται τή λύρα παρά μόνο τή ga’idu, όπως επίσης δεν θυσιάζουν 
καί ταύρο.
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γυμνόποδες επ ί  τινα λεπτά χορεύουόίν <ή καϊ άκροποδιστί εις αύτήν, 
ταχέως εισέρχονται καϊ έξέρχονιαι, συνεχώς  <5έ τοϋνο έπαναλαμβάνον- 
τες ώς της Ιερότητος αυτών σημεϊον δή&εν τρανώτατον. Έ ν  δέ xfj τα-
χυποδίφ και τή οιστρομανία, εα δέ και τή παχυδερμία των ποδών αυτών, 
δεν καίονται η και άδιαφορούσι καιόμενοι». Ή  τελευταία φράση του Χουρ- 
μουζιάδη μάς δίνει και την προσωπική του ερμηνεία τής άκαϊας, πού μέτόση 
περιέργεια αναζητούν δλοι. Κατ' αυτόν λοιπόν ή άκα'ία προέρχεται από τα- 
χυποδίαν '), και οίστρομανίαν και από την παχυδερμίαν, των ποδιών τών 
χωρικών κι’ από την αδιαφορία προς τα καψήματα1 2). Άλλα έχουμε και τή 
γνώμη τού Κ. Ρωμαίου, πού παραθέτουμε στο τέλος.

«Ή  οΐστροπληγία αύτη μέθη έστί και προσποίησις ανθρωπάριων 
πονηρών, κέρδους χάριν και ακολασίας ένεκεν».

Θεραπευτικά έργα Στη λαογραφική συλλογή για τό Κωστή τού 
Δ. Πετροπούλου 3) βλέπουμε τις εξής πληροφορίες, πολύτιμες γιατί έπεβε' 
βακόνουν τις προηγούμενες τού Χουρμουζιάδη: «Οΐ νεστενάριδες έχανάσι και 
τις γιατροί τή χωριού μας/Όάες ρωστούσε κανένας άλα φουγιάξου τέσσερις- 
πέάε νεστενάρηδες να ιδού τον άρρωστο. Πήγαινάσι οΐ νεστενάρηδες, γή- 
γλεπάσι τον άρρωστο κέδιδάσι προσταγές: Ή  εικόνα τής Πανεΐγιας δεν έναι 
κσλά εδώ, ά dn πάρεις πέ δώ καί ά την gρεμάσης σέ κείνο τον τόπου, ά άή 
δώκεις καί στο σγουράφο νά άή πλύνει καί νά άή σγουραφίσει. ’Έχει κενά 
κότος4 ) ά do κόψεις ά do κάνεις κουρμπάνι καί ά do φέρεις στο κονάκι τό 
νεστενάρικο. Πήγαινάσι οΐ άθρώποι τή άρρωστου τό κότος στο κονάκι καί 
νεστενάρηδες έτρωγάσι do γούλο καί γήλεγάσι λόγια για νά γίνη καλά ό 
άστενής.Ά γήάανε πέ χαρικιά άστένεια πρόσπεφτε καί άάονε συμπάθιζε ή 
Χάρι, άλά γίνει καλά. Τά νεστενάρια ξεμολογούσασι πολλούς ανθρώπους καί 
γυναίκες πού πίστευγάσι, γήλεγάσι τί άγένει, γηύρισχάσι κλέφτες καί παάιοΰ 
φούγιαζέ άους γοΐ άνθρώποι πέ τό χωριό».

Ό  Χουρμουζιάδης λέγει τά εξής : «Προσκαλούνται τ’ Αναστενάρια 
εις την οικίαν τού πάσχοντος καί μετά πολλής εύλαβείας έν λαμπάσι καί θυ- 
μιάμασιν αυτούς οΐ οικείοι του ασθενούς υποδέχονται' οΐ δ’ έν ταΐς εΐκόσι 
τών παπούδων έλθόντες, σταυρούσι τόν ασθενή καί τον ιερόν χορόν, τής 
μουσικής παιανιζούσης, περί αυτόν χορεύσαντες, έρωτώσι τόν παππούν, κλί- 
νοντες τό ούς προς την εικόνα, αν δ ασθενής μέλλη νά ζήση' καί ώς παρά 
τού αγίου δήθεν λοξώς αποκρίνονται, διά τάγματος θυσίας τήν άνάρρωσιν 
ύπισχνούμενοι καί τήν αιτίαν τής άσθενείας τή παρά τού πάσχοντος ή καί

1) Δηλαδή τό γοργό πήδημα στη φωτιά πάνοκ
2) Τό πρόβλημα αυτό τής άκαΐας έχει άναλάβει να μάς τό λύση ό κ. Τα

νάγρας καί οί είδικοί.
3) Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ια' σ. 141.
4) Κότος=κριάρι.

Τ’ αναστενάρια
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των προγόνων αυτών αμελείς: θυσίας τεταγμένης άποδίδοντες, Φιλοδωρηθέν- 
τες δέ την τελείαν άνάρρωσιν έπευξάμενοι, απέρχονται' και εί μεν άναλάβη 
ό ασθενής, αυτός θύει τό τεταγμένον θύμα καί συμπόσιον παραθέμενος, 
εστία τα ’Αναστενάρια καί εν χοροίς καί θαλίαις ευφραίνονται' ει δέ κα| 
άποθάνη, οί συγγενείς αυτού έν τώ ναφ την θυσίαν προσφέρουσιν. Έάν δέ 
ό ασθενής είναι παΐς ή μειράκιον, υπό των γονέων τάζεται ϊνα χορεύση 
άναρρώσας, ώς άναστενάριον».

Μετείχαν ακόμη στη θεραπεία τής έπιζωοτίας, την αποπομπή των 
βρυκολάκων—που τους άποκαλοΰν Σμερδάκια ή Γοΰστρελους *) — βγαίνοντας 
σέ λιτανεία μέ μουσική καί χορό πομπικό, βαστώντας τις εικόνες των παπ
πούδων, τρέχοντας δρομαίως, καταδιώκοντας δήθεν τον βρυκόλακα στα βουνά, 
στα σπίτια μέ πυροβολισμούς, γιατί προσποιούνται δτι δήθεν τον βλέπουν 
σαν ασκό μαΰρο γιομάτον από αίμα a). Σταυρώνουν τις τέσσαρες άκρες τοΰ 
χωρίου μέ τις εικόνες διώχνοντας τό κακό καί βάζοντάς του φραγμό. Στήν 
κάθε πλευρά του χωρίου κηπάριο ιερό των παππούδων είναι περιφραγμένο, 
κατασκευασμένο μέ δέντρα ιερά, καί μέσα του περίπτερο, όπου καταθέτουν 
τις εικόνες για προσκύνηση καί χορεύουν καί τάναστενάρια καί τοΰ άγι-Κων- 
σταντίνου και σάλλες επίσημες ήμερες “). Άλλα καί στήν κατάθεση τοΰ θε
μέλιου λίθου των σπιτιών ανακατεύονταν κιδ άρχιαναστενάρης θυμιάτιζε 
τους παριστάμενους, έθαυε στύ λάκκο δπου έτρεχε τό αιμα, τό κεφάλι τοΰ 
θύματος μαύρου προβατιοΰ, πού θυσίαζε δ αρχιτέκτονας καί χόρευαν μέ τις 
εικόνες, ενώ τά ό'ργανα έπαιζαν ώς τήν ώρα τοΰ συμποσίου.

Γενικά ή προσήλωση τών αναστενάρηδων στά παραδομένα από γενιά 
σέ γενιά, τούς έκανε νά δείχνωνται αμελείς στά χριστιανικά τους χρέη. Πή
γαιναν μόνο τά Φώτα στήν έκκλησιά, ουδέποτε μεταλάβαιναν, δταν ξεψυ
χώντας—δπως υπήρχε συνήθεια—πολλοί ξομολογούνταν στο δάσος, χαράσ- 
σοντας σέ κορμό μεγάλου δένδρου σταυρό. Κακολογούσαν τις γυναίκες δτι 
δήθεν τάχαν μέ τον παπά, άν πολυσύχναζαν στήν έκκλησιά, νόμιζαν, σάν αμα
θείς, τον άγι-ΚωνσταντΤνο σύζυγο κιδχι γυιό τής αγίας Ελένη; καί γυναικά 
κιάκόλαστο, γιαύτό καί τά όργια τής Αφροδίτης στήν γιορτή έπιτρέπονταν. 
Εΐταν ψυχροί στά θεία παντελώς κιάδιάφοροι, έδιναν μεγάλη σημασία στις 
προλήψεις τους, άποδίδοντς στήν τήρηση τών εθίμων τους καί τήν ευφορία 
τής γής καί τήν ευκρασία τών καιρών καί τό αύγάτισμα τών ποιμνίων τους. 
Γιαΰτό, δσες φορές αναγκάσθηκαν, από τον υπέρμετρο ζήλο τών δεσποτάδων 
μέ μαστιγώματα καί φυλακές καί καταδρομές ή μέ τήν επέμβαση τών έπι- 1 2 3

1) Αυτοί), σ. 16 σμερδάκι εκ τοϋ σμερδιχλέος καί γούστρελος άπό τό βού- 
στρελος (βοΰς καί οίστρος καί ελαύνω) υπάρχει γουστρελίξω=βρυκολακιάζω=ξα- 
γρυπνώ.

2) «’Ασκόν μέλανα πλήρη αίματος»,
3) Χουρμουζιάδης σ· 1β.
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τοπίων αρχών, νά παυσουν τά οργιά τους, μεγάλη δυστυχία τούς έρχονταν. 
’Έτσι και ξανάκαμναν τις εορτές τους, με λαμπρότητα και πανηγύριζαν. ’Έ 
τσι φιλοδωρούσαν τούς παπάδες πού παρέβλεπαν και δεν τούς ωνείδιζαν. Ό  
Χουρμουζιάδης ηχούσε τούς ίδιους παπάδες Παπα - Εύγενη και Παπα - Στα- 
μάτη από τό Άβδήμι νά τού βεβαιώνουν δλ’ αυτά. ’Άσχημα φέρονταν στούς 
παπάδες, πού τούς νουθετούσαν και τούς άπέτρεπαν και τούς κλειούσαν στην 
εκκλησία και δεν τούς παρέδιδαν τις εικόνες και τούς μισούσαν, κατέτρεχαν, 
συκοφαντούσαν και δεν τούς φιλοδωρούσαν. Γιαύτό λέγει δ Χουρμουζιάδης 
τούς χειροτόνησαν παπάδες ντόπιους, για νά ησυχάσουν.

Ό  Χουρμουζιάδης μάς δίνει μιά παράγραφο και γιά τις εικόνες, «τάς 
χορευούσας εικόνας». «Αΐ των παππούδων χορεύουσαι εικόνες λαβάς έχουσιν 
ίκανώς μακράς κάτωθεν εκ της αυτής σανίδος προς την κατά τον χορόν των 
άναστεναρίιυν εύκολον διαχείρησιν, έπηργυρωμένσι δ’ εισι και κεχρυσωμέναι 
και παντοίοι; κοσμήμασιν, οιον χρυσοΐς και άργυροΤς ενοοτίοις και δακτυλίοις 
καί ψελλ ίο ις και άλύσεσι καί άρχαίοις νομίσμασι κεκοσμημέναι' σκέπη δ’ 
ερυθρά μέχρι τράχηλου διήκουσα, ώσπερ τις έπενδύτης την εικόνα καλύπτει1) 
εξ ού στερεοί καί εύμεγέθεις άργυροί κώδισνες εις πλήθος έξήρτηνται' των 
δέ παρά τοϊς άλλοις χριστιανοίς εικόνων τού αγίου Κων)τίνου διαφέρουσι, 
καθ’ οτι ή αγία Ελένη ζωγραφειται διεζωσμένη την εσθήτα καί τον έτερον 
πόδα, ως χορεύουσα δήθεν, προτείνουσα’ εικόνας δέ τοιαύτας καί έν τοΐς 
ναοΐς έχουσιν, άλλ’ ιδία έν τοίς των παππούδων τεμένεσιν, ας καί ίερωτά- 
τιις νομίζουσιν».

Ό  Δεληγιάννης Β, (τ. Ε'Άρχ. Θρακ. Θησ. σ. 131 )λέγει : « Ή  τελετή 
στάγιάσματα γίνονταν την παραμονή τού Άγικωνσταντίνου, πού γιόρταζε 
τό χωριό μας, κατά τό βράδυ ή ώρα 1 τουρκιστί (6—7) δίναν φωτιά στά 
ξύλα. Στο μεταξύ οι αναστενάρηδες φέρναν από την έκκλησιά τις εικόνες 
(4—5) μαλαματοκαπνισμένες καί φορτωμένες από διάφορα αναθήματα (αν
θρωπάκια, χέρια, πόδια, αφτιά) με κουδουνάκια πού κουδούνιζαν δταν τις 
κουνούσαν κέμπαιναν μέσα στις φλόγες, δταν λαμπάδιαζαν τά ξύλα, χορεύον
τας με τις εικόνες στά χέρια. ’Έξαλλοι, σά δαιμονισμένοι καί σάν νά στενο
χωριούνταν, φώναζαν άγκομαχώντας κι αναστενάζοντας άχ, άχ, άχ, άχ. Μπαί
νοντας στις φλόγες είταν τελείως ξυπόλητοι, μένα ύποκάμισσο καί σώβρακο. 
Αυτό βαστούσε ώς όταν σβήση ή φωτιά Στον πυρρίχιο τούτο χορό έπαιρ
ναν μέρος καί κάμποσες γριές».

Ό  Δ. Πετρόπουλος αναφέρει από τό στόμα τού λαού τό εξής: «Οί 
παπάδες πηγαίνασι μπροστέ καί οι νεστενάρηδες κρατούσασι τις χάρες στά 
χέρια πέ τά μανίκια». «Γείχασι μανίκι (λαβή) οΐ χάρες, πού έβανό do μέσα

1) Στη Θράκη συνήθιζαν νά σκεπάζουν την εικόνα τής Άναστάσεως ολο 
τό χρόνο μέχρι του Πάσχα με τέτοιο κόκκινο κιλίφ( =θ·ήκη), εκτός άπό την ημέρα 
τοΰ Πάσχα ώς την "Ανάληψη, οπότε την ξανασκέπαζαν.
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στ'ις θήκες, πού γήάαν στα φηκάρια μέσ’ την εκκλησία και κουδούνια μικρά. 
Γείχασι και στόλιση καλή γοΐ χάρες καποτεινή, χρυσή κι ασημένια. Τα στο- 
ρίσματα γήάανε πολύ παλιά, γιατί και τάντέτι γήάου παλιό πέ τα καποτεινά 
τα χρόνια και τα ψηφία γήάανε πά στά στορίσματα, γήάανε καποτεινά και 
δέ μπορούσασι νά τα διαβάσου».

"Ωστε ή περιγραφή είναι ή ιδία και συμπίπτει.
Για τήν πυροβασία μάς μίλησε δ Κ. Ρωμαίος στο ΙΑ' τ. τού Αρχείου 

Θρακικοΰ Θησαυρού σελ. 79. Στο τελευταίο τεύχος τού ’Αμερικανικού Γεω
γραφικού περιοδικού «The National Geographic Magazine» τού μηνός 
’Ιουλίου 1950 δημοσιεύονται δύο φωτογραφίες άξιολογιώτατες πυροβασίας 
τής Mbengga μέ τις εξής σημειώσεις ‘)· «Οΐ Fiji πυροβάτες ετοιμάζονται νά 
εξαπατήσουν τούς θεατές μέ μιά εθιμοτυπική πυροβασία. Μέ μακρυά κον
τάρια οΐ Mbengga γυρίζουν και ανακατεύουν άσπρα ζεστά βράχια και 
προχαιρούν διά μέσου αυτών γυμνόποδες. Μελίες και ξυλάνθρακες σκαλί
ζονται μακρυά από τις πέτρες αφού καούν περίπου δέκα ώρες. Γιά νά πεί- 
σουν τούς σκεπτικούς, ρίχνεται ένα μανδήλι στό λάκκο, πού στήν στιγμή 
εξαφανίζεται, ακριβώς πρίν άρχίση ή εκτέλεσις τής πυροβασίας, κα'ι καπνός 
σηκώνεται. Οΐ Fiji οΐ νησιώτες περιφέρονται (κάμνουν μικρούς περιπάτους) 
διά μέσου τής φωτιάς αβλαβείς. ’Έπειτα από τό πρώτο τους πυροβάδι
σμα από τύνκάθε άνδρα τής φυλής, πού πατά ακριβώς πάνω στήν ίδια πέτρα, 
δπως δ άλλος πού βάδιζε πρίν, κλώνοι και φύλλα ρίχνονται στό λάκκο, πού 
είναι σαν φούρνος. ’Έπειτα οΐ εκτελεστά! γυρίζουν νά σταθούν στό μέσον 
τών κλώνων πού τρίζουν. Γιά χρόνια οΐ επιστήμονες ζητούν νά λύσουν τό 
μυστήριο τής πυροβασίας τών Mbengga» s).

"Οπως βλέπουμε από τά παρατιθέμενα κείμενα καί τις φωτογραφίες 
και τή σημερινή τους τέλεση πανομοιότυπα κάθε χρονιά, οΐ τελετές κοϊ πομ
πές φαίνονται νάναι πανάρχαιες και νάχουν πολλήν δμοιότητα προς τά όργια 
τών Βακχών και τών Μαινάδων. Γιατί, καθώς τον παλιόν καιρό αυτοί πού 
τά τελούσαν, σάν γίνονταν «μανιώδεις και οΐστροπλήγες» κι’ ούτε τά λεγόμενα 
ούτε τά πραττόμενα ένοιωθαν, έτσι και τά τωρινά αναστενάρια, άντρες και 
γυναίκες, πάνω στήν οΐστρομανία τους έξαλλοι και γυμνοπόδαροι και μέ λυτά 
μαλλιά χορεύοντας και πομπεύοντας, υστερνά τίποτε δεν θυμούνται άπόσα 
είπαν κέκαμαν, και δέν αναγνωρίζονται αναμεταξύ τους. Κιάντ'ι νά φωνά
ζουν τάρχαΐα εύοϊ, σαβοΐ, ξεφωνούν τά ΐχ ϊχ, άχ οΰχ, ούχ. Οΐ Μαινάδες στό 
δεξιό χέρι κρατώντας τον παλιόν καιρό θύρσο, στάριστερό δέ ένα άγαλματάκι 
τού Διόνυσου, (οργίαζαν, ή οΐ ιερείς φέροντας στις ιερές πομπές τάγάλματα 1 2

1) Βλ. The National Geographic Magazine, Ιούλιος 1950, σελ. 128—129. 
Δυό εικόνες πυροβασίας Ινδιάνων.

2) Δυστυχώς τά πολλά έξοδα τών κλισέ δέ μου επιτρέπουν νά τις παραθέσω 
κι’ αυτές εδώ.

Τ' αναστενάρια
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των θεών στους ώμους των ξεφωνούσαν τάχα από τό βάρος τής θεότητας 
βαρυμένοι. ’Έτσι και τάναστενάρια τις εικόνες φέροντας φωνάζουν.

'Ως εξής δέ εξηγεί την ακολασία των παννυχίδων ό Χουρμουζιάδης: 
«Αΐ δ" εις τον Κιθαιρώνα, παννυχίδες καί ή κατ’ αυτά; ακολασία, ήν κατ’ 
άρχάς ύπώπτευον μεν, κατά τον Εύριπίδην, παρ’ ω δ Πενθεΰς φησι' «Πρό- 
φασιν μέν ως δή Μαινάδας θυϊσκόους, ιήν δ3 Άφροδίτην πρόσθ3 άγειν 
τοϋ Βακχίου' γυναιξί γάρ οπού βότρυος εν δαιτί γίγνεται γένος, οΰχ’ υγιές 
οΰδέν έτι λέγω των οργίων»' άλλ’ ουδόλως ύπήρχεν, ύστερον δ3 έπικράτησεν, 
καί υπό των αναστεναριών τελούνται. "Οπως δέ τό πάλαι έν Λακεδαίμονι 
κατά τάς πομπάς έλεγον ως ή Δημήτηρ εις έπίσκεψιν τής εν Ταινάρφ Κόρης 
άπήρχετο, οΰτω καί ήδη τά αναστενάρια λέγουσιν ότι ό άγιος τοΰ Σοργάς 
εις έπίσκεψιν τοΰ έν ’Αφκαριοΰ άδελφοΰ αυτού αγίου υπάγει ')».

Στον παλιόν καιρό ιερός εΐιαν δ χορός γύρω στο βωμό καί μέ χορό 
ενθουσιώδη και μολπή θορυβώδη τελούσαν τά όργια' ιερός καί τώρα ό χο
ρός κοντά στην πυρά καί ή μουσική αχώριστη. Γιά τον χορό των αναστενά
ρηδων λέγει: «Τά δ’ έν τώ μέσα) τοΰ κύκλιου χοροΰ μανικώς πηδώντα ανα
στενάρια, τούς τοΰ αρχαίου Κρητικοΰ χοροΰ κυβιστήρας ΐσως αντικατέστησαν 
«δοιώ δέ κυβιστήρε κατ’ αυτούς, μολπής εξάρχοντες, έδίνευον κατά μέσους»' 
('Ησίοδ ) καί όπως κατά τήν Βοιωτικήν εορτήν, τά ’Αγριώνια, ύπετίθετο 
θτι δ Διόνυσος έκ τής χώρας εξέφυγεν, οί δ3 όργιάζοντες άνεζήτουν αυτόν 
τρέχοντες άνα τά όρη, οΰτω καί ήδη φεύγοντας τοΰ τήν εικόνα κρατοΰντος 
άναστεναρίου εις τά όρη κατά τάς νυκτερινάς έν λαμπαδηφορίαις έκδρομάς, 
άνδρες δπλοφόροι τον δρόμον περικόπτουσι, τήν εις τό άλλο δήθεν χωρίον 
φυγήν κωλΰοντες. Καί ή υπό των αναστεναριών δέ θυσία τοΰ ταΰρου σχέσιν 
τινά ϊσα)ς έχει προς τήν μορφήν τοΰ Βάκχου, διότι ταυροφυής καί ό Διόνυ
σος καί αί Βάκχαι, κατά τον Εύριπίδην «φάνηθι ταύρος» έπεφώνουν τον 
Διόνυσον. ’Ωμά δέ τά κρέα τοΰ θύματος διανέμονται, ΐσως διότι καί ώμη- 
στής έπεκαλεΐτο δ Διόνυσος. ’Έτι δέ όπως τό πάλαι ό ασεβής Πενθευς, ακο
λασίαν ύποπτευσας έν τοΐς δργίοις, υπό τής έαυτού μητρός κατεσπαράχθη, 
οΰτω καί ήδη, όστις άν των ξένων παρών των υπό των αναστεναριών τελου
μένων καταγελάση, ούτος έξ άπαντος φονεύεται 3). Ή  κατά τάς πανηγΰρεις 
δέ ταυτας επικρατούσα μέθη ού μικρόν τά τού Διονύσου άποδείκνυσιν όργια. 
Έ ν  δέ ταις Βάκχαις τοΰ Εύριπίδου μεγίστη ή δμοιότης των άναστεναρίοιν 
προς Μαινάδας καταφαίνεται ”)». 1 2

1) Βλ. αύτοΰ σ. 19. Σοργάς καί Άφκαριοΰ δυο χωριά τής περιοχής.
2) Ή  αφήγηση φαίνεται υπερβολική, γιατί εξετάζοντας τό πράγμα, δέ μπό

ρεσα νά εξακριβώσω, άν αυτά τά περί φόνων είναι αληθινά καί άν ποτέ σκοτώ
θηκε κανείς άπό τούς άντιαναστενάρηδες, πού τόσοι υπήρχαν κι άντιδροΰσαν καί 
υποτιμούσαν ακόμα τις τελετές αυτές καί φανερά τις ειρωνεύονταν,

β) Βλ, σ. 20 πε^ί άιαστεναρίιον,
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Τό ϋ'έμα τών ’Αναστεναριών ό Κ. 'Α. Ρωμαίος καί οί λοιποί

’Από ποϋ προήλθαν και έπέζησαν τα αναστενάρια και πώς θεο)ρούν- 
ται υπολείμματα αρχαίων Διονυσικών μυστηρίων καί πώς άνεμίχθηκαν μέ 
τή χριστιανική θρησκεία για νάποτελέσουν τό σημερινό έθιμο τής πυροβα' 
σίας τών αναστεναριών, αυτό ανάγεται στη σπουδή τών περασμένων, πού τά

'Ο άρχιαναστενάρης οϊστρηλατημένος στή Φρακιά

καταπιάσθηκαν και ξένοι καί δικοί μας μεσαιωνικοί συγγραφείς, δπως ό 
Thotdon, ό Νόνος, πού παραδέχονται δτι προήλθαν τάναστενάρια από τούς 
ΙΙαυλικιάνους. Αυτοί σαν εϊκονομάχοι δογματικά, βρέθηκαν αναγκασμένοι 
νά μεταναστέψουν ώς ακρίτες καί πρόμαχοι κατά τών Βουλγάροον στή Θράκη, 
δπου σώζονται ακόμα στή Φιλ)πολη ώς καθολικοί άλλα εκσλαβισμένοι στή 
γλώσσα, γιατί μιλούν σλαβικά (βουλγαρικά). Έκεΐ στή Θράκη άνέμιξαν τό



θρήσκευμά τους μέ θυσίες αιματηρές. Τη θεωρία τούτη υποστηρίζει δ 
Ά . Τανάγρας στο υπόμνημά του προς την ’Ακαδημία λέγοντας : «Ό υπαι
νιγμός της συσχετίσεως του δόγματος των Παυλικιανών μέ τά υπολείμματα 
των αρχαίων μυστηρίων είναι σαφής. Δέον δέ συν τοΰιοις ν’ άναμνησθώμεν 
δτι τό εθιμον τοΰ πηδήματος τής πυράς κατά τό εαρινόν ήλιοστάσιον ("Αγη 
Γιάννη) διατηρείται ακόμη ζωηρότατα εν Έλλάδι».

Ό  Κ. Α. Ρωμαίος αρχαιολόγος, πού συγκέρασε την αρχαιολογία 
μέ τή λαογραφία έπιτηδειότατα, εις τον ΙΑ' τόμον τού ’Αρχείου Θράκης 
γενίκεψε τό θέμα καί έγραψε την περισπούδαστη μελέτη του «Λαϊκές λατρείες 
στη Θράκη», δπου συμπεριέλαβε και τάναστενάρια. Τάναστενάρια τά παρα
δέχεται ως αρχαία λατρεία εΰετηρική ποΰχει τις ρίζες της στην προθεϊκή 
εποχή καί πού κατόπι στα ιστορικά χρόνια πήρε μαζί μέ την τελετή τής Τυ- 
ρινής Δευτέρας, τον χαρακτήρα διονυσιακής τελετής, άλλ’ έμεινε στά πλαίσια 
πάντοτε μέσα τά λαϊκά. Σαύτά τά έθιμα έχουμε όλοζοόντανη τήν εικόνα τής 
σημαντικώτατης αρχαίας λατρείας. Μέ τήν άρτια κι αρχαία,, συγκρότησή τους 
μένουν απομονωμένα στή ΒΑ Θράκη, άπ’ δπου τώρα μετανάστεψαν στή Μα
κεδονία μαζί μέ τούς "Ελληνες τής Άν. Θράκης καί τελούνται κι’ από τούς 
Βουλγάρους στήν παλιά Θρακική περιοχή τους, πού διαδέχθηκαν τούς γείτο- 
νές τους μετανάστες, κατ’ απομίμηση βέβαια των μεταναστών Ελλήνων. 'Ο 
Βούλγαρος καθηγητής Άρναούτωφ στή «Ζάρα τής Σόφιας» ι) έγραψε τό 
εξής άρθρο μέ τον τίτλο «Τά λείψανα τού παρελθόντος» :

«Τό ταξίδι ως τό Ούρκάρι (Βουλγαρ. Μακεδονίας) είναι κοπιαστι
κότατο. Κατωρθώσαμε δμως νά φθάσουμε καί νά υποβάλουμε τά σέβη μας 
στο γέρο Κωνσταντίνωφ, τον προύχοντα τού χωριού."Ήταν Παρασκευή, αρ
χές ’Ιουνίου. Σήμερα στο χαοοιό πρόκειται νά γίνη μιά εορτή τοπική. Είναι 
ένα έθιμο παλαιό, πού τό κληρονόμησαν αί νέαι γενεαί από τούς πρώτους 
προγόνους των πυρολάτρας. Τήν αυγή αρχίζουν νά χτυπούν οι καμπάνες των 
εκκλησιών καί κατά τό μεσημέρι στο «Νεστενάρι», μιά πρωτότυπη εκκλη
σία, δίχως στέγη, μεταφέρονται οι εικόνες τόαν αγίων. Σέ κάποια γωνιά, 
επάνω σένα πέτρινο βωμό, καίγουν τρεις πελώριοι κορμοί δρυός καί απέ
ναντι ακριβώς είναι κρεμασμένο τό ιερό τύμπανο. Ή  εορτή αρχίζει μέ τό 
φίλημα των εικόνων. "Ενας μουσικός παίζοντας γκάϊδα τονίζει μιά αλλόκοτη 
μελιοδία. Ή  πιο ηλικιωμένη από τις πανηγυρίστριες, ή «Μπάμπω Νούν», 
καταλαμβάνεται από μιά ανεξήγητη κρίση νευρική καί αρχίζει νά τρέμη. 
Αρπάζει ένα θυμιατήρι καί πάλλοντάς το δαιμονιωδώς φωνάζει στον μου
σικό «γρήγορα, γρηγοροότερα, πιο γρήγορα»! Μιά μανία έχει καταλάβει μερι
κές από τις γριές αυτές. Μέ τά χέρια πάνω στή κοιλιά χορεύουν φρενιτιώδεις 1

29:2 Ί" αναστενάρια

1) Βλέπε «’Ελεύθερος τύπος» Θεσσαλονίκης, 18 ’Ιουνίου 1935, μετάφραση 
Χοφιανοϋ Α.
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χι έξαλλες, ουρλιάζοντας. Κάπου χάπου υψώνουν τά χέρια προς τον ουρανό, 
αάν νά θέλουν νά πετάξουν καί μετά τά κατεβάζουν με δύναμη, χτυπώντας 
τούς μηρούς των. ’Αργά αργά ή ύπερδιέγερσις αυτή κοπάζει καί στο τέλος 
πέφτουν κάτω τελείως έξηντλημένες οΐ γριές αυτές μαινάδες. Την νύχτα οί 
νέοι τοϋ χωριού φέρουν στην κεντρική πλατεία πελώριους κορμούς και κλά- 
δους δένδρων και ανάβουν φωτιά. Τότε ξαναφθάνουν πάλιν οΐ γριούλες μέ 
έπ'ι κεφαλής τήν «Μπάμπω Νούν» καί αρχίζουν τον ίδιο εξωφρενικό χορό 
μέχρις δτου σβύσει τελείως ή φωτιά. Οί γριούλες άποσύρονται και σύμφωνα 
μέ τά έθιμα τού χωριού, δλα τά κορίτσια είναι ελεύθερα νά σμίξουν ένα 
βράδυ μέ τούς καλούς των. Μέσα στο σκοτάδι, πίσω από τά βάτα ή τά δεν* 
δρα και τούς φράκτες, δεν ακούει κάνεις παρά μονάχα τό τραγούδι τού 
γρύλλου καί τό γλυκό ήχο των φιλιών» ’).

'Ότι σδλα ή βουλγαρική κακοπιστία είναι άφθαστη και ή διαφώτιση 
πλανερή φαίνεται από τό Σουηδό W. Kinngman στά Βυζαντινά Νεοελλη- 
νικά Χρονικά τού Βέη (τόμος ΙΕ ' 1939 σελ. 20—28), πού τήν έπαθε πλα
νεμένος από τον Arnautoif, λέγοντας πώς δλες οί εύετηρικές Θρακικές γιορ
τές είναι νεώτερα πλάσματα και πώς καμμιά απ’ αυτές δέ σχετίζεται μέ τήν 
εύετηρία. Οί Βούλγαροι γιά τήν προπαγάνδα ενδιαφέρονται κι δχι γιά τήν 
επιστήμη. Στήν ιστορία κυρίως και τήν αρχαιολογία παραποιούν κείμενα, 
καταστρέφουν αρχαιότητες και εξαφανίζουν πηγές. Στήν Ελληνική Χερσό
νησο δλα πρέπει νάναι Βουλγαρικά.

Οί Βούλγαροι συνεχίζουν και σήμερα στήν περιοχή Άγαθουπόλεως 
τάναστενάρια στις 20—21 Μαΐου μέ τό παλιό ημερολόγιο (αρχές ’Ιουνίου). 
Στο Ούρκάρι οί Βούλγαροι αναστενάρηδες θά έφθασαν από τήν τουρκο
κρατούμενη και βουγαροκρατούμενη Άν. Θράκη, δπου μαζί μέ τούς "Ελληνες 
γιόρταζαν τάναστενάρια ώς τή μετανάστεψη των ‘Ελλήνων (1922).

Κατά τό Κ. Ρωμαίο ό σκοπός δλων των εορτών είναι ή καλοχρονιά. 
« Όλες οί παραστάσεις γίνονταν από λαϊκούς ανθρώπους, προικισμένους, 
λέγει, μέ γνήσιο δικό τους πνεύμα, αλλά καί λίγο ή πολύ πιωμένους, μέ 
σκοπό νά κινήσουν τή θυμηδία τού κόσμου και τά γέλοια του. ’Έτσι κατα
λαβαίνουμε πώς δέν ήσαν ποτέ τυποποιημένες καί τό περιεχόμενό τους ήταν 
κάθε φορά διαφορετικό. ’Έτσι δ Βιζυηνός μέ τήν καλλιτεχνική του οξυδέρ
κεια κατώρθωσε νά πάρη στήν εποχή του ένα σύνολο ενιαίο, ενώ άλλοι άδυ- 
νατότεροί του πήραν μόνον κομμάτια ή περιωρίστηκαν σέ αόριστες εκφρά
σεις γιά κωμικές σκηνές... Όμο:>ς τό λατρευτικό έθιμο είναι τό ίδιο σδλους 
αυτούς τούς Θρακικούς τόπους a)».

Τού Κ. Α. Ρωμαίου ή εργασία πάνω στο θέμα μας είναι απέραντη 1 2

1) Βλ'. Μ. Άποστολίδου «Περί τής θρησκείας των Θρακών» (στά Θρακικά, 
τόμ. Ε', σ. 43—44), δτου τά οργιά είναι συνυς^ασμένσ μέ τή λατρεία των θεών,

2) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμος ΙΑ' σ. 101—102.
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σάξία. Τίποτε δεν άφίνει ασχολίαστο καί τά σχόλια και συμπεοάσματά του εί
ναι σοφά και βαθυστόχαστα. Τοποθετεί τά πάντα επάξια, τά ερμηνεύει, τά 
κατατάσσει και βγάζει συγκριτικά τά συμπεράσματά του, πού καταπλήσσουν. 
Γι,αύτό και ή μελέτη του εγέννησε καινούργια λαχτάρα στους περίεργους και 
τούς ειδικούς νά τη γνωρίσουν. ’Έτσι αποτελεί μιά φωτεινή δεσμίδα γιά 
την εξήγηση και κατανόηση των βαθύτερων αιτίων τής τελέσεως των εθίμων 
αυτών, πού προκαλεΐ τόση περιέργεια και τόσο ένδιαφέρο.

’Αναστενάρια λοιπόν καλούνται οϊ θιασώτες και μύστες οργιαστικής 
λατρείας, πού διατηρήθηκαν στη Θράκη ώς σήμερα και τώρα τελούν στη 
Μακεδονία το έθιμό τους, δπου και το μετέφεραν πρόσφυγες οΐ χωρικοί τής 
έ.λλην. αυτής γής. Τού Χουρμουζιάδη ή προσπάθεια νά περιγράψη τά έθιμα( 
σήμερα βεβαιώνεται πανηγυρικά με τις νεώτερες έκτοτε πληροφορίες, αλλά 
καί μέ την αυτούσια τέλεσή τους σέ τρία - τέσσαρα σημεία τής ελληνικής γής. 
Στην 'Αγία 'Ελένη Σερρών, στη Μελίκη Βερροίας, στο Λαχανά καί στη 
Μαυρολεύκη Δράμας δπου είναι εγκατεστημένοι οί χωρικοί. Οΐ τελευταίες 
έρευνες πού έγιναν μέ τον Δεληγιάννη Β , ΓΙετρόπουλο Δημ , Ρωμαίο Κων. 
άπεκρυστάλωσαν την πεποίθηση, πώς τάναστενάρια είναι τέτοια πού μάς 
τά περιέγρατρε ό Χουρμουζιάδης στά 1872. ’Από τό 1940 κέκτοτε οΐ Θρα- 
κιώτες αναστενάρηδες τελούν θαρρετά την πυροβασία, πέφτουν σέκσταση 
καί έγκαλούνται. οΐστρηλατημένοι στο χορό τής φωτιάς καί καθδλη τή χρονιά 
τελούν τά μυστήρια καί έθιμά τους σδλες τής ζωής τις δυστυχίες, παρεμβαί- 
νοντας στις άρροόστειες ζώων καί άνθρ τόπων καί στις καιρικές ακόμα συν
θήκες αναβροχιάς καί ξηρασίας κλπ. 'II σύγχρονη τελετή των αναστεναριών 
έχασε μέν εντελώς κάθε σχέση μέ τάρχαΐα μυστήρια ή κάθε χριστιανικό 
δόγμα, εξακολουθεί όμως νά έκτελεΐται επίσης απλώς καί μόνο γιά τό καλό, 
γιά την υγεία τών ανθρώπων, γιά τά ζώα, τά γεννήματα καί γενικά γιά την 
ευτυχία τής κοινότητας.

Στό Άρχεΐον Θράκης έχουμε καί νεώτερες περιγραφές καί φωτο
γραφίες. Ή  μιά προέρχεται από τό γιατρό Ί .  Καπίστρα (τόμ. ΙΒ', σ. 233), 
ή άλλη προέρχεται από τή «Μακεδονία» Θεσσ)κης καί είναι τού Λαγκαδά 
Άρχ. Θρ. ( I P  σ. 248) καί ή άλλη από τό Σ. Ί .  Καπίστρα (ΙΔ' σ 349—350) 
από τήν 21 Μαΐου 1949. ’Έχουμε δημοσιέψει καί φωτογραφίες αξιόλογες. 
Εκείνος όμως πού προσπαθεί νά έπιτύχη τέλεια τήν αναβίωσή τους τήν 
άβίασιη καί πλήρη είναι ό Ά .  Τανάγρας μέ τήν Εταιρεία Ψυχικών ερευ
νών, πού συμμετέχει τρία χρόνια τώρα στην οργάνωση κ’ εκτέλεσή τους. Ή  
«Μακεδονία» τής Θεσσαλονίκης έχει κάθε χρονιά συνεργείο καί παρακολου
θεί καί περιγράφει απλόχωρα τά τελούμενα και δρώμενα. "Ωστε έχουμε πε
ριγραφές σωστές, πού κι αυτές συμπίπτουν μέ τις παλιές περιγραφές πού 
σώθηκαν ως τά σήιιερα. Μιά μελέτη τελευταία στον "Ηλιο μέ τά ψηφία 
Γ. Μ Β , προσπαθεί νά μάς δώση τήν ερμηνεία τής λέξεως σύμφωνα μέ
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τά σημερινά και παλαιά δεδομένα '). Σημειώνει τη λέξη, αναφέρει τις έρευ- 
νες, τον τόπο και την έκταση της λατρείας, την ιστορική καταγωγή και τήν 
εξέλιξη, τήν τέλεση των αναστεναριών, τον κοινό πανηγυρισμό, (παραμονήν, 
πανήγυριν) και τό συμπέρασμα. Τό άρθρο είναι καλό και ήμπορεΐ δ αναγνώ

στης νάντιλήφθη επαρκώς για τό έθιμο και τήν προέλευσή του. «Τό χαρακτη
ριστικόν των αναστεναριών είναι δτι διεσώθησαν συγκεντρωμένα εις ώργα- 
νωμένην, λέγει, οργιαστικήν λατρείαν μέ κεντρικόν πυρήνα, τον οργια
στικόν χορόν, τήν πυροβασίαν και τους εκστασιασμούς και μέ σκοπόν τήν 1

1) "Ηλιος λεξικόν στη λέξη αναστενάρια σ. 725 καί έξης.
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ψυχικήν κάθαρσιν και εξύψωσιν προς to θειον». 3Άν τά έξετάση κανείς, 
όπως ό Κ. Ρωμαίος, συγκριτικά και ιστορικά, τάναστενάρια, παρουσιάζουν 
πολλά κοινά στοιχεία δχι μόνο μέ τή Διονυσιακή λατρεία τής Θράκης, αλλά 
και μέ τις Τοτεμικές αντιλήψεις, καθώς λέγει ό ίδιος, των πρωτόγονων 
καί τής προθεϊκής εποχής. Οί ταυροθυσίες, οί ώμοψαγίες, τό ιερό δργιο, τό 
λατρευτικό μένος, ή μαγεία, ό οργιαστικός χορός, ή κρασοκατάνυξη σάν λα
τρευτικό στοιχείο, τό ξενύχτισμα, ή φυγή «στάγρια βουνά», ή πομπική νυκτο- 
βασία μέ πυρσούς και λαμπάδες στο σκοτάδι, ή ευωχία καί τό μεθύσι, ή ει- 
κονοφορία, ή έκταση, ή οργιαστική μουσική, τάκατάληπτα επιφωνήματα ') 
καί λόγια, ή οργιαστική εξόρμηση μέ τις εικόνες, ή πυρολατρεία, τά δροδ- 
μενα, ή θεοληψία, ή δαιμονοπληξία, ή εκστατική αλλοφροσύνη, τά μαγικά 
στοιχεία, ή πυροβασία καί τό περίεργο φαινόμενο τής άκαΐας, όλα αυτά τά 
στοιχεία συναντιόνται στις αρχαίες καί πρωτόγονες λατρείες καί έχουν καί 
προϊστορική αρχαιότατη καταγωγή. Τάναστενάρια αποτελούν ένα εκχριστια
νισμένο διονυσιακό έθιμο, πού τή θέση τοϋ Διονύσου κατέλαβε ό άγιος Κων
σταντίνος σάν προστάτης τής αρχαίας έΟιμολατρείας καί σάν αύτοκράτορας 
λατρευόμενος από τούς εθνικούς καί λαϊκούς χριστιανούς, πού παρά τις δυ
σμενείς παρεμβάσεις τής εκκλησίας, δπιος είδαμε, διετήρησαν καί κράτησαν 
παρά πολλά έθιμα καί τύπους καί μορφές τής αρχαίας λατρείας, καί επιζούν 
έως τιύρα ακόμα στα νεοελληνικά λατρευτικά έθιμα, όπως είναι τό κάψιμο, 
των νεκρών 5), τά κουρμπάνια, οί λιτανείες κ.λ,π.

'Ο Κ. Ρωμαίος γράφοντας στον ΙΑ' τόμ. τού ’Αρχείου Θράκης τή 
μεγάλη του μελέτη «Λαϊκές Λατρείες στή Θράκη» (σ. 6) καί κρίνοντας τήν πε
ριγραφή τού Χουρμουζιάδη άποφαίνεται για τήν αξιοπιστία του αυτή ώς 
εξής: «Παρ3 δλες δμως τις αρετές του φυλλαδίου ή αξιοπιστία του θά ήταν 
σήμερα προβληματική αν έλειπαν νεώτερες καί πολλές μαρτυρίες πού επιβε
βαιώνουν μέ κατηγορηματικό τρόπο καί συμπληρώνουν τήν έκθεση τού πα
λαιού σοφού τής Πόλης». Εξετάζοντας δλες τις σωζόμενες μέχρι σήμερα γιορ
τές καί έθιμα τής Θράκης καί άνιστοροόντας τό περιεχόμενό τους—Διονύσια, 
Σκυλοδευτέρα, Πιτεράδες Σεϊμένιδες, Δημήτρια, Τζαμάλες, Καλόγηροι κλπ. 
—τονίζει τή θαυμαστή πληρότητα καί τό φωτεινό νόημα των Θρακικών 
αυτών εθίμων καί συμπεραίνει : «’Έτσι είδαμε πώς τάναστενάρια καί ή τε
λετή τής Τυρινής Δευτέρας είναι αρχαίες λατρείες εύετηρικές πδχουν τις ρί
ζες τους στήν προθεϊκή εποχή καί κατόπιν στά ιστορικά χρόνια πήραν χα
ρακτήρα διονυσιακής τελετής, άλλ= έμειναν πάντοτε μέσα στά πλαίσια τά 
λαϊκά. Στ3 άναστενάρια για τή συνέχιση μέ τούς αγίους επικρατεί τό σοβαρό 1 2

1) Βλ. τόμ. 1Δ', σ. 349 Σ. I. Καπίβτρα «'Από τό τραγούδι της κατώρθωσα 
νά ξεχωρίσω τον στίχο: Νά άρη τον σταυρόν του».

2) Άρχ. Θρ. Θησ. Δ' τ. σ. 71 βλέπε σχετικά μέ τό κάψιμο των νεκρών 
στο Κωστή, ανακοίνωση Πολ. Παππχριστοδούλου,
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καί σπουδαίο μέρος της διονυσιακής λατρείας καί την άλλη λαϊκή λατρεία 
χαρακτηρίζει ή άνετα εύθυμη καί κωμική πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα 
νά έχομε στα πολύτιμα αυτά Θρακικά έθιμα ολοζώντανη τήν εικόνα τής ση- 
μαντικώτατης αρχαίας λατρείας».

"Οσο για τήν ερευνά στα επί μέρους ζητήματα τή θυσία του ιερού 
ταύρου, τον εκστατικό χορό, τό θρησκευτικό ενθουσιασμό καί τήν απάθεια 
στήν πυροβασία, τήν τελεστική πυρά καί τήν αριστοτελική κάθαρση, μάς δί
νει τις τελευταίες σκέψεις του σιήν έξης πρόσφατη προς εμένα επιστολή του;

«Φίλε Κ* Π απαχρ ιστοδούλου ,

«Είναι δύσκολο νά περιληφθούν εδώ σέ 2—3 σελίδες δσα έγραψα για 
τ’ ’Αναστενάρια στο Άρχεΐον 
σέ 130 σελίδες. Θά περιορι- 
σθώ γι’ αυτό νά εξάρω πρώ
τα τό μεθοδικό δρόμο πού 
πήρε ή πραγματεία εκείνη, 
ένα δρόμο αρκετά νέο, κι έ
πειτα νά εκθέσω μέ μεγάλη 
συντομία, τά κυριώτερα γιά 
τό καταπληκτικό καί παρά
δοξο μέρος τής δλης τελετής, 
τήν πυροβασία καί τήν απά
θεια τών ποδιών. "Ολοι εν- 
διαφέρονται νά μάθουν, πώς 
συμβαίνει νά χορεύουν οί εκ
στατικοί ’Αναστενάρηδες πά
να) σέ αναμμένα κάρβουνα καί 
σι ή φοβερή θράκα καί νά μή 
παθαίνουν τίποτε τά γυμνά 
πόδια τους.

Δύο ήσαν οί θεμελιακές αρ
χές τής έρευνας. Πρώτα, δτι 
όψείλει κάθε ερευνητής, αν 
θέλη τή σαιστή καί βαθύτερη 
κατανόηση, νά μήν ύποτιμάει 
τό λαό του καί μέ τήν ιδέα, 
οτι είναι ανώτερος απο κάθε Ό άρχιαναστενάρης σέ έκσταση ατή θρακιά 
πρόληψη νά καταδικάζει μέ
θυμό τις λαϊκές αντιλήψεις καί δεισιδαιμονίες ή μέ ψυχρή αδιαφορία νά 
τίζ προσέχη ως επιστημονικό υλικό γιά νά συντάξη τή διατριβή του. Ά ν ’
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τίθετα, αν έχη μελετήσει τθ εσωτερικό του είναι θά εΰρη, πώς υπάρχουν 
σημαντικώτατα κοινά στοιχεία, πού τον κατεβάζουν σχεδόν στο ίδιο λαϊκό 
επίπεδο. Δεν έχει όλες τις λαϊκές δεισιδαιμονίες, άλλα δεν τοϋ λείπουν με
ρικές, έστω λίγες, και άν διατηρεί στη συνείδηση του διαφορετικές θρησκευ
τικές αντιλήψεις, όμως τον συνδέει μέ τό λαό τό ίδιο θρησκευτικό αίσθημα 
καί ή ίδια γενική θρησκευτικότητα. ’Έτσι επιβά?;λεται ή συμπάθεια ή άλ- 
λοιώς ή πλατωνική μέθεξη στή λαϊκή ζωή καί χωρίς αυτή ή έρευνα θά επι
τυχή μισά πράγματα»Επίσης μέρος μόνο θά καταλάβωμε από τον αρχαίο 
Ελληνικό πολιτισμό, αν παραμελήσωμε τούτο τό σύνδεσμο, τήν κοινή θρη
σκευτικότητα.

» Ή  ά'λλη μεθοδική αρχή καί πλατιά βάση, είναι, δτι Θά ξεκινήσωμε 
από τον σημερινό Νεοελληνικό κόσμο καί θά έπιμείνωμε νά μαζέψωμε δσο 
γίνεται σχετικό υλικό από πολλούς τόπους, Τό πολύμορφο τούτο υλικό, πού 
απαραίτητο είναι νά μαζέψη δ λαογράφος δχι μόνο από βιβλία καί άλλων 
γραπτές μαρτυρίες, μπορεί νά κάμουν αυτόφωτο τό σχετικό θέμα, αλλά γιά 
τή βαθύτερη κατανόηση πρόσφορη είναι καί γοητευτική ή αναδρομή στις 
παλαιότερες εποχές, δπου θά ανεβαίνομε μεθοδικά, από τά νεώτερα στά αρ
χαιότερα χρόνια. ’Ανήκομε οι "Ελληνες στο ίστορικώτερο έθνος τού κόσμου 
καί ή πλούσια γραπτή καί μνημειακή παράδοση μάς επιτρέπει μέ αρκετή 
ασφάλεια νά φθάσωμε έα)ς τά πρωτομηνωϊκά χρόνια 3,000 π X. καί ακόμα 
πέρα έως τις πρωτογονικές καταστάσεις, τις προθεϊκές.

»Μέ τις δύο αύιές κατευθύνσεις οδηγημένη ή έρευνα μάς παρουσιάζει 
τήν ακατάβλητη, πολύμορφη καί ενιαία προσπάθεια τοϋ ανθρώπου νά νι- 
κήση μέ τή θέλησή του και τήν αισθηματική πίστη στις απεριόριστες δυνά
μεις του τά τυχόν εμπόδια καί εξασφάλιση τή συντήρηση καί τήν ευτυχία 
του. Αυτή τήν αιώνια προσπάθεια χαρακτηρίζουν τά πολυάριθμα λατρευτικά 
έθιμα, πού καί σήμερα διατηρεί σέ αρκετή αφθονία ό λαός μας, όπως καί 
σέ δλες τις αμέτρητες περασμένες γενεές. Συνήθως ή λαϊκή λατρεία γίνεται 
βέβαια μέ κάθε σοβαρότητα καί επιμονή αλλά καί μέ κάποια ηρεμία καί ΐλα- 
ρότητα, προάγγελο τής έλπιζόμενης ευτυχίας. Κάποτε δμως οΐ λαϊκές τελετές 
παίρνουν ζωηρότερο τόνο, γίνονται ενθουσιαστικές καί εκστατικές, όργια- 
στικές μέ τήν αρχαία σημασία (χωρίς υπόνοια κατάχρησης). Τέτοιες εκστατι
κές λατρείες είναι οΐ άναστενάρικες τής Ελληνικής Θράκης, μεταδομένες καί 
στή γειτονική Βουλγαρία, αλλά μέ γνήσια μαρτυρημένη ελληνική καταγωγή. 
*0 άναστενάρικος θίασος μέ τις μεγάλες εορτές πού κάνει δλο σχεδόν τό Μάη 
μήνα γιά τον "Αγιο Κωσταντΐνο καί τήν *Αγ. Ελένη, μέ τις αρχαιοπρεπές 
θυσίες ταύρων, μέ τήν άπαυτη συνοδεία ιδιότυπης μουσικής, τόν εκστατικό 
χορό μέ τις ιερές εΐκόνε; στά χέρια, πού χορεύουν κι αυτές μαζί στά 'Αγιά
σματα, στο χωριό μέσα καί στήν εποχή καί τέλος πάνω στήν ιερή πυρά, τή 
δστιά (εστία), πού μέ φροντίδα έκτακτη ανάβουν στήν πλατεία, έχει γιά μο*



ϊ 1' αναστενάρια

ναδικό σκοπό νά φέρη τήν καλοχρονιά στά σπαρτά, νά διώξη τά κακά δαι, 
μόνια, δπως τό Γουστρελο (το Σμερδάκι η το Λάβωμα άλλων ελληνικών τό. 
πων) νά γιατρέψη τούς βαργιάρρωστους, νά βρή τούς κλέφτες και νά εξα
σφάλιση τό νεοχτιζόμενο σπίτι. Και όλα τούτα τά πιστεύει και τά περιμένει 
από τούς αναστενάρηδες καί δλη ή λοιπή Κοινότητα, πούς τούς παραστέκει 
μέ εύλάβεια.

» Κάπου κάπου μπορεί νά γίνουν και έκτροπα, ύστερα από συνεχιζό
μενες ευωχίες καί τη γενναία οινοποσία, αλλά τό κανονικό είναι, δτι τά ανα
στενάρια στέκουν ηθικώς ψηλά καί σάν χορεύουν ώρες ολόκληρες μέ τή 
περίλαμπρη συντροφιά τών αγίων και την πολύβουη μουσική γεμίζουν μέ 
έξαψη καί ακλόνητη αυτοπεποίθηση, δτι πήραν μέσα τους απεριόριστη δύναμη.

Πόδια αναστενάρηδων άθιχτα μειά την πυροβασία

’Έτσι βέβαια και εξαϋλωμένοι πηδάν ξυπόλυτοι μέσα στά πύρινα κάρβουνα 
μά βγαίνοντας άβλαβοι παίρνουν νέα ενίσχυση γιά τήν άνωτερότητά τους. 
Είναι ικανοί γιά δλα, δτι δε τέτοια είναι ή ψυχολογία τους τό βεβαιώνουν πολλά 
πυρολατρικά έθιμα απ’ δλους τούς ελληνικούς τόπους. Στις κρίσιμες εποχές 
τού χρόνου γύρω από τις θερινές ή τις χειμερινές τροπές, τήν άνοιξη, τήν 
πρωτομηνιά, κάποια γεγονότα σημαντικά γίνονται στον κόσμο καί τότε ενερ
γούν οί κρυμμένες ευεργετικές ή κακοποιός δυνάμεις. Είναι καιρός ν’ ανά
ψουμε τις φουτιές τ’ "Αη— Γιάννη τού Φωταριστή ή τ’ 'Αη — Γιαννιοΰ τά 
Λάμπαδα, τό Φανό τής αποκριάς, τό Βασίλεμα τής φωτιάς ή τήν Παντρειά 
τήν Πρωτοχρονιά ή τό Άντρίεμα τού Άγ. Άνδρέα (30 Νοέμβρη). Οί φω
τιές αυτές, φροντισμένες μέ κάθε επιμέλεια, είναι εξαιρετικές σέ δύναμη καί 
δποιος τις πηδήση θά πάρη μέ συμβολικό τρόπο αρκετή δύναμη γιά νά παν-
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τρευτή η νά μάθη τδνομα του μελλούμενου η ό τόπος από τη στάχτη τού Φα- 
νοΰ θά ώφεληθή για τά σπαρτά του κ.τ.λ. Τό πρώτο καί κύριο σ'* 1 αυτές τις 
τελετές είναι νά πάρη κάνεις νέα μεγάλη δύναμη, τό ομηρικό ντυρός μένος , 
όπως μπορούμε νά μεταφράσουμε τό tnana των εθνολόγων, δεύτερο και συ- 
νυπονοούμενο είναι ή απαλλαγή από τό κακό. ΙΙαρόμοια πυρολατρικά έθιμα 
έχομε πολλά και διδακτικά άπ’ δλη την αρχαιότητα, την κοντινή και τη μα- 
κρυνή. Δέ λείπουν καί παραδείγματα ομοιότατα μέ την πυροβασία καί την 
άκαΐα των αναστενάρηδων, Άλλ5 δ χώρος δ διαθέσιμος δεν επιτρέπει εδώ 
άλλη εξέταση. Θά ερωτήσωμε μόνο μαζί μέ κάθε ενδιαφερόμενο, πώς συμ
βαίνει νά μη παθαίνουν τίποτα τά γυμνά πόδια καί νά καταλύεται έτσι δ 
αμείλικτος φυσικός νόμος;

’Αμφιβολία δεν είναι δικαιολογημένη. Τό φαινόμενο τής άκα'ίας είναι 
ύπερβέβαιο, εξακριβωμένο σέ όλα τά γεωγραφικά πλάτη καί στον τόπο μας 
στη Μαυρολεύκη τής Δράμας. Τά τελευταία χρόνια έγγυήθηκαν γ ι’ αυτό αξιό
πιστοι επιστημονικοί παρατηρητές ‘). Ή  δύναμη, τής υποβολής δέ φτάνει. 
Μπορεί νά έξηγήση την αναισθησία, άλλ’ οχι τό γεγονός, δτι καί οΐ τρίχες 
ακόμα τών ποδιών μένουν άθικτες μπρος στη φοβερή πυράδα. Γιοιτι δ φυ
σικός νόμος μένει ανεφάρμοστος ; Είναι από πολλά χρόνια αναγνωρισμένο, 
δτι οϊ φυσικοί νόμοι μέρος μόνο περιωρισμένο τού κόσμου καί τής ζουής 
εξηγούν καί τώρα πού έφυγαν πολλά σκοτάδια τού δρίζοντά μας μέ τό κατα
πληκτικό φως τής ατομικής ενέργειας καί τής πυρηνικής φυσικής, τώρα οΐ 
φυσικοί αυτοί νόμοι δείχνουν δλοι τους τήν ανεπάρκεια. Δεν είναι ζήτημα, 
δτι μέ τό νέο αυτό διάπλατο δρόμο πού ανοίχτηκε γιά τήν επιστήμη θά βρή 
τό αίνιγμα τής άκαΐας, τής τηλεπάθειας, τής διόρασης καί τόσων άλλων μυ- 
στικόόν τής ζωής τήν άρμόζουσα λύση, αλλά πώς καί πότε τούτο θά γίνη θά 
μάς τό εΐπή ή μεγαλοφυΐα κάποιου ’Αϊνστάιν.

»Στό τέλος άς μού έπιτραπή νά έκθέσου μέ λίγα λόγια, δτι δέν είμαι 
καθόλου σύμφωνος μέ τήν κυκλοφορούσα γνώμη, δτι θά ήταν χρήσιμη ή 
διατήρηση τής άναστενάρικης τελετής καί ή επίδειξή της στούς ξένους γιά 
τήν τουριστική κίνηση τού τόπου μας. Τέτοια εκμετάλλευση πού πειράζει τό 
θρησκευτικό αίσθημα δμογενών μας συνανθρώπων, ποτέ δέ συγχωρεΐται σέ 
μιά γνήσια χριστιανική καί πολιτισμένη κοινωνία».

’Αθήνα 'Ιούνιος 1950 Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
Ό  Στίλ Κυριακίδης καθηγητής τής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο 

τής Θεσσαλονίκης, στη Μεγάλη Έλλ. Εγκυκλοπαίδεια 3) ακολουθώντας τήν 
αφήγηση τού Χουρμουζιάδη διασαφηνίζει μέ ακρίβεια καί απλότητα λ. χ.

1) Βλέπε παρακάτω έπιστολάς ιατρού "Ιππ. Μάκρη Σερρών καί Ί .  Καπί- 
στρα ιατρού Ν. Σκοπού καί Όδ. Άργυριάδη χ3ιροΰργου προφορική ανακοίνωση, 
πού μιλούν έξ αυτοψίας γιά τήν άκαίτ τών αναστενάρηδων.

1) Βλ. Μεγάλη Έλλ. Εγκυκλοπαίδεια τόμ. Δ' σ. 580.
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την εγχώρια φράση «τούς εηιανε 6 &γιο$» η τούς «&γκαλοϋόε ή εικόνα»
ώς έξης : «Διαρκούντος του οργιαστικού χορού των αναστεναριών άλλοτε εις, 
άλλοτε δυο η και περισσότεροι των πανηγυριζόντων κατελαμβάνοντο υπό τού 
οργιαστικού ενθουσιασμού. Λΐφνιδίως ήρχιζαν νά τρέχουν και νά αφρίζουν 
και νά αγριεύουν, κατόπιν κατελαμβάνοντο υπό σπασμών καί ελιποθύμουν. 
Οί νέοι οΰτοι φοιβόληπτοι άπετέλουν τα υποψήφια νέα μέλη τοΰ θιάσου των 
αναστεναριών». Περί των ταύρων —των μπικαδιών—δεν προσθέτει τίποτε 
εκτός του ότι δ άρχιαναστενάρης αγόραζε τον ταύρο. «Κατά την παραλαβήν 
των εικόνων δ άρχιαναστενάρης έμοίραζεν αύτάς άνά μίαν κρατών την τε- 
λευταίαν». Για τα όργια σημειώνει : «Κατά τάς ευωχίας άφθονος ερρεεν δ 
οίνος η το οΙνόπνευμα, ούχί δε σπανίως και εις άλλα όργια ακόλαστα, έξε- 
τρέποντο, ενώ κατά πάντα τον άλλον χρόνον καί τα αναστενάρια καί οί χω
ρικοί ήσαν εγκρατέστατοι καί ήθικώτατοι».

'Ιερά θεωρούνται το τσεκούρι καί τό μαχαίρι πού χρησιμοποιούσαν 
γιά τη θυσία. ’Από νεώτερες σημερινές πληροφορίες τά εργαλεία της θυσίας 
κρατούσαν φυλαγμένα στην εκκλησία καί μόνο μέ τη διαταγή τού άρχιανα- 
στενάρη προσκομίζονταν στη θυσία καί πάλι εκλειδώνονταν στο ντουλάπι η 
στο σεντούκι. Ό  ίδιος σημειώνει ότι οί εορτές κρατούσαν «οκταήμερον» καί 
ότι «καθόλην την διάρκειαν τής εορτής προ τής θύρας τών άναστεναρίιυν 
έκρέμετο φανός ως δείγμα τής ΐεράς ίδιότητος τού οικοδεσπότου» ’). Τά ανα
στενάρια αποτελούσαν ξεχωριστή αδελφότητα, ξεχωριστό θίασο, μέ αρχηγό 
άρχιαναστενάρη, πού τον «είχε πιάσει δ άγιος» καί εγκεκριμένο καί αρεστό 
από τούς θιασώτας.

Ό  ίδιος αναφερόμενος στη γνώμη πώς τάναστενάρια δεν είναι άγνω
στα καί ότι έχουν ίχνη παλαιότερα σημειώνει τον Νικήταν τον Χωνιάτην, 
πού διαπιστώνει δαιμονοπλήκτους, καί οτι «έβδομήκοντα έτη μετά ταύτα ή 
ανωνύμου Σύνοψις χρονική, ήν έξέδωκεν δ Σάθας περί τών αυτών γεγονό
των δμιλούσα, άσϋ'ενάρια αυτούς άποκαλεϊ».«Έπί τής αυτοκρατορίας Ίσαα- 
κίου Αγγέλου τού Α' αί περί την Άγχίαλον πόλεις καί κώμαι, πάντως δέ 
καί αυτή ή ιδία, εις βαρεία^ ύπεβλήθησαν φορολογίαν υπό τού αύτοκράτορος 
τούτου, ώς ιστορεί Νικήτας δ Χωνιάτης *) προς κάλυψιν τών μεγάλων δα
πανών του μετά τής Ούγγρίδος ήγεμονίδος Μαργαρίτας γάμου τού 1186. Τό 
καταθληπτικοδτατον μέτρον επεκταθέν καθ’ άπασαν την Βουλγαρίαν, ύπήρξεν 
ή πρώτιστη αφορμή τής υπό τούς αδελφούς Άσάν έκραγείσης κατά τό αυτό 
έτος έπαναστάσεως προς άπελευθέρωσιν τής Βουλγαρίας. «Βλ&ποντες οί 
αδελφοί Άσάν διστάζοντας κατ’ άρχάς καί άπροθύμους τούς δμοφίλους 
αυτών προς τό άνταρτικόν κίνημα, ίνα ένθαρρύνωσιν αυτούς ίδρυσάν 1 2

1) Τοϋτο τό βεβακόνει κι1 ό Χουρμουξιάδης.
2) Νικήτα Χωνιάτου Ίσ, “Αγγελος Βιβλ. Α' σ. 194, έκδοσις Βενετίας.



302 Τ’ αναστενάρια

που εύκτήριόν τινα οικον επ’ όνόματι τοϋ Μεγαλομάρτυρος αγίου Δημητρίου 
περί τον όποιον συναθροίσαντες πολλούς δαιμονόληπτους «Άσθενάρια η ’Α 
ναστενάρια» καλούμενους έπεισαν ΐνα ένθουσιώντες και βρυχώμενοι λέγωσιν 
εις τον όχλον ότι ό Θεός των Βουλγάροον άπεφάσισε νά έλευόερώση αυτού: 
από τού ζυγού των Ρωμαίων, και ότι ό Μεγαλομάρτυς καταλιπών την Θεσ
σαλονίκην και τούς Ρωμαίους ήλθεν εις βοήθειαν αυτών *)». Είναι λοιπόν 
πρόδηλον ότι πρόκειται περ'ι των σημερινών αναστεναριών, τών όποίτον κατά 
μέν τον ΙΒ' αιώνα έχομεν το όνομα ψυχάρια, κατά δέ τον ΙΓ ' το όνομα άσθε- 
νάρια, ήτοι αναστενάρια. ’Αναφέρει τον Ί .  Παπαδόπουλον, πού τού επέ- 
στησε την προσοχήν του σέ ανέκδοτο χωρίο κειμένου Θεοδώρου τού Δούκα 
Λάσκαρι, όπου γίνεται υπαινιγμός για τον Αίμο ως πηγής μαγγανειών 3). 
Έδώ σημειώνει ότι και ό Ν. Πολίτης ειχεν ύπόψιν του κιάλλα κείμενα και 
παλαιότερα και νεώτερα τού ΙΒ' αϊώνος. «ΙΙοΐα ήσαν τα κείμενα ταύτα δεν 
γνωρίζω», προσθέτει. Τον Χουρμουζιάδη θεωρεί «ως την μόνην άξιόλογον 
πηγήν». Και προσθέτει την ίδικήν του γνοόμη : «"Οσα μέχρι τούδε ιστορικά 
περί τών αναστεναριών γνωρίζομεν δεν είναι δυστυχώς αρκετά, ώστε νά μάς 
άποκαλΰψουν την ιστορικήν αρχήν των, άν δηλονότι κατά τον Μεσαίωνα άνε- 
πτΰχθησαν έν τη Βορείφ Θράκη, όπου ποικίλα έθνη καί ποικίλαι θρησκευ
τικά! αιρέσεις διεσταυρώθησαν, ή άν είναι παλαιά προχριστιανική κληρο
νομιά». Και παραθέτει την εξής βιβλιογραφία : Κυρία πηγή : Α. Χουρμου- 
ζιάδου. «Περί τών αναστεναριών κλπ ». Άρναούτωφ : Die Bulgarisclien 
Fertbrauche 1917. Ν. Βέη : Τάναστενάρια κατά τούς μέσους αιώνας έν Βυ- 1 2

1) Μεσαίων. Βιβλ. Κ. Ν. Σάάα τόμ. Ζ’ Άνέκδ. Σύνυψις χρονική σ. 372'
2) Ό  κ. Ν. Γ. Σβορώνος εις to ‘Αρχείον Θράκης (τόμ Ζ' σ. 36δ—6ο) μάς 

έχει δώσει ενα κείμενον, όπου μιλεϊ για την τοπική έκταση τοϋ εθίμου τών ανα
στεναριών. Κα! άναφέρεται σένα έθιμο ανάλογο, πού ιστορεί ό Κ· Καραιζάς (1780) 
πού γίνονταν στη μονή Νιάμτζου κοντά στό χωριό Πασκάνι Ρωμανίας. Τήν περι
γραφή μας έδωσεν ό Σβορώνος ως σημείωμα γιά νά δοθή αφορμή στήν έρευνα τοΰ 
ζητήματος τής διαδόσεως τών αναστεναριών στήν όλη ‘Ελληνική Χερσόνησο.

Στό Ά ρ χ ,  Θρ. Θησ. (τόμ. Θ' σ. 305) έδημοσίεψα καί ανακοίνωση τοϋ κα- 
θηγητοΰ κ.Άντ. Κεραμοπούλου γιά δυο παραδείγματα από τον Στράβυνα τά έξης : 

α) Έκ τής Ιταλίας Στράβ. Ε' 226, 9 «υπό δέ τφ Σωράκτφ δρει Φερωνία, 
πόλις έστίν, ομώνυμος επιχώρια τινΐ δαίμονι τιμώμενη σφόδρα υπό τών περίοι
κων, ής τέμενος έστιν έν τφ τόπφ θαυμαστήν ίεροποιΐτν έχον' γνμνοΐς γάρ ποσ'ιν 
διεξέαοιν άν&ρακιάν και σποδιάν μεγάλην οι κατεχόμενοι υπό τής δαίμονος ναύ
της άπα&εΐς καί συνέρχεται πλή&ος άν&ρώπων άμα τής τε πανηγύρεως χάριν, ή 
συντελείται κατ' έτος, και τής λεχ·&είσης

β) Έκ τής Καπαδοκίας τής Μ. ’Ασίας Στράβ. 12, 537, 7 «ού πολύ δΓ άπω - 
θεν ταύτης (τής πόλετος Τυάνων) έστί τά τε Καστάβαλα κσί τά Κύβιστρα, έτι 
μάλλον τφ δρει πλησιάζοντα πολίσματα’ ών έν τοΐς Κασταβάλοις έστί τό τής Πε
ρασιάς Άρτέμιδος Ιερόν, οπού γασι τάς ΐερείας γυμνοϊς τοΐς ποσ'ι δι’ άν&ρακιμς 
βαδίξ ειν άπα&εϊς,.
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ζαντίδι, Α\ σ. 48—50. Παρατηρήσεις Πολίτου εν Λαογραφίςι, Α', σ. 343. 
Rohde : Δεά τήν"„δργιαστικήν λατρείαν του Διονύσου. Otto Kern : Die re
legion der Oriechen, 1, σ. 226, Nikon, Gr. Feste, σ. 258 κέξ.

Ό  μακαρίτης Μαργ. Κο)νσταντινίδης, συγγραφέας και ιστοριογρά
φος, από την Άγχίαλο, πού μάς έδωκε ιστορικά δοκίμια της Άγχιάλου, Σω- 
ζουπόλεως και Μεσημβρίας και πόμπολλες άλλες εργασίες, ως συνεργάτης της 
«Εκκλησιαστικής Αλήθειας» τοΰ Πατριαρχείου, κάμνει μνεία των άναστε- 
ναρίων στην ιστορία της Άγχιάλου μέ τα έξης :

«Περί της τελετής των’Αναστεναριών η Άσθεναρίων τελούμενης και 
σήμερον εν τισι παρά την Σωζοΰπολιν χωρίοις, πρώτη ήδη μνεία γίνεται 
εν τη ιστορία, έχει δέ αύτη μεγάλιν σχέσιν προς τά Βακχικά όργια ’).

Ό  II. Δανιηλόπουλος στο «Βήμα» (δεν έχω την ημερομηνία και χρο
νολογία) έγραψε τά έξης γιά τάναστενάρια μέ τίτλο: Παλαιά ήθη κέθιμα :

«Σχετικώς μέ την έρευνα της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών περί τών 
μερών εις τά όποια ελάμβανον κάποτε χώραν τελεται μέ χορούς επί πυράς 
και εν εκστάσει τών χορευτών, σάς πληροφορώ ότι τοιοντοι χοροί και αλα
λαγμοί, ημιάγριας καταστάσεως κατ’ εμέ, εγίνοντο, μοναδικώς, εις τά βόρεια 
μέρη της Θράκης, ακριβώς εκείνης πού ονομάζεται «Κακαρινιά» και μόνον 
εις τό χωρίον Κωστή. Τό χωρίον τούτο μαζί μέ τά χωρία Προδίβο, "Αγιος 
Στέφανος, μέ τάς κωμοπόλεις Βασιλικός και Άγαθούπολις, άπετέλουν τον 
στέφανον τού φημισμένου εκεί όρους «Παπιά», μέ πληθυσμούς άμιγώς ελ
ληνικούς μέχρι τοΰ 1914, δτε έξεπατρίσθησαν από τούς Βουλγάρους, μόλις 
ως παρεχωρήθησαν τά μέρη ταύτα διά της συνθήκης Κωνσταντινουπόλεως 
εις την Βουλγαρίαν. Σήμερον εκεί θά εύρετε μόνον ίχνη διαβιώσεως ελληνι
κών πληθυσμών και τίποτε άλλο Τον κόσμον δλον αυτόν θά τον εύρετε ξα- 
ναθεμελιωμένον έξωθεν τής Θεσσαλονίκης και νομίζω προς τό Μπεχτσινάρι 
και από τούς άπομένοντας εν ζωή γέροντας θά δυνηθήτε να μάθετε πολλάς 
λεπτομέρειας τής τελετής αυτής. Ή  τελετή τού παραδόξου και λίαν επικιν
δύνου χορού τής πυράς έγίνετο άπαξ τού έτους, την ημέραν τού ‘Αγίου Κων
σταντίνου, πολιούχου τής πόλεως, τής εκκλησίας κλπ., συνεκέντρωνε δέ εκεί 
όλα τά πέριξ ώς άνω χωρία, μέ ήοωας τής μυσταγωγίας ταύτης τά «Νεστε- 
νάρια». τούς χορευτάς, οϊτινες, γυμνόποδες και λευκοενδεδυμένοι, έπήδων καί 
έχόρευον επί ώρας εις άναμμένην πυράν, ήμίσεως, ώς λέγουν, μέτρου πά
χους και έκτάσεως άνω τών 10 τετραγωνικών μέτρων. Ή  διά την πυράν ξυ
λεία προητοιμάζετο από ημέρας Οί άλαλάζοντες χορευταί, τά «Νεστενάρια», 
έξήρχοντο μετά τό πέρας τού χορού άθικτοι, και αυτό ακριβώς εθεωρεΐτο ώς 
τό θαύμα τής ημέρας. Σημειιοσατε δμως δτι οί ήρωες, οΐ γνωστοί τιτλούχοι 1

1) Μαργ. Κωνσταντινίδη, Ιστορ ία  Ά γχιάλου (ανέκδοτον χειρόγραφον Ε 
θνικής Βιβλιοθήκης),
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«Νεστενάρια», ουδέποτε εν ττ) ζων) έφόρουν υποδήματα και δτι εκ της αί
τιας ταύτης έσχηματίζετο εις τα πέλματά των χονδρά έπιδερμίς, ικανή νά 
αψηφά καί την πλέον δυνατήν πυράν, άρκεΐ νά εϊχεν έπιτηδειότητα εις την 
κίνησιν των ποδών έν τή πυρά. Αυτά έ’λεγον αί κακαί γλώσσαι τότε».

Καί ό γράφων έδημοσίευσε την εξής περιγραφή στα «Νεοελληνικά 
Γράμματα» όπως καί στο πανηγυρικό τεύχος του Ραδιοφωνικού Στάθμου 
τής 4 Αύγουστου 1940 με τον τίτλο «Τά Θρακικά Αναστενάρια», καθώς καί 
πολλά άλλα δημοσιεύματα όμοια στο «Βήμα» μέ τό αυτό θέμα καί στήν «Ν. 
‘Εστία» ‘) τάναπαρέστησε ά)ς διήγημα ηθογραφικό.

«’Από τά πλιό περίεργα καί τά πλιό παλιά έθιμα (ορισμένων χωριών 
τής Άν. Θράκης τής περιφερείας Βιζΰης καί ΆγαΟουπόλεως ήταν τ’ ανα
στενάρια, έ'να είδος τελετής τού Διονύσου — κληρονομιά παλαιότατη — πού 
μέσα στο πέρασμα τού χρόνου μπόρεσαν νά ζήσουν καί νά υπάρχουν ώς τά 
σήμερα, γιορτές πού τις πρόσεξαν καί τις μελέτησαν πολλοί δικοί μας λαο- 
γράφοι καί αρχαιολόγοι, αλλά καί ξένοι ερευνητές των λαϊκών εθίμων. Εί
ναι φαίνεται λείψανα μεσαιωνικής αΐρέσεως κατά τή γνώμη μερικών ερευ
νητών, κατ’ άλλους εκχριστιανισμένο λείψανο τής θρακικής οργιαστικής λα
τρείας τού Διονύσου. Πάντως ανήκουν στις μυστηριακές εκείνες τελετές, πού 
γι’ αυτές δύσκολα πάντοτε μαζεύονται πληροφορίες καί ή αποκάλυψή τους 
σδλες τις λεπτομέρειες δύσκολα επιτυχαίνει. Οί πιο παλιές γραπτές ειδήσεις 
για τήν τέλεσή τους στή Θράκη από θρακικούς πληθυσμούς φθάνουν ως τον 
12ον αιώνα μ. X. (βλέπε Άρχ. Θρ. τ. Ε.).

« Ή  περιφέρεια δπου έγίνοντο αυτές οί τελετές είναι από τί* πιο απο
μονωμένες τής Θράκης. Ύπερύψηλα βουνά, δασάίδη καί απάτητα —τά βουνά 
τής Στράντζας—χαράδρες πυκνοδασωμένες, ποτάμια καί νερά άφθονα, αγρί
μια λογής λογής ανήμερα καί πουλιά άρπαχτικά αποτελούν τά χαρακτηρι
στικά τής περιοχής αυτής, πού μέσα της αρκετά χωριά και κωμοπόλεις ζού- 
σαν καλλιεργώντας τή γή και δουλεύοντας τις κοιλάδες. Τό χωριό Κωστή 
αποτελούσε τό κέντρο τής τελετής τών αναστεναριών. Γύρω στο χωριό αυτό 
άλλα χωριά, σά δορυφόροι, εκαμναν κά αυτά τις ίδιες τελετές. Σήμερα δλοι 
οί κάτοικοι τών μερών αυτών είναι σκορπισμένοι ατούς θρακικούς καί μα
κεδονικούς κάμπους, δπου μετέφεραν τις συνήθειές τους, πού δυστυχώς γιά 
πολλούς λόγους δέν τολμούν νά τις κάμνουν—τ’ άναστενάριά τους. Έξιστό- 
ρηση τής τελετής τών αναστεναριών μπορεί πολύ δύσκολα ν’ άποσπάσει κα
νείς από τούς άνθροόπους τών χο>ρίων αυτών, πού είναι φιλόξενοι καί καλό
βουλοι κατά τά άλλα, θεοορούν δμως πολύ κακό, καί μάλιστα οί πιστοί οπα
δοί τών αναστεναριών, ν’ άποκαλύψουν το μυστικό σ’ δλες τις λεπτομέρειες 
του καί προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά ξεφύγουν, δταν τούς ανοίγει κανείς 1

1) Βλ. Ν. Εστία έτος ΚΓ', τόμ. 46, τεϋχ. 530, 1949.
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σχετική συζήτηση. Συμβαίνει κάτι ανάλογο μέ εκείνο πού συνέβαινε μέ τις 
αρχαίες ελληνικές καί ξένες μυστηοιαχές τελετές, πού έως τά σήμερα παρα
μένουν μυστήρια. Έκτος δμως από το λόγο αυτό, καί ό φόβος μήπως τούς 
κοροϊδεύουν για τά έθιμά τους, εάν γνωσθοΰν σ’ ευρύτερο κύκλο ή μήπως 
τούς προδώσουν και τούς καταδιώξουν οί αρχές, όπως είχε συμβεϊ παλαιό- 
τερα στη Θράκη από τούς μητροπολιτάδες τής επαρχίας Σωζοαγαθουπόλεως, 
κάνει τούς ανθρώπους αυτούς πλιότερο έπιφυλαχτικούς και προσεχτικούς. 
Μόνο από άντιαναστενάρηδες—καί υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι—πού καταδι
κάζουν τ’ αναστενάρια, είναι δυνατό ν’ άποσπάσει κανείς πληροφορίες, άλλα 
καί αυτοί κατέχονται από το φόβο μήπως γνωσθή ατούς συγχωριανούς τους 
ή πράξη τους. Ή  περιγραφή πού θ’ ακούσετε είναι από ανακοίνωση τέτοιου 
άντιαναστενάρη, πού μέ πολλή προφύλαξη καί προσοχή μάς τήν έκαμε.

«Στο Κωστή είχε, λέγει, πολλά αγιάσματα. Ό  κόσμος πίστευε πώς 
τό νερό πού πήγαζε αθόρυβα ήταν ιαματικό καί γ ι’ αυτό μέ τό νερό αυτό 
περιέχυναν τό σώμα τους, πιστεύοντας πώς θεραπεύονταν καί γιάνισκαν τά 
βουζούνια, οί θέρμες καί άλλες άρρώστειες. Τ’ αγίου ’Αθανασίου — τό με
γάλο μήνα — τό Γενάρη — από βραδύς πήγαιναν γυναίκες, κορίτσια, παιδιά 
καί άντρες μέ τ’ αμάξια καί τά ζώα καί μέ τις γκάϊδες παίζοντας καί βγά- 
νοντας νερό από τ’ άγιασμα περιχύνονταν, χόρευαν, γλεντούσαν καί γύριζαν 
στα σπίτια τους. Στις δύο τού Μάη πάλι κόσμος πολύς, γυναίκες, παιδιά, 
κορίτσια, άνδρες, πήγαιναν σε άγιασμα μέ τις λύρες καί τις γκάιντες καί τά 
νταούλια μπροστά. Οί αναστενάρηδες—έτσι λέγονταν αυτοί πού έκαμναν τήν 
τελετή—κρατούσαν τις Χάρες ψηλά στα χέρια. Χάρες ήταν οί εικόνες τού 
’Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης, στημένες πάνω σέ κοντάρια, δπως ή ανά
σταση. Οί Χάρες ήταν στολισμένες μέ ασημένια καί χρυσά στολίδια παμπά
λαια, γιατί οί συνήθειες αυτές ήταν παμπάλαιες—μέ γράμματα επίσης παμ
πάλαια. "Οταν τελείωνε τό πανηγύρι πάλι μέ τήν ’ίδια πομπή γύριζαν τις 
Χάρες αυτές στήν εκκλησία.

«’Εκεί στ’ άγιασμα καθάριζαν τον τόπο από τά χορτάρια, έκοβαν ξύλα 
από τό δάσος, παλιά καί σάπια καί μ’ αυτά τά ξύλα μέσα σ’ ένα άλώνι άναβαν 
φωτιά, αφού νίβουνταν δλοι μικροί μεγάλοι μέ τ’ αγιασμένο νερό τού άγιά- 
σματος. Στις πομπές αυτές προηγούντο οί παπάδες τού χωριού, ακολουθού
σαν οί Χάρες — οί εικόνες δηλ. στολισμένες πού δίδαν τή χάρη στούς πά- 
σχοντες—καί πίσω δλοι οί κάτοικοι τών γύρω χωριών, πού έτρεχαν νά με- 
τάσχουν τής ιερής αυτής πομπής. Έκεΐ οί παπάδες έψελναν άγιασμό. Τά δέ 
νεστενάρια —δηλ. οί μετέχοντες στήν τελετή—στέκονταν ξέχωρα τού κάθε χω
ριού, μοίραζαν λαμπάδες καί θυμιάματα, ενφ ό κόσμος πήγαινε καί προ
σκυνούσε τά εικονίσματα. "Υστερα έσφαζαν τ’ αρνιά καί ψήνοντάς τα γλεν
τούσαν. Ό  χορός άρχίνιζε στο μέρος πού βρίσκονταν τ’ αναστενάρια. Χό
ρευαν γυναίκες άναστενάρισσες μαζί μέ τούς άντρες, κρατώντας άσπρα μαν*
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τήλια στά χέρια και κινώντας κανονικά δεξιά και ζερβά τό κορμί και φωνά- 
ζοντας μέ τό τίναγμα των ποδιών έχ, έχ, ΐχ, ϊχ, άχ, άχ. Στο χορό οι αναστε
νάρηδες κρατούσαν καί τις εικόνες—τις Χάρες — στα χέρια. Και πάνω στό 
χορό τ'ις πρόσφερναν στον κόσμο κι3 αυτός τις φιλούσε μ’ εύλάβεια. Καί ό 
χορός μεγάλωνε. Τότε πάνα» στό μεγάλωμα του χορού καί τον οίστρο πού 
τούς έπιανε πολλοί από τούς χορευτές ξεχώριζαν και διαβαίνοντας στά γύρω 
δασώδη βουνά γλεντούσαν. Πολλοί πάνω στό χορό «κατελαμβάνοντο» από 
την εικόνα και τον είκονιζόμενον άγιο και τότε έγίνονταν καινούργιοι αναστε
νάρηδες μέ τη θέληση και χή γνώμη τού άρχιανασχενάρη. Τούς έθύμιαζαν 
διαρκώς μέ λιβάνια και θυμιάματα εντόπια και έτσι, καταχαρούμενοι και 
οΐστηλατημένοι αποχωρούσαν στά βουνά.

«Μέ τό τέλος τού χορού και τού γλεντιού (τό φάγωμα τών αρνιών κα'ι 
τό πιόσιμο τών πιοτών) έγύριζαν δλοι πίσω στά χωριά.

«Την παραμονή συνέβαινε και τό έξης σπουδαίο : ’Από βραδύς μαζεύ
ονταν ό κόσμος δλος έξω από τό σπίτι τού άρχιαναστενάρη, δπου κερνιούν- 
ταν και ύστερα πήγαιναν στην εκκλησιά. ’Έμπαινε μέσα ό άρχιαναστενάρης, 
έπαιρνε τις Χάρες καί τις παρέδιδε στούς αναστενάρηδες. "Ολοι αυτοί απο
τελούσαν τρόπον τινα ένα ιερό σοσματεΐο τών «μυημένων». Τότε σχηματί
ζονταν μια πομπή πού έφερνε γύρους στό χωριό. Στό μέσο τής πλατείας τού 
χωριού ήταν τώρα ετοιμασμένα πολλά ξύλα από τά φράγματα τού αγιάσμα
τος τά σάπια, πού ένα χρόνο σάπιζαν στό .ρεύμα του. Μ’ αυτά άναφταν με
γάλες φωτιές καί χόρευαν πάνω σ’ αυτές τά αναστενάρια πολλή ώρα, φωνά- 
ζοντας άχ, έχ, ΐχ καί ταχύνοντας τό ρυθμό τών ποδιών, χωρίς βέβαια νά 
καίγουνται τά πόδια τους. Μερικοί τόσον ενθουσιασμό αποκτούσαν τήν ώρα 
τούτη καί τόση μανία, ώστε πάνω στό κορύφοφιατής εκστάσεως έμεναν άτρω
τοι καί αλώβητοι από τή φωτιά. "Οταν έβλεπαν μάλιστα νά λιγοστεύει ή 
φωτιά διαμαρτύρονταν καί φώναζαν νά ρίξουν κι’ άλλα ξύλα για νά τήν δυ- 
ναμοόσουν. Τήν ώρα αυτή φαίνεται επιάνονταν από ένα είδος αυθυποβολής, 
πού έδινε δύναμη νά αντέχουν καί νά μένουν άτρωτοι. Αυτές τις τελετές ή 
εκκλησία πάντοτε ζήτησε νά τις απαγορεύσει, αλλά κάθε προσπάθεια πήγε 
ματαία. Οί δεσποτάδες τής επαρχίας κατά καιρούς τούς φοβέριζαν, τούς σφύ
ριζαν, τούς απαγόρευαν, αλλά κανένας φόβος, καμμιά απειλή δέ στάθηκε 
δυνατή νά τούς άπομακρύνει από τις τελετές πού νομίζουνταν άντιχριστιανι- 
κές καί πού καί ώς τοόρα τούς κάνουν νά μή θέλουν νά πούν τό μυστικό τους.

«Τίόρα οι θύρες τών σπιτιών ήταν ανοικτές μέ τό γύρισμα τού λαού 
στό χωριό. Καί πολλοί από χωριό σε χωριό γύριζαν δλη τή νύχτα μέ τρα
γούδια καί λύρες καί γκάιντες καί νταούλια συνοδεία. Παντού τούς έδέχονταν 
μέ ανοιχτή καρδιά καί τούς πρόσφερναν πιοτό καί φαγητό.

«’Ανήμερα τή μνήμη τού 'Αγίου μετά τήν εκκλησία, ό παπάς, ό άρ- 
χιαναστενάρης μέ τήν ε’ικόνα στά χέρια του καί πολύς κόσμος πήγαιναν καί



Τ’ αναστενάριοί 807

πάλι ώς τ’ άγιασμα και έψελναν αγιασμό. Την ήμερα μετά τόν αγιασμό γί
νονταν και ή θυσία. Θυσίαζαν τρία μπικάδια, δηλ. μοσχάρια αφιερωμένα, 
πού τάθρεφαν από τον Απρίλη για τό σκοπό αυτό μαζί μέ την αγέλη του 
χωριού. Τδνα πάντως τό χάριζε ένας οποιοσδήποτε χωρικός και τάλλο τ’άγό- 
ραζαν οΐ αναστενάρηδες από τά ταμεία των αναστενάρηδων και έπρεπε νά 
είναι τριών ή πέντε ή εφτά χρόνων δηλ. νούμερο μονό κι’ όχι ζυγό, πού ό 
άγιος δεν τό δεχότανε μέ κανένα τρόπο, όπως φανερά)θηκε κάποτε από ένα 
θύμα ζυγών ετών πού αγρίεψε, δεν ήθελε νά ημερώσει καί τό έπέστρεψαν, 
χωρίς νά τό θυσιάσουν, στον χαριστή. Την ήμερότητα πού παρουσίαζαν τά 
θύματα αυτά όταν τά οδηγούσαν στον εκκλησία από την αγέλη κι’ από κεΐ 
στην πλατεία οί αναστενάρηδες την απέδιδαν στη θεία χάρη. Οΐ αντίθετοι 
όμως τό εξηγούσαν πώς ή ήμέρωση αυτή ερχότανε από την μουσική τών ορ
γάνων πού ημερώνει καί τ’ άγρια θηρία.

«Στήν πλατεία συνόδευαν μέ τά όργανα καί τά τραγούδια τά μπικά- 
δια, πού ημερωμένα προχωρούσαν καί τιθασευμένα λύνοντάς τα από τήν ξώ
θυρα τής εκκλησίας, όπου έμεναν σ’ όλη τήν ακολουθία.

«Έκεΐ δ παπάς βλογούσε τά θύματα κι’ δ αναστενάρης μέ τά εργα
λεία του : τό τσεκούρι, τά μαχαίρια, πού τά φύλαγαν σέ ορισμένο μέρος όλη 
τή χρονιά ώς ιερά, έσφαζε τά θύματα ένα ένα, ύστερα μοίραζαν σέ κομμά
τια πολλά τό θύμα, γέμιζαν κόφες μέ κρέατα καί γυρίζοντας από σπίτι σέ 
σπίτι, μοίραζαν σ’ όλους από τή θυσία. Στύ μοίρασμα πολλές φορές δεν 
έφθανε τό κρέας. Τότε κείνοι πού δέν έπαιρναν τή μια χρονιά, λάβαιναν τήν 
άλλη Παίρνοντας όμως δ καθένας τό μερίδιό του, έδινε ένα χρηματικό ποσό 
στήν κάσα τών αναστενάρηδων. Στους προύχοντες έδιναν μεγαλύτερη μερίδα 
οΐ δέ αναστενάρηδες κρατώντας από τό κρέας μαγείρευαν καί έτρωγαν σάν 
έσνάφι όλοι μαζί. Τό βράδυ επαναλαμβάνονταν δ χορός τής φωτιάς όμοια καί 
όσα βράδυα κρατοϋσεν ή γιορτή. Τότες τούς έπιανε δ άγιος τούς χορευτές 
καί μιλούσαν ακατανόητα, όπως οΐ επιληπτικοί.’Έλεγαν δέ ότι από τό έθιμο 
αυτό έφευγαν οΐ άρρά)στειες καί τ’ άλλα κακά από τό χωριό. Στο τέλος τού 
πανηγυριού γύριζαν μέ τις εικόνες όλο τό χωριό, πριν τις άποθέσουν μέσα 
στις θήκες καί τίς ασφαλίσουν μέσα στήν εκκλησία.

«'Ο λαός τούς αναστενάρηδες τούς θεωρούσε μυσταγωγημένους καί 
θεόληπτους. Γι’ αυτό καί ήταν οΐ γιατροί τού τόπου. Στήν άρράτστεια αυ
τούς καλούσαν νά δούν τόν άρρωστο. "Οταν τον έβλεπαν τού έδιδαν προστα
γές, σάν αυτές λ.χ. « Ή  εικόνα τής Παναγίας δέν είναι καλά εδώ. Θά τήν με
ταθέσεις εκεί. Θά τήν δώσεις στο ζωγράφο νά σάς τήν πλύνει καί νά τήν 
ζωγραφίσει. ’Έχεις ένα αρσενικό κατσίκι (κότος) θά τό κόψτε, θά τό θυσιά
στε καί θά μάς τό φέρτε στο άναστενάρικό μας δωμάτιο». Οί άνθρωποι πή
γαιναν τό κρέας καί οΐ αναστενάρηδες τό έτρωγαν όλο καί άπήγγελλαν ευχές 
γιά τόν άρρωστο. Οΐ Χάρες έτσι τούδιναν τού άρρουστου τήν υγεία του, άν
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ήτανε νά γιάνει. Οΐ αναστενάρηδες ξομολογούσαν τούς χωρικούς και πρόλε- 
γαν τα μελλούμενα καί παντού και πάντοτε οΐ χωρικοί τούς προσκαλούσαν 
στις ανάγκες πού είχαν. Οΐ συνήθειες αυτές γίνονταν και στα γύρω χωριά 
τής ίδιας περιφερείας στη μνήμη άλλων αγίων. Τις συνήθειες αυτές τις είχαν 
και ώς τά σήμερα στα μέρη αυτά και μερικά γύρω χωριά Βουλγάρικα, πού 
έπεδικάσθηκαν στον Ευρωπαϊκό πόλεμο σ’ αυτούς. Οΐ κάτοικοι κάνουν τις ίδιες 
τελετές, ώστε οΐ λαογράφοι τους νά τις θεωρούν συνήθειες βουλγαρικές παμ
πάλαιες και νά τις διαφημίζουν σ’* δλον τον κόσμο. "Οσα άφηγήθηκα αποτε
λούν πιστή ιστόρηση των τελετών από τό στόμα χωρικών. Μέσα από την 
αφήγηση αυτή μπορούμε νά βγάλουμε τά έξης συμπεράσματα : 1) δτι τά τε
λούμενα είναι άπομεινάρια παλαιών, παλαιότατων τελετών, 2) δτι οΐ παλαιό- 
τατες γιορτές συνδυάσθηκαν μέ την χριστιανική θρησκεία και άνακατεύθη- 
καν μέσα στο τελετουργικό της μέρος, 3) δτι τά τελούμενα από τό σωματεΐον 
τών αναστενάρηδων μέ τήν θυσία, τούς χορούς στ'ις φωτιές, τήν αποχώρηση 
στά δάση—δπου γίνονταν φαίνεται και αληθινά οργιά δμοια προς τά Διο
νυσιακά—τήν εξομολόγηση τών αμαρτημάτων τών χωρικών κλπ., δλά αυτά 
έχουν σ^εση προς τά παλαιότατα έλευσίνεια ή άλλα μυστήρια, καί δπως αυ
τών παραμένει σκοτεινή ή βαθύτερη έννοια, έτσι και τών αναστεναριών πα
ραμένει μυστικός δ βαθύτερος σκοπός ’).

3Αναβίωση τών Αναστεναριών. — Ά πό χρόνια τώρα — άπό τό 
1940— αφού οΐ Θράκες αυτοί βαρυμένοι άπό τή δύσκολη ζωή καί τό περι- 
βάλλο—σιώπησαν 20 χρόνια ολόκληρα, τάναστενάρια ξεμύτισαν κιάρχισαν 
νά εμφανίζουν δειλά-δειλά τήν όρεξη νά ξαναρχίσουν τήν τέλεση και τή δράση 
τών εθίμων τους. Τό «Άρχεΐον Θράκης» οΐιδέποτε άφησε νά σβήση ή προσ
πάθεια τής μελέτης καί περιγραφής τών εθίμων. Μέ απεσταλμένους λαογρά- 
φους κατώρθωσε νά συγκομίση περιγραφές, πού δχι λίγο προάγουν τή με- 
?νέτη τού εθίμου.Ό Δεληγιάννης Βασ. καί 6 Δημ. Πετρόπουλος, περιήλθαν τά 
μέρη πού διαμένουν οΐ Θράκες αυτοί καί μάς περιέγραψαν κατάλληλα πάν 
δ,τι έμαθαν άπό τό στόμα τού λαού. Γίς μελέτες τους αυτές δημοσιέψαμε 
στο ’Αρχείο Θράκης (Ε' τόμος).’Έκτοτε ό ’Άγγ. Τανάγρας, χάριν τών ΐδικών 
του ψυχικών μελετών, παρενεβλήθη ευτυχώς καί άπέδωκε ή ανάμειξή του 
σημαντικά αποτελέσματα γιά τήν ενθάρρυνση τών χωρικών αναστενάρηδων, 
ώστε νά παύση ό φόβος καί ό δισταγμός τους νά έπαναλάβουν τήν τέλεση 
τού εθίμου των, πού τόσα χρόνια άφησαν νά κοιμηθή οΐ δυστυχείς αυτοί 
Θράκες άπό λόγους φόβου και δισταγμού. ’Έκτοτε τάναστενάρια άνεβίωσαν 
και άρχισαν νά τελούνται στή Μακεδονία αλλά καί νά προκαλούν τό ένδια- 
φέρο τού ελληνικού κοινού, πού κατέχεται άπό τήν περιέργεια νάκούση μιά 
πληροφορία γιά τά τελούμενα καί δρώμενα, γιά τήν προέλευσή τους, γιά 1

1) Βλ. Κ. Κουρτίδου τ ά  Μυστήρια Άθ-ήναι 1936.
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τούς ανθρώπους πού τά τελούν, για τή συνείδηση των πράξεών τους, για το 
μυστήριο τού εθίμου, για την άχαΐα πάνω στο χορό τής φωτιάς—την πυρο
βασία—και για τις τόοες άλλες απορίες πού γεννιώνται για ένα τέτοιο παμ
πάλαιο έθιμο, πού ζεΐ ακόμα και τελείται μέ τόση κατάνυξη, τόσο μυστικι- 
σμό και φανατισμό. Ποιος να δώση απάντηση σδλα αυτά τά ερωτήματα ; 
Οΐ εφημερίδες τής Θεσσ)κης την ήμερα τής 21 Μα'ίυυ έχουν περιγραφές ζωη
ρές και άρθρα. ’Έχουν και φωτογραφίες αξιόλογες, πού διαπιστώνουν τό γε
γονός και άρθρα τοΰ Άγγ. Τανάγρα. Και μεις εθέσαμε δυο φορές τό ζήτημα 
των αναστεναριών στο «Βήμα» ‘).Άπό τις φωτογραφίες αυτές και ιδιαίτερες 
άλλες ιδιωτών ποικίλαμε τή μελέτη μας, γιατί ή φωτογραφία είναι ανώτερη 
από κάθε περιγραφή. Ό  ’Άγγ. Τανάγρας μετέχοντας στο έθιμο δέν παύει νά 
γραφή τις γνώμες του 'ή.

Τώρα πού ή μελέτη τού κ. Κ. Ρωμαίου τοποθέτησε διεθνώς τό έθιμο 
καί τό άνέδειξε ως ένα παμπάλαιο καί πολύ σημαντικό έθιμο, σχετιζόμενο 
μδλα τά παρόμοια παγκόσμια έθιμα, είναι κρίμα νά μή τό έκμεταλλευθούμε 
από την εθνική του τουλάχιστο πλευρά, αφού ή ύπαρξή του διαπιστώ
νει την ύπαρξη τού ελληνισμού στη Θράκη από τρεις χιλιάδες περίπου 
χρόνια καί δώ. Οί Βούλγαροι πολύ δίκαια γιά λογαριασμό τους, εκμεταλ
λεύονται τέτοια σημαντικά φαινόμενα. ’Έτσι δ Άρναούτωφ δ μεγάλος λαο- 
γράφος τους, βαφτίζοντας τά χωριά τής Άνατ. Θράκης από Ελληνικά σέ 
Βουλγάρικα κατά τή γνωσιή μέθοδο τού Βουλγαρισμού, παρουσιάζει τάνα- 
στενάρια ως δικά τους πανάρχαια έθιμα, έθιμα προβουλγαρικά, επειδή με̂  
ρικά χωριά βουλγαρικά πού δημιουργήθηκαν εκεί τον ΙΘ' α!ώνα, από κολ- 
λήγους, πού δούλευαν τά Τουρκικά τσιφλίκια, γύρω στά Ελληνικά, συνήθι
σαν κιαύτά νά τελούν μιμούμενα τά έθιμα τών αναστεναριών, όπως οί γη
γενείς "Ελληνες κάτοικοι τής Άνατ. Θράκης 9) 1

1) «Βήμα» 21 Μα'ίυυ 1950.
2) Εμείς θά επροιείναμε τή συγκρότηση μιας επιτροπής από επιστήμονες 

κατάλληλου:, πού μεταβαίνοντας ώς επιτροπή κρατική, νά καταγράψη καί νά δ ια
πίστωση τό έθιμο, νά προσπαθήση νά τό έξηγήση καί νά δώση τις απαντήσεις 
πραγματικά ικανοποιητικές για την περιέργεια τοΰ λαοϋ. Αλλά καί νά δώση οδη
γίες καί πρόγραμμα στήν τέλεση τοΰ εθίμου, ώστε νά γίνεται μέ τάξη καί ευπρέ
πεια, πού νά μπορέση νά προκαλέση τό ένδιαφέρο καί τών ξένων καί νά μάς 
βγάζη ή  τέλεση ασπροπρόσωπους.

3) Κάπου βρήκα τό εξής δημοσίευμα πού δέν μπόρεσα νά βρω καί την πηγή 
του: «"£να δηιιοσίευμα εις τήν Γερμανικήν «Στουτγκάρτερ Ίλλουστρίρτε» τής 17ης 
Νοεμβρίου άπεκάλυψεν εις τον βουλγαρικόν τύπον δτι εκεί κάπου εις έ'να χωρίον 
τής Στράντζας, είς τό «Βούλγαρι», διασώζονται ακόμη έθιμα άρχαιοτάτων επο
χών, πού ενθυμίζουν σήμερον τά κατορθώματα τών φακιρών. Είς τό χωρίον αυτό, 
τοΰ οποίου τό όνομα προφέρετσι μέ ελληνικούς φθόγγους «Βούλγαρι» καί όχι 
«Μπάλγκπροι» .£όπως Όά ήτο ή βουλγαρική του ονομασία, ό κ. Βίλχελμ Μπάουμ- 
φελντ, κάτοικος Σόφιας, διεπίστωσεν είς μίαν έπίσκεψίν του τήν διατήρησιν τοΰ
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Στους τόμους του ’Αρχείου Θράκης ΙΒ \  Ι Γ \  ΙΔ' δημοσιέψαμε περί- 
γραφές σύντομες από την τέλεση του εθίμου στα τελευταία τρία χρόνια. Πα
ραθέτουμε εδώ μία του Σ. I. Καπίστρα, μαθητή από τό Ν. Σκοπό Σερ
ρών. Ό  μαθητής αυτός έπήγε κατά παράκλησή μου και παραστάθηκε προ
σωπικά και εΐσέδυσε και σε μέρος, δπου ό ’Άγγ. Τανάγρας, δεν ήμπόρεσε ίσως 
να φθάση. «'Η αγία 'Ελένη μάς έγραφε είναι ένα χωριουδάκι χτισμένο στη 
δεξιά ό'χθη τής Μπέλιτσας ανάμεσα σέ καταπράσινα πανύψηλα δένδρα.Έκεΐ 
τελούνται τάναστενάρια. ’Από μακρυά φτάνοντας ακόυσα τις φωνές τών πα
νηγυριστών. Είχα μεγάλη επιθυμία νά δώ, τό χορό τής «φωτιάς», πού τοόρα 
και λίγα χρόνια προκαλεϊ τό θαυμασμό τών περίοικων, πού είναι γνωστός 
από την αρχαιότητα ως «πυροβάδισμα» '). Στην εορτή τών αγίων Κωνσταν
τίνου και Ελένης, μερικοί από τούς κατοίκους τού χωριού επηρεαζόμενοι 
από καιρό από άγνωστον δΰναμιν δπως λέγουν, καί χωρίς νά τό θέλουν, 
αποκτούν τήν άκράτητον επιθυμίαν νά χορεύουν μέσα στή φωτιά. Είναι οΐ 
αναστενάρηδες, ή τάναστενάρια. "Οταν έφθασα στήν πλατεία τού χωριού, 
άπειρος κόσμος τήν είχε γεμίσει καί ή αστυνομία τον τακτοποιούσε γύρω 
από ενα μέρος περιφραγμένο με σύρματα, δπου ένας μεγάλος σωρός από 
ξηρά ξύλα a) περίμενε τάναμμένο δαδί, πού τήν κατάλληλη στιγμή θά έδινε 
τήν φωτιά, μέσα στήν οποίαν θά χόρευαν σέ λίγο οι αναστενάρηδες καί θά 
τήν έσβυναν μέ τά ξυπόλυτα πόδια τους χωρίς νά νιώθουν πόνους.

χορού τής πυράς, ιόν όποιον σήμερον ακόμη αί νεάτιδες χορεύουν μέ γυμνούς πό- 
δας. Αί χορεύτριαι ονομάζονται «Νεστινάρκι» καί ό κ. Μπάουμφελντ εξηγεί ότι ή 
ρίζα τής λέξεως είναι ή ελληνική «εστία», παραφθαρεΐσα μέ τον καιρόν. Αί «Νε- 
στινάρκι» κάθε χρόνο χορεύουν επί τής πυράς κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Κων
σταντίνου υπό συνοδείαν έγχωρίτον οργάνων καραμούζας καί τυμπάνου. Τοΰ χοροΰ 
προηγείται ειδική τελετή τών χορευτριών, αί όποΐαι μέ τάς τοπικάς των ενδυμα
σίας καί τάς εικόνας τών Αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, άνηρτημένας επί του 
στήθους, άποσύρονται είς τό παρακείμενον δάσος, δπου ραντίζονται μέ ύδωρ τοΰ 
εκεί αγιάσματος. Ό  χορός των είναι εξωτικός καί ή έντύπωσις έξ αύτοΰ είναι ότι 
αί χορεύτριαι είναι υπνωτισμένοι. ‘Από τό δάσος, τρέχουσαι μέ όρμήν, κατευθύ- 
νονται πρός τήν πυράν, πού αναμένει εμπρός είς τήν καλύβην των, καί χορεύουν 
έπ" αυτής τρεις γύρους, έκαστος τών όποιων διαρκεϊ άπό δύο λεπτά, πάντοτε υπό 
τήν συνοδείαν τών εγχωρίων οργάνων. *0 Μπάουμφελντ βέβαιοί ότι έξήτασε, μετά 
τον χορόν επί τής πυράς, τούς πόδσς τών χορευτριών, αλλά δεν διεπίστωσεν οίκε 
τά παραμικρά εγκαύματα είς αυτούς. Τό έθιμον, έηξγεΐ, είναι πολύ παλαιόν καί 
κατά τήν κρατούσαν παράδοσιν ό χορός τής πυράς θεωρείται μοναδικόν φάρμακον 
κατά τής ελονοσίας διά τής θαυματουργού επεμβάσεως τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου. 
Ή  κυρά Νένα, γραία παλαιά χορεύτρια, τον έβεβαίωσεν δτι κάποτε μία νέα, είς 
τήν όποιαν ό πατήρ της εϊχεν απαγορεύσει νά χορεύση είς τήν πυράν, ήσΟένησεν 
άπό όξύτατον «πυρετόν μέ όπιασιασμούς», έδέησε δέ νά χορεύσει τό επόμενον έτος 
διά νά θεραπευθή».

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. ΙΓ' σ. 348—349.
2) Ε]ναι τά η α λ ι ο ν ρ γ ι α  άπό τά,γιάσματα, τά σαπισμένα ξύλα,
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«Επειδή ήμουν σσπορία πώς συμβαίνει τό ασυνήθιστο αυτό φαινό
μενο, θέλησα νά τό παρακολουθήσω από την αρχή και γιαΰτό άφήκα τό 
πλήθος στην πλατεία κέτρεξα κατ’ ευθείαν στο σπίτι, δπου, όπως έμαθα, γί
νεται ή μύησι:, ας τό πούμε, των αναστενάρηδων, και δπου προσκυνούν τις 
ειδικές εικόνες, τις όποιες περιφέρουν αυτοί σ’ δλην τήν διαδρομήν προς τή 
φωτιά και κατά τον χορόν των επάνω στάναμμένα κάρβουνα. Σέ λίγο ήμουν 
έκεΐ. Στήν αυλή έ'να καζάνι γεμάτο κομμάτια βωδινου κρέατος βράζει υπό 
τήν επίβλεψη μερικών γυναικών ’). Είναι ή θυσία—τό κουρμπάνι όπως τό 
λεν —τό όποιον μετά τό χορό θά μοιρασθή σε όλες ανεξαιρέτως τις οικογέ
νειες τοϋ χωρίου μαζί μέ ώμο κρέας. ’Ανεβαίνω επάνω στο σπίτι. Μέσα 
σένα μικρό δωμάτιο, γεμάτο από προσκυνητάς, κάθονταν επάνω στο πάτωμα 
μερικές γυναίκες, σαν υπνωτισμένες. Είναι αΐ άναστενάρισσες. Μαζί τους κά
θεται κιό νοικοκύρης, δίπλα τους ό'ρθτος, ένας άνδρας υψηλός, βαθειά συλλο
γισμένος καί αυτός, κρατεί μια μεγάλη λαμπάδα στάριστερό του χέρι, ενώ 
μέ τό δεξί θυμιάζει σέ σχήμα σταυρού μέ ενα πήλινο θυμιατό 3). Καθώς μέ 
πληροφόρησαν ήταν ό άρχιαναστενάρης. Στήν ανατολική πλευρά τού δωμα
τίου, είναι τοποθετημένες μέσα σέ πλούσια δώρα οΐ εικόνες τών αγίων Κων“ 
σταντίνου καί Ελένης, παλαιές από τούς «Βυζαντινούς ακόμα χρόνους» καί 
μέ χερούλια, γύρω γύρω έχουν κουδουνάκια. Εκείνη τή στιγμή σηκώθηκε 
μιά άναστενάρισσα καί τραγούδησε μέ τή συνοδεία τής λύρας, πού έπαιζε 
ένα παιδί. ’Από τό τραγούδι της κατώρθωσα νά ξεχωρίσω τον στίχο «Νά 
άρτι τον σταυρόν του». Ξεκουοάσθηκε ώς ένα τέταρτο τής ώρας καί ξαναση- 
κώθηκε. Αυτή τή φορά—ένα) οΐ άλλες καταϊδρωμένες αερίζονταν μέ τά χέ
ρια τους καί χτυπούσαν τό σώμα τους συγχρόνως ξεφωνίζοντας άχ, άχ, ϊχ, 
ϊχ — πλησίασε εκείνον πού κρατούσε τή λαμπάδα καί τού είπε σάν υπνωτι
σμένη :—"Ετοιμοι ! Τότε σηκώθηκαν καί οΐ άλλοι μέ τή σειρά, πήραν τις ει
κόνες καί μέ τή συνοδεία τής λύρας βγήκαν δλοι από τό σπίτι.

»Στό δρόμο ή λύρα σκορπούσε τή μελωδία της καί τάναστενάρια 
έχοντας μπροστά τον άρχιαναστενάρη καί ξεφωνίζοντας ϊχ, ϊχ, άχ, άχ, χό
ρευαν τό χορό τής «ύπερδιεγέρσεως», εκείνοι δέ πού κρατούσαν τις εικόνες 
έκαμναν σχήματα σταυρού, ενώ τά άλλα χτυπούσαν μέ τά χέρια τους τό σώ
μα τους. Σέ λίγο ή πομπή έφτασε στήν πλατεία τού χωριού, δπου είχε προε- 
τοιμασθή ή πυρά αφού κάηκαν άφθονα ξύλα. Πρώτος ό άρχιαναστενάρης 
τήν διέσχισε σέ σχήμα σταυρού καί κατόπιν τά άλλα αναστενάρια ξεφωνί
ζοντας «άχ, άχ, ϊχ, ϊχ, φωτιά».Τήν διέσχισαν πολλές φορές μέ τό αυτό σχήμα 
ξυπόλητοι σάν νά βάδιζαν πάνω σέ άμμο καί σάν σέ δνειρο. Τήν (ήρα πού 
Υΐνόντανε αυτά ό ουρανός συννέφιαζε κιάρχισε νά ψιχαλίζη. Φεύγοντας γιά 1 2

1) Είναι τής θυσίας τά κομμάτια, πού θά μοιρασθοϋν μετά τήν πυροβασία.
2) Τούτο τό σημείο κανείς ώς τώρα δεν τό έ&ιξε ούτε καί τό σημείωσε,
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to χωριό μου, κάποια από την 'Αγία—Ελένη μου πληροφόρησεν οτι μετά 
τον «χορό τής φωτιάς» πηγαίνουν σένα όποιουδήποτε σπίτι, πέφτουν λιπό
θυμες και συνέρχονται πάλι μόνα των τάναστενάρια και συνεχώς χορεύουν 
τρεις βραδυές επάνω στη φωτιά ι).

»Γύρισα στο Ν. Σποπό στο χωριό μου, γεμάτος θαυμασμό για οσα 
είδα, άλλα και τώρα πού γράφω την έκθεσή μου δέ μπορώ νά εξηγήσω τό 
μυστήριο πού είδα και περιέγραψα Ό  Γερο-Δρακούλης ό άρχιαναστενάρης, 
είπε σέ πρόσκλησή μου νά μου πή τραγούδια νά τά καταγράψω, πώς δεν 
κάνει, γιατί δεν τούς επιτρέπει δ άγιος παρά νά τά λένε μόνο την ώρα τής 
«μυήσεως» στη γιορτή. Οί εικόνες στεγάζονται και φυλάσσονται στο σπίτι 
τού Γιαβάση στην ‘Αγία Ελένη Σερρών. Είναι κιαύτός αναστενάρης. Ή γυ
ναίκα του μέ πληροφόρησε πώς κιαύτός σηκώνεται μεσάνυχτα και διαβάζει 
θρησκευτικά βιβλία κα'ι φωνάζει άχ άχ πολλές φορές».

Θαρρώ μιά τέτοια ζωντανή περιγραφή δεν έχουμε άλλη. Είναι δέ 
ανεκτίμητο τό στοιχείο τής μυήσεως πού πουθενά άλλου δεν περιγράφεται 
και δ μικρός μαθητής Καπίστρας φάνηκε τυχερός μέ τήν παιδική του άφέ- 
λεια και περιέργεια νά μάθη τό στοιχείο τούτο, πού είναι τόσο πολύτιμο.

Κατά τόν Δεληγιάννη Β. υπάρχει και «'Αναστεναριών Ιίαραποίησις» 
Κείνος πού θέλει μπορεί νά δή στον ΙΔ' τ. τού Άρχ. Θρ. (σ. 351 — 53) τά 
περίεργα αυτά φαινόμενα τών Κουβουκλίων τής Μ. ’Ασίας. Ό  καταγράψας 
σημειώνει τό ρίγος πού προηγείται τού χορού. Ό  κατεχόμενος άπό τό ρίγος 
μπαίνει στο χορό, πού συντελεΐται μέ σύμπτηξη τών ποδιών, ελαφρό πήδημα 
άπό δεξιά—άριστερά, ρυθμική κίνηση τών χεριών (τό δεξί τάριστερό) αναι
σθησία άπό 5— 10 λεπτά κ.λ.π. Σημειώνει άκόμη πώς οι άνθρωποι φοβούν
ταν μή πάθουν τό ρίγος αυτό. ’Επί λέξει δ Ν. Ήλιάδης Τσακιτζής άπό τά 
Κουβούκλια, άγροφύλακάς του έλεγε τά εξής : «Φοβούμαν μή τυχόν καί εγώ 
πάθω άπό τούτη τήν πάθηση καί έταξα στον Ταξιάρχην Μιχαήλ μιά λαμ
πάδα, χωρίς νάναφέρω απολύτως τίποτε σέ κανέναν γιά τό τάξιμό μου. Μετά 
δυο μέρες μέ συναντά ή άρχηγίνα τής θρησκόληπτων γυναικών Ευγενία καί 
μού λέγει :—Τσακιτζή, Τσακιτζή, τό τάξιμό σου πού έταξες στον Ταξιάρχη 
νά τού τό πάς, γιατί δεν πρέπει μονάχα νά τάζης ; Ά πό πού το πληρο- 
φορήθηκε ;»

Κιαύτά τά φαινόμενα έχουν άνάγκη μελέτης καί έρευνας. Έμεΐς εδώ 
διαπιστώνοντας τά γεγονότα τά περιγράψαμε άπό τό στόμα τών ιδίων άπό 
λαογραφικά αυθεντικά κείμενα γιά νά δή δ άναγνώστης καθάρια τήν αλή
θεια. Τήν εξήγηση θά τήν μάθει άπό άλλες πηγές.

Ή  τελευταία περιγραφή τής τελετής στήν Α γία  Ελένη Σερρών (21 
Μαΐου 1950) καί ή ερμηνεία τού φαινομένου τής άκαΐας είναι ή εξής ; 1

1) Στο άρθρο του ό Στ. Κυριαχίδης αναφέρει ό)(,τώ,
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«Προηγούνται οί ιερείς, λέγει ή περιγραφή του απεσταλμένου τής 
«Μακεδονίας», οΐ ιερείς μέ 
τούς ψάλτας ψάλλοντας : Εί
ναι ή πομπή πού συνοδεύει 
δυο από τις εικόνες των α
ναστενάρηδων ζωγραφισμένες 
πάνω σέ ξύλο και σκεπασμέ
νες από ασήμι κα'ι διάφορα 
αναθήματα πιστών, πολλά 
των οποίων είναι παλαιότατα, 
χρονολογούμενα από τής επο
χής πού οΐ σημερινοί αναστε
νάρηδες ήσαν ακόμη κάτοικοι 
τής βουλγαροκρατουμένης τώ
ρα Θράκης, τού χωρίου Κω- 
στή. Εις τό μοναστηράκι έζω 
στήν αυλή καί κάτω από τήν 
σκιάν μιας θεώρατης λεύκης 
είναι τοποθετημένον ένα τρα
πεζάκι στρωμένο μόλόλευκο 
τραπεζομάντηλο.Επάνω σαύ- 
τό κομίζεται καί τοποθετείται 
μιά μεγάλη μπακιρένια λεκά
νη γεμάτη νερό. Δίπλα ενα 
πανί μέ μιά δεκάδα τουλάχι
στον λειτουργιές. Κιάφού ή 
πομπή έκαμε τον γΰρον τής 
έκκλησούλας τοποθετήθηκαν 
οΐ εικόνες επάνω σ’ ένα αναλό
γιο καί ψάλλεται ό αγιασμός.
Έκει δίπλα είναι ένας μικρός 
λάκκος μισό μέτρου διαμέ
τρου καί άλλου τόσου βάθους.
Εϊς τό χείλος του θά γίνη ή 
θυσία των τριών αρνιών διά 
νά χυθή τό αίμα των μέσα
σαύτον καί νά καλυφθή έ-

, , Αγια Ελένη Σερρών
πειτα με χώμα να μη ρυπαν- Ή άρχιαναιστενάρισσίχ^πρσχωρεΐώνή θρακιά
θή από κανέναν διότι θεω
ρείται ιερόν. Κοντά εις τον λ μ ικον είναι μπηγμένονΊ:να§ χονδρό ξεφλουδι»
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σμένο κλωνάρι δένδρου, πού οί διακλαδώσεις του θυμίζουν καταπληκτικά τα 
κέρατα του ταύρου. ’Εκεί οδηγούνται τά τρία αρνιά.

«Οΐ παπάδες ψάλλουν κάτι ακόμη και ευλογούν. Μερικά χέρια κινούν
ται ευλαβικά για τό σημείο τού σταυρού. Τά αρνιά ύποχρεούνται νά γονα
τίσουν προ τού λάκκου, κάποιος ζώνεται μιά ποδιά, παίρνει ένα μαχαίρι, 
καί, καθώς απλώνει τό καθένα από αυτά καταγής, κάμνει τό σημείο τού 
σταυρού μαύτό κάτω από τό λαιμό τους και ενα ενα τά σφάζει προσέχοντας, 
ώστε τό αίμα τους νά χυθη μέσα στο λάκκο.Αϊ εικόνες έχουν μεταφερθή από 
την έκκ?νησιά στο «κονάκι» τό σπίτι τού αναστενάρη Γιαβάση, ενα αγροτικό 
διώροφο σπιτάκι. 'Ένα δωμάτιο έχει μεταβληθη σέ ιερό. Επάνω σένα ράφι 
είναι τοποθετημένες πέντε εικόνες. Μπροστά καίνε συνεχώς δυο καντύλες και 
δίπλα ένας κεροστάτης, πού ανάβουν τά κεριά τους οί πιστοί. ’Έχει περάσει 
ήδη τό μεσημέρι. Οί πιστοί κατακλύζουν τό «κονάκι» για νά προσκυνήσουν. 
Μερικές από τις άναστενάρισσες βρίσκονται εκεί. Μιά — δυο περιφέρονται 
γύρω, άλλες είναι καθισμένες χωρίς νά μιλούν με κανέναν. ’Έξω ψιλοβρέχει. 
Μέσα όμως σιό κονάκι ή ζέστη ανυπόφορη. 'Ο γερο-Δρακούλης, δ αρχηγός 
των αναστενάρηδων, ένας γέρος 88 χρόνων, στην αυλή δίνει οδηγίες. Κά
ποιος έρχεται νά τού υπενθυμίσει πώς είναι ώρα —4 τό απόγευμα — νανά
ψουν την φωτιά στην πλατεία.—’Ακόμα δεν είναι ώρα άπαντά, θά σάς ει
δοποιήσω εγώ.

«Πράγματι σέ λίγο μιά γυναίκα προβάλλει τό κεφάλι της σένα παρά
θυρο και δίνει την εντολή.—Νάναφτή ή φωτιά. 'Ένας νέος τρέχει στην πλα
τεία και την μεταβιβάζει καί ό σωρός των ξύλων πού έχει συγκεντρωθεί εκεί 
ανάβεται καί οί φλόγες του ξεπηδούν προς τον ουρανό. Μερικοί άλλοι με 
μικρούς πασσάλους ξυλίνους ανακατεύουν τη φωτιά συνεχώς γιά νά καούν τά 
ξύλα. Ή  ακτινοβολία τής φωτιάς είν’ αδύνατο νά σάφήση νά πλησιάσης πε
ρισσότερα από δέκα μέτρα. Στο κονάκι εν τώ μεταξύ άλλες σκηνές διαδρα
ματίζονται. Μιά από τις άναστενάρισσες σέ μιά στιγμή—ενώ τά μάτια της 
είχαν πάρει μιά γυαλάδα—βγάζει μιά κραυγή καί πετιέται επάνω στή μέση 
τού δωματίου. Ό  λυράρης αρπάζει τήν τρίχορδη λύρα του κένας άλλος τό 
τύμπανο, πού τήν συνοδεύει ρυθμικά. ’Ανατριχιάζω καθώς βλέπω τή γυ
ναίκα εκείνη νά τραγουδά :

’Ά να ψ ε, κόσμε, τή φωτιά νά μη ή  ό Κωνσταντίνος...
καί χορεύει σέ κατάσταση, υστερίας. ’Έχω τήν εντύπωση πώς μπήκαν τά 
δαιμόνια μέσα της. ’Ανοίγουμε όλοι γύρω, κάνουμε ευρύτερο κύκλο γιά νά 
χορέψη ή νεώτερη αυτή Μαινάδα, πού τά μαλλιά της πέφτουν γύρω στο κε
φάλι της άκατάστατα. Καί ό χορός συνεχίζεται καί γίνεται γοργότερος ό ρυ
θμός του. Ή  άναστενάρισσα ξυπόλητη πηδά ξεφωνίζοντας διαρκώς έχ, έχ, 
έχ ! μάναδιπλωμένα τά χέρια της επάνω άπ’ τό κεφάλι καί πότε μπροστά 
στο πρόσωπο κινά>ντας]τα ρυθμικά δεξιά καί αριστερά. 'Ιδροκοπά. Τό προ-
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σωπό της αύλακώνεται από φριχτούς σπασμούς. Τά μάτια της λες κειναι από 
γυαλύ. Ή έξαψη της συνεχώς χορυφούται. Κι’ δ χορός της υπό τούς έκκω- 
φαντικούς ήχους τού τυμπάνου και τα νιαουρίσματα της λύρας γίνεται πιο 
γοργός ώσπου τέλος μεταβάλλεται σε πηδήματα χωρίς ρυθμό, πηδήματα 
τρελλά. Οί άλλες άναστενάρισσες μόλις συγκροτούνται. Έκεΐ πού χάθουνται 
χορεύουν στις καρέκλες ακολουθώντας τό ρυθμό της πρωτόγονης ορχήστρας. 
Ή Βλάσκου, ή Δράγγούλη, ή ΓΙαπαποστόλου, ή Μποστάκου αρχίζουν κιαύ- 
τές νά πηδούν στη μέση τού δωματίου βγάζοντας άναρθρες κραυγές.

«Κατά τις 5 «τό πνεύμα τις έγκαλεΐ» όπως λένε. ’Έχουν περιέλθει 
όλες σέ μια κατάσταση καταλήψιας. Θέλουν νά περπατήσουν πλέον στη φω
τιά. Κιετσι μια—μιά παίρνοντας κιάπό μιάν εικόνα κατεβαίνουν απ’ τό «κο
νάκι». ’Εμπρός ή ορχήστρα μέ τον ίδιο πάντοτε μονότονο σκοπό από κοντά 
οί άναστενάρισσες ξυπόλυτες μέ τις εικόνες πού τις σείουν μπροστά στο πρό
σωπό τους, επάνω στο κεφάλι τους ή απλώς τις πάλλουν στον αέρα, ξεκι
νούν. Ουρλιαχτά και ξεφωνητά των μαινομένων αυτών γυναικών αναμει
γνυόμενα μέ τό ταμ—τάμ τού τυμπάνου και τάρρυθμα πηδήματά τους, ή 
φωτιά στην πλατεία ή τεραστία σέ κάμνουν νάνατριχιάζης. Είναι ένα θέαμα 
πού σέ μεταφέρει στη ζούγκλα, συγκλονιστικό. Έν τώ μεταξύ τά ξύλα έχουν 
καεί και τά κάρβουνά τους έχουν άπλωθή από τούς πυροδότες τής φωτιάς 
σένα χώρο 10—11 τετραγ. μέτρων και έχουν σχηματίσει ένα αρκετά παχύ 
στρώμα από κάρβουνα πού ακόμα πού και πού βγάζουν φλόγες.

«Ή πομπή πλησιάζει. Κάποιος δίνει εντολή. Άνοΐξτε δρόμο νά πε
ράσουν ! 'Όλοι παραμερίζουν. ’Ανοίγει δ διάδρομος άλλ’ δ κύκλος στενεύει. 
Τά πλήθη τών περιέργων σπρώχνονται. Ή πρώτη άναστενάρισσα ή Βλά
σκου καθώς έρχεται πηδώντας καί πάλλοντας την εικόνα, μπαίνει στη φω
τιά και συνεχίζοντας τά άρρυθμα πηδήματά της περνά από την μιάν άκρη 
στην άλλη. ’Από κοντά της έρχονται οί άλλες. Καί μιά — μιά περνούν τό 
αλώνι τής φωτιάς πατώντας ξυπόλυτες επάνω στά κάρβουνά της. Οί άναστε
νάρισσες αλωνίζουν κυριολεκτικούς τά άναμένα κάρβουνα επί μισή σχεδόν 
ώρα, έως δτου μιά—μιά έτοιμες νά λιποθυμήσουν πλέον άποσύρονται χωρίς 
τό παραμικρότερον έγκαυμα. Στο διάστημα αυτό ένας νέος έως τριάντα ετών 
πού ώς εκείνη τή στιγμή ήταν μεταξύ τών θεατών χωρίς τίποτε άλλο νά 
προηγηθή καί χωρίς έως τότε νά έχη κάμει εμφάνισιν ώς αναστενάρης δρμά 
στή φωτιά, δπως ήτο μέ τά παπούτσια και αρχίζει ένα πήδημα τρελλό, έκεΐ 
δπου ήταν τά περισσότερα ξύλα. ’Ηταν τό καινούργιο άναστενάρι πού τώρα 
«τό έγκάλεσε τό πνεύμα». "Οταν βγήκε άποκαμωμένος πιά, τά παπούτσια του 
δέν είχαν ουδέ τό παραμικρότερο τσουρούφλισμα.

Οί πιστοί σταυροκοπήθηκαν γιά μιά φορά, οί δύσπιστοι καί μεμψί
μοιροι προσπάθησαν καί προσπαθούν νά εξηγήσουν «πώς γίνεται ή δουλειά 
αυτή», κιάλλοι τούς έφθασε τό γεγονός πού είδαν δτι έγινε τό πυροβάδισμα



'Αγία "Ελένη Σερρών. Χορός αναστενάρη



3ί8 Τ ’ αναστενάρια

ή πυροβασία όπως το θέλει δ Άγγ. Τανάγρας. 'Υπάρχουν μερικοί—κιαύτοί 
κυρίως είναι οι νευρολόγοι καί ψυχίατροι — οΐ οποίοι είδαν διαφορετικά τό 
πράγμα. Κι αυτοί έχουν την γνώμην, δτι καλόν θά ήτο νά μή προστεθούν 
καί άλλοι νευροπαθεΐς εις δσους οι πόλεμοι καί οΐ τόσες άλλες λαχτάρες 
έχουν δημιουργήσει στη χώρα».

ΑΡ. ΜΤΤΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
'Ομιλία μb τους άναατενάρηδες,Στήν περιγραφή του Λαγκαδά δ αν

τιπρόσωπος τής «Μακεδονίας» γράφει: «’Έχουν ή κάθε ιεροτελεστία, ή κάθε 
γιορτή, ή κάθε τελετή τό «κασέ» της. κάτι τό απόλυτοι, δικό τους, κάτι πού 
τις κάνει νά χωρίζουν από τις δμοιές τους. ’Έχουν όμως ένα κοινό χαρακτη
ριστικό σημείο. Τά έκ των προτέρων καθωρισμένα χρονικά όριά τους. Ξαί- 
ρετε έξαφνα πότε αρχίζει καί πότε τελειώνει ή λειτουργία τής εκκλησίας, πό
σες μέρες διαρκεϊ τό πανηγύρι στο δποΐο εΐσαστε ταμένος καί πάτε, τί θά 
γίνη στη διάρκεια τής τελετής, πού αποφασίσατε νά παρευρεθήτε. Καί αυτό, 
γιατί υπάρχει κάποιος θνητός πού καθορίζει τό πρόγραμμά της. Τά αναστε
νάρια όμως άποτε?α)ύν ανάμεσα σδλες τις γιορτές εξαίρεση καί σαύτό τό ση
μείο, γιατί τελετάρχης τους είναι δ "Αγιος.Ό "Αγιος Κωνσταντίνος, πού μέ 
τάναστενάριά του — πού μαύτά βρίσκεται σέπικοινωνία δπως οΐ ίδιοι τουλά
χιστο διϊσχυρίζονται—καθορίζει τό πρόγραμμα τής τελετής. Αυτή την επου
σιώδη πληροφορία—γράφει—μάς την μετέδωκεν δ αρχηγός των αναστενα
ριών κ. Γεώργιος Εμμανουήλ χθες ιό πρωί στο Λαγκαδά, δταν τον έρωτή- 
σαμε : —Πότε θάρχίση ή γιορτή, κύρ Γιώργη ; —Ή χάρη του πρέπει νά 
διατάξη. Αυτός θά μου πή πού πρέπει νάνάψουμε τή θρακιά καί τί ώρα 
πρέπε νάρχίση δ χορός. —Πότε υπολογίζεις νά πάρης τήν προσταγή του ; 
—Δεν ξαίρω. Μπορεί τώρα, μπορεί τό γιόμα, μπορεί τή νύχτα. Καί προχω
ρεί ή περιγραφή. Στο κατακάθαρο χωριάτικο δωματάκι τής Μαρίας Γιαν- 
νακοπουλου, πού γιά μοναδικό ντεκύρ έχει ένα εΐκονοστάσιο πού στο βάθος 
του ξεχωρίζουν δυο εικόνες των αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης καί μια τής 
Θεομήτορος, παραμένουμε μάνυπομονησία τήν μεταβίβαση τής διαταγής τοΰ 
Αγίου προς τον αρχηγό των άναστενάρηδτον.Άλλας ερωτήσεις δεν τολμούμε 
νά τού απευθύνουμε. Μάς τό απαγορεύει ή θολάδα τής ματιάς του. Ευτυ
χώς υπάρχει κάποιος άλλος. Ό  γηραιός λυράρης Γεοάργιος Πατικόπουλος— 
πρωταγωνιστούν πρόσωπον τής γιορτής κιαύτός—πού δείχνει κάποια προθυ
μία νά ίκανοποιήση τήν περιέργειά μας.Έτσι από τον λυράρη πληροφορού- 
μεθα δτι οΐ αναστενάρηδες είναι πρόσφυγες από τά χωριά Κωστή καί Μπρο- 
δίβο τής περιοχής Άν. Θράκης, δτι τήν παράξενη αυτή γιορτή τους τήν με
τέφεραν από τον τόπον τους—τής καταγωγής τους—στα χωριά ’Αγία Ελένη 
Σερρών, Μαυρολεύκη Δράμας, Μελίκη Βερροίας καί στον Λαγκαδά, δπου 
έγκατεστάθηκαν προ 35 χρόνια, καί δτι ακόμα άπό τότε δεν εγκατέλειψαν τό 
έθιμό τους, πού τό μεταβιβάζουν άπό γενεά σέ γενεά. — «’Άλλα εί'ταν τότε τά
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μεγαλεία μας, τζορμπατζή. Ε’ίχαμε νταούλια, γκάιντες καί λύρες. Τό πανη
γύρι κρατούσε μια ολόκληρη βδομάδα. Κάναμε ένα σωρό ταυριά (μπικάδια) 
κουρμπάνι και οί θρακιές κρατούσαν μέρα νύχτα αναμμένες. Τώρα μίκραινε 
τό πανηγΰρι». Δυο γυναίκες ή Επιστήμη Ματθαίου—μια καλοφτιαγμένη 
και κάπως πληθωρική κοπέλλα κή Φωτεινή Λιούρη, μια μέ εξαϋλωμένα χα
ρακτηριστικά Θρακιώτισσα γριά, έρχονται νά ποικίλουν τή συντροφιά μας. 
Είναι άναστενάρισσες. Ή γριά είναι ή πιο παλιά από δλες τους.'Η νέα άρ
χισε νά περπατή στή θρακιά από προπέρυσι, μά θά γίνη πολύ καλή. — *Α 
κοΰει πολύ καλά στον άγιο μάς πληροφορεί δ λυλάρης, ενώ αυτές συνεχίζουν 
τις προσευχές τους και τις μετάνοιες μπροστά στο στολισμένο εικονοστάσι. 
— 'Η χάρη του μέ κρατάει χρόνια τώρα μακρυά απ’ τή φωτιά, μάς πλη
ροφορεί ή Λιοΰρη. — Μά εσύ, δπως μου είπαν, περπατάς επάνω στή φω
τιά.—Πετώ από πάνω της. Μέ κάνει νά πετώ ό άγιος !—Δέν αισθανόμαστε 
τή φωτιά, προσθέτη ή Ματθαίου.—ΙΙάντοτε ;—’Όχι... μόνο δταν μάς προ
στάζει δ «γιος. — Αυτή τή στιγμή, παρεμβαίνει δ αρχηγός τους, ούτε ενα τσι
γάρο δε μπορώ νά πιάσω. Είμαι σάν και σάς πού δέν πιστεύετε τή χάρη 
του. "Αμα όμως μέ διατάξη «μέγκαλέση», γίνομαι άλλοιώτικος. ’Έτσι πλη- 
ροφορούμεθα—γίνεται τώρα δμιλητικός — δτι στήν ιδιωτική του ζωή είναι 
ένας συνειθισμένος χωρικός, δτι έχει τέσσαρα υγιέστατα παιδάκια, δτι δέν 
του παρουσιάσθηχε ως τώρα καμιά ψυχική ή σωματική ανωμαλία, δτι απο
φεύγει τά ποτά, δτι ζεΐ μιά περιωρισμένη ζωή. — Πιστεύεις νά σε διατάξη 
ως τό βράδυ ο άγιος, κύρ Γιώργη ; — Δέν ξαίρω... μπορεί. "Εξαφνα ή 
ματιά του θολώνει. Ή φωνή του γίνεται βραχνή. Μιά χλωμάδα απλώνεται 
στο πρόσωπό του. Σηκώνεται απότομα από τή θέση του. Ό  λυράρης πιάνει 
τή λύρα του και τό δωμάτιο γεμίζει από κάτι θλιβερές νότες. Σκέπτεται γιά 
λίγο εκστατικός μπροστά στο εικονοστάσι δ Γ. Εμμανουήλ, παίρνει ύστερα 
ένα εικόνισμα των 'Αγίων και αρχίζει νά χορεύει ένα χορό πού θυμίζει κά
πως τό χορό τών δερβισών τού Μεβλεβή. Οι άλλοι παρακολουθούν τή σκηνή 
μ’άπάθεια. Κάπου μισή ώρα στριφογυρίζει μπροστά μας χωρίς καν νά μάς 
προσέχει δ άρχιαναστενάρης. Οί βολβοί τών ματιών του είναι τώρα ανεστραμ
μένοι, μιά γκριμάτσα αύλακώνει τό κάτωχρο και ίδρωμένο πρόσωπό του, 
οί κινήσεις του γίνονται σπασμωδικές. Κάποτε ζητεΐ λιβάνι. Τού φέρνουν 
ένα πήλινο θυμιατό γεμάτο κάρβουνά. Μάς θυμιάζει. Χωρίς νά χάνει τό ρυ
θμό τού χορού του και ύστερα τάναστρέφει μέσα στήν παλάμη του. Γεμίζει 
ή παλάμη από τάναμμένα κάρβουνα. Ό χορός του τελειώνει απότομα.Είναι 
τώρα ήρεμος. — Κουρασμένος κύρ Γιώργη ; τον ρωτούμε. Όχι, δέ μάφίνει 
δ άγιος νά κουρασθώ.—Μά σύ χορεύεις τόσην ώρα ;—Μπορώ νά χορεύω 
μερόνυχτα χωρίς νά κουρασθώ, αν τό προστάξη ή χάρη του. Τώρα κατά τον 
"Αγγ. Τανάγρα, οί αναστενάρηδες βρίσκονται στο προκαταρκτικό στάδιο τής 
μειώσεως τών αισθήσεων. «Προϊούαης τής μειώσεως τών αΙοϋ'ήαεων, δι·
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δάακει ό κ. Τ. $ά ηεριπέοουν εις τήν κατάοχασιν τής ψευδαισΰ'ήσεως. 
Θά έπακολουϋ'ήση ή έκστατική κατάατααις καί τότε ΰ'ά μηορέσουν νά 
χορέψουν έηάνοο οζή φ ω τιά» .

«Σά νά θέλησαν νά επιβεβαιώσουν τά λεγάμενα του κ. Τανάγρα, κι’ 
εμφανίζονται στο κεφαλόσκαλο τοΰ σπιτιού οΐ «αναστενάρηδες». Προηγείται 
ό λώρατζης. Πίσω του ένας άλλος πού κρατεί στά χέρια του δυο αναμμένες 
λαμπάδες. ’Ακολουθούν δ άρχιαναστενάρης Γ. Εμμανουήλ, ή ΕΙρήνη Μαγ- 
κούνη, ή Μαρία Χατζή, ή Φωτεινή Λιούρη, ό Σωτήριος Λιουρης καί ή Φω
τεινή Καραγιάννη. Κατευθύνονται στον ελεύθερο χώρο τής αυλής πού στο κέν
τρο του άλλοι αναστενάρηδες έχουν ετοιμάσει μιά μεγάλη θράκα, δπου θά 
γίνη ή πυροβασία. Πρώτος χορεύει δ άρχιαναστενάρης κρατώντας την εικόνα, 
χορεύοντας πάντοτε δυο γύρους γύρω από τη φωτιά και ύστερα περνά πάνω 
από τή θρακιά. Τά πόδια του βρίσκονται σεπαφή μέ τάναμμένα κάρβουνα. 
Καμιά γκριμάτσα, καμιά κίνησή του, ωστόσο δεν προδίνει τής οδυνηρές 
συνέπειες τής επαφής. ’Εξακολουθεί νά είναι δ άνθρωπος πού τό ύφος του 
προδίνει ότι βρίσκεται σέ κατάσταση εκστάσεως. Τέσσαρες πέντε φορές επα
ναλαμβάνει τό τολμηρό του πείραμα, κι’ αποχωρεί. Τούτον διαδέχονται οί 
οπαδοί του. Χορεύουν τον άγίτικο χορό. "Ενα πολύ συνηθισμένο χορό σέ 
2)4, πού τον χορεύουν σέ πολλά χωριά τής Ελλάδος μετά ωρισμένες ιερο
τελεστίες. ’Έξαφνα από τούς χορευτές άποσπάται ή ’Επιστήμη Ματθαίου. 
Πετά τις γόβες της κι απτόητη προχωρεί προς τή θρακιά, πού τήν ανα
δεύουν δυο αναστενάρηδες. Βηματίζει—κάπως βιαστικά αυτή—δυο τρεΤς 
φορές επάνω στάναμμένα κάρβουνα κύστερα συνεχίζει τό χορό μαζί μέ τούς 
άλλους. Κάποτε εμφανίζεται ή πρωταγωνίστρια τής τελετής Φωτεινή Λιούρη 
διαδέχεται τή Μαρία Χατζή, πού περπάτησε μόνο τρεις φορές επάνω στή 
φωτιά σάν τή Ματθαίου. Κρατά στά χέρια της τήν εικόνα τής Θεομήτορος 
και συνεχώς βγάζει άναρθρες φωνές καί κραυγές. Προχωρεί προς τή θρακιά 
και αρχίζει νά περπατή συνεχώς σχεδόν πάνω στά κάρβουνα. Ή επιμονή 
της αρχίζει νά δημιουργή στον κόσμο τών περίεργων τή δυσπιστία. Πολλοί 
νομίζουν οτι πατεΐ πάνω σέ χόβολη κι όχι πάνω σάναμμένη θρακιά. Τις αμ
φιβολίες διαλύει μιά δοκιμή πού κάνει ό κ. Τανάγρας μένα πανί τυλιγμένο 
πάνα) σέ ξύλο. Άκουμπά τό ομοίωμα αυτό τού ποδιού πάνω στά ίχνη πού 
άφίνουν τά γυμνά πέλματα τής Λιούρη. Τό πανί καίεται, κατά συνέπεια τά 
πέλματα τής φοβερής αυτής γυναίκας θάπρεπε—αν ήταν βέβαια από τά συ
νήθη κι οχι άναστενάρισσας—νά ύποστούν τδλιγώτερο εγκαύματα πρώτου 
βαθμού.

«Ό  κ. Τανάγρας μάς δίνει μερικές εξηγήσεις τού φαινομένου: « Ό  
χορός τών άναατενάρηδων άρχίζει ώς έκδήλωοις λατρείας πρός τά ΦεΤα 
και αποτέλεσμά τον εχει τήν διαρκή προϊονααν μείωσιν τών αίο^ή- 
αεων τών έπιδιδομένων εις αϋτοϋ του είδους έκδήλωσιν τής λατρείας.

21
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Ovtol π ε ρ ιπ ίπ τ ο υ ν  αλληλοδιαδόχους εις τήν  κατάστααιν αυθυποβολής ,  
όπότε νομίζουν δτι εύρίσκονται εις Άμεσον έπ α φ ήν  μk τόν Άγιον της 
προτιμήσεώ ς των εις τήν κατάατασιν της ψ ευδα ισθήσεω ς καί τέλος 
της έκοτάσεως η της οίστροπληγίας, &ν θ έλε τε  τήν ακριβή έπιστημονι-  
κήν ορολογίαν. Τά έκπέμπ οντα  εις τά σώματά των ψ υ χ ικ ά  ραδιενεργά  
σώματα, τά όποια  αποτελούν  ένα ε?<5ος άφλεκτου  προπετάσματος, τό 
όποιον καταργε ί  τάς χημικάς ενώσεις του σώματός των καϊ τό καθ ιστά  
Απρόσβλητον. Π λεΐσ τα  όμοια φαινόμενα άναφέρονται ε£ς τήν άρχαιό- 
τητα .  Ό  Ε ύρ ιπ ίδης  α ίφνης εις τάς Βάκχας του όμιλεΐ  περ ί Β α κχ ίδω ν  
αΐ όπο ΐα ι «έπI βοστρύχοις π ϋ ρ  εφερον ούδ' όκαιε». Κ ίνητρα  είναι ή 
πίσνις, και ο θρησκευτικός φανατισμός και ή έπίδρασις της ψ υχής  έπ ί  
τής ύλης. Π άντω ς πρόκειτα ι περί Ανθρώπω ν μέ κλονισμένα νευρικά  
συστήματα , τά οποία έπηρεάζουν  τό περιβάλλον, ot ήχο ι τής μουσι
κής καϊ διάφοροι Άλλοι παράγοντες».

‘Ο χορός θά τελειώσει μόνον δταν προστάξη ό άγιος μάς πληροφορεί 
ό άρχιαναστενάρης.—Ώς τό βράδυ ;—Και την νύχτα κι αύριο και μεθαύριο').

ΧΡ. ΕΛ.,
Πιστεύω δτι εξαντλήσαμε τό θέμα δσο για την περιγραφή. Ό ανα

γνώστης έχει μπροστά του τό έθιμο ξυτυλιγμένο σδλες τϊς εκδηλώσεις του και 
μπορεί νά σχηματίση γνώμη μέ τις προσφερόμενες πηγές και τά αυθεντικά 
κείμενα, πώς τό έθιμο είναι πανάρχαιο κενδιαφέρο γιά την διάσωσή του 
μέσα στους αιώνες, πώς οί άνθρωποι πού τό τελούν είναι άπλοι αγράμμα
τοι και θεοσεβείς θνητοί, πού δίδουν μεγάλη σημασία στη διάσωση των πα- 
ραδόσεών τους, πώς δεν ξεχωρίζουν τό χριστιανικό από τό πανάρχαιο εθνικό, 
πώς δλ3 ανάκατα μέσα στη σκέψη τους τά θεωρούν χριστιανικά καθήκοντα, 
πού δεν μπορεί νά τάπαρνηθή κάνεις παρ’ δλες τις δυσκολίες πού τούς παρέ
χονται στην τέλεσή τους και τις ενοχλήσεις, και πώς στενοχωρούνται ενθυ
μούμενοι πόσο ανενόχλητοι από τό μάτι των ασεβών τελούσαν τά έθιμά τους 
άλλοτε στην πατρίδα τους Θράκη. Πώς δεν μπορούν νά παραιτηθούν απ' 
αυτά και πώς δέ θά τά ξεχάσουν ούτε θά τάμελήσουν ποτέ. Βαθύτερα δεν 
τούς ενδιαφέρει νά εξετάσουν. Ούτε πώς «εγκαλούνται», ούτε πώς πατούν στη 
θρακιά και δεν καίονται, ούτε ποιες ψυχικές καταστάσεις τούς άφίνουν άτρω
τους πάνω στο πυροβάδισμα τού 5Άγγ. Τανάγρα και την άκαΐα τους, ούτε 
μέ πιά δύναμη γίνονται θεραπευτές άρρόόστων, ούτε πώς άλεξιτήριαι δυνά
μεις τούς περιβάλλουν γιά νά καταδιώκουν τά ξωτικά καί τά κακά πού πλημ- 
μυροΰν τόν άνθρωπο καί την κοινωνία τους. Αυτά ενδιαφέρουν τούς περιέρ
γους, πού μέ τόν καιρό θά εύρουν ικανοποίηση τής περιεργείας των από τούς 1

1) Βλ. Έφημ. Μακεδονία 15 Ίουν. 19§0 Άγγ. Τανάγρα. «Ένας ελλην πυ
ροβάτης στη Ν. ’Αφρική».

322



Τ' αναστενάρια

ψυχολόγους, τούς ψυχιάτρους και τούς επιστήμονες των ψυχικών φαινομένων. 
Εκείνο πού θά έπρεπε νά γίνη είναι πώς θά ένδυναμωθή ή τέλεση τού 
εθίμου, ή μη παρενόχληση τών καλών αυτών χριστιανών και τού μυστικι- 
σμού των από τις εκκλησιαστικές αρχές και πολιτικές, πού αντί νά τούς πα
ρεμβάλλουν προσκόμματα χρέος έχουν νά ένισχΰσουν τό πανάρχαιο έθιμο 
νά ζήση, δπως έως τώρα στά παρθένα μέρη τής Άν. Θράκης, καί νά ζήση 
παραδιδόμενο στούς μεταγενεστέρους απογόνους τών αναστενάρηδων κρα- 
τεωμένο, πού δέν ενοχλούν ούτε την εκκλησία, ούτε την πολιτεία, αλλά και 
περισώζουν τά πανάρχαιά μας έθιμα τόσο ζωντανά και τόσο διδαχτικά.

Είθε τό μελέτημά μου αυτό νά ώφελήση δσο τύ επιθυμώ και τό καλ
λιεργώ, δπως τόσο μάς ωφέλησε τού Ά. Χουρμουζιάδη πρύ όδγόντα χρόνια. 
Κατακλείδα τής λαογραφικής αυτής εργασίας παραθέτω τη γνώμη τού κ. 
’Άγγ. Τανάγρα γιά τό έθιμο, πού βαρύνει στην προσπάθεια τής ερμηνείας 
τού φαινομένου τής πυροβασίας και άκαΐας πολύ, και ίσως φωτίζει όχι λίγο 
την προσπάθεια τού περίεργου θεατή και τού μελετητή νά βρή τή λύση, πού 
τον απασχολεί και τον βασανίζει.Ό ’Άγγ. Τανάγρας έχει ξοδέψει τόσες πνευ
ματικές δυνάμεις γιά τά ψυχικά αυτά προβλήματα, ώστε ή γνώμη του νά εί
ναι πολύτιμη. ’Ιδού αυτή :

« '2 / πι&ανή έξήγηση τής άκαΐας τών άνασιενάρηδων.  Πώς ήμπο- 
ρει νά έξηγηθή επιστημονικούς μέ τά; σημερινάς γνώσεις μας τύ καταταπλη- 
κτικόν φαινόμενων τής άφλεξίας; Τούτο όχι μόνον παρετηρήθη από άρχαιοτά- 
των χρόνων, δχι μόνον ενεργεΐται είς τάς ημέρας μας ώς θρησκευτική έκδή- 
λωσις από τάς Ινδίας μέχρι τών νησιών τού Ειρηνικού καί τών ιδικών μας 
αναστενάρηδων τής Θράκης, αλλά και διεπιστοόθη πειραματικώς είς τό Λον» 
δΐνον κατά τύ 1935 από επιτροπήν καθηγητών τού Πανεπιστημίου μέ τον 
επίτηδες μετακληθέντα φακίρην Kuda Bux.

Διά τήν εξήγησιν επικουρεί καί τό τεύχος’Ιουλίου 1950 τού’Αμερικα
νικού Geographic Magazine οπού δημοσιεύονται ώραΐαι φωτογραφίαι τής 
πυροβασίας εις τάς νήσους Φίτζι ’), Και ήδη ας δούμε ποία πιθανή έξήγη- 
σις ήμπορεί νά δοθή είς τύ φαινόμενον αυτό επί τή βάσει τών σημερινών 
κατακτήσεων τής επιστήμης και τής διασπάσεως τού ατόμου, ήτις άποδει- 
κνύει ότι πράγματι νλ η  Skv υπά ρχε ι  άλλά μόνον αυμπύκνω αις  ένεργείας , 
μέρους τής άνεξιχνιάστου δημιουργικής δυνάμεως καί δτι έγκλείομεν μέσα 
μας — δπως καί κάθε υλική μορφή τής ζωής — άφαντάστους δυνάμεις, ώς 
μέρη αυτής τής δημιουργικής δυνάμεως. Τούτο δέ άπεδείχθη όριστικώς διά 
τής ατομικής βόμβας, δπου έν από τά κύρια σώματα πού αποτελούν τον πλα
νήτην μας, τό Ουράνιον 235, τού οποίου δμως κατορθώνει νά διασπάση τά

m

1) Βλέπε ανωτέρω σ. 289.
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σωμεν τά άτομα του ανθρωπίνου σώματος καί αυτά τά απορρίμματα του τά 
αποχτενίδια, τά νύχια πού κόπτομεν, θά ήμποροϋσαν νά προξενήσουν μεγά- 
λας καταστροφάς. Αλλά ή αποτελούσα τό σΰμπαν καθ’ δλας τάς μορφάς τής 
ζωής δημιουργική δύναμις υπό μορφήν ηλεκτρισμού (Πρωτονίων καί Ήλεκ- 
τροννίων) δεν περιορίζεται μόνον νά ενεργή ώς τυφλή ενέργεια όπως είς τήν 
ατομικήν βόμβαν.

«Έάν μετά τά κύρια σώματα τής Χημείας έλθωμεν εις τάς άνωτέρας 
τάξεις τής ζωής, τά φυιά, τά ενάλια, τά έντομα, τά ζώα, βλέπομεν εκδη- 
λουμένην όχι μόνον ενσυνειδήτους αλλά καί μέ ιδιότητας θαυμασίας καί 
ύπερανθρώπους διά των ένστικτων χοορίς τά όποια θά ήτο αδύνατος ή δια- 
τήρησις καί εξέλιξις τής ζωής.

«Πράγματι βλέπομεν είς δλας τάς βαθμίδας τής έξελίξεως τόσα κατα
πληκτικά ένστικτα αύτοσυντηρήσεως, διαιωνίσεως τού είδους, στοργής προς 
τά τέκνα, συντηρήσεως τέκνων πού δεν θά γνωρίσουν τούς γονείς των, ώστε 
δεν είμπορεΐ κανείς νά μή αίσθανθή θαυμασμόν άνάμικτον μέ δέος διά τό 
φοβερόν μυστήριον μέσα εις τό όποιον ζώμεν καί τού οποίου μέρος άποτε- 
λούμεν καί ημείς. Πώς θά είμπορούσε νά συντηρηθή κάθε ζωϊκός οργανι
σμός, εάν τό μέρος τής δημιουργικής δυνάμεως πού μας αποτελεί δεν εκα- 
νόνιζε τάς λειτουργίας των οργάνων τού στόματός μας, δεν άνέπλαττε τάς 
βλάβας του, δεν μετέβαλλε μέσα είς τήν μήτραν τής γυναικός δύο μικροσκο- 
πικά κύτταρα είς νέον άνθρωπον ;

«Βλέπομεν λοιπόν τήν δημιουργικήν δύναμιν πανταχού παρούσαν καί 
είς τήν πλέον άσήμαντον μορφήν τής ζωής νά γρήγορή είς κάθε περίστασιν 
διά τήν περίσωσιν καί συντήρησιν τού ατόμου. Μόλις όμως εμφανίζεται ό 
λογικός ειρμός, δπως είς τον άνθρωπον, τά ένστικτα περιορίζονται μέσα είς 
τον οργανισμόν σάν νά λέγουν : «Τώρα δεν μάς χρειάζεσαι πειά- "Ας σε 
όδηγήση ή λογική σου...» Άλλ3 δπως εΐπομεν οΐ υπεράνθρωπες ιδιότητες 
τής δημιουργικής δυνάμεως οπισθοχωρούν μέσα είς τον άνθρωπον καί δεν 
εκδηλώνονται αί αισθήσεις καί δεν λειτουργεί ό λογικός ειρμός δπως εις τον 
φυσικόν ύπνον (τηλεπαθικά όνειρα), τον τεχνητόν ύπνον (υπνωτισμός) τής 
εκστατικής καταστάσεως δτε εκδηλώνονται τά ύπερυλικά φαινόμενα τής Τη
λεπάθειας, τής Διοράσεως, τής Ψυχομετρίας, τής Τηλεκινησίας κ.λ.π., Πώς 
είμπορεΐ νά έξηγηθή δτι ώρισμένα άτομα ειδικού οργανισμού (Πυθίας—μέν
τιουμ) παίρνουν τηλεπαθικώς τάς σκέψεις άλλων ανθρώπων καί άπότούς αν
τίποδας ακόμη ; Πώς εξηγείται οί Ραβοδοσκόποι ν3ανακαλύπτουν υπογείους 
πηγάς, ν’ ανακαλύπτουν κρυμμένα πράγματα (ερείπια εκκλησιών — εικονί
σματα) καί νά προλέγουν καί αυτόν τον θάνατον ατόμων, τά όποια έχουν 
λανθανούσας σωματικός αλλοιώσεις χωρίς καμμίαν νοσηράν έκδήλωσιν ;

«Πώς συμβαίνει είς τά Τηλεκινητικά φαινόμενα νά εξαφανίζωνται αν
τικείμενα ενίοτε β̂αρύτατα καί νά άνευρίσκωνται εις μέρη δπου δεν φθάνει
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ανθρώπινη δΰναμις η νά καταστρέφωνται ή νά παραμορφώνωνται σιδηρά 
αντικείμενα τά όποια μόνον τό καμίνι του σιδηρουργοί) θά εΐμποροϋσε να 
επηρεάση. ’Ή ακόμη εις την άνθρωπίνην ψυχοβοφίαν (Βασκανίαν—κακό 
μάτι) ή ζωϊκή ψυχοραδιενέργεια νά προκαλή νοσηράς αλλοιώσεις εις άλλους 
οργανισμούς (Βασκανία—ματόκομα) ή νά θεραπεΰωνται αλλοιώσεις αυτής, 
(θεραπευταί — ξεβασκανισταί). Και δμως έχομεν αποδεικτικόν τό πείραμα 
υστερικών ατόμων εις την ράχιν των οποίων άν κολλήσωμεν τεμάχιον χαρ
τιού μέ την υποβολήν δ'τι είναι εκδόριον, βλέπομεν ν’ αναπτύσσεται αλη
θινή φλύκταινα μέ υγρόν. Συμπέρασμα δλων αυτών είναι δτι ώς μέρη 
καί ήμεΐς τής ΰπερανθρώπου δημιουργικής δυνάμεως, κρύπτομεν μέσα μας 
τεράστιας δυνατότητας τάς οποίας άγνοούμεν, αληθινήν πηγήν θαυμάτων 
διά τήν οποίαν δεν υπάρχει τό αδύνατον, όπως άλλως φαίνεται δτι τό αδύ
νατον δεν υπάρχει εις τήν πλάσιν.

«Ή μόνη'λοιπόν πιθανή εξήγησις τής άφλεξίας είναι ή έκδήλωσιςτών 
ιδιοτήτων τής δημιουργικής δυνάμεως πού μάς αποτελεί καί ήτις εκπέμπεται 
από τον οργανισμόν ώρισμένων ατόμων ευρισκομένων εν μειώσει αισθήσεων. 
’Όντως δέ οΐ ’Αναστενάρηδες περιπίπτοντες εις εκστατικήν κατάστασιν υπό 
τήν έπίδρασιν τή: άκραδάντου των πίστεως διά τών χορών προ τής εικόνος 
τού πάτρωνός των "Αγίου, γίνονται είδος ζωντανών ραδιενεργών σωμάτων 
καί εκπέμπουν ψυχικήν ακτινοβολίαν, ήτις ενεργεί μέ ιδιότητας ύπερανθρώ- 
πους. Σχηματίζει δηλαδή, δπως εις τούς τρεις παΐδας έν τή καμίνφ είδος 
ζώνης άπυροφλεγούς γύρω από τό σώμα καί τά ένδύματά τους, ήτις εμπο
δίζει τάς χημικάς συγγένειας καί τούς διαφυλάττει άλωβήτους καί αβλαβείς,

Ό χειρουργός ιατρός κ.Ιπποκράτης Κ. Μακρής από τις Σέρρες μάς 
έστειλε τήν εξής πολλής σημασίας επιστολή. Τήν δημοσιεύουμε ως ένα επί 
πλέον τεκμήριο γιά τήν αλήθεια τού εθίμου, τή σημασία του καί τή διαπί
στωση τής άκαΐας

«Κάτοχος τής από 22)7)50 επιστολής σας σπεύδω νά σάς απαντήσω. 
Ειδικώς δέν έχω άσχοληθή μέ τά ’Αναστενάρια. Ή πρώτη γνωριμία μου μέ 
αυτά έγένετο διά τών γνωστών δημοσιευμάτων τού κ. Άγγ. Τανάγρα. Προ 
τετραετίας δέ παρηκολούθησα καί εγώ τήν τελετήν.Κατά ταύτην από πρωίας 
φέρουσι τό θύμα, ταύρον εν Θράκη, ενταύθα δέ κριόν ή άλλο δμοιον ζώον 
έν ή καί πλείονα, από προοΐας έν πομπή έξοοθεν τής εκκλησίας τήν εορτήν 
τού "Αγίου Κωνσταντίνου. Μετά τό τέλος τής λειτουργίας θυσιάζουσι τό ή 
τά ζώα καί διανέμουσι τό κρέας εις πάντας τούς κατοίκους τού χωρίου, τούτο 
θεωρείται «καλό» δι’ όλον τό έτος. Εις τό χωρίον "Αγία Ελένη Σερρών, εις 
δ παρηκολούθησα εγώ ταύτα, τό κρέας διενεμήθη εις δλους τούς έν τφχωρίω 
Θράκας πρόσφυγας έκ Βορείου Θράκης, ούχί δέ καί εις τούς παλαιούς κα
τοίκους τού χωρίου ’Αθιγγάνους καίπερ όντας Χριστιανούς καί τούτο διότι
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δεν θεωροΰσι τούτους άξίους νά συμμετάσχωσιν οπωσδήποτε εις το μυστή
ριον. Τό απόγευμα ενωρίς συναθροίζονται δλοι έξωθεν τής οικίας του άρ- 
χ,ιαναστενάρη, του «Παππού», δπου φυλάσσονται αΐ εκ Θράκης κομισθεισαι 
εικόνες των 'Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, εισέρχονται, άνάπτουσι κη- 
ρίον και προσκυνοΰσι. Ταυτοχρόνους αρχίζει ό ιερός χορός των μελλόντων νά 
λάβοοσι μέρος εις πυροβασίαν.Ό χορός είναι οργιώδης χαρακτηριζόμενος υπό 
πο?ώών και ταχυτάτων πηδημάτων μετά μικρών βημάτων καί τινιον περισ
τροφών, διαρκεΐ δέ επί δυο ή τρεις ώρας, επί πλέον οί χορευταΐ περιρρέον- 
ται υπό άφθονου ΐδρώτος και ταυτοχρόνους ή μορφή των φωτίζεται υπό δλο- 
νέν εντονωτέρας εκστάσεως. Άξιοθαύμαστον είναι δτι εις τον οργιώδη τού
τον χορόν λαμβάνουσι μέρος και άντέχουσι μέχρι τέλους άνευ άναπαΰλας 
άτομα λιπόσαρκα και ασθενικά, πράγμα τό οποίον δυσκολώτατον θά ήτο καί 
διά νέα καί εύρωστα άτομα, εάν δεν συνυπήρχεν δ ψυχικός παράγων.

«Κατά τό διάστημα του χοροΰ τοΰτου προσέρχονται αΰτομυητοι εθε- 
λονταί. "Από τοΰ παρισταμένου πλήθους άποσπώνται τινές καί άναλαμβά- 
νοντες καί αυτοί εικόνα τινά άνά χεΐρας μετέχουσι εις τον οργιώδη τούτον 
χορόν. "Οταν ή ψυχική έξαρσις φθάση εις τό πρέπον σημεΐον δ άρχιανα- 
στενάρης κινείται αίφνης προς την πυράν όρχοΰμενος τον αυτόν χορόν ακο
λουθούμενος υπό τών πυροβατών τών πάντων έκβαλλόντων ως απ’ αρχής εις 
παν πήδημα τό επιφώνημα «ϊχ, αχ», έξ ου—ϊσως — καί ή ονομασία ’Ανα
στενάρια... ‘Η πυρά είναι ετοίμη πλάτους δυο μέτρων μήκους κατά τι μεγα- 
λυτέρου καί ύψους 15—-20 εκατοστών τοΰ μέτρου. Οί παριστάμενοι θεαταί 
ένεκα τής θερμότητος ϊστανται εις άπόστασιν, οί αναστενάρηδες όμως στερρφ 
ποδί εισέρχονται εις την πυράν καί μέ δυο ή τρία βήματα εξέρχονται έκ τοΰ 
αντιθέτου μέρους, ώσεί έβάδιζον επί χλόης. Τούτο επαναλαμβάνεται πολλά- 
κις" έν τφ μεταξύ δ έσμός τών πυροβατών δρχουμενος πάντοτε τον αυτόν φρε
νητιώδη χορόν καί έκφωνών τά άνω μνημονευθέντα επιφωνήματα, κάμνει 
γύρους εις τό χωρίον, ού μόνον εις τάς δδούς αλλά καί άνερχόμενος καί κα- 
τερχόμενος οικίας... Κατά τινα τοιαύτην εξοδον καθ’ ήν ετυχε νά είμαι πα- 
ραδν, μία τών γυναικών έπεσε λιπόθυμος' έσπευσα νά εξετάσω τούς πόδας 
της, ουδέ ίχνος ερυθήματος έφερον. Επίσης άξιοπαρατήρητον είναι δτι πο
δήρεις χιτώνες τών γυναικών ών τά κράσπεδα πολύ πλησιάζουσι προς την 
πυράν ούδέν σημεΐον καύσεως παρουσιάζουσι δπως καί τά περιπόδια τά 
όποια τυχόν φέρουσι τινές τών πυροβατών. Τοιαΰτα περιπόδια έχει δ κ. 
’Άγγελος Τανάγρας. Αύται είναι αΐ προσωπικοί μου παρατηρήσεις, ώς προς 
την ερμηνείαν τοΰ φανομένου άρμοδιώτερος νά εξηγήση τούτο είναι δ κ. 
Τανάγρας».

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο
Ή  πνοή ual ή φωτιά. Οί αναστενάρηδες, δπως διαπιστιονεται από 

τίς περιγραφές, είναι πρόσιυπα τοΰ εθίμου καί τοΰ θιάσου, άφωσιωμένα στο
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έργο τους, οιστρηλατημένα από ένα ιερό ενθουσιασμό ακατανίκητο, από μια 
πίστη βαθειά κιάπό την επίγνωση δτι είναι καλεσμένοι από την δύναμη, πού 
τούς κατευθύνει στο έργο τους—την πνοή, και τη φωτιά. Πρίν μπουν στο 
θίασο, πριν ριχτούν στη φωτιά και στην θρακιά, πριν μετάσχουν στο χορό 
της φωτιάς και πρ'ιν άναγνωρισθούν αναστενάρια, ύφίστανται δοκιμασίες 
ψυχικές πού επιδρούν στο σώμα τους και είναι στο πρόσωπό τους καταφα
νείς. Τη συμμέτοχη τους την επιτάσσει η άγνωστη δύναμη, ή «πνοή» πού 
τούς μιλεΐ, τούς παραγγέλλει, τούς προστάζει. Πιστεύουν στην υποταγή τους 
πού τούς φέρνει τη λύτρωση. Χωρίς την υποταγή δεν μπορούν νά εξακολου
θήσουν ομαλά τη ζωή τους. Δεν μετέχουν τού θιάσου από μίμηση ή συνή
θεια, αλλά από επιταγή κάποιας δυνάμεοος πού τούς προστάζει, δπως άφη- 
γεΐται παρακάτω ό προεστός αναστενάρης, Γεωργάκης Λάντζος. Τήν αφή
γησή του μάς έστειλε δ γιατρός Ί. Καπίστρας από τό Ν. Σκοπό Σερρών, 
πού παρακολούθησε στήν 'Αγία Ελένη τήν τέλεση τού εθίμου πολλές φορές 
και μίλησε ιδιαίτερα μαζί του. Τήν δημοσιεύω επί λέξει :

«Έκει στήν 'Αγία Ελένη έγνώρισα τον αναστενάρη Γεωργάκη Λάν- 
τζο, πού μού αφηγήθηκε τά εξής, πού αφορούν τήν καταλήψια και τήν έγ" 
κάλεση και τή νευρική κρίση, πού δοκιμάζει δ υποψήφιος αναστενάρης : 
«Στά 1947 τό Μάη μήνα κει πού έβοσκα τά πρόβατά μ’, πάν5 στο μεσημέρ' 
μού ήρθε μιά αηοχίδα (σκοτεινιά) καί μιά ηάχσα  (ράπισμα στο μάγουλο), 
κιάκουσα φωνή νά μέ λέγ5 : «Ήρθεν ή ώρα . και θά μαρτυρήσης. Είσαι 
ρίζα καί κλωνί δικό μου. Είσαι στοιχεισμένος σέ μένα από τό μπαμπά σου. 
Μολόγησε, μαρτύρησε σημάδια δικά μ . Θά πάρης μιά μπακίρα νερό καί 
θά κάνετε αγιασμό μέ τό χορό τό δικό μου καί ί)ά περάση δλ“ ή πλάσ’ ή 
δική μ3, νά φωτίση φώς μου, φώς σας δ γειρμός. Κύργιε λέησον. Πι
στεύεις, πιστεύω, μαρτύρησε μολόγησε.» Τρεις ώρες έμεινα άκούνητος, άμί“ 
λητος, μόνο έκλαιγα. Τά πρόβατά μ5 έφυγαν προς τό χωριό, γύρισαν μόνα 
καί ήρθαν δίπλα μου μαζωμένα (κουμούλα). Τρεις ώρες πέρασαν καί συ
νήλθα χωρίς νά μιλώ κιέφθασα στο σπίτι. 'Η γυναίκα μου άνήσυχη'βγήκε 
δξω.Κατώρθωσα, κλαίγοντας, νά τής πώ :—Δός μου τά ρούχα μ’.—Καί πού 
θά πας ;—Δέ ξαίρω, δπου μέ πάγ’ δ δρόμος. 3Ένε τρεις (δρόμ5). Δίχως νά 
ξαίρω πήγα σπίτ’ τής Βλάσκαινας στά εικονίσματα. Έκεΐ ήρτα στά καλά μ’, 
άναψα θυμίαμα, κερί καί έκανα άή προσευχή μ5. Τήν άλλ3 τήν ημέρα, τήν 
ΐδια ώρα ήμνα πάλ’ ζαλισμένος καί κάτι μώδήγησε στήν έκκλησιά, μιά δύ- 
ναμ\ Αυτό γίνά,ανα τρία χρόνια χωρίς νά μπορώ’νά δγιώ τή δουλειά μ’. 
Πολλές φορές κατέβκα πέ τό κάρο καί γύριζα στο σπίτ', δπου πλάγιαζα. 
Πήγα στή Μαυρολεύκη πού βρίσκουάαι εικονίσματα. Μιά μέρα πού έπεσα 
προς ύπνο ζαλίστηκα κιάκουσα φωνή που ελεγε : —Γή ώρα ήρθε. Τή λαμ
πάδα από τή μέλισσα νάνάψης κιδλα τα σημάδια μου νά φανερωθούν. Μή 
φοβάσαι, έχει ανθρώπους πού θά τά στηρίζουνε. Μεις δέ θά χαθούμ3 !» μέ
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μιας άναψα φως, λαμπάδα, καντήλια, χοροπηδούσε ή γή, πού άναψε και 
ήταν ένα χάος, ό'μορφο πράγμα. Οί γειτόν’ μου δέ μπήραν εΐδησ’ απ’ αυτά- 
Κάποτε ή δύναμη—πνοή—μέ είπε νά πάρω κασμά και φκιάρι και τή Ντίνα 
τη Βλάσκαινα (άρχιαναστενάρισσα). Αυτή μέ ώδήγησε σένα μέρος πού δεν do 
ήξαιρα. Δεν ήΕαιρα άν ήμνα χίλια μέτρα στον αγέρα ή χίλια κάτ’ πέ τη γή. 
Μέ γεΐπε σκάψε. ’Έσκαψα καί βρήκα ένα άγιασμα.

’Αμέσως γήρτα στα καλά μ’ καί κατάλαβα δτι βρίσκουμ’ στην άκρη 
τή χωριού. Πέ τότε πια σιγά σιγά άρχεψα νά έχω δρεξ’ γιά δουλειά'· καί νά 
κυττάζω τή φαμίλια μ’. Έχτός Τετάρτη καί Παρασκευγή πού κάμποτε κα
ταλαβαίνω νά μέ πιάνει ό άγιος». ’Έτσι ό άνθρωπος μπήκε έκτοτε στούς 
αναστενάρηδες.

“Ανακοίνωση τοϋ Κ. Κουκκίδη δημοσιογράφου. «ΙΙεραστικός από 
τήν 'Αγία Ελένη, τό χωριό δπου ζή μέσα στή μυστικοπάθειά του ένας κό
σμος από αναστενάρηδες, έμεινα κατενθουσιασμένος από τήν ωμορφη πρα
σινάδα του. Πράγματι αρκετές αυλές είναι έφωδιασμένες μ’ άρτεσιανά πηγά
δια κι’ έτσι βρύσες μ’ αρκετά χοντρή τή ροή τοϋ νερού εξαπολύουν τό νάμα 
των ασταμάτητα. Παρέκει, ξυστά μέ τό χωριό, δ ποταμός 'Άϊ—Γιάννης τοϋ 
χαρίζει τό δικό του νάμα, κυλώντάς το ήρεμα. Τά δέντρα ξεπετιοϋνται ύψη- 
λόκορφα καί πολύφυλλο* κι’ ή χλόη μέσα σέ κήπους κι’αύλές παρουσιάζεται 
πάντα οργιαστική. Τό χωριό χαίρεται όλημερίς μέσα σέ μια παραδεισιακή 
πλάση. Είδα τρεις αναστενάρηδες, τον άλλοτε αρχηγό τους γέρο Δραγούλια, τον 
τωρινό αρχηγό Γιωργάκη Γιαβάση καί τον αναστενάρη Γιωργάκη Λάντσο. 
Ό πρώτος μ’ έπληροφόρησεν δτι παρέδωκε τό αξίωμά του στον Γιωργάκη 
Γιαβάση καί τον θεωρεί αντάξιο διάδοχό του.Ό Γιωργάκης Λάντσος') πάλι 1

1) Γιά τήν φωτιά δ Ί. Καπίστρας είχε τον έξης διάλογο μέ τον Γιωργάκη 
Αάντζον, αναστενάρη τής περιοχής στις 9 Όκτωβρ. 19·όΟ, «Τοϋ εζήτησα νά μοϋ πή 
ποιά είναι ή δεύτερα έροίτηση σχετικώς μέ τή φωτιά' λοιπόν ούτε καί αύτός τήν 
ενθυμείται. Μέ τά πολλά μοϋ είπεν δτι είναι : από ποιο ξύλο άνάφτηκεν η πρώτη 
φωτιά. Οί απαντήσεις εις τά ερωτήματα αυτά είναι : Τήν πρώτη φωτιά τήν άνα
ψαν δ Μαλής καί ή Μαλοϋ, τό δέ πρώτο άναφερθέν ξύλο είναι τό άξιο ξΰλο (ή 
όξυά) πού παράγει τήν ίσκα. Τήν άναψα μέ δύο άσπριοβόλους (ή μάλλον προοβό- 
λους έξ ου τά Σαμακοβιανά πρυοβολικά τά όποια έχασεν δ παποϋς ό Μπαχατού· 
ρης) καί μέ τήν ίσκα καί έτσι έβαλαν τή φωτιά στή τζέπη.

'Εκτός τούτων υπήρξε καί ό Λυσκακάρας (κατοίκων είς Κάκαρο καί έκεΐθεν 
δίδων λύσεις) δ όποιος είπεν είς τόν Μαλήν καί τήν Μαλοΰν δτι άν ίδή φωτιά 
θά μπή μέσσ καί θά πιστεύη σέ δτι θά βλέπη στή γή από τον ουρανό από τήν 
δύναμι τοϋ Θεοΰ, θά στήση τά θεμέλια καί θά γίνη δρόμος καί μονοπάτι γιά νά 
τόν πατοΰν δλοι. Τά θεμέλια έστήθηκαν στίς κατωτέρω τοποθεσίες περί τό Κωστή 
Μύλος-’Αξιός—Ρίζα-Σαΐτας-Ζγός-Παλιοκκλησιά-Γαλακτολείβαδο,· Γλάρος- Δοκίμια— 
Σταυροδρόμι-Στϋλος ΙΙλατάνια-Τριπόρι Κυδωνιά-Σταυρός-Διάβολος-Τής Μαρίτσας ή 
Φωληά-Μπουγιά-Μπαμποκαλή-Τοπόλας-Γιέζονρο-Βλάχοβο-Τής Έλληνης τό λειβάδι— 
Λυκοΰδι-Λυκότρυπα-Μελισσόπετρα, Τσιρίζο-Σκαξήδες-Λιά-Μεγάλη Άγελαριά, Μικρή
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μου έθεσε δυο ερωτήματα τ’άκόλουθα : Ποιος εδωκε πρώτος τή φωτιά στους 
ανθρώπους και από ποιο ξύλο ανάφτηκε ; Ποιο ζώο ήπιε πρώτο νερό ; Ε 
πειδή δεν πήρε καμμιάν απάντησή μου, μου άποκρίθηκε δτι αυτός ξαίρει πώς . 
ν’ άπαντήση κι5 δτι οΐ άλλοι εμείς, 
χρεωστοΰμε νά ερευνήσουμε τά βιβλία 
μας για νά βρούμε τις απαντήσεις.

Μ5 ερώτησε ποιά είναι ή έννοια τής 
γκάιντας, τής λύρας και του νταβου
λιού. Τά δυο πρώτα δ'ργανα, κατά την 
ερμηνεία του, συμβολίζουν την ανα
πνοή του ανθρώπου και τό τελευταίο 
είναι ό νεκρός άνθρωπος. Σέ συνάρ
τηση μ5 αυτά έπρόσθεσε δτι τό ντα
βούλι χτυπά μοναχό του προκειμένου 
ν’ άρχίση ή άναστενάρικη τελετή. Μό
λις άκουσθή τό χτύπημα, οι αναστε
νάρηδες ξεκινούν.

Ό άρχιαναστενάρης Γιωργάκης Για- 
βάσης έχει διασκευασμένο τό δωμάτιό 
του γιά την καθημερινή τελετουργία 
του. Πολύ κοντά σ’ έ'να τοίχο, στολι
σμένο μέ διάφορες εικόνες, επάνω σ’ 
ενα τραπέζι είναι τοποθετημένα τό 
«Μέγα Ώρολόγιον», θυμιατά, κεριά 
και άλλα είδη τής εκκλησίας. Σηκω- 
νόμενος μεσάνυχτα, κάνει εκεί τήν 
προσευχή του, πέφτει σέ έκσταση, ξανακοιμιέται, κι’ έπειτα σ’ ώρισμένες ώρες 
τής ημέρας είναι άφωσιωμένος σέ τελετουργικά καθήκοντα.'Ο άρχιαναστενά- 
ρης καθώς και οι δυο αναστενάρηδες πού είδα, απέχουν από δουλειές τών χω- 
ραφιών. ’Ενοικιάζουν τά δικά τους και ζοΰν από τά μικρά εΐσοδήματά τους.

άγελαριά-Καστανιά-Άγιγεώργης-Σοφά-Μεγάλο κουρί-Σοφάς, Άγίασμα-Τοΰ Χρίστου 
τό Χνάρι,-Τοΰ Κεφαλά τό μονοπάτι-Άγιασμα άγιγιάννη, Μονόξυλο τής Σκουντής, 
τό Κάκαρο, ό Ξυντός, ό Γϋρος-τής Γρηάς, τ’ άλώνι-οί δυο οί πόροι, τό Στραβό χω
ριό κλτ.) Μ’ αύτά τά θεμέλια παίρνουν δύναμιόλοι οί Αναστενάρηδες καί θά έλθη 
μια μέρα πού όσοι θά βρεθούν στη ζωή θά παν σ’έκεΐνα τά μέρη καί θά εύρη ό κα
θένας τού μπαμπά του τό μνήμα. Ό  Λυσκακάρας τώρα μετωνομάσθη εις Καρελής, 
Αύτά κϋί πολλά άλλα είχε διάθεσι νά μοΰ λέχη ό Λάντζος άλλα τον διέκσψα διότι 
μά τήν αλήθεια—ένόμισα δτι δέν έχει σώας τάς φρένας.Σχετικώς μέ σάς πού θέλετε 
νά καταγίνεσθε μέ τ’ αναστενάρια, μοΰ είπε, δτι πρέπει νά έλθετε στην άγια Ελένη 
πού έχει πολλά γραμμένα καί νά συζητήσετε. Ό  λύκος μέ τό μήνυμα δέ πιάνει 
αρνί, είπεν έν συμπεράσματι. Καί αύτά μέν τά Λάντζικα».

Δραγοΰλης Δ. ετών 82, άρχιαναστε- 
νάρης Αγίας 'Ελένης Σερρών



330 Τ’ αναστενάρια

Ό μαθητής Σ. Καπίστρας από το Ν. Σκοπό των Σερρών Θράξ μας 
έστειλε τις παρακάτω π?νηροφορίες του από τον άρχιαναστενάρη Γερω-Δρα- 
γούλη, πού τις παραχώρησε απαντώντας στα ερωτήματα του.

Σ εβαστέ  μ ον,
Μόλις πήρα τό γράμμα σας πήγα στην 'Αγία 'Ελένη για νά εύρω τον 

άρχιαναστενάρη γερο-Δραγούλη και νά τού απευθύνω ώρισμένες ερωτήσεις. 
Πρώτη μου δουλειά ήταν νά πάω νά προσκυνήσω τις θαυματουργές εικόνες 
πού εύρίσκονται στο σπίτι τού κ. Γεωργ. Γιαβάοη και αναστενάρη. Προ
σκύνησα τις εικόνες, κράτησα μερικές σημειώσεις γιά τό δωμάτιο τις εξής : 

Μέσα στο δωμάτιο πού έχει διαστάσεις 4X3 στο δεξιό μέρος προς 
άνατολάς, εύρίσκεται ένα μεγάλο εικονοστάσι. Τό εικονοστάσι είναι καλοπε- 
ριποιημένο και βρίσκονται τοποθετημένες οί θαυματουργές εικόνες, τών'Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης, χρονολογούμενες από τούς Βυζαντινούς χρόνους. 
Φέρουν κουδούνια ασημένια. ’Άφθονα τάματα είναι κρεμασμένα στο κά
λυμμα τού εικονοστασίου. 'Όπως ζυγός ζώου, αγελάδα, άνθριύπινο πόδι, 
καρδιά, ένας μποχτσάς μέ πετσέτες και ένας τσιλές μέ νήμα. Κάτω απ’ τό ει
κονοστάσι είναι τό νταβούλι και πάνω ή γκάιντα, πού παίζουν κατά την μέρα 
τής γιορτής. Τά τάματα τά δωρίζουν γιά τή χάρη, τό νήμα και τις πετσέτες 
τά βγάζουν στη δημοσιά γιά τις ανάγκες τού νεόκτιστου μοναστηριού (αγιά
σματος). ’Έπειτα πήγα στο σπίτι τού άρχιαναστενάρη. Τον βρήκα εκεί. Μέ 
δέχθηκε μέ μεγάλη προθυμία και μου άπήντησε προθυμότατα σ’ δτι τον 
ερώτησα.—Πόσα χρόνια πατάς στη φωτιά και γιατί δέν καίγεσαι ;

—Παιδί μου, ό'ταν πρωτομπήκα στη φωτιά ήμουν 17 ή 18 ετών» 
τώρα είμαι 82 ετών δηλ. 64 χρόνια πατώ επάνω στη φωτιά και δέν καίο- 
μαι γιατί είμαι πιστός στού Θεού τή δύναμη, άν ήταν γιά νά καώ δέν θά 
έμπαινα καθόλου. Τώρα πιά γέρασα, οί δυνάμεις μου δέν μού επιτρέπουν 
νά πατήσω στή φωτιά.

— Ποιος σ’ έγκαλεΐ στο χορό τής φωτιάς ; — Δέν μ’ εγκαλεΐ κανείς. 
('Ένας άλλος αναστενάρης μού εΐπε δτι γιά νά χορεύουν στή φωτιά τον κα- 
λει ή θεία δύναμη).—Τί ξαίρεις γιά τά αναστενάρια από παλαιότερα χρόνια;

Επειδή γέρασε καί δε θυμόταν τίποτε, ένας άλλος μού είπε τά εξής :
— Κανένα καινούργιο είδος λατρείας δέν έχει προστεθεί. Άπό τά 

παλαιότερα χρόνια είναι ; Οί εικόνες, ή φωτιά, τά τάματα καί ό οβολός.
Αυτός ό οβολός θά μαζευτή άπό τό χωριό. Κατόπιν θά καθίσουν 

40 ή δΟΆτομα οσα εύρίσκονται καί θά γίνη ή μέτρηση τών χρημάτων. Τά 
βάζουν έπειτα μέσα σ’ ένα μαντήλι «τό μαντήλι τής χάρης».Τό μαντήλι αυτό 
τό παίρνει ένας, ας μήν είναι καί αναστενάρης, καί τό παραδίνει σέ κάποιον 
άλλον άφοΰ τού φιλήση τό χέρι. Αυτός πού θά πάρη τό μαντήλι τού αντα
ποδίδει τό φίλημα. ’Έπειτα φέρνουν νερό γιά νά πληθούν δσοι έπιασαν και 
μέτρησαν τά’χρήματα. Άπό τά χρήματα αυτά άγοράζουν τό μπικάδι. Κατιχ
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τή γιορτή γίνεται κουρμπάνι. Τό δέρμα τδ κόβουν τσαρούχια και μοιράζουν 
από ένα τσαρούχι σέ κάθε σπίτι. Τό μοίρασμα σταματά εκεί πού τελειώνουν 
τά τσαρούχια, για να συνεχισθή τον επόμενο χρόνο. Τό δέρμα τού αρνιού— 
γιατί σφάζουν καί αρνί—δεν επιτρέπεται νά πωληθή. Τό δωρίζουν για σκέ
πασμα ή για γούνα σέ καμμιά γριά. Μαζί με τον όβολό μαζεύουν καί στάρι. 
Ό οβολός καί τό στάρι μαζεύονται στις 27 'Οκτωβρίου, πού ονομάζεται 
«μέρα τού σκλάβου». Τό γέννημα είναι για τό μπικάδι γιατί καθ’ εαυτού 
πρέπει νά γίνη ανταλλαγή. 'Αλλά αν δεν φτάνη τό σιτάρι προσθέτουν καί 
χρήματα.Ή συμφωνία γιά την αγορά 
τού μπικαδιού γίνεται στίς 18 'Ιανου
άριου. 'Από τό σιτάρι κρατούν 2 — 3 
τενεκιέδες, τό αλέθουν καί ζυμώνουν 
ψωμί μόνον τού 'Αγίου Κιυνταντίνου 
καί τού 'Αγίου 'Αθανασίου. Στίς γιορ
τές αυτές στο σπίτι πού στεγάζονται οί 
εικόνες στρώνουν τραπέζι καί όποιος 
παρευρεθή τρώγει. Τό τραπέζι τό λέ
γουν «'Αντίδωρο». —Τά μπικάδια μέ 
τί χρήματα τά αγοράζουν ; — 'Εφέτος 
δέν είχαμε, ή αγορά γίνεται μέ τά δώ
ρα τού χωριού. —Γιατί τό κρέας τό 
μοιράζουν ωμό όταν τό κομματιάζουν;
— Είναι παράδοση από τά παλιά τά 
χρόνια. ’Αλλά δέν πειράζει καί άν μα- 
γειρευθή. Συνήθως γίνεται γιά νά μή 
μείνη σέ κανέναν παράπονο. 'Από τή 
μιά νά τό μαγειρέψη ό καθένας μέ τό 
δικό του τρόπο, από τήν άλλη δέ διότι 
πιο καλά τό μοιράζουν ωμό. Μοιρά
ζουν από 100— 200 δράμια άναλόγως Αγ α̂ Ε^ ν η  Σερρών. Τό μοναστήρι

τό μπικάδι. — Οί εικόνες από πότε εύρίσκονται στά χέρια σας; — Άπό τό Κωστή 
ακόμα. Χρονολογούνται πριν άπό 700 χρόνια. Παλαιά παράδοση λέγει ότι 
βρέθηκαν κάτω άπό τά ερείπια.—Τί ζαίρεις νά γιατρεύης καί μέ τί ;—Νά 
γιατρεύω δέν ξαίρω τίποτε, ούτε κανείς άλλος. 'Όποιος πιστεύει στο Θεό, 
μοϋ λέγει, γιατρεύεται, εγώ δέν είμαι γιατρός. Δέν είμαι άπό κείνους πού 
γιατρεύουν δήθεν μέ τήν δύναμη τού Θεού.·—Ξαίρεις τίποτε γιά τήν παν
τρειά των ποντικών;—Ή παντρειά τών ποντικών δέν έχει καμιά σχέση μέ 
τά άναστενάρια. Άπό κάπου άλλού έμαθα ότι: Μιά φορά κι’ ένα καιρό 
ή γη είχε πολλά ποντίκια. Μέ κανένα τρόπο δέν μπορούσανζνά τά εξαφανί. 
σουν. Σκέφτηκαν τότε νά πάρουν ένα άρσενικό ποντικό άπό τήν άνατολή
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και έναν θηλυκό από τη δύση. Τον αρσενικό τον έντυσαν γαμπρό και τό 
θηλυκό νΰφη. Τούς έβαλαν μέσα σέ ένα κουτί και τούς πήγαν στην εκκλη
σία. Βρήκαν ενα κουμπάρο και ό παπάς έτέλεσε ολόκληρο τό μυστήριο τοϋ 
γάμου, όπίος στούς ανθρώπους. Μετά τό στεφάνωμα δλος ό κόσμος βγήκε 
έξω στα χωράφια και τούς απόλυσε. ’Από τότε τά ποντίκια ') λιγόστεψαν σ 
ολόκληρο τον κόσμο και έτσι ησύχασε.—Ξαίρεις τίποτε για τής γριάς τό πή
δημα;—Δεν ξαίρω τίποτε. Καί αυτό δεν έχει καθόλου σχέση μέ τά αναστε
νάρια. Φαίνεται δτι είναι μια παλαιά παράδοση, όπως ή παντρειά των πον
τικών. "Ολα αυτά ό άρχιαναστενάρης μοϋ τά είπε μέ μεγάλη προθυμία. Τον 
ευχαρίστησα, μέ έξεπροβόδισε έως την αυλή του καί μοΰ ευχήθηκε. «Καλή 
επιτυχία» γιά τό σκοπό τής έπισκέψεώς μου». 1

1) Βλ. Άρχ. Θρ Θησ. τ. ΣΤ' σ. 239 Στεφάνωμα ποντικών, αφήγηση Θύ- 
μιου Στρουμπινη 73 χρονών.
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Στους μάκρους και περιπετειώδεις αιώνες, πού πέρασε ό ελληνικός 
λαός, εκτός από τα γραπτά μνημεία άφηκε και πάρα πολλά ζωντανά λείψανα 
τοΰ παρελθόντος στη θρησκευτική, ηθική και καλλιτεχνική μας ζωή. Και

Ό  καλόγερος στη Βίζα

τέτοια είναι, δπως είδαμε, τ’ Αναστενάρια και ώς θά δούμε τά Δημήτρια, τά 
Διονύσια, οι Πατεράδες, οί Σεϊμένιδες καί αμέσως οι περίφημοι Καλόγεροι. 
Μελετώντας κανείς τις αρχές τοΰ αρχαίου δράματος καί τις πληροφορίες πού 
μάς δίνουν οί αρχαίοι βρίσκει, δτι αυτές δέν επαρκούν νά μάς δώσουν μιά
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ζωντανή ιδέα πώς από τή λατρεία του Διονύσου προήλθε τό αρχαίο δράμα. 
Άλλα μελετώντας τό νεώτερό μας βίο μπορούμε νά δοΰμε τί άπέμειναν καί 
τί σώζονται στη Θράκη και στο θρακικό λαό από τις παλιές οργιαστικές 
και δραματικές λατρείες του Διόνυσου. Πάνω σαΰτά τά λείψανα στηρίζομε· 
νος δ διάσημος σοφός καθηγητής του Πανεπιστημίου και ιδρυτής τής λαο
γραφίας Ν. Πολίτης, μπόρεσε τέλεια και παραστατικώτατα νά ξεκαθαρίση 
πολλά σημάδια του αρχαίου δράματος. Λυτός δίδασκε πώς τή φύση τοΰ δρά
ματος δέ μπορούμε νά τήν καταλάβουμε, άν δεν είναι γνωστή ή αρχή του, ή 
γέννησή του. Γιαύτό κή ερευνά του είναι ατελής, γιατί δέ μπορεί νά μάς 
δώση έννοια τής φύσεώς του μέσα στήν εξέλιξη τήν ιστορική. Γιά νά κατα
νοήσουμε λοιπόν τήν έννοια τού δράματος γενικά, πρέπει νά εξετάσουμε τήν 
αρχή του. Κέπειδή τό δράμα διατηρήθηκε συνέχεια ως τά τώρα χωρίς δια
κοπή, διατηρώντας δλα τά στοιχεία, πού από τον παλιό καιρό είχε, γιαύτό 
και πάρα πολύ πολύτιμο βοήθημα είναι ή λαογραφία. Οΐ θεωρίες γιά τή 
γένεση τού δράματος, πού έπεκράτησαν μέ τή βοήθεια τής λαογραφίας, συ
νοψίζονται στο σύγγραμμα τού Muller, μά οΐ θεωρίες αυτές είναι γεμάτες 
σφάλματα ι). Καί σάλλα δηλαδή έθνη βρίσκουμε τις στοιχειώδεις υποτυπώ
σεις μιας δραματικής τέχνης, μά οΐ "Ελληνες έδωκαν στο δράμα τήν καλλι
τεχνικότατη μορφή, πού σκότισε τις ατελείς δραματικές παραστάσεις των 
άλλων λαών. "Οτι υπήρχαν καί υπάρχουν δράματα καί σάλλους λαούς, πού 
δέν είναι προηγμένοι στον πολιτισμό, αυτό είναι βεβαιότατο. Τά ασιατικά 
δμως έθνη, στις καταχτήσεις τού Μ. Αλεξάνδρου μόνο χρεωστούν τις δρα
ματικές τους παραστάσεις.

Α π ’ δλα τούτα φανερώνεται πώς έχουμε τά στοιχεία τής παλιάς λα
τρείας του Διονύσου, πού διατηρούνται ως τά σήμερα στήν αρχαία κοιτίδα 
τοΰ Βάκχου. Μά κείνο πού πρέπει νά τονίσουμε περισσότερο είναι ή θυσία 
τού ταύρου καί τό μοίρασμα τών ωμών κρεάτων 1 2) πού μάς Θυμίζει τήν πα
λιά λατρεία τού Διόνυσου μέ τή μορφή τού ταύρου καί τήν εκφορά τού κορ
μιού του—πού σπαράχτηκε κέγινε βορά τών Τιτάνων — από τούς ανθρώπους. 
Είναι γνωστό τό τραγούδι τών γυναικών τής Ηλείας πού μάς τό έσωσεν δ 
Πλούταρχος «Διόνυσε άξιε ταύρε...».

Στά έθιμα τής Θράκης βλέπουμε καθαρά αυτή τήν ίδια τήν αρχή τού 
δράματος, δηλαδή άτεχνες προσπάθειες προς παράσταση. Κι αληθινά κατα
λαβαίνουμε πό)ς από τέτοια έθιμα μπορούσε νάναπτυχθή τό δράμα στά πα
λιά χρόνια. Ό  Dawkins πηγαίνοντας στή Θράκη μάς βεβαίωσε τά πλειό- 
τερα άπόσα περιέγραψε δ Γ. Βιζυηνός στούς Καλογέρους του3) φωτογραφί

1) Κυπριανοϋ τόμ. Β' σ. 20.
2) Βλ. Ά ρχ. Θρακ. Θησ. Ε' τόμ. σ. 129 κ .  ε .

Β) Γ. ΒιζυηνοΟ. 01 Καλόχηροι καί ή Διονυσιακή λατρεία έν Θράκη. Θρα* 
κική Έπετηρίς 1897 και Έβδομάς 1888 φ. 32—35.
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ζοντας και τη «σκευή» των Καλογέρων, δχ,ι όμως και πολύ ακριβώς, γιατί 
της λείπει τό προσωπείο και τά πολλά δέρματα στα πόδια. ’Έχουν μόνο 
βαμμένα τά χέρια και τά πόδια. Ό  R. W. Dawkins, αρχαιολόγος της ’Αγ
γλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής ’Αθηνών, καταπιάστηκε νά εξακρίβωση τά 
γραφέντα τότε από τό Γ. Βιζυηνό κέγραψε τή μελέτη του πού κατέστησε τό 
λαογραφικό μάς τούτο έθιμο παγκόσμιο. Και παρευρέθηκε τή Δευτέρα τής 
Τυρινής 1906 στην τέλεση τού εθίμου στο χωριό "Αγιος Γεώργιος καί τό 
περιέγραψε αφού τό παρακολούθησε μέ προσοχή.’Αλλά κι’ από τά γύρω χω
ριά τής Βιζύης περισυνέλεξε κιάλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Ή  μελέτη του έκτος από φωτογραφίες παρέχει καί σκίτσα τέσσερα 
πολύ αξιόλογα, πού απεικονίζουν την τελετή τών καλογήρων, φτιάσιμο φω
τιάς εικονικής από τούς κατσιβέλους, φόνο τού καλογήρου καί γδάρσιμο τού 
νεκρού, άλέτρισμα από δυο κορίτσια καί έναν καλόγηρο, πού μπαίνουν στο 
ζυγό '). Συμπέρασμα τού Dawkins είναι δτι οί Κατσίβελοι είναι οί Τιτάνες 
πού σπάραξαν τό Διόνυσο, δτι είναι τεχνίτες, δτι τό γδάρσιμο τού καλογήρου 
•θυμίζει την ώμοφαγία καί τό άλέτρισμα ιόν ταυρόμορφο Διόνυσο. 'Η με
λέτη τού Dawkins είναι αξιόλογη καί χρήσιμη στή σπουδή τής ελληνικής λαο
γραφίας.’Αλλά και ό Ν. Πολίτης χρησιμοποίησε τό θέμα μέ τήν εξαιρετική του 
διάνοια στά μαθήματά του «περί τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τών αρχαίων 
Ελλήνων», πού φοιτητής δ γράφων περιέσωσε, κρατώντας σημειώσεις, κέδη- 
μοσίεψε στά 1911 στον Έρανιστή Σμύρνης (1911) μέ τον τίτλο « Ή  Λαο
γραφία έν τή ιστορία τής γενέσεως τού δράματος» σελ. 732 κ.έ. a).

Ό  Γ. Βιζυηνός καταπτάσθηκε τό λαογραφικό αυτό θέμα μέ τον τίτλο : 
«Οΐ Καλόγεροι καί ή λατρεία τού Διονύσου έν Θράκη» προ 62 χρόνια “). «Οί 
Καλόγεροι ύπήρχον μέ τήν νευρίδα περί τούς ώμους έν τή αγορά έν ταΐς πλα- 
τείαις σικιννίζοντες τφ Διονύστρ, αναφανδόν φαλλοφορούντες καί μετ’ αυλών 
καί τυμπάνων ίύζοντες καί ίακχάζοντες, σκιρτώντες καί δρχούμενοι». Εΐταν 
δηλαδή λατρεία, πού έπεχωρίαζε στήν άνατολικώτερη Θράκη, στήν ’Αστική 
καλουμένη χώρα, πού πρωτεύουσά της εΐταν ή Βιζύη, ή πρωτεύουσα τών 
Όδρυσών από τον καιρό πού ό Σιτάλκης κατέλυσε τή βασιλεία τών ’Αστών. 
'Η  Βιζύη αυτή σάν οχυρή καί δυσπόρθητη δχι μόνο έθριάμβευσε στον Βυ
ζαντινό καιρό ώς προπύργιο τών βαρβάρων, αλλά καί πολύ προτύτερα ώς 
πολιτικό καί Θρησκευτικό κέντρο έξασκούσε πολύ μεγά?νη επίδραση στή γύρω 
χώρα, στά χρόνια, πού ιερείς καί ιέρειες τού Διονύσου ωδηγούσαν ένθου- 1 2 3

c$5

1) The Modern Carnaval in Thrace and the Cult of Dionysus. Journal 
of Hellenic Studies, Τόμ. XXVI (1906) σελ. 191 κ. έ.

2) Έρανιστής Σμύρνης 1911 Πολ. ΙΙαπαχριστοδούλου: Ή  λαογραφία κλπ. 
σελίς 732 κ. ε.

3) Βλ. Θρακική Έπετηρίς 1897 καί Έβδομάς Καμπούρογλου 1888.
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σιώντα τό λαό σέ νικηφόρους πολέμους κατά των επιδρομέων της χώρας. Οί 
Καλόγεροι λοιπόν γίνονταν στη Βιζύη και σδλα της τα περίχωρα ').

Στα πλησιόχωρα της πολιτείας αυτής, μιάν ώρα άναιολικώτερα τής 
Βιζΰης βρίσκονταν τό χωριό 'Άγιος Γεώργιος, τουρκικά Έβρεννΰ, δηλαδή 
E(F)APINON, πού θά εΐταν και τό παλαιότερό του όνομα, κατά τό Γ. Βι- 
ζυηνό. Ά πό  κεΐ μέσα έχει τις πηγές του ό Άγριάνης ή Έργίνης ποταμός. 
«Αί πολυπληθείς πηγαί, λέγει δ Βιζυηνός, μυστηριωδώς άπό των στέρνων 
τής γής μετά μαγευτικού άναβρΰουσαι μορμόρου, αί πυκναι περί τά ρείθρα 
των ύδάτων λόχμαι, δ αειθαλής κισσός περικαλύπτων διά των βαθυπρασίνων 
αυτού φύλλων τούς εκατέρωθεν αύλώνός τίνος ύψουμένους λευκολίθους, αί 
επί των βραχωδών υψωμάτων προκλητικώς ροδίζουσαι σταφυλαί, τά περί τάς 
αμπέλους καλλίκαρπα δένδρα, οί αμέσως προ των αύλώνων άναπεταννύμενοι 
εριβώλακες αγροί, άνά τούς δποίους υψηλοί καί σιτοβρυθεΐς στάχυες υπό τής 
αύρας σαλευόμενοι προσπελάζουσιν άμοιβαίως τάς ξανθάς αυτών κεφαλάς 
μετ’ εκφραστικού, πλήν ακατάληπτου ψιθύρου, ως εάν διηγούντο προς άλ- 
λήλους τούς ιερούς τών αρχαίων θεών λόγους. Ταύτα καί τά τοιαύτα άνα- 
δεικνύουσι τήν χώραν ταύτην ως τό φυσικόν αληθώς ενδιαίτημα τών θεοτή
των εκείνων όσαι είσΐν αί τάς γενεσιουργούς τής Φύσεως δυνάμεις έν τή ελ
ληνική εκπροσωπούσαι φαντασία. Ούτε ήτο ίσως δυνατόν νά μετενεχθή, νά 
εμφιλοχωρήοη ή τής Κυβέλης λατρεία εύκολώτερον αλλαχού εΐμή επί τών κλι- 
τύων τής καρποβριθούς ταύτης χώρας, έχούσης νά προσφέρη τά πολλά 
καί εύρέα τών όρέων αυτής σπήλαια ως μυστηριώδες καί αγαπητόν τή Με
γάλη τών θεών Μητρί ενδιαίτημα. Διά τούτο, όπως άλλαι τινές, αί μεν προ
φανώς όρφικαί, αί δέ δυσεξηγήτου καταγωγής τελεταί διεσώθησαν εν τή 
χώρςι ταύτη ζωηρότερον, ή αλλαχού, οΰτω καί οί Καλόγεροι, Ώς εάν ήσαν 
ύποκριταί δραμάτων έν αρχαίοι τινί ελληνική πόλει, έντολέα καί κριτήν αυ
τών έχουσιν δλόκληρον τήν τού χίορίου κοινότητα, ήν ώς φυσικοί Έλλανο- 
δίκαι άντιπροσωπεύουσι κένταύθα οί γεροντότεροι τών προκρίτων άγρυπνοι 
φύλακες παντός δ,τι εγχωρίου, παντός δ,τι πατροπαραδότου κατά τάς δήμο- 
τελείς αυτών εορτάς καί πανηγύρεις». Μέ αυτά εισάγει τον άναγνοδστην δ 
ποιητής εις τό θέμα του 3). 1 2 *

1) Ό  Κ. Κουκίδης (Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. ΙΑ' σ. 89) τις τζαμάλες. τούς 
μπουρμπούτσελους, γλαγκλάδες, κούκερους τής Γέννας ταυτίζει πρός τούς Καλόγε
ρους τοΰ Βιζυηνοΰ. Βλ. Τ ζ α μ α λ ο ί  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Η' σ. 14.8 καί μπαμπόγεροι 
τής Τυρινής, Θρακικά τ. Δ' σ. 226.

2) Καλόγεροι λέγονται στον Ά γ. Γεώργιο καί τήν περιοχή τής Βίζας τόσο
οί μεταμφιεσμένοι οσο καί ή γιορτή ή ίδια. Καλόγερος δέ στον ενικό λέγεται ή 
γιορτή στό Κιοστή. Ή  ονομασία δεν έχει καμία σχέση μέ τού; μοναχούς, τούς κα
λόγερους. Τό αρχικό στοιχείο είναι ό γέρος, επειδή οί μεταμφιεσμένοι μέ πρόσθετα 
τομάρια καί τραγήσιο πρόσωπο, μέ άκούρευτα γένεια ομοίαζαν μέ γέροντες καί ήσαν 
τό φόβητρο τών παιδιών, λέγει ό Κ. Ρωμαίος. (Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 97).
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Ή  εκλογή των Καλογέρων γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια από την 
κοινότητα, πού συνέρχονταν όμηρικώτατα καί μέ βοή μάλλον παρά με ψήφο 
εκδήλωνε τήν προτίμησή της, άλλοτε υπό τήν προεδρία τού Πρωτόγερον  
στο καιρό δε τού Βιζυηνοΰ τού Μ ουχτάρη  δηλ. τού σφραγιδοφύλακα, τού 
εκλεκτού αντιπροσώπου κάθε χωριού στήν Κυβέρνηση τού τόπου.

Οΐ Καλόγεροι ήταν δυό' πρώτος αυτός πού γύρω του περιστρέφον
ταν ή δράση των άλλων συναδέλφων του, ό ήρωας σαν νά πούμε τού δρά
ματος, καί δεύτερος αυτός πού τον συνώδευε παντού, σδλες τις περιπέτειες 
τού ήρωα συμμέτοχος και σύμμαχος, «ενίοτε και συμπαίκτορας απλός, ή και 
ηειραστής  του επικίνδυνος και σκανδαλιάρης». Προοταγωνιστής και δευτε
ραγωνιστής εκλέγονταν ανάμεσα στούς παντρεμένους ένας. Αχώριστα από 
τούς Καλόγερους ήταν τά λεγάμενα Κορίτσια  ί) Νύφες.  Αυτές διαλέγονταν 
από τούς άγαμους νεανίες, πού άμα εκλέγονταν δε μπορούσαν στο διάστημα 
τής τετράχρονης θητείας ή ΐερατείας νά παντρευτούν.

Τά κορίτσια  φορούσαν τις κομψότερες γυναικείες ντυμασιές τού τό
που και τά πιο πολύτιμα στολίδια. Τά στόλιζαν αδελφές και μνηστές μέ τά 
καλλίτερα κεύπρεπέστερα ρούχα καί ψιμύθια και χειροτεχνήματα.Έκτος από 
τά κορίτσια,  στενή σχέση είχε προς τον "Αρχικαλόγερο τρίτο γυναικείο πρό
σωπο, ή Β άβω  (προφ. Μπάμπω). Ή  Βάβω είναι τό πιο γερασμένο πρό
σωπο τού θιάσου μέ κροκιδένια μαλλιά ,  καί καμπουρίτσα στή ράχη, αλλά 
καί μέ τά πιο πενιχρά καί δλως διόλου ατημέλητα φορέματα. Ή  βάβω ήταν 
άσχημη καί άποκρουστική μέ τό γεροντικό πρόσωπο, όμως ένδιαφέρο κελκυ- 
στικό πραγματικά. Γιατί αυτή ή γραία καί κουτσοδόντα καί κυφή καί κουφή 
έφερνε μέσα σάσχέπαστο καλάθι άναρτημένο από τον ώμο της τό νεογέννητο 
εφ τα μην ίτ ικ ο  παιδί της, δηλ. ένα πράμα γελοίο ή ένα κομμάτι ξύλου περι- 
τυλιγμένο μέ ράκη, πού τό βυζαίνει, τό περιποιείται, τό κοιμίζει, τό ξυλοκοπά 
πότε πότε, συνοδεύοντας δλ9 αυτά μέ αστεία καί σκεφτικά λόγια, πού τά πε- 
τούσε πότε στο παιδί, πότε προς τά παιδιά πού τήν τριγύριζαν, προκαλάιντας 
έτσι τά ακράτητα γέλοια."Ομοιοι μέ τή Βάβω είναι οί Κ ατσ ίβ ελο ι .’Επρεπε 
κιαύτοί νάναι αστείοι καί πειραχτικοί, μόνοι μουντζουρωμένοι από τό θίασο 
δλο. Τελευταίοι εκλέγονταν αυτοί πού λέγονταν στήν εποχή τού Βιζυηνού 
ζαητιέδες  ή κουρουτζήδες  δηλ. φύλακες, δυό παλληκαράδες από τούς ρω* 
μαλεώτερους καί ευπρεπέστερους, πού κοσμούσαν τή ζώνη τους μέ τά λαμ
πρότερα καί τά έπιδειχτικώτερα δπλα. Δέν φορούσαν καμμιά ντυμασιά ξεχω
ριστή παρά τήν κυριακάτικη. Κρατούσαν ένα κομμάτι αλυσίδας ένα—δυό 
μέτρα καί έδέσμευαν τούς αίχμαλωτιζομένους από τούς θεατές έως δτου πλη
ρώσουν λύτρα κελευθερωθούν.

Οί Καλόγεροι  ώφειλαν νά φροντίσουν γιά τήν κατασκευή τού ρου
χισμού τους, πού ήταν παράδοξος καί άγριος, σώζοντας πολ,λά από τήν ενδυ
μασία των αρχαίων Θρακών πολεμιστών. Γιά νά γίνη αυτό χρειάζονταν

22
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τρία τέσσαρα πέντε εϊδη ζώων. Σκοτώνονταν δορκάδες και λύκοι, αλεπού
δες πιάνονταν ζωντανές, γδέρνονταν τράγοι και τά δέρματά τους τάργάζον- 
ταν αυτοί πού θά τά φορούσαν. Ή  στολή τους ήταν ή αυτή μέ των δυο κα
λογέρων : Καπέλο υψηλό κιδξυκόρυφο από δέρμα λύκου ή αλεπούς μέ μια

δυύ ουρές, πού κρέμονταν από 
την κορυφή την κωνική, νευ- 
ρίδες ή δορές από δορκάδες, 
κρεμασμένες από τό στήθος 
καί τούς ώμους, δασύτριχες 
τραγίσιες καί ραμμένες στο 
στενό τού ηοτονρίον  στα 
μπροστινά των δυο σκελιών. 
Αυτά αποτελούσαν τά πιο ου
σιώδη τής στολής μέ τάπαραί- 
τητο συμπλήρωμα : Τό προ- 
σιυπεΐο και τά κουδούνια — 
«οΐ έρίβρομοι κώδωνες». Τό 
προσωπείο ήταν από δέρμα ε
λαφιού ή τράγου κουρεμένο 
στο πάνω μέρος τού προσώ
που καί τρυπημένο στά μά
τια καί τό στόμα, άκούρευτο 
δμως, σάν είδος μακρύ που- 
γοΰνι — γενειάδας ώς τό μέ
σον τού στήθους, τά κουδού
νια ήταν πολύ ηχηρά άλλ’ όχι 
καί οξύφωνα. Τά κρεμούσαν 
ένα μπρος κιάλλο πίσω μέ 
ζώνη πέτσινη στη μέση, ώστε 
στο κάθε σκίρτημα ή κίνημα 
νά θορυβούν όσο μπορούσε 
πλιότερο. Τό δοξάρι κρατούσε 
δ προκαγωνιστής καί τό φ αλ
λό δ δευτεραγωνιστής — ένα 
ανώνυμο μακρουλό κομμάτι 
ξύλου στρογγυλεμένο, ώστε ή 

φούχτα νά τό πιάνη (φουχτώνη) εύκολα, από τονα μέρος τάλλο δέ νά 
στρογγυλεύη κορδελοειδώς καί νά χοντρά ίνη τόσο, πού ή μικρότερη του 
διάμετρος νάναι περισσότερο από δέκα εκατοστά τού μέτρου. Τό δοξάριι 
άπομεινάρι τής άρχαιότητος δέν πετούσε τώρα βέλη, αλλά σκορπούσε στά-

Ό  καρνάβαλος (μασκαράς) τής Σκύρου 
(από τή μελέτη τοΰ Dawkins)
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χτη απλώς. "Οσες φορές ό άρχικαλόγερος ήθελε νά μεταχειρισθή to τόξο 
του, γέμιζε την κερατένια χοάνη από στάχτες, παίρνοντας από την κρεμάμενη 
από τον ώμο σακκούλα, σκόπευε και πετουσε τη στάχτη στον αέρα αποσβο
λώνοντας πιότερο τον εαυτό του, ώστε νά γελοΰν οΐ θεατές, καί κάποτε και 
κανέναν από τούς παρισταμένους άν δεν προλάβαινε νά φυγή. Τό δοξάρι αυτό 
ενέβαλε σέ σκέψη τό Βιζυηνό, γιαύτό καί αναρωτιέται μέ τά έξης : «Μη
άρά γε τό δοξάρι τούτο των Καλογέρων είναι άνάμνησις αρχαίου τίνος ορ
γάνου, κατά τάς ΐερωτέρας τού οποίου χρήσεις ό κρατών αυτό έσκόρπιζεν 
ούχί σποδόν αλλά σποράν τινα περί αυτόν, η μήπως διεσκευάσθη υπό τών 
σημερινών αυτού χειριστών, επί τό παρφδικώτερον χάριν παιδιάς μόνον καί 
γέλωτος ;» Το δεύτερο φαίνεται τό φυσικώτερο, άφού επιδιώκονταν τό γέ* 
λοιο μέ κάθε μέσο.

Οΐ Καλόγεροι γίνονταν μιά μόνον ημέρα τό χρόνο, τη Δευτέρα τής 
Τυρινής. Μέ τά ξημερώματα «Έρίβρομοι ήχοι τυμπάνου, οξύφωνοι άσκαυ- 
λου φωναί, συριγμοί καί παντοιοι θόρυβοι, ενώ άρίγνωτος ακούεται δ βρα- 
χνός τών κωδώνων ήχος, δπως λέγει ό Βιζυηνός, αγγέλλουσι την έξοδον τού 
Διονυσιακού θιάσου. Εξέρχονται δέ πράγματι είς άγυρμόν από οικίας εις 
οικίαν μεταβαίνοντες, τούτο μέν προς παράστασιν χορών καί παιγνίων, τούτο 
δέ δπως συναθροίσωσι κερμάτια διά τον ναόν».

Οΐ οικοδέσποινες τού χωριού τοιμάζουν τά σπίτια καί καλοθέτουν τά 
πάντα μέσα κιδξω τού σπιτιού, γιατί οΐ τοελλοί κιάτακτότατοι αυτοί θια
σώτες έξασκούν παράξενη έποπτεία για την τάξη. Σάν αγρότες γεωπόνοι γνω
ρίζουν τή θέση κάθε εργαλείου κιάλλίμονο στο γεωργό, πού θά'φινε άτακτα 
ριχμένα καί σκόρπια τά σύνεργά του. Οΐ καλόγεροι τού τά καλόΰ’εταν ώστε 
νά μη μπορή νά τά εύρη, άν δέν τούς κερνούσε μέ τό λαγήνι κρασί. ΤΙ οι
κοδέσποινα, πού θά λησμονούσε νά μαζέψη τάβγά, δέ θά εύρισκε μήτε τούς 
«προσφωλήτας», ύστερ3 από την επιδρομή τών Κατσιβέλων.

Στής Βάβως τά χέρια τάπομεσήμερο θά μπορούσε νά δη καμμιά νοι
κοκυρά τά ρούχα της, πού τάχε κρεμασμένα ή ριχμένα στις φραγές τού σπι
τικού της γιά στέγνωμα, δπου μαύτά σπαργάνωνε καί συγύριζε τό μικρό της. 
Ή  Βάβω κοί ώπλισμένοι φύλακες — οΐ ζαπτιέδες—αιχμαλωτίζουν, άλυσοδέ* 
νουν. Συζητά ό αιχμάλωτος μαζί τους κιόρίζει μόνος καί π?νηρώνει τά λύ
τρα. «Καί είναι τερπνόν αληθώς, λέγει ό Βιζυηνός, νά παρευρίσκεταί τις εις 
τάς τοιαύτας συζητήσεις προς ορισμόν τής αξίας τών αΐχμαλωτιζομένων. 
Διότι κατ3 αύιάς οΐ μέν Καλόγεροι εξαίρουσιν ευφυέστατα καί επί τό ποιη- 
τικώτερον τά σωματικά καί πνευματικά προτερήματα τού αιχμαλωτισμένου 
δπως λάβωσι περισσότερα λύτρα, ό δέ λυτρούμενος εαυτόν ύποχρεούται νά 
ύποβιβάζη την αξίαν αυτών επί τό κωμικώτερον καί σατυρικώτερον δπως 
δικαιωθή νά πληρώση ώς οιόν τε ελάχιστα ‘).

1) Θρακ. Έ πειηρ ίς 1897, σ. 113.
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Οΐ Καλόγεροι μάλωναν παντομιμικά συναμεταξύ τους και προκαλοϋ- 
σαν τα γελοία του λαοϋ. Κάποτε και ξυλοκοπούνταν αμοιβαία γιαΰτό κειχαν 
τη ράχη τους παραγεμισμένη μέχορτάρι για νά εξουδετερώνουν τά σατυρικά 
φιλοφρονήματά τους. Υποσκέλιζε ό ένας τον άλλον απρεπέστατα και επι
δεικτικότατα για νά ευχαριστιούνται οΐ γυναίκες από τά παράθυρα. ’Αλλά 
θορυβωδέστατο θρίαμβο κέρδιζαν οΐ Καλόγεροι, αν συναντούσαν στη γωνιά 
του δρόμου κανένα παραμελημένο φυγάδα τού σταύλου η της αγέλης γαϊ- 
δοΰρι. «Αΐ Μαινάδες δεν Ιχΰθησαν ποτέ μετά πλείονος ορμής και μανίας 
εναντίον του εχθρού, μεθ’ οΐας ορμής φέρεται ό συρφετός των Καλογέρων 
κατά τοΰ αγαθού όνου φρενιτιωδώς άλαλάζων», γράφει ό Βιζυηνός. Τον 
καβαλικεύει ό Καλόγερος τότε, συσφυγγει τά πόδια του στα πλευρά του.'Ένας 
συνθιασώτης, άνασηκώνοντας την ουρά του προσκολλά στά σκέλια του πυκνά- 
κανθο κλωνάρι βάτου. Τό ζώο χάνει την υπομονή του και πηδά και κλωτσά 
και τρέχει σάν τον Πήγασο Και γίνονταν τόσος θόρυβος, πού ξεπερνοϋσε 
«πάσαν περί θορύβου των Βακχών και Μαινάδων περιγραφήν τού Εύριπί- 
δου και τοϋ Νόννου ‘J».

Και έως ότου φθάσει ό θίασος στην πλατεία τής Εκκλησίας, όπου 
μαζεύονταν τό πλήθος, οΐ Καλόγεροι έμπαιναν σόλα τά σπίτια γιά νά χο
ρέψουν. Πρώτη άπόλους έσερνε την προσοχή τοϋ πλήθους ή γριά τιθήνη τοϋ 
Θεοϋ, ή Βάβω ή ή Βαυβώ καθισμένη πάνω στή χλόη. "Επιθεωρούσε τά 
σπάργανα, όσα σούφρωσε κατά τον άγυρμό γιά νά σπαργανώση τό λι- 
κνίτη. Τό καλάθι πού φέρνει φιλόστοργα είναι τού Διόνυσου τό λίκτο, όπως 
υπάρχει σένα ανάγλυφο αρχαϊκό τοϋ Βρετανικού μουσείου. Ή  θρακιώτισσα 
Βαυβώ—σύμφωνα μέ τούς αρχαίους μύθους—αντικαθιστά τήν εύρέτιδα των 
’Ιάμβων, τήν τροφό τοϋ ’Ιάκχου—τοϋ Διόνυσου. Ή  Βαυβώ ξαίρει ότι είναι 
ή καψομάννα τοϋ εφταμηνίτικου παιδιού της, αλλά δέ γνωρίζει νά εΐπή ποιος 
ήταν ό άντρας της. Τό παιδί γεννήθηκε από κλεψιγαμία, ό δέ πρόωρος το
κετός προήλθε από φόβο.

Οΐ Κατσίβελοι σόλο τό διάστημα τής παραστάσεως καταγίνονταν φυ
σώντας στήν φωτιά, τάχα πώς δούλευαν σίδερα. Δούλευαν τό σίδερο αστεία 
γιά νά φτιάσουν ύννί, στέκονταν άπρεπα, ή Κατσιβέλα φυσούσε κωμικά, 
άνατρέπονταν έξαφνα αναμεταξύ τους γελοιωδέστατα, άλληλοβρίζονταν και 
δικαιολογούνταν αυτοί πού τήν άνέτρεψαν σκωπτικά, μετανοούσε ό φταίχτης. 
Αυτά ήταν τά καμοόματά τους. Τό παιγνίδι επαναλαμβάνονταν χειρότερα, 
τόσο πού προκαλοϋνταν γελοία ακράτητα των παρισταμένων.

Τούς Καλογέρους ό Βιζυηνός παραβάλλει προς τούς Κάβειρους, τά 
παιδιά τοϋ 'Ηφαίστου. Στο μεταξύ τό μωρό τής Βάβως μεγάλωσε. Δέν τό 
χωρεΐ τό καλάθι, έχει υπερβολικές φυσικές ορέξεις, τρώγει «εφτά φούρνων

1) Θρακική Έπετηρϊς 1897, σ. 116.
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καρβέλια», πίνει ένα ληνό κρασί και της τρώγει και to μυαλό μέ τά κλαψί
ματά του, ό'χι μόνο γιατί δεν χόρτασε, άλλα γιατί γυρεύει και γυναίκα τό 
εφταμηνίτικο παλληκάρι.

Τό πλήθος τώρα συγχίζεται και φωνάζει. «Είναι ή πρώτη του δράμα
τος συμπαγής σκηνή, λέγει δ Βιζυηνός, είναι δ άρχικαλόγερος πού κυνηγά 
τά κορίταια. Είναι δ άντρειωμένος Διόνυσος «άπάγων την ερωμένην του». 
Οί γΰρω γυναίκες έκρυψαν τη νύμφη πίσω τους. 'Ο εραστής δέχεται χτυπή
ματα στή ράχη του τά «χορτοπληθή», μά τό μένος του είναι ακάθεκτο κι 
ασυγκράτητο, δ φυσικός του πόθος αχαλίνωτος. Τό κορίτσι ζαρώνει δειλά 
και ντροπαλά στά πόδια τού εραστή και άν πρόφθαινε νά συγκατανέψη νά 
τον δεχτή για σύζυγο, τήν έπαιρνε στους ώμους του και έφευγε προς τά 
βουνά και στους δρυμούς.

Τά στεφανώματα γίνονταν χριστιανικώτερα και μόνον σαν παρωδία. 
Τό ουσιώδες στοιχείο των Διονυσιακών τελετών διασώθηκε. Στάνθεστήρια 
τών "Αθηναίων «έξεδίδετο τφ Διονύσο) γυνή», γίνονταν δηλαδή γάμος τού 
Θεού και τής γυναίκας τού άρχοντα βασιλιά, μέ τήν σύμπραξη τών γεραρών 
Άθηναΐδων. "Έτσι και στους Καλογήρους. Τούς γάμους εύλογά σάν ιερέας 
και κουμπάρος σύγκαιρα δ δεύτερος Καλόγερος, δ αχώριστος τού Διονύσου 
σύντροφος. Τώρα κορυφώνονται ή φαιδρότητα, δ αλαλαγμός κι δ θόρυβος, 
τή στιγμή πού τά παλληκάρια σήκοναν τον κωδωνοφόρο παράνυμφο στά 
χέρια γιά νά τάξει. Ή  φαιδρότητα δυνάμιονε και παρατείνονταν από τον 
ίδιο Καλόγερο, πού έταζε ο,τι γελοίο και κωμικό κιαίσχρό. "Έταζε ληνούς 
κρασί, φούρνους καρβέλια κι έτσι ή σκηνή έληγε καί τον άφιναν πάλι κάτω. 
Τώρα ή σκηνή εκτραχύνεται. Τά πειραχτικά τών Καλόγερων συναμεταξύ τους 
παιγνίδια, τά πηδηκλώματα, τά πεσήματα, τά καταβρέγματα, τά ξυλοκοπή
ματα, τούς έφερναν τή φορά τούτη σε διάσταση σπουδαία. Τό πλήθος αρ
χίζει νάνησυχή, γενικεύονταν ή συγκίνηση. Ό  δεύτερος καλόγερος επιτίθον" 
ταν επικίνδυνα. Υποδύονταν καινούργιο πρόσωπο. Πνέει μένεα καί ρίχνε
ται στο Διόνυσο πάνω καί τις Βάκχες. ’Έχει φονικές διαθέσεις. Τό πένθος 
έπεχύνεται στις μορφές τών παρισταμένων. «Ό Διόνυσος μή δυνάμενος, λέ
γει ό Βιζυηνός, νά· πηδήση από τών πηγών τού’Αγριάνου μέχρι τού Αιγαίου 
προς σωτηρίαν, εμπίπτει τέλος εις τάς χεΐρας τού εχθρού του καί παραδίδει 
τά δπλα. Αυτός δ Βρόμιος, δ Δορατοη.'όρος, δ Ένυάλιος, δ Πολεμοκέλαδος, 
δστις δι3 δλης έκστρατεύσας τής οικουμένης έπέστρεφεν άλλοτε θριαμβεύων 
καί τροπαιούχος, τούς πάντας διδάξας τήν φυτείαν τής αμπέλου, αυτός πα- 
ραδίδει τώρα εν 'Αγίορ Γεωργίφ τό στακτοβόλον τόξον του εις χείρας ενός 
Λυκούργου ή Πενθέως» *)■

'Ο δεύτερος καλόγερος άγρια εφορμώντας, ύποπτα κατοπτεύοντας καί

1) Βλ. «Θρακική Έπετηρις» 1897 ΆΦήναι σ. 110.
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κωμικώτατα σημαδεύοντας και ξανασημαδεύοντας, του εκτοξεύει μια βολή 
στάχτης στο μελιγκάρι και τον ξαπλώνει μακρύν πλατύν ανάσκελα. 'Ο θανά
σιμο: εχθρός, ό φονιάς τώρα κλαίει καί οδύρεται μαζί με τή γυναίκα του 
νεκρού. "Οπως τα στεφανιόματα, έτσι καί ή νεκρική του Καλόγερου ακολου
θία γίνεται χριστιανικούτατα μέ αστείους καί σατυρικούς κλαυθμούς καί όδυρ- 
μούς καί θρήνους. Ό  δευτεραγωνιστής καλόγερος σαν έγινε φονιάς, τώρα 
διαβάζει τή νεκρώσιμη ακολουθία για τό φίλο του μέ τήν ίδια κωμική σο
βαρότητα πού ευλογούσε καί τά γαμήλια στέφανα. Πικρά μετανοεί για τό 
φόνο, ξαπλώνει τό νεκρό ύπτιο, στήνει ανάμεσα στα σκέλη του μια λαμπάδα 
πηχυαΐο ραβδί, θυμιατίζει τή σορό μέ κεραμίδι γεμάτο σβουνιά ή κοπριά 
βωδιοΰ καί δοκιμάζει μή τυχόν ξυπνήση δ νεκρός από τήν ταραχή ή τον 
κρότο. Ό  νεκρός μένει ξύλο, αναίσθητος, δπαις τό λικνιζόμενο κομμάτι ξύ
λου τής Βαυβούς. Τον σηκώνουν τώρα τέσσαρες μέ ιαχές καί κοπετούς καί 
θρήνους, πού τούς δυναμώνουν τα σουράβλια καί τά τύμπανα. Μόλις ή 
πομπή προχωρεί δύο βήματα καί δ Καλόγερος άναστήνεται κιάναζεΐ ακμαίος, 
σκιρτώντας, σικιννίζοντας, όπως ακριβώς γίνονταν άλλοτε ή παλιγγενεσία τού 
Θεού τής αμπέλου.

Ή  υστερνή τού δράματος τελετή είχε πιο επιβλητικό χαραχτήρα αλη
θινά ΐεράς θρησκευτικής πράξειυς. Τίποτε δέν σατυρίζονταν, τίποτε δέ λέ
γονταν. Ό  κεχαγιάς, δ κοινοτικός τού χωριού υπηρέτης καί κ?ιητήρας, είχε 
τώρα πλιά έτοιμο ένα άροτρο μπροστά στήν εκκλησία. Σαύτό στρέφονταν 
τώρα ευλαβικά ή προσοχή των παρισταμένων. «Οΐ Κάβειροι, οί Κουρήτες ή 
Κορύβαντες, οί Κατσίβελοι δηλαδή οί περί τήν Βαυβώ ή Κνβέλην ή Περ- 
σεφόνην, ιστορεί δ Βιζυηνός, καθ’ δλον τούτο τό διάστημα φυσώντες ή σφυ- 
ρηλατούντες, παρουσιάζουσιν εις τον πρωτόγερον τού χωριού τό νεόκμηΐον 
δήθεν ύννίον ύπτίαις χερσί καί μετά πανηγυρικής πομπής, ώς εάν έφερον 
ιερόν τι έν τω ναω άμφιον. Καινουργής επί τούτο καώ έτος κατασκευαζό- 
μενος υπό των παλληκαρίιυν άνϋΌποίκιλτος ζυγός επιδεικτικούς φερόμενος 
προσαρμόζεται προ τού αρότρου, οί δέ ταράκται καί ύβρισταί καί άτίθασ- 
σοι τέλος Καλόγεροι εκείνοι, οί καώ εξοχήν σοβαροί καί μεγαλοπρεπείς ώς 
ήμεροι ταύροι, χωρούσι τώρα διά τού σιωπηλώς ύποχωρούντος πλήθους καί 
ζευγνύονναι εις ιό Άροτρον αίροντες τον ζυγόν διά των χειρών. ’Ήδη δ 
Μουχτάρης, δ λαϊκός αντιπρόσωπος τού χωρίου, έκρέμασε τον θύλακα περί 
τον ώμον πλήρη εκλεκτού σπόρου».

Μέ τό στιβαρό χέρι του άρπαζε τό ποδάρι τού αρότρου, καί τό πα
ράδοξο κείνο ζευγάρι των Καλόγερων μέ τά καπέλλα από δέρμα τής αλεπούς 
μέ τά Διονυσιακά προσωπεία καί τις νευρίδες στούς ώμους, μέ τίς σατυρικές 
γύρω στά σκέλια τραγιές καί τά κουδούνια γύρω στή μέση, σκύβουν μπροστά 
κλίνοντας τό λαιμό, καί σέρνουν τό ύννί, ωθώντας τό ζυγό μέ τό τριχωτό 
του$ στήθος. Τό ύννί σχίζει μέ μυστηριώδη τριγμό κι αύλακοδνει τά στέρνα
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τής γης. «'Ιερά φρικίασις διατρέχει τά νεύρα των από τής γης και μόνον 
από τής γης άποζώντων εκείνων Ελλήνων. Τά όμματα των γερόντων και τά 
Ιδιχά μου, ϊΐροθέτει ό Βιζυηνός, πληροΰνται δακρύων. Έ ν  τφ μέσω βαθείας 
θρησκευτικής σιγής ακούεται αίφνης συγκεκινημένη ή φωνή του Μουχτάρη, 
σκορπίζοντας διά τής άριστεράς τον εκ τοϋ θυλακίου του σπόρον, ένφ διά 
τής δεξιάς όρθοποδίζει τό βραδέως συρόμενον άροτρον».

’Ακολουθούσαν οί ευχές του λαοΰ. Και ό Βιζυηνός τελειώνει. «Τοιου- 
τος ό έν 'Αγίου Γεωργίφ τής Θράκης, έπιχωριάζων Καλόγερος, ήθελον νά 
εΐπω λατρευόμενος Διόνυσος. Μη φέρων μέν πλέον ώς παράσημα τά υπό

Τό τόξο καί ό φαλλός (δεξιά)

Διοδώρου μνημονευόμενα κέρατα δι’ ευνόητους λόγους, αλλά τόσον αποκλει
στικούς περί την γεωργίαν χαταγινόμενος, ώστε ήδυνατο νά κρατή μέ τό αυτό 
δικαίωμα τούς στάχυς ώς συμβολον—όπως καί τον βλέπομεν τφ ό'ντι φέ" 
ροντα αυτούς επί των νομισμάτων τής Βιζΰης ’).

’Έτσι μάς αναλύει τη γιορτή δ Βιζυηνός καί μάς ανοίγει διάπλατα 
τό νόημά της, δηλαδή ότι αποτελεί αγροτική γιορτή, πού αφορά τήν σπορά 
χ’ ευκαρπία τής γής.

’Αλλά τό έθιμο των Καλογήρων γίνονταν καί στο χωριό Κωστή 
τις αποκριές καί εϊταν μιά από τις καλύτερες διασκεδάσεις. Έδώ παραθέτω 
περιγραφή στή ντόπια διάλεκτο τού γέρω Θΰμιου Στρουμπίδη ή Λαγού πού

1) Βλ. Θρακική Έπετηρίς σημ, για τό νόμισμα σ. 127,
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από το στόμα του περισυνέλεξε και κατέγραψε ό Δ. Πετρόπουλος (στον ΣΤ 
τόμ. 'Αρχείου Θρ. Θησ. σ. 282—284). Είναι ωμή, παραστατική, ζωντανή. 
«Στο Κωστή τή Δευτέρα τής πρώτης αποκριάς, έκάναμ5 το §αλόερο για νά 
διασκεδάζουμΛ Κάναμε do καί τώρα δώ στη Μελίκη, μά πλειότερο κείνα τά 
τά καποτεινά χρόνια στον τόπο μας. Ζουσαμ' καλά στο Κωστή καί γλέάε- 
ζάμε καί πολύ. Το πουρνό τής Δευτέρας πήγαινάμε ατό τσορματζή, γείχαμε 
τσορμπατζήδες κείνα τά χρόνια—καί γήλεγάμεάονα :—Τζορμπατζή, ά κά- 
νουμ’ τό gαλόερo σήμερα ;—Ά  άόνε κάντε, παιδιά, έναι συνήθειο τοΰ χω
ρίου μας. Άθέτ, γείχαμέ do νά ρωτάμ5 τό τσορμπατζή καί άπ5 αυτόννα νά 
παίρνουμ’ την άδεια. Γΰστερα άρκίνιζε τό γλέάιο: 'Ένας άθρωπος πέ τό 
χωριό έβανε τάνούφελα τά ροϋχα κέκαμνε τό ^αλόερο. Καί γοΰλα τάλλα τά 
παληκάρια τ' άνούφελα τά ροΰχα κείνη την ημέρα έβανάσι, γιατί πάλευγάσι 
καί λέρωνάσι da τά καλά τά ροΰχα. Πέ bρoστά στη μέσ' έβανάμε ένα κου
δούνι τό §αλόερο καί πέ τά πλάγια πένα κουδούν' ζερβιά μεριά καί πέ πίσ' 
πάλε ένα κουδούν3. Χωριανοί πέ κεΐ πέ τό χωριό πέ τό gaλόερo κάμνουσι 
τό χορό τρεΤς γύρους μπροστέ στις τζορμπατζήδες. Γήάανε τούτο γή πρώτ3 
αρχή τή γλεντιοΰ. Οί τζορμπατζήδες στέκουνάαν στο παρόν καί άμ’ άλά 
μπιτίσ' δ χορός γήλεγάσι: «Νάρτ’ δ gaλόερoς νά φιλήσ’ τά τσουρμπατζί- 
δικα τά χέρια νά τόνε δώσουμε πένα μεταλλικό».

«ΙΤήγαιν5 δ β'αλόερος, φιλούσε τά τσορμπατζίδικα τά χέρια, έκαμνε 
καί πέ ένα σταυρό πέ τή λάσπη στο τσακάτ (μέτωπο) τίς τζορματζήδες καί 
έδινάσιάονά πέ ένα μεταλλικό. Γύστερα γήπερνάμε τό χωριό λόγυρα. Σέ κάθε 
σπίτ’ πέξω πήγαινε δ gaλόερoς καί χόρευε, χτυποΰσε τά κουδούνια δυνατά 
καί πέ πάν’ τό σπίτ’ έρριχνάσι άονά φλάσκα (αραβόσιτο) πά στα μάτια καί 
γελοΰσι. Σέ γοΰλα τά σπίτια πήγαινάμε πέ τήν αράδα καί παάιοΰ χόρευγε δ 
gaλόερoς, φώναζ’ καί γλεντούσασι τάλλα τά παλλικάρια κι δ κόσμος γοΰλος. 
"Αμα γήγλεπε καμνιά γυναίκα έμορφη δ gaλόερoς, σήκωνε καί βροντούσε 
τό μπροστινό κουδούνι. Ά άέτ’ γείχαμέ do νά γλεντίζουμ’ κείνη τήν ημέρα 
καί πολλά άγροικα πράγματα νά κάνουμ\ Νά σέ βρίσω κείνη τήν ημέρα τή 
γυναίκα σ’, τή θεγατέρα σ', δε μπορείς νά κάνς τίποτα. Στο ’χοκιμάτ’ (δι
καστήριο) νά πάγς καάίποτε δέ μπορεί νά με κάνς. "Οποιος δε' άονε φαίν- 
ται καλό, νά μή βγαίν5 στο μεγάάν’ στο γλέάιο αΰτήνα τή μέρα.

«Μαζί μέ τό gaλόερo γείχαμε καί δυο καπιστριάδες πέ τά καπί
στρια. Γ είχα μ’ κένα γραμματικό πέ κοντά. Γήλεγε δ γραμματικός στο δρόμο, 
άμα περνούσε κανείνας χωριανός.—Πιάσ5 τον άάδε καπιστριά, έπαρέ dova 
ένα μεταλλικό. Ό  καπιστριάς έρριχνέ do τό καπίστρι στο λαιμό καί γήλεγέ 
dova :—Σά δέ, δώχς τό μεταλλικό, ά σέ ρίξω μεσ' τή λάσπ\ 'Ο καθένας κεΐ 
πού νά λασπωθή έδιδέ do τό μεταλλικό.

«Γούλ* τίς άθρώπ’ αύτήνα τή μέρα έρριχνά doυς στή λάσπη. Γοϋλ’ 
πάλευγάσι. Καί ξένος νάρτ άλά λασποδσουμ5 λίγο καί κείνονα, ένα σταυρό
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άλά ήθελε dov gavov^r πά ατό τσακάτ (μέτωπο) και λίγο χώμα πά ατό βρακί. 
Ά μ α  γήάανα κανείς κρυμμένος άπά στο σπίτ’, νέβαινάσι πέ μπρος γη πέ 
τα πλάγια τη σπιτιού, τσακωνάσι dov, κατέβαζάσι dov καί έβανάσι μεσ’ τη 
λάσπη, κεΐ πού έβανάσι γουλ3 τις άλλνούς (όλους τούς άλλους). Σέ καθένα 
πού έδινε τό μεταλλικό, δ γραμματικός έδινα άουνο μια Ιοούσουλα (απόδειξη) 
ότι δε θά τον πειράξνα πιά.Άν έχανε τή μπούσουλα πάλε μεσ5 τη λάσπη.

«Γείχαμ5 κόμα κένα άλλο παιγνίδ’. Γήάανε ένα παιδί στολισμένο 
στα γυναικίτικα τά ρούχα κέτρεχάσι αράδα τό χισριό πέ δώ καί πέ κεΐ πεάε- 
δέκα παλληκάρια πού φύλαγάσι τό κορίτσ5 στο δρόμο μη τό κλέψ5 κανείς. 
Τ άλλα τά παλλικάρια πού φύλαγάσι γείχασι μαχαίρες ξυλένιες καί χτυπού- 
σασι λίγο. Πέ τό κορίτσ’ γύριζάσι στα σπίτια τη χωριού. Κάθε σπίτι άλα 
δίν’ πένα μεταλλικό καί πένα αβγό. Τά μεταλλικά έδιδάσι da στην εκκλησία. 
Γάβγά πού μάζωνάσι άλα φάσι τη gaλόερoυ γοι άθρώπό Γείχαμ κέναν πέ 
τό σακκούλ5 νά μαζεύ5 ψωμί καί φλάσκα για την εκκλησία.

Έδώ φτάνουμε στο σκοπό τού εθίμου τον άληθινό, τή σπορά, 
τό όργωμα καί τάλέτρισμα. «Σένα μέρος τή χωριού είχαμε κένα ζευγολάτη 
πέ τάμάξι πέ δυο τροχοί. Πά στάμάξι κάθονται οί τσορμπατζήδες. Μαζώ- 
νανται κοί γέροι καί τράβιζάσι τάμάξ πίσο) πέ τις τροχοί. Τά παλλικάρια πέ 
μπροστέ, οί γέρ’ πέ πίσω. Δέ μπορούσασι νά πάρουσι τάμάξ’ τά παλλικά- 
ρια. ΙΤήγαινάσι τότε καί παρακαλούσασι τις γέρ’ νάφήσνα τάμάξι. Γήλεγε 
κιό ζευγηλάτς τις γέρ5.—Τά παιδιά δέ μπόρ5 νά.βγάλουσι τάμάξ5, μόνε σεις 
οί γέρ’, φτάν5 μή τραβίξτε πέ πίσ’ τάμάξ’, γιατί νύχτιασε καί τθέλ’ ά σπεί- 
ρουμ’. Ήφηνάσι οί γέρ’ τότε τάμάξ’. Τά παλλικάρια ζεύγανται πέ τό ζυγό, 
πέάε πέ δώ καί πέάε πέ κεΐ νά κάμνουσι (=όργώσουν) πέ τάλέτρι τό άόπο 
κείνονα. Γείχαμ5 κένα βασιλέ. Ό  βασιλές πρόσταζε κέσπερνε μπροστέ πέ τά
μάξ5. "Οάες έσπερνε γήλεγε λόγια άγροικα.—Ή  φλάσκα (καλαμπόκι) νά γεν’ 
χοάρή ΐσιαμ’ τής καλογριάς τά βυζιά. Οί άλλοι φωνάζασι—Άμήηην.—Τά 
πεπόνια νά σκάσου σά άής καλογριάς ..—Άμήηην.—Τάγγοΰρια νά γένου σά 
άή gaλόερoυ τό βηλί.—Άμήηην. Κιάλλα τέτοια άγροικα γήλεγαμ5 την ημέρα 
αύτήνα, γιατί τότες δέν είχε ντροπή. Τά παλλικάρια πού ζεύγανται στο ζυγό, 
τράβιζάσι τάμάξ5, πααίνασι, πααίνασι καί άμα γήγλεπάσι τις γυναίκες, έπε- 
φτάσι κάτω μπρούμυτα. Γύστερα πήγαινε ό βασιλές καί χτυπούσε πέ τό τσι
μπούκι γιομάτο καπνό καί πέ τό λουλά καί γήλεγέάα.—Τραβάτε, παιδιά, 
φτάνει σας, παιδιά. Γύστερα έσπερνε ό ζευγηλάτς. Τράβιζάσι τά παλλικάρια 
κέπεφτάσι πάλι μπρούμυτα. Χτυπούσε da δ ζευγηλάτς πέ τό άουγενέκ’. Γή- 
παιρνε χοόματα πέ κεΐ πού κάθονται οί γυναίκες κέλειφε τά παιδιά πά στο 
τσακάτ’. Ό  ζευγηλάτς έσπερνε καί γήλεγε λόγια πέ κείνα πού γήλεγε δ βα- 
σιλές.—Νά γέν’ ή φλάσκα σά άής καλογριάς τά βυζιά, νά γέν’ τάγγούρ’ σά 
άή gaλόερoυ τό βηλί, νά σκάσ’ τό πεπόν’ σά άή ζευγηλάτ5 τάρκίδια». Κι
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άλλα τέτοια.“Έτσι γλεντιζάμε τή Δευτέρα μέρα της πρώτης αποκριάς ατό Κω- 
στη, γοΰλο πέ χαρές και γέλια».

’Έτσι τελειώνει ή λαϊκή αυτή και πρόσχαρη περιγραφή του ^τχλόε- 
ρου, πού μας δίνει το συμπέρασμα δτι είναι δίμεσα συγγενικό τό έθιμο μέ 
τού Βιζυηνού τούς Καλογήρους και πώς ακόμα είναι αγροτική εθιμοτυπία 
για τήν εύετηρία. Τό έθιμο ποιχίλεται μέ διασκέδαση τού λαόν, πού σύψυ
χος μετέχει στις βωμολοχίες τοϋ βασιλιά καί λεντζηπέρη. Σπέρνοντας μέ τό όρ
γωμα εύχεται αγαθά σάν τής καλόγριας τά βυζιά, σάν τό βηλ'ι τοϋ καλόγε
ρου, πού προκαλούν τά ομηρικά γέλοια και τά χάχανα και τόσο προσιδιά
ζουν σέ τέτοιες μέρες γλεντιοΰ και διασκεδάσεων.

Ό  Κ. Ρωμαίος παραδέχεται αξιόπιστη τήν περιγραφή τού Βιζυηνού 
γιατί τό βεβαιώνουν και τά πράγματα πού δείχνουν τήν απόλυτη συμφωνία 
των πανάρχαιων λαϊκών αντιλήψεων μέ τις σημερινές των Θρακών : «Τό
νόημα τής τελετής είναι τόσο σύμφωνο μέ πανάρχαιες λαϊκές αντιλήψεις και 
ή δραματική παράσταση φαίνεται τόσο απλή, ενιαία μέ ολοκάθαρο λαϊκό 
χαρακτήρα, ώστε είναι αδύνατο νά δεχθούμε, ότι ήμπορούσε και τό παραμι
κρό νά προστεθή ή τροποποιηθή από τό νεώτερο λογοτέχνη». Άλλα δέχεται 
διαφορετική τή γνώμη τού Dawkins : «Ή  πραγματεία τού Dawkins μέ 
πολλές εξακριβωμένες παρατηρήσεις και ιδιαίτερα μέ εξαίρετες απεικονίσεις 
στάθηκε πολύ χρήσιμη. Άλλ3 είναι περίεργο, πώς εκκινώντας γιά τή Θράκη 
μέ μεγάλη δυσπιστία γιά τούς συχνούς ταυτισμούς τού Βιζυηνού μέθιμα και 
μύθους τής αρχαίας λατρείας, πώς 6 ίδιος, δταν είδε τήν τελετή κέγραψε τήν 
πραγματεία του, έκαμε περισσότερες και τολμηρότερες αρχαιολογικές ανακα
λύψεις». Έδώ δέν συμπεριλάβαμε και τις άλλες περιγραφές πού υπάρχουν, 
λ. χ. τού Άν. Χουρμουζιάδη (Περί των αναστεναριών, σελ. 22—23) μέ τήν 
επιγραφή Χούχουτος ή Κούκερος, ούτε τήν όμοια περιγραφή Σκεπαστού 
(Άρχ. Θρ. Θησ. τ. 10ος σ. 192) oi γκλαγκλάδες. Προτιμήσαμε τού Δ Πε- 
τροπούλου πού είναι καί στο γλωσσικό ιδίωμα τού Κωστή. Τό περιεργότατο 
τούτο έθιμο έχει τό χαρακτηριστικό «γενικό λάσπα>μα».Λέ σημαίνειδέ τό λά- 
σπωμα ισοπέδωμα και τσαλάκωμα δλων γιά νά γελάση ό κόσμος. Τό πράγμα 
είναι πιο σπουδαίο. «Τό πέσιμο τών νέων καταγής, λέγει ό Κ. Ρωμαίος, ση
μαίνει συμβολικά συνουσία μέ τή γή ή τή γυναίκα και τό άλειμμα μέ τά χώ
ματα τών γυναικών μετάδωση τής γεννητικής των ουσίας στούς άνδρες. Χώμα 
και νερό μαζί φέρνει τήν καρποφορία, έτσι κάι ό λασπωμένος τήν ημέρα 
αυτή, τή χρονιάρα, θά είναι καλοχρονισμένος» ‘)·

Τάναστενάρια, δπως είδαμε, μας δίδαξαν ποιος είναι ό ενθουσιασμός, 
πού έπιανε τούς λάτρεις τού Διονύσου, από δέ τις τελετές τής Βιζύης, τού 
Κωστή και Μπροντίβο γνωρίσαμε τήν άρχαϊκώτατη φάση τής λατρείας τού 1

1) Βλ. Άρχεΐον Θρακικοϋ Θησυιυροΰ, τόμος ΙΑ', σελΐς 90—91,
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Διονύσου, πού an αυτή προήλθε ή τραγωδία. Στο έθιμο των καλογήρων 
έχουμε παραστάσεις των παθών του Θεοϋ, αν και άτεχνα, δμως μέ τρόπο, 
πού άπ1 2 3 αυτό το σκελετό νά είναι δυνατό να βγή τό δράμα τέλειο. Στην τε
λετή αυτή ό Θεός παριστάνεται παιδί.Ή  Μπάμπω είναι δ αντιπρόσωπος των 
τροφών τού Λικνίτου Διόνυσου. Ή  εισαγωγή τοϋ λίκνου στή λατρεία τοϋ 
Διόνυσου δείχνει αλλιώτικη φύση τού Θεού από κείνη πού ξέρουμε. Ό  Διό
νυσος λικνίτης είναι δ προστάτης τής γεωργίας, αυτού δέ τού θεού, πού επι
βλέπει σταύγάτισμα τών δημητριακών, παριστάνονται τα παθήματα στής 
Βιζύης τήν τελετή. ’Έτσι έχουμε τό Διόνυσο συγγενή προς τις άλλες θεότη
τες, πού προστάτευαν τή γεωργία (Δήμητρα— Κόρη). ’Άρα δ θεός αυτός δεν 
είναι κείνος πού «πιάνει» τούς λάτρεις του κεκβακχεύει, μά δ σεμνός θεός, δ 
προστάτης τής γεωργίας. Τό Διόνυσο για προστάτη τού σιταριού τον πίστεψε 
κιδ Βιζυηνός, παρουσιάζοντας γιάπόδειξη Ρωμαϊκό νόμισμα, οπού δ θεός 
είναι νέος γενάτος κρατώντας στάχυα'). Αυτή είναι ή πρώτη πράξη τού δρά
ματος. Δεύτερη πράξη είναι δ γάμος τού Θεού, έθιμο παλαιότατο, δπως τό 
δείχνει δ γάμος τού Διόνυσου μέ τή βασίλισσα στ’Ανθεστήρια, πού τήν έπαιρνε 
ή πομπή από τό Βουκόλειο, τό αρχείο τού άρχοντα βασιλιά. Τό Βουκόλειο 
είχε χώρο δπου τρέφονταν τά βώδια και τελούνταν ιεροί άροτοι. 'Ιερός γά
μος τού Διόνυσου γίνονταν και στή Νάξο (Πρβλ. και ιερό τού Δία και τής 
"Ηρας). Τρίτη πράξη τού δράματος είναι δ φόνος τού Διόνυσου, αρχαιότατο 
στοιχείο τού μύθου, δπου μιλεϊ για τό διωγμό τού Διόνυσου από τό βασιλιά 
τών Θρακών. 'Απ’ αυτά φαίνεται δτι δ φόνος τού Διόνυσου δεν προήλθε 
από τήν Αίγυπτο (πρβλ. δίωξη Ίσίριδος από Τυφώνα), ούτε από τά ’Ορφικά 
(πρβλ. δίωξη Ζαγρέως Διόνυσου). Τελευταία έχουμε τήν ανάσταση τού θεού 
και τό ύννι (αλέτρι). Τό άλέτρισμα τής γής άπαντά καί στούς αρχαίους και 
σήμερα. Καί μεϊς έχουμε έθιμο από τέτοιο άλέτρισμα γιά νάποφύγουμε τά 
κακά καί μάλιστα άρρώστειες επιδημικές. Τά μοσχάρια πού σέρνουν τό ύννί 
τά σκοτώνουν καί τά θάβουν βάζοντας καί στήλη πάνω στον τάφο 8).

’Έτσι στή γιορτή τών Καλογέρων παρατηρούμε στοιχεία δράματος. 
’Αποβλέποντας κυρίως στήν κατάνυξη τού άλετρίσματος, παρατηρούμε πώς 
άπό τέτοιες τελετές βλάστησε τό δράμα. Στο υπαίθριο τούτο θέατρο υποκρι
τές είναι δλοι οί θεατές κρατημένοι άπό ευσέβεια κεύλάβεια. Καί στο Κύκά- 
ρυο τής ίδιας επαρχίας οί Κούκεροι ή Χούχουτοι παρουσιάζουν μιά ομοιό
τητα, γιατί καί κεί ντυλύγονταν μέ τραγίσια δέρματα 3), τριγύριζαν τά σπίτια, 
χόρευαν στις αυλές, έπαιρναν δώρα καί κεράσματα, γίνονταν δ βααιλέας καί 
ανεβαίνοντας πάνω σάμάξι, πού σέρνονταν άπό παιδιά, φέρνονταν στήν έκ- 
κλησιά. Έκεΐ δ λαός χωρίζονταν σέ παντρεμένους καί μή, πού προσπαθοΰ-

1) Θρακική Έπετηρΐς 1897 σ. 172.
2) Βλ. Δελτίο Ίστορ. Έ θν. Έταιρ. τόμ. Δ', πραγματεία Ν. Πολίτη.
3) Θρακικά, τόμ. ΙΒ', Ί .  Μαγκριώιη σ. 323,
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σαν νά τον τραβήξουν μέ τό μέρος τους. ’Έσπερνε στάρι δίνοντας ευχές, τέ
λος ρίχνονταν στο ποτάμι, άπδπου βγαίνοντας, ξεντύνονταν τα δέρματα καί 
φορούσε τα δικά του. Τό έθιμο ήταν μαγγάνευμα για βροχή καί αποτελούσε 
έν’ άπομεινάρι των Saturnalium πού είχαν χαραχτήρα γεωργικό, όπως πα
ραδέχεται ό Wissowa, ποΰγραψε για τη Ρωμαϊκή θρησκεία. Τα Saturnalia 
κράτησαν ως τό μεσαίωνα1).

Τά έθιμα λοιπόν των αναστεναριών καί των καλόγερων παρέχουν τά 
στοιχεία πού αναπτύχθηκε τό δράμα καί αναντίρρητα από τά έθιμα αυτά 
καταδείχνεται δτι καί τά παλιά είχαν μέσα τους δραματικά στοιχεία κεξακο- 
λουθούσαν νά ζοΰν κύστερα από τήν ανάπτυξη τοΰ δράματος από ευνόητο 
λόγο, δηλαδή δταν τό δράμα παίρνοντας τήν τέλειά του ανάπτυξη καί άλλο 
σκοπό καλλιτεχνικό, απομακρύνθηκε πάρα πολύ από τό θρησκευτικό σκοπό του.

Γιαύτό καί στή Θράκη βάσταξαν τά έθιμα αυτά ώς τις μέρες μας κιώς 
τον εκπατρισμό των Ελλήνων από τήν Τουρκία, γιατ3 είχαν σκοπό νά κατορ
θώσουν μέ τήν κανονική επανάληψη των πράξεων τοΰ Θεού τήν εξιλέωση 
καί τό τράβηγμα τής εύνοιας τοΰ Θεοΰ. Τά έθιμα έχουν σκοπό νά παρά
σχουν τήν άνταπόδωση από μέρος τοΰ Θεοΰ. Καί στήν τελετή των Καλογή- 
ρων έπιδιοόκεται τό ίδιο.

1) Συναξάρι αγίου Δασύλλόυ τοΰ ια" αιώνα,
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Ή  ’Επαρχία Λιτίτσης μέ το Όρτάκιοϊ πρωτεύουσα του, μεταξύ 
’Άρδα καί Ροδόπης σήμερα έχβουργαρίσθηχε. ’Έχει παραδοθή από τον 
Γουίλσονα στα 1918 στους Βουργάρους. Ό  Έλ. Βενιζέλος γνωρίζοντας ελά
χιστα και ελάχιστα διαφωτισμένος για την ελληνικότητα της περιοχής, άφήκε 
αδιαμαρτύρητα νά χαθή ή Έλληνικώτατη επαρχία χιό Ελληνισμός της νά 
σχορπισθή στην 'Ελλάδα. Ό  Ελληνισμός αυτός περιέσωσε μέσα στους αιώ
νες τό εξαίσιο έθιμο τοϋ Κριτή τού Βέη «τά Δημήτρια» κατά τον μακαρίτη 
Ροδόοινον, πού τό περιέγραψε : Γό έθιμο έτελουνταν ταχτιχοάτατα μέχρι τοΰ 
1912. Έχάθηκε χέσβησε έχτοτε και μάς μένει ένα πλούσιο λαογραφιχό κεί
μενο και ιθαυμαστό στη σύνθεση του και την εκτέλεση, όπως θά τό δη ό ανα
γνώστης παρακάτω. Είναι μια συμβολική αγροτική γιορτή μοναδικής αξίας.

Έκτος από τάναστενάρια έχουμε καί άλλες εορτές πανάρχαιες μέ πε
ριεχόμενο συμβολικό, πού όντως αποτελούν φαινόμενα λαογραφικά πανάρ- 
χαια και άξιολογώτατα και άξια πολλής σπουδής και μελέτης. Ποιος θά έπί- 
στευε ακούοντας ότι στη σημερινή Θράκη υπάρχουν εορτές αγροτικές συμβο
λικές, πού έχουν τήν αρχή τους στή βαθειά πανάρχαια περίοδο τής ζωής των 
Θρακών, πού στο κύλισμα τών αιώνων παρέμειναν ατόφιες και αυτούσιες a).

Στο Όρτάκιοϊ Άδριανουπόλεως, ετελούντο τά Δημήτρια ή ο Μπέης 
(ό άρχοντας τών σκύλων). Ή  γιορτή αυτή στο Κιγίκι, τό Ελληνικό προά- 
στειο τής Άδριανουπολεως, έπαιρνε ξεχτυριστή σημασία και πανηγυρίζον- 
ταν μέ εξαιρετική λαμπρότητα και μέ επικρατέστερο στοιχείο τό Διονυ
σιακό 1 2 3) Στο Όρτάκιοϊ έπαιρνε ή γιορτή αυτή δλως διόλου χροιά διάφορη. 
Ούτε μεθύσματα, ούτε σκύλοι, ούτε ύβρεις και βωμολοχίες και πειράγματα, 
ώστε ό χαρακτήρας τής εορτής νά είναι μάλλον Διονυσιακός. Στήν επαρχία 
Λιτίτσης είχε τό έθιμον άλλο συμβολισμό. Έωρταζότανε σεμνά, μδλη τή σο
βαρότητα καί δλη τή μυστικοπαθή μεγαλοπρέπεια τών παλιών τελετών καί 
εορτών, καί συνοδεύονταν μάλιστα μέ αγώνες, χωρίς βέβαια νάπολείπουν καί 
μερικές διονυσιακές εκδηλώσεις, δπως τό στεφάνωμα τού Κριτή, οί άκό· 
λου'&'οι καί οΐ άράπηδες, πού μπορούσαν νά θεωρηθούν ως αρχαίος θία
σος τού Διονύσου από τον Πάνα, τούς Σατύρους καί τις Μαινάδες, πού πε- 
ριέτρεχε τις Θρακικές πεδιάδες καί κάμπους.

Τό βασικό στοιχείο σαύτό τό έθιμο τής Θράκης ήταν τό όργωμα τής 
γής καί ή άπορά της. Ή  δλη πλοκή περιστρέφονταν στον άλληγορικό συμ
βολισμό, τής βλάστησης καί στήν αναπαράσταση τών εορτών τή.· Δήμητρας

1) Δυστυχώς δεν έσώθηκαν σχεδιάσματα τών υποκριτών τοΰ εθίμου, πού 
θ·ά μας ήταν πολύτιμα στή μελέτη μας, για τήν παραστατική κατανόησή του.

2) Βλέπε περιγραφή Ν. Ροδόοινου στον Γ' τόμο τών Θρακικών.
3) "Οπως εγώ εσημείωσα στα Θρακικά τόμ. Β' σ. 429.
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πού ήταν ή προστάτιδα των δημητριακών καρπών, μάλιστα τού σιταριού 
και της ευφορίας της γης, από τό Διόνυσο. Γιαύτό και τό έθιμο τούτο, συμ
βολίζει έορταστικά στοιχεία της Δήμητρας, πού τελούνταν στην αρχή της 
ανοιξιάτικης σποράς και γιαύτό και ωνομάσΟηκαν Δημήτρια *).

Τό δλο τούτο έθιμο είχε τρία στάδια: Τό προπαρασκευαστικό, την 
πομπή, και τό τελετουργικό.

Τού προπαρασκευαστικού τρία ήταν τά κύρια πρόσωπα, πού κινούν, 
ταν και δρούσαν σύγχρονα μά και ξεχωριστά. 1) Ό  Μπέης 1 2) τό κυριώτερο 
πρόσωπο της εορτής άντιστιχώντας προς τον αρχαίο Χορηγό, γιατί με έξοδά 
του γίνονταν ή γιορτή. 2) Ό  Κριτής, 3) οΐ Άράπηδες.

I /O  Μπέης. Τον Μπέη ύπεδύετο ένας από τούς πιο έγκριτους γεωρ
γούς, πού τον εξέλεγαν στο τέλος της εορτής. Μέ τό έβγα τού ήλιου ντυνό
τανε τά καλύτερά του φορέματα καί συμπαραστατούμενος μέ 3—4 υποτα
κτικούς τούς «παραατεκάμένους» ανέβαινε σένα αμάξι πού τδσερναν δυο 
βώδια. Στά πόδια του έβαζαν μιά, δπως την έλεγαν, «κουνουμιά», (δηλ. 
πλούτος, αγαθό, οικονομία 3 *). Ή  οικονομία αύτη εΐταν ένας δίσκος μπακι- 
ρένιος καί μεγάλος (τό λεγόμενο σινί) πού είχε πάνω μιά πηττα αλειμμένη, 
μέ αβγό καί στολισμένη μέ αμύγδαλα. Επίσης έβαζαν πιλάφι, κουσκούσι 
(κρέας όχι γιατί εΐταν νηστεία) λαχανοτουρσή μένα πράσο όρθιο καί βαρα- 
κωμένο, μέ τό πάνω μέρος σχισμένο στα δυό, χαλβά σπιτικόν η σαραγλί, 
τρία μήλα, τρία πορτοκάλια βαρακωμένα, καί ένα μπουκάλι κρασί. Ή  κου- 
νονμιά  αύτη συμβόλιζε την εύτυχία καί τ5 αγαθά της γης, πού άπελάμβανε 
η άνθρωπότης χάρις στη θεά, πού εύφόρευε την καλλιέργεια τών αγρών, καί 
πού από εύγνωμοσύνη γι’ αύτην γινότανε η γιορτή τούτη. Τής πομπής 
προπορευότανε ή γκάιντα καί δ Μπέης γύριζε τις συνοικίες. Κάθε σπίτι 
εΐχε έτοιμο ένα πιάτο μέ λίγο στάρι ή κριθάρι καί καλαμπόκι ακόμα καί 
μένα νόμισμα στο μέσο — δποιοδήποτε. “Οταν δ Μπέης έφθανε στά σπίτια 
έπαιρνε τό πιάτο καί τό μέν νόμισμα τδρριχνε σέναν κουμπαρά καί κάνον
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1 ) Λόγια επινόηση τοϋ συγγραφέα, επειδή πιστεύει, οτι ή γιορτή εδώ είναι 
κοσμιώτερη και σκοπό έχει τήν καλοχρονιά, τά σπαρτά, πρώτη φροντίδα τοΰ γεωρ
γικού πληθυσμού, λέγει 6 Κ. Ρωμαίος. (Βλ. Ά ρχ. Θρ. Θησ. ΙΑ' σ. 92).

2) Ό  κ. Ροδόοινος. (ΙΓ' τ. Θρακ.), δίνοντας τήν ερμηνεία τής λέξεως λέ
γει τά έξης : «Ή λέξις είναι τουρκική δηλοΰσα αξίωμα, βαθμόν, τίτλον. Έκ τού
του καί τό ολον έθιμον Μπέης. Άλλα καί ή ονομασία αύτη τοΰ εθίμου θά προήλθε 
φρονούμεν, άπό μετάφραση αντίστοιχη, άλλοτε ελληνικής δνομασίας ίσως τού χορη
γός, τοΰ "Αρχών τής εορτής τών αγώνων, καί τούτο γιά Ικανοποίηση καί κολακείαν 
τών Τούρκων άπό τούς πρώτους ακόμη μετά τήν κατάκτησιν χρόνους, οΐ όποιοι 
παραχωρούντες τά προνόμια εις τό Γένος ύπέσχοντο συγχρόνως νά σεβασθώσι καί 
τά ήθη καί έθιμα αυτού. Εις Λίτιτσαν έλέγετο βασιλιάς».

3) Κουνουμιά=οίκονομία. «Πολλά φαγιά, λέγει ό Ρωμαίος, φρούτα, κρασί,
φροντισμένα καί καλοβαλμένα, εύλογο είναι νά όνομάξοντ’ έτσι».
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τας το σταυρό του άρχιζε νά σπέρνει σόλα τά σημεία δίνοντας ευχές, «πουλύ 
σταρ’, πουλύ κριθάρ’ πουλλές νύφες,—στα σπίτια πού είχαν αγόρια, πουλλά 
κέρδη—στον καταστηματάρχη, και διάφορες άλλες ευχές. Τό δε υπόλοιπο 
του πιάτου τό αδέιαζαν οΐ παραστεκάμενοι μέσα σέ σακιά, πού είχαν στά- 
μάξι πίσω. Πολλά σπίτια πρόσφερναν και μαντήλια, τσεβρέδες, υφάσματα και 
άλλα αντικείμενα, πού κρεμούσε ό Μπέης σένα τόξο, τοποθετημένο στο ζυγό 
τοϋ αμαξιού καί πού γέμιζε από τέτοια δώρα. "Υστερα τά δώρα αυτά τά 
μοίραζαν στούς νικητές τών αγώνων. Μαύτό τον τρόπο ό Μπέης περιέτρεχε 
τις συνοικίες έως τό απόγευμα.

2 .Ό  Κριτής. Σύγκαιρα μέ τον Μπέη άρχιζε νά κυκλοφορή και δ Κρι
τής. Αυτός περιέτρεχε στην αγορά και τά συνοικιακά καταστήματα. ’Έβγαινε 
έχοντας την γκάιντα μπροστά νά παίζη, καβαλλάρης, φορώντας ένα μαύρο 
ράσο, όπως και οΐ Τούρκοι ίεροδικαστές τής εποχής εκείνης, σκέπασμα χαρ
τένιο στύ κεφάλι κωνικό, στολισμένο μέ χάρτινα λουλούδια, γένια μακρυά 
από προβιά, κομπολόγι στάριστερό χέρι από καρούλια καί τσιμπούκι μακρύ 
μέ λουλά, πού μέσα αντί καπνό έκαιαν συνήθως άχερα καί στό δεξί χέρι 
κρατούσε ραβδί. ”Αν καί τά φορέματά του ήταν τέτοια, όμως ένέπνεε σοβα
ρότητα, τό δέ ύφος του ήταν σοβαρό κέπιβλητικό, ανάλογο μέ τό υπούργημα 
πού άνελάμβανε νά ασκήσει κείνη την ημέρα.Ηϊταν ένας πραγματικός κριτής.

Γύρω του είχε 8 —10 υπασπιστές, πού δ ένας έσερνε τάλογό του καί 
έφερνε τον φάλαγγα (φύλακα), τρεις τέσσαρες μοίραζαν μικρά χαρτάκια (τε- 
σκερέδες) άδειες κυκλοφορίας, οΐ δέ λοιποί, σαν ό'ργανα εκτελεστικά ,έπιαναν 
τούς κυκλοφοροϋντας δήθεν δίχως άδεια ή τάχα κείνους πού έφταιξαν σέ κάτι 
καί τούς παρουσίαζαν στον Κριτή Ό  Κριτής κατά κανόνα κατεδίκαζε σέ 
πρόστιμο, πού αμέσως τό πλήρωναν. Κείνος πού δυστροπούσε ή εναντιώ
νονταν τον έβαζε στον φάλαγγα, δηλαδή τον σήκοοναν, περνούσαν τά πόδια 
του στον φάλαγγα καί τον παρουσίαζαν μπροστά στον καδή, όπου τον ήλεγχε 
μέ λόγια τσουχτερά, τον παρατηρούσε, τον έρράβδιζαν στό τέλος λέγοντας 
ον-σεκίζ, δηλαδή δεκαοχτώ, εν63 τον χτυπούσε μέ μιά βιτσιά. ’Έτσι περι
τρέχοντας τά καταστήματα, ήλεγχε τά βάρη καί τά μέτρα τους, σόλους δέ 
έβαζε ποινές, πού τις πλήρωναν πρόθυμα οΐ τιμωρημένοι.

Ή  δικαιοδοσία τοϋ Κριτή τη μέρα κείνη ήταν απεριόριστη. Καβαλ
λάρης πήγαινε σέ επίσκεψη τού μητροπολίτη, τοϋ Δήμαρχου καί σ’ αυτούς 
τούς πολιτικούς άρχοντες καί στρατιωτικούς, πού τούς φορολογούσε όλους. 
Κανείς δέ μπορούσε νάποφύγη την ποινή τοϋ Κριτή κείνη τήν ημέρα καί αν 
δέν ραβδίζονταν ώφειλε νά πληρώσει. Δικάζοντας διεκήρυττε πώς τό «δε- 
σμεϊν καί λύειν σήμερα, τό δίκαιο καί τάδικο είναι στά χέρια μου». «Πολ
λοί "Ελληνες λέγει δ κ. Ροδόοινος διά νά έκδικηθώσιν άλλους ή και Τούρ
κους, υπαλλήλους τούς ύπεδείκνυον εις τον Κριτήν καί έπλήρωναν διά νά 
ραβδισθώσιν. Καί πρέπει νά σημειωθή ότι μίαν τοιαύτην τιμωρίαν κανείς
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δεν ήδύνατο νάποφύγη, δσον ύπήρχεν δ πληρώνων. Τά δ'ργανα του Κριτή 
ήσαν αμείλικτα. Τούς συνελάμβανον και φεύγοντας. Πολλάκις εφηρμόζοντο 
και αντεκδικήσεις. Και ήτο τούτο συμφέρον, διότι έπλούτιζε τδ κοινόν τα- 
μεϊον ’)». Ό  Κριτής δπως δ Μπέης έγύριζε περίπου ώ; τό απόγευμα.

3 .*Αράπηδες.*Ηταν τέσσαρες. Είχαν τό πρόσωπό τους μαυρισμένο όλό- 
τελα μέ καπνιά, έφερναν ως σκέπασμα στο κεφάλι καλπάκια χαμηλά μαύρα 
και αντί φούντας μιάν άλεπονουρά πίσω, μιά προβιά γιά ρούχο, στή μέση 
δε κρεμασμένα 3 —5 κουδούνια, πού δταν έτρεχαν, ηχούσαν δαιμονιώδικα. 
Πανταλόνια φορούσαν τά ποτούρια, ντόπια χοντρά, καί αντί παπούτσια 
τσαρούχια. Στο δεξί χέρι βαστούσαν πλατύστομο ξύλινο σπαθί (γιαταγάνι) 
καί στάριστερό ρόπαλο τοπουζλίδικο, δηλ. μέ χοντρό ρόζο στο άκρο. Αυτή, 
ήταν ή «σκευή τους». Υπήρχε καί πέμπτο μέλος τού θιάσου. Ή  Κανάίνα , 
δηλ. ένας άντρας μέ γυναικεία φορέματα, ένα φακιόλι κόκκινο, αναδεμένο 
σέ σχήμα μαμούκι, ένα φόρεμα ώς τά πόδια, επίσης κόκκινο, μέ πούλιες, 
ζώνη στή μέση καί μισάνοιχτο τό στήθος. Είχε τά μάγουλα βαμμένα κατα- 
κόκκινα, στούς κροτάφους τσιμσίρι αντί λουλούδια, καί στά χέρια κρόταλλα 
(ζήλια). Οϊ κινήσεις του ήταν γυναικείες δλότελα. Οί Άράπηδες έβγαιναν 
συνοδεία μέ γκάιντα τήν ΐδια ώρα μέ τον Μπέη καί Κριτή, περιτρέχοντας 
τις συνοικίες καί τήν αγορά καί φωνάζοντας νταχούμα —νταχούμα 1 2 3) Καί 
ακονίζοντας προς εκφοβισμό τά σπαθιά, έπιαναν τούς πολίτες καί τούς φο
ρολογούσαν καί αυτοί μέ τή σειρά τους. Σύγχρονα πρόσεχαν μή κανείς πει
ράξει ή φιλήσει τήν Κανάίνα. Καί αυτών ή κυκλοφορία τελείωνε τό από
γευμα. Μετά τό μεσημέρι τά μαγαζειά κλειούσαν, έπαυαν οι εργασίες, κιδλοι 
παιδιά, μεγάλοι μικροί, μαζεύονταν στάλώνια, θέση μέ υψώματα γύρο) αμ
φιθεατρικά καί πολύ κατάλληλα γιά τή γιορτή. Τότε κατέφθαναν έκεΐ ένας 
κατόπιν από τον άλλο, δ Μπέης, δ Κριτής, οΐ Άράπηδες, καί έως δτου αρ
χίσει ή πομπή, οί δυο τελευταίοι φορολογούσαν (μάζευαν πάρσα) κείνους 
πού δέν φορολογήθηκαν. Ό  Μπέης τοποθετιούταν σέ μέρος περίοπτο, στρω 
μένο μέ ψάθες, περιτριγυρισμένος από τούς πιο έγκριτους γεωργούς καί άλ
λους προύχοντες, πού έφερναν καί δώρα διάφορα στον ερχομό τους.

4.'Η πομπή  ακολουθούσε ώς εξής: Τήν ώρα πού δ κόσμος μαζευότανε 
στο μέρος πού είπαμε, στο σπίτι τού Μπέη μαζεύονταν δλοι οΐ συγγενείς, 
φίλοι καί γείτονές του, πού ή Μπέγαινα φορεμένη τά γιορταστικά της, φι* 
λόφρονα τούς περιποιούνταν. Έκεΐ είχε έτοιμη άλλη κουνονμιά  τοποθετη
μένη στο μέσο τού δωματίου μεγαλύτερη καί πλουοιώτερη από τήν πρωτινή 
τού Μπέη, πού τήν έτρωγαν στο διάστημα τής περιφοράς του. Σ ’ώρισμένη

1) Βλ. Θρακικά 1Γ’ τ. σ. 315
2) Ίσως, δπως εξηγεί ό κ. Ροδόοινος από τό Τουρκικό ντοκούνμα=μϊ\ν πει*

ράζης, μην έγγίζης.
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ώρα κατέφθαναν οΐ άράπηδες μέ τή γκάιντα τους, και μέ την Μπέγαινα με
γαλόπρεπα στο μέσο, και μέ τή Κανάίνα μπροστά φορτωμένη τό δίσκο (την 
κουνουμιά) στό κεφάλι, ξεκινούσαν για τάλοόνια.

Στο δρόμο προσκολλώνταν και άλλοι, αυτούς ακολουθούσαν και 
ακόμα άλλοι κέτσι, όταν έφθαναν στάλώνια, ή πομπή, μέτή συμβολική «ου- 
νονμιά ') στό μέσο, παρουσίαζε όγκο μεγαλόπρεπο κιάνάλογο των παλαιών 
πομπών. Έχει ή Κανάίνα άπέθετε τήν κουνουμιά μπροστά στό Μπέη κιά- 
ποτραβιούνταν και ή Μπέγαινα μέ τή δική της ακολουθία έπαιρνε μια θέση 
περίοπτη πάνω από ιόν Μπέη * 2).

5. Τό τελετουργικό. Στό σημείο αυτό τής εορτής ό Μπέης χαλούσε τον 
Κριτή και τον έρράβδιζε στα πόδια, σημάδι ότι πια ή δικαιοδοσία του τε~ 
λείοοσε μετά τό ράβδισμα.

Τώρα ό Μπέης μέ συμπαραστάτες πολλούς γεωργούς και αγρότες, 
κατέβαινε στό μέσο τού αλωνιού, όπου βρίσκονταν έτοιμο ένα άροτρο—τό 
άίΐέτρι — ύννί. ’Αντί βώδια ζεύγονταν δυο άραπάδες καί τοποθετώντας τήν 
Κανάίνα στό μέσο τού ζυγού, στη σαΐτα πάνω πού εξείχε, άρχιζε νά όργώνη 
τή γή. Σέ παλαιότερη εποχή έκαμναν καί θυσία κριαριού, όπως οί αρχαίοι 
«ε&υον προ τοϋ άροτρου». Οί άλλοι δυο σπαθοφόροι άράπηδες προφύλα- 
γαν τον Μπέη νά μην πέση ή νά μή τον ρίξη κανείς, γιατί έπίστευαν ότι τό 
πέσιμό του τήν έυρα τής σποράς προμηνούσε κακή σοδειά. Καί ό ίδιος 
ακόμα, συστρέφοντας πάνω από τό κεφάλι του τό.ξύστρο τού αρότρου, υπε
ράσπιζε τον εαυτό του από ένα τέτοιο πέσιμο. ’Έπρεπε δέ νά όργώση 3—4 
άβλάχια. "Υστερα άρχιζε ή σπορά.

Παίρνοντας δ Μπέης στήν αριστερή του αγκαλιά ένα σινίκι, δη λ. 
δοχείο ξυλένιο πού μετρούσαν τά γεννήματα ( '/4 τού κοιλού 6 όχ. περίπου) 
γεμάτο μέ σιτάρι, άρχιζε νά σπέρνει στό οργωμένο μέρος. Στό σπάρσιμο 
πάνω προφύλαγαν τον Μπέη οί άράπηδες καί ή κανάίνα μή τον ρίξουν 
κάτω, γιατί όλοι οί γεωργοί μαζεύονταν γύρω του, καί φρόντιζαν άποφεύ- 
γοντας τά χτυπήματα τών άράπηδων, νά τον ρίξουν κάτω, μέ σκοπό νά πέση 
από τά χέρια του τό σινίκι. Ή  προσπάθεια διαρκούσε καί ή παράτασή 
της κρατούσε σέ μιά λαχτάρα κιάδημονία όλους. Πολλοί χτυπιούνταν, πλη
γώνονταν, μά τέλος πετύχαιναν νά ρίξουν τό Μπέη, οπότε ξέφευγε από τά 
χέρια του τό σινίκι. Τότε κύτταζαν νά δούν ποιά τθέση έπαιρνε μέ τό πέσιμό 
του. "Αν έπεφτε άνάακελλα έλεγαν ότι σήμαινε ευφορία, άν πλαγιαστά μέ
τρια σοδειά καί άν μπρούμυτα πείνα καί κακή χρονιά. "Οπως βλέπουμε ση
μειώνεται μιά αγωνιώδης προσπάθεια νάνακαλΰψουν καί νά εξηγήσουν τά 
μυστικά τής γής.Έσι τελείωνε τό τελετουργικό σημείο τής τελετής εξόν από

ί) "Εχουμε καί στό αρχαίο λαϊκό έθιμο ένα σωστά ανάλογο μέ τήν εορτή 
τοϋ Όρτάκιοϊ καί τήν κουνουμιά. Κ. Ρωμαίου Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 94.

2) Βλ. Ά ρχ. Θρ. Θησ. ΙΑ' σ. 94 Κ. Ρωμαίου.
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ενα μέρος πού γίνονταν ατό τέλος των αγώνων, κατά την πάλη, καί δ Μπέης 
άποτραβιούνταν στην ώρισμένη του θέση..

6 . Κιάρχιζαν οΐ άγώνες, μέ τούς ελλανοδίκες καί κριτές. =Από την 
σύνθεση τους συμπεραίνουμε ότι ήταν οΐ αγώνες τό άρχαϊο πένταθλο, πού 
διασώθηκε ώ; τις ημέρες μας ώς συστατικό σημάδι της εορτής της σποράς 
μέ έλαιρρές ελλείψεις καί ασήμαντες παραλλαγές, δπως ακριβώς καί στην 
αρχαιότητα, οπότε κάθε γιορτή την ακολουθούσαν καί αγώνες.

Πρώτο αγώνισμα ήταν τό πήδημα. Πηδούσαν «στη μια» καί 
«στις τρεις». Δεύτερο τό λιθάρι. ’Έρριχναν την πέτρα, δπως έλεγαν. Τρίτο 
δ δρόμος. Σαύτόν έτρεχαν οΐ Άράπηδες καί ή Κανάίνα. ’Έτρεχαν τρεις φο
ρές κιδχι από μεγάλη απόσταση, νικήτρια δέ έβγαινε ή τελευταία, γιατί πάντα 
εΰρισκε τρόπο νά ξεγελάση τούς πρώτους. ’Άν λάβαιναν δέ μέρος καί άλλοι, 
τότε γίνονταν ιπποδρομίες πού από άλλες λαϊκές πανηγύρεις μπήκαν στά- 
γώνισμα τού δρόμου. Τέταρτο αγώνισμα ήταν ή πάλη  ’). Στο πάλαιμα τούτο 
πάλευαν πολλά ζεύγη παλαιστών. Τελευταία πάλευε δ Άράπης μέ τή Καν
άίνα, πού την νικούσε κοπιάζοντας πεισματικά. Την έρριχνε ύπτία, καθό
ταν πάνα) της μέ τρόπο καί στάση τέτοια, ώστε τ-ά καταφαίνεται δτι έμεινε 
αυτή έγκυος. "Ενας δηλαδή παραστατικώτατος συμβολισμός τών φυσικών 
σχέσεων, δπως λέγει δ Ησίοδος στή Θεογονία Δήμητρος καί Ίασίωνος, 
τού μόνου θνητού έραστού της «μετά τού οποίου συνελθούσα αύτη εις αγρόν 
τρις όργωθέντα, έγέννησε τον Πλούτον», πού τόν θεωρούσαν τον πρώτον σπο
ρέα τής γης ή καί αυτών ακόμη τών σχέσεων Διονύσου καί Κόρης8).

Στούς νικητές τών αγώνων δ Μπέης μοίραζε ώς έπαθλα μαντήλια, 
υφάσματα καί άλλα αντικείμενα από κείνα πού είχαν προσφέρει στο γύρο 
του ή είχαν φέρει στή γιορτή διάφοροι γεωργοί καί προύχοντες. Χρήματα 
ποτέ δέν έδιναν για βραβεία.Ό Ηρόδοτος λέγει : «Οΐ "Ελληνες περί αρετής 
τούς αγώνας ποιεΰνται καί ούχΐ περί χρημάτων». ’Έτσι έφθαναν στο χορό, 
τό επιστέγασμα δλων. Τό σεμνό συρτό χορό, πού τόν χόρευαν άντρες καί 
γυναίκες καί μέ μεγαλύτερη προθυμία δταν τό πέσιμο τού σινικιού έσήμαινε 
ευφορία. Τήν ώρα τού χορού μοιράζονταν ή κουνουμιά από τόν Μπέη στούς 
επιτελείς γεωργούς καί γίνονταν ή εκλογή τού νέου Μπέη για τήν ερχόμενη 
χρονιά. Στήν εκλογή φρόντιζαν δ υποψήφιος ναναι από τούς ευυπόληπτους 
γεωργούς. Καί μόλις εφευρίσκονταν τό κατάλληλο πρόσωπο καί τού δίδονταν 
δ τίτλος — έπρεπε δέ νάναι παρόντας — σηκώνονταν δ παλιός, κρατώντας 
χρυσό μήλο, καί τό ένεχείριζε στο νέο για σύμβολο τής εξουσίας, πού τού 
μεταβιβάστηκε. Καί φιλώντας δ νέος τό χέρι τού παλιού έπαιρνε τό μήλο. 1 2

1) Τό πάλαιμα στή Θράκη ήταν θέαμα διαδεδομένο. (Βλ. Θρακικά IΖ' σελ. 
197 — 98 πάλαιμα).

2) Βλ. Άρχεΐον Θρακικοΰ Θησαυροϋ, τόμος ΙΑ.', σελίς 93.
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'Όλα αυτά τά σύμβολα είχαν τη σημασία τους1). Τότε αμέσως πια δ Μπέης 
έδινε το σημάδι πώς ή γιορτή έληξε. Οί άράπηδες κάμνοντας θρόνο μέ τά 
σπαθιά τους και φορείο, τον κάθιζαν πάνω και συνοδεία άπολους τούς γεωρ
γούς, τούς προύχοντες και το πολύ πλήθος, μέ τις γυναίκες, τον ώδηγοΰσαν 
στο σπίτι του χωρίς νά πατήση το ποδάρι του στη γή, μέ την ϊδια έπιβλη- 
τικότητα τής πομπής. Στο ανάκτορό του πανηγύριζαν. “Ολος δ κόσμος μπαι- 
νόβγαινε στο σπίτι του, κερνιόνταν κεύχονταν στο νέο άρχοντα.

Ώς τά μεσάνυχτα κρατούσε ή γιορτή, δπότε τυπικά έληγε. Τά Δημή- 
τρία αυτά καί υπό τις χειρότερες συνθήκες πάντοτε γίνονταν καί ουδέποτε 
άνεβλήθησαν. Γίνονταν άνελιπώς, γιατί θεωρούνταν συνυφασμένα μαύτή 
τή ζωή και τήν υπόσταση τού λαού και ώς ιερά παρακαταθήκη διατηρήθηκαν 
αλώβητα επί αιώνες, γιατί μέσα τους περιέκλειναν δλη τήν αρχαιότητα, 
γιατί μαύτά άναζούσε δλο τό αρχαίο Έλ?νηνικύ πνεύμα, καί μαύτό, σάν 
μένα συνεκτικό κρίκο, τό τμήμα αυτό τής Θράκης ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο. 
Καί δλα αυτά ώς τό 1912, μέχρι τής μεταναστεύσεως, δπότε ή περιοχή αυτή 
περιήλθε στους βορείους γείτονες μας τούς Βουλγάρους.

Ό  Ροδόοινος αναφέρει κένα χαρακτηριστικό έιθιμο τής ημέρας αυ
τής των Δημητρίων1 2). ’Έθιμο κοινωνικό. Τή γιορτή παρακολουθούσαν δλοι 
σχεδόν οί κάτοικοι τής πόλεως. Ξεχωριστά δέν έπρεπε νά λείψουν άπ' αυτήν 
οί οικογένειες, πού τά κορίτσια τους εΐταν άρραβωνιασμένα. Απαραίτητα 
έπρεπε νά μή λείψουν οί άρραβωνιασμένες ντυμένες μέ τά πασχαλινά τους. 
Τή μέρα τούτη τά πεθερικά καί οί συγγενείς πρόσφερναν μέσα σέ μεγάλα 
μαντήλια τής Βιέννης ώς δώρα βιμήτια. Οί άρραβωννασμένες παίρνοντας 
τα χειροφιλούσαν. Τά σιμήτια τήν άλλη μέρα μοιράζονταν στούς συγγενείς.

’Από τήν δλη σκιαγραφία τών Δημητρίων αυτών δ καθένας ήμπορεϊ 
νά σχηματίση μιά αναμφισβήτητη γνώμη, πόση αξία έχει ή Θρακική λαο
γραφία καί πόσο αξίζει τό έργο της νά έξαρθή ώς πατριωτικό καί εθνικό. 
Ή  εξέταση τών παρομοίων φαινομένων τής ζωής τών Θρακών εκτός τής 
αναμφισβήτητης γιά τήν επιστήμη ωφέλειας, μπορεί νά μάς δώση και τά 
σημεία τής ψυχικής επαφής μεταξύ τών λαών τής Βαλκανικής, πού μάταια καί 
κακά αγωνίζονται νά επικρατήσουν καί νά επιβληθούν επί τών άλλων γειτό
νων ώς φυλές επικρατέστερες. Εΐμεθα πλιά ψυχικά τόσο συγγενείς, ώστε οί 
έριδές μας πάνω στο πρόβλημα τών εθνολογικών δρίων, είναι μιά καθαρά 
μανία καί παραφροσύνη.

1) Βλ. Κ. Ρωμαίου. Ά ρχ. Θρ. Θησ. τόμος ΙΑ' σ. 93.
2) (Βλ. Θρακικά ΙΓ' τ.).



Στο Σαμακόβι κωμόπολη στη Στράντζα πάνω, τέσσαρες ώρες μακρυά 
από τη θάλασσα, υπήρχε ακραιφνής Ελληνισμός ^ /Η τα ν  μια ακρόπολη της 
Ά ν. Θράκης. Τό χωριό μέ to σλαβικό του δ'νομα σημαίνει Σιδ-ροχώρι, 
γιατί εκεί υπήρχαν μεταλλεία, που τά εκμεταλλεύτηκαν και τό Κράτος τό 
’Οθωμανικό και ξένες Εταιρείες, ώς πού άχρηστεύθηκαν. 'Ως κι αυτός ό 
Βιζυηνός (ονειρεύτηκε νά ίδρυση δμιλο μεταλλευτικών επιχειρήσεων, πού 
υπήρξε και ή αρχή τής τρέλλας του. Οί άνθρωποι τού τόπου εΐταν έξυπνοι, 
εργατικοί, άνεκδοτολόγοι, κεφάτοι πάντα, ελευθερόστομοι, αστείοι, παλλικά- 
ρια—πού πάλαιψαν νικητές μέ τούς Βουλγάρους πάντα—καί πατριώτες ανε
κτίμητοι. Πολλά έχουν γραφή γι αυτούς καί στα Θρακικά και στο Άρχ. 
Θρ. Θησαυρού. Είχαν ποιητική διάθεση εξαίρετη, ή ζωή τους πλημμυρι
σμένη από τις παραδόσεις πανάρχαιας εποχής τούς καθιστούσε δεισιδαίμονες, 
εΐοωνες μά καί πιστούς τηρητές των παραδόσεων. Ή  ομιλία τους γλαφυρή 
καί εκφραστική, παραστατική καί γεμάτη μουσικότητα. Μιλούσαν μέ ζωντά
νια καί ποιητική διάθεση, γι αυτό καί τά τραγούδια τους, τά δίστιχά τους, 
τά σκώμματά τους δηκτικά πολύ καί τό τραγούδι τους αποτελούν δλα πλού
σιο μεταλλείο λαογραφικό. ’Εκεί ψηλά ανέπαφα μάς περιέσωσαν τις δύο 
γιορτές—τά δυό τους έθιμα, πού τόσο αξίζουν νά τά γνωρίση τό πανελλήνιο 
τούς ΙΙιτεράδες κοί τούς Σεϊμένηδες, καί πού ανήκουν στον ίδιο κύκλο τών 
αγροτικών έορτών τής Άν. Θράκης.

Τά δυό έθιμα (Θρακικά, Ι Γ \  σ. 386 κ. ε ) τά περιέγραψε ανώνυμα 
κάποιος Θράξ από τό Σαμάκοβο. Στον πρόλογό του σημειώνει τά εξής : 
«Διάφοροι έορταί, έχουσαι ίσως σχέσεις μέ τάς αρχαίας Διονυσιακάς τοιαύ- 
τας, έτελούντο εις μερικά χωριά τής Άν. Θράκης, ως τ’ Αναστενάρια, Πιτε- 
ράδες, Χούχουτοι. Τά μέν ’Αναστενάρια παρέμειναν μέχρι τού 1910 εις διά
φορα χωρία τής περιφερείας Όργάς, Κωστή, Προδίβο, Πινακά, “Αγιο 
’Ιωάννη κλπ., οΐ δέ ΙΙιτεράδες εις Τρουλιά, Σαμόκοβο καί οί Χούχουτοι εις 
Ά γ . Στέφανον». Παρατάσσει σύγκαιρα στη δευτέρα σελίδα τής μελέτης του 1

1) Τώρα οί Σαμοκοβιανοί ζοΰν στα Σχοινιά (Τζαμπάξ - Τσιφλΐκ) κοντά στην 
Κομοτινή καί ξοϋν μέ τήν γεωργία καί χτηνοτροιρία.

(Βλέπε Σαμακοβιανά στά Θρακικά, ΙΓ' τόμος, ΙΕ' τ. σ. 391, ΙΨ' τ. σ. 311, 
ΙΖ' τ. σ. 188 κ. εξ.).
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δυο σκίτσα τοϋ θιάσου των δυο εθίμων από χέρι λαϊκού επιδέξιου ζωγρά
φου, μια απόμακρη σκιά της παρατάξεως των μελών του, όπως σχηματίζεται 
ΰστερ’ από την έξοδό του, πού τά παραθέτουμε για τον αναγνώστη.

Ό  Δημ. Πετρόπουλος στα Λαογραφικά Σαμακοβίου ') όμιλεΐ για τήν 
Πιτεροδευτέρα γράφοντας: «’Έτσι ονομάζουν τη Δευτέρα μετά την Κυριακή 
τής πρώτης αποκριάς. "Ήταν ημέρα τής απόλυτης ελευθερίας, τής χαράς, του 
γλεντιού, των οργίων. Γυναίκες και ά'νδρες συμμετείχαν στη γιορτή αυτή, 
χωρίς ή έλευθεροστομία νά πειράξη κανένα. Μερικοί νέοι έβαζαν στολή τσο
λιά άσπρη, κεντημένη. Στους ώμους ερριχναν τσεβρέδες και στο κεφάλι φο
ρούσαν τσεμπέρια (φακιολίζάαι). Χόρευαν μέ τή ga'ida, τραγουδούσαν, βωμό* 
λοχοΰσαν. Αυτοί εϊταν οι λεγόμενοι «Σεϊμένηδες». ’Άλλοι νέοι ντύνονταν μέ 
παλιά φουστάνια άσπρα, στο κεφάλι έβαζαν προβιές (βούργιες), φορούσαν 
κινκάτα ζουνάρια και κρεμούσαν κουδούνια και σκορδορομαθιές. Κρατούσαν 
στά χέρια ξύλα μακριά, έκαναν διάφορους κορδακισμούς, τραγουδούσαν, χό
ρευαν, βωμολοχούσαν, έπείραζαν. Αυτοί εϊταν οί λεγόμενοι «Πιτεράδες». Ή  
ημέρα αυτή ήταν αργία. Τό είχαν καλό για τήν υγεία νά χορέψουν δλοι, 
χωρίς νά γίνεται εξαίρεση γιά τις γυναίκες, πού δεν είχαν πάντοτε αυτό τό 
δικαίωμα».

Οΐ Πιτεράδες, αποτελούν άλλη γιορτή λαϊκή, τής Δευτέρας τής Τυ- 
ρινής, πού κι’ αυτή έχει σχέση μέ τις πανάρχαιες Διονυσιακές γιορτές, Γ ι
νότανε στήν Τρονλιά  1 2 3) και στο Σαμακόβι , χωριά τής ’Ανατολικής Θράκης, 
δπως τ’ αναστενάρια στο Κωστή, Μπροντίβο, Πινακά, Γ'Αγι Γιάννη κ λ.π.

Τούς Πιτεράδες γιόρταζαν τή Δευτέρα τής Τυρινής ως εξής : Σχημα
τίζονταν ένας δμιλος μετεμφιεσμένων, πού έβαφαν τά πρόσωπά τους μέ 
φούμο ή άσπρη σκόνη, Β) καί φορούσαν γυναίκια φορέματα τού παλιού 
καιρού. Ή  επίσημη τελετή τής ενδυμασίας γίνονταν σ’ ώρισμένο μέρος. 
Πριν ντυθούν προμηθεύονταν τ’ αστεία μέσα, πού θά προξενούσαν νέα 
πρόοδο στο έθιμο.

'Ο πρώτος πού έβγαινε μπροστά στο κόσμο, βαστούσε στά χέρια μα
κρύ δόρυ, πού είχε στήν άκρη κρεμασμένο ένα κουρέλι, βουτηγμένο σε νερό 
ακάθαρτο τή αφούγγια. Στή ζώνη του έφερε μεγάλο ξύλινο μαχαίρι καί στ’ 
αριστερό κρατούσε ένα βωδινό κέρατο, σάν αυλό, πού έβγαζε φοανή οξεία καί 
στριγγλή. Στήν εμφάνισή του τά παιδιά φοδναζαν δυνατά, καί τον επευφη
μούσαν μέ κραυγές καί τσιριές.

Ό  δεύτερος πού έβγαινε κατά σειρά ήταν ό κουδοννας, μέ τά με

1) Βλ.'Αρχ. Θρ. Θησ. τ. Ζ' σ. 163—161. Πιτεροδευτέρα στο Σαμάκοβο.
2) Τρονλιά , βλ. Θρμκικά ΙΖ' σ. 218.
3) Ό  θίασος λέγεται Πιτεράδες άπό τά πίτουρα πού σκόνιζαν τό πρόσωπό 

τους, δπως μέ βεβαίωσε Σαμακοβλής καί πιστεύει κι’ ό Κ. Ρωμαίος,Άρχ. Θρ. Θησ. 
τ. ΙΑ* g. 97.
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γάλα λογής - λογιών κουδούνια. Αυτός πήγαινε πρώτος στην πομπή χορεύον
τας επίτηδες, ώστε ν’ άκούγωνται δσο μπορεί πλιότερο τά κουδούνια, και να 
διαλύνη τον κόσμο. Στο κεφάλι του έφερνε κέρατα τράγου.

Τρίτη  ακολουθούσε η γκάιντα. Αυτή παίζοντας έρρύθμιζε τον συνη
θισμένο σκοπό (τον πιτεράδικο), πού δεν άλλαζε σδλη 
τή διαδρομή τής πομπής. Τέταρτα έβγαιναν τά μποχ· 
τοαλίκια. Στα κεφάλια τους έφερναν είδος κανί
στρων (πανέρια), φτιαγμένα με κατώτερο χορτάρι, 
πού είχαν μέσα τους τά νυφικά ντονζένια, δηλαδή τά 
δώρα κιάκολουΟουσε ό γαμβρός και ή νύφη. Ό  γαμ
βρός με τό. μουστάκι στριμμένο κρατούσε αρμάθα από 
καρούλια, ή δέ νύφη (άντρας και αυτή μετεμφιε- 
σμένη σε γυναίκα) είχε τό πρόσωπό της βαμμένο 
κόκκινο καί συμπερπατοϋσε, κορδωμένη και τσιτω
μένη, άκουμπώντας στο μπράτσο τοϋ παράγαμβρού 
της, πού κρατούσε στιμμένη λεμονόκουπα. Τήν δλη 
πομπή κλειουσαν τά προικιά τής νύφης, φορτωμένα 
στο γάιδαρο : ράκη, «ξεζιγαρισμένα» μαξιλάρια, πού 
ένας κοντός με τή γκλίτσα διαρκώς τά ξεσκόνιζε λέ
γοντας : —«Πίσ03 μασκαράδες σκόν’σετε τά προικιά 
τής νύφης, πού έχυσε τό βλέμμα της νά τά κεντίση». 

Ή  πομπή ξεκινούσε από τήν πλατεία τού χω
ριού, έκαμνε γύρο κέφθανε πάλι στο ίδιο μέρος. Σε κάθε σταθμό έβγαζαν 
λόγο και προφήτευαν τά μέλλοντα και παρίσταναν διάφορα κωμικά κα'ι χυ
δαία.’Αλίμονο αν κάνεις παρεκτρέπονταν (άντρας ή γυναίκα). Στιχουργούσαν 
— σάν λαϊκοί ποιητάρηδες — γιά τον άντρα τό τραγούδι τό σχετικό, δτι 
έπρεπε νά πιάσει τά βουνά, νά φύγει από τά μάτια τών ανθρώπων, γιά δέ 
τή γυναίκα νά κρυφτή στο σπίτι χρόνια ολόκληρα. Τά τραγούδια τους ήταν 
τολμηρά, συνταγμένα από τούς λαϊκούς ποιητάρηδες, πού ήταν κοι γελωτο
ποιοί τού χωριού. Τέτοιος ένας ζή ακόμη στήν Κομοτινή κοντά, δ λυράρης 
Γιώργης Γκόρες1).

Νά ένα-δυό πού μπορούν νά ακουστούν :

Α' Σάς παρακαλώ γυναίκες, 
νά με βάλετε στή μέση 
νά φιλήσω ποιά μ3 αρέσει. 
Σά φιλήσω κοριτσιάκι 

5 τό χαρίζω ένα φλουράκι,
"Ενα άλλο πιο τολμηρό :

σά φιλήσω παντρεμένη 
τήν πληρώνω τήν καημένη. 
Σά φιλήσω καμιά χήρα 
τύχη πδχει ή κακομοίρα.

I) Φωτογραφία Γ. Γκόρε βλέπε στο Άρχ. Θρ. Θησ. τ, Ζ σ. 164.
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Β' Τό λεμόνι ένε ένα 
έλα κόρη πέ τα μένα, 
τά λεμόνια ένε δυό, 
λαχταρούσα νά σε δγιώ, 
τά λεμόνια ενε τρία 
μαύρα μάτια μαύρα φρύδια, 
τά λεμόνια τέσσερα, 
βάσανα πόσ3 έσυρα 
τά λεμόνια ένε πένάε 
τά καλά κορίτσια φαίνται, 
τά λεμόνια ένε έ'Εη 
νέος βγήκε νά διαλέξη 
(τώρα θέλει νά παντρέψει)

Γ' Τό Σταθί, τό Σταθί 
δέ βρήκε τόπο νά σταθή. 
’Έκανε δυό λουντριγιά καρβουν’ 
και τις τσορμπατζήδες γούλ’ 
ά τις κάν3 σουργκούν’ ’).

τά λεμόνια έν’ εφτά 
άς τά είπαμε κι αυτά, 
τά λεμόνια έν’ εννιά 
γύρεψα γυναίκα νιά, 
τά λεμόνια ένε δέκα 
πήρα έμορφη γυναίκα, 
τά λεμόνια ένάεκα 
περπατεί σάν πέρδικα 
τά λεμόνια δώδεκα 
περπατεί αρχοντικά 
τά λεμόνια δέκα τρία 
τά βυζιά άης κρύα · κρύα.

Δ' Ό  Γεωργης ό Κοτρωνής 
γόπα τό μουνι πολύ 
κι απ’ τη διαστρεμνιά τ’
. . και την πεθερά τ’.

Ε' Κι ό Διμηνιάκος μέ τό μέσα 
είδε τη Γονή καί χέστη.

Τά ρυθμικά πειράγματα τους ήταν κωμικά, λεπτά καί χοντρομμένα 
πού μπορούσαν νά προκαλέσουν ομηρικά γέλια καί χάχανα καρδιακά. Στη 
διαδρομή της αυτή ή πομπή καλοΰσε τό πλήθος νά παρευρεθή στην τελετή, 
πού θά γινότανε στην πλατεία τού χωριού.

Είναι απερίγραπτα τά δσα γινότανε στην πλατεία στο κορύφωμα τού 
πανηγυριού. "Υστερα από πολλές κωμικές σκηνές δ αρχηγός, περιτριγυρισμέ
νος από δλους τούς μετεμφιεσμένους, ανέβαινε στο τραπέζι, προφήτευε τον 
καιρό, την έσοδειά κιέδιωχνε τά κακά πνεύματα. Καί ακολουθούσαν οι 
Σεϊ,μένηδες. 1

1 ) Εξορία,



Ε'  ΟΙ  Σ Ε Τ Μ Ε Ν Η Δ Ε Σ

Οΐ Σεϊμένηδες ήταν ένα είδος εύζώνων. Άπο πολλές ήμερες μπρο
στά, από τή Δευτέρα τής Τυρινής, προμηθεύονταν από τα νοικοκυρόσπιτα 
τά χρειαζούμενα για τό ντύσιμό τους. Φορούσαν ενα άσπρο πτυχωτό σου- 
ροοτό φουστάνι, μισοφοΰστανο και μισοφόρια τής προίκας (τό τσεγίζι), κα- 
μιζόλες άσπρες μέ κάτασπρα μανίκια και μπλέτες ραβδωτές στις πλάτες. Στη 
μέση φορούσαν δερμάτινη αρματοθήκη από τελατίνη, ολοκαίνουργια μέ χρυσά 
κουμπιά, γεμάτη λογής λογιώ μαχαίρια, δίκοπα, στιλέτα, κρομυδωτές κουμ
πούρες, άσημοκεντημένες διμούτσινες πιστόλες κι από ένα καμπηλωτό για
ταγάνι κουλακλίδικο και φιλτισένιο, σκαλισμένα μέ συντέφια και πετράδια. 
Οί Πιτεράδες ήταν τής κατώτερης κοινωνικής τάξεως, ενώ οί Σεϊμένηδες 
ήταν δλοι βοσκοί κι’ άγελάρηδες. ’Έτσι στολισμένοι και τοΰτοι μέ τά παρ
δαλά χρώματα, γυρνούσαν, την Δευτέρα τής Τυρινής, δλο τό χωριό και τά 
νοικοκυρόσπιτα. Τούς κερνούσαν πελίνο (πικρό κρασί) και τυρί. 3Ηταν έθιμο, 
πού δσο τυρί βρίσκονταν στούς κάδους και στ5 ασκιά έπρεπε την Τυρινή νά 
ξοδευτή, άλλοιώτικα θά το πετούσαν τή Σαρακοστή, πού νήστευαν αυστηρά. 
Τό γιατρό ακόμα, πού θά ώριζε στον άρρωστο γάλα την εποχή αυτή, τον 
θετορούσαν «φαραωνο» και προτιμούσαν ό άρρωστός τους νά πεθάνη, παρά 
νά χαλάση τή Σαρακοστή (νά μήν άρτυθή). Γιαύτό έβλεπες από πολλά 
σπίτια νά τό μοιράζουν σέ δίσκους και σέ ασκιά ακόμα, δίνοντας ευχές; «Και 
τού χρόνου». Στον ώμο οΐ Σεϊμένηδες έφερναν δπλα σουλντάτα, σισανέδες, 
καβάλια, καρυοφίλια ή δίκανα. Τό χορό τον χόρευαν μέ χάρη και κατ’ ανά
στημα πιασμένοι. ’Ηταν σοβαροί και δεν έλεγαν χυδαιότητες. Κρατούσαν 
τήν τάξη και παρενέβαιναν σέ παρεξηγήσεις. Είχαν ακόμη δικαίωμα νά κομ
ματιάσουν άνθρο^πο τήν ημέρα κείνη, χωρίς νά τούς κάνουν δίκη. Γενικά 
δέν γίνονταν έκτροπα και καθένας κρατούσε τή θέση του.

Μπροστά απ’ δλη τή πομπή πήγαινε ή γκάιντα, πού σκοπός της ήταν 
δ ίδιος μέ τό ντίλι—ντίλι, μ’ ένα χρόνο αργό, και από μακρυά καταλάβαινες 
πώς έρχονταν ή πομπή. Περνούσαν από τό Διοικητήριο, όπου χόρευαν προς 
τιμήν τού Διοικητού και ό κορυφαίος τού χορού εΰρισκε καιρό νά φωνάζη 
πολυχρονόντας τον «τσόκ γιασασιν ντοβλέτι μ ιζ» και έφευγαν πάλι χορεύον
τας καί σείοντας ένα χρωματιστό τσεβρέ ή μαντήλι κεντημένο, αμέσως δέ 
άλλαζε και ό σκοπός από τό ντίλι — ντίλι στο «Μαύρη ειν’ ή νύχτα στά 
βουνά». Τότε πια χαλνούσε ό κόσμος κιδλοι φώναζαν μέ παρατεταμένα έέ έ. 
Τό βράδυ παρέδιδαν τά κουστούμια καθαρά στά σπίτια πού τά δανεί
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στηκαν και άρχιζε τό φαγοπότι ώς τό πρωί. ’Έτσι τελείωνε ή γιορτή τών 
Σεϊμένηδων και των ΙΙιτεράδων.

"Οπως βλέπει ό αναγνώστης ή περιγραφή αΰιή μάς δίνει την εικόνα 
μιας Διονυσιακής πομπικής γιορτής χάριν τοΰ λαού, κωμικής μορφής και 
ιστορικής. Στη γιορτή αυτή έπέδειχνεν ό θρακικός λαός δλα τά χαρίσματα, 
πού είναι στολισμένος, σατυρικά, κωμικά, ποιητικά, σκωπτικά. Ό  φαντα- 
χτερός τους νους εύρισκε δλα τά μέσα νά ένδυση τούς μετέχοντας στήν πομπή. 
Οί φορεσιές τους, τά βαψίματά τους, τά όργανα τής προσωπικότητας πού 
υποκρίνονταν, τά λόγια, τά πειράγματα, δλα τά εφεύρισκαν μ5 ευκολία και 
χάρη καί ή γιορτή έπαιρνε τή χροιά τής ώρας, πού χρειαζότανε, Οί λαϊκοί 
ποιητάρηδες, οί σατυρικοί, οί κωμικοί, οί δραματικοί, οί λυρικοί, οί ρυθμικοί, 
δλοι μέ τήν ανάλογο ψυχική τους διάθεση πρόσφερναν ό καθένας τό μερίδιό 
του στήν εορτή καί προσπαθούσαν ν' άναδείξουν τό πρόσωπο πού υποδύονταν.

"Ετσι μέσα στή Θράκη — τήν Νότιο — ξαναζούσαν πάντοτε καί 
σε μέρες θλιβερές βαρείας δουλείας καί μέρες μαύρης καί σκοτεινής εποχής, 
οί «κατά παράδοση» πανάρχαιες τελετές τους, πού κληρονομούσαν από γενεά 
σε γενεά καί αιώνα σε αιώνα.'Αλλού τ’ ’Αναστενάρια , αλλού τά Διονύσια, 
αλλού ή Σκυλοδευτέρα, αλλού οί Σεϊμένηδες καί οί Πιτεράδες, αλλού τά Δη- 
μήτρια (ό Μπέης στο Όρτάκιοϊ), συμβολική γιορτή, καί μυστικοπαθής, δπως 
τό στεφάνωμα τού Κριτή (Ίεροδικαστή). Πάντα κάτι πολύ συγγενικό μέ τήν 
αρχαία θρησκευτική ζωή τών αρχαίων Θρακών, πού μετέδωκαν στούς "Ελληνες 
καί πήραν άπ’ αυτούς δ,τι ταίριαζε στις θρησκευτικές τους τελετές καί γε
νικά στή ζωή τους ικανοποιητικό καί εξυπηρετικό. Οί τελετές αυτές είχαν 
προνομιακή θέση μέσα στή ζωή τού λαού. "Οταν κάποτε εμποδίστηκε ή τε
λετή τού Κριτή καί ή κυκλοφορία του, παρενέβηκε καί ό Μητροπολίτης αυτός 
απαιτώντας νά δοθή ή ελευθερία τού Κριτή επί τή βάσει τών προνομίων 
τού Γένους, διότι άπετέλει παράδοση καί μέρος τών προνομίων. 'Ο Κριτής 
πήγαινε καβαλάρης στον Δεσπότη, στον Διοικητή, στο Δήμαρχο τή μέρα τής 
γιορτής καί φορολογούσε τούς πάντες λέγοντας, δτι τή μέρα κείνη κρατούσε 
στά χέρια του «τό δεσμεΐν καί λύειν, τό δίκαιον καί τάδικον».

Δέν είναι βολετό εδώ σέ μιά μικρή ιστόρηση νά ιστορηθούν λεπτο
μερώς τόσα πράγματα καί νά έξηγηθή δ βαθύτερος σκοπός τους. "Ομως μέ 
μιά ματιά πού ρίξαμε μαζί, καταλαβαίνουμε πώς οί Θράκες ουδέποτε λησμό
νησαν τά πανάρχαιά τους έθιμα, πώς ποτέ δέν τά παραμελούσαν, γιατί τά 
θεωρούσαν συνυφασμένα μέ τή ζωή τους καί τή λαϊκή τους υπόσταση. Τά 
διέσωσαν ακέραια καί σάν ιερή παρακαταθήκη άλώβητα τά κράτησαν, γιατί 
μέσα τους κλειούσαν τήν αρχαιότητα, γιατί μαύτά άναζούσε δλο τό αρχαίο 
ελληνικό πνεύμα, πού σάν ένας συνδετικός κρίκος συνέδεε Θράκη καί 'Ελ
λάδα. Καί τώρα σκορπισμένοι εδώ στήν Ελλάδα οί Θράκες σάν έχασαν τήν 
συνοχή καί ομοιογένειά τους, δυσκολεύονται δπου είναι καταστημένοι νά
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εκτελέσουν και γιορτάσουν τις συνήθειές τους. Μόνη ή προσπάθεια των 
’Αναστεναριών, πού έγινε στις Σέρρες χοντά, στη Μαυροδάφνη τής Δράμας, 
στη Μελίχη τής Βερροίας και στο Λαχανά, δπου βρέθηκε και ό ’Άγγ. Τανά
γρας ερευνώντας κιαύτός τά ψυχικά φαινόμενα, πού υπάρχουν μέσα στις συ
νήθειες αυτές των Θρακών, ξαναρχίζει ευτυχώς νάναζωντανεΰη τό έθιμο 
τούτο."Ίσιος ό χρόνος επαναφέρει τις συνήθειες αυτές τις ωραίες πάλι στην 
ζωή, για νά συνεχισθή ό ««κατά παράδοσιν» βίος τών Θρακών, πού τόσα 
θέλγητρα καί τόση αξία παρουσιάζει.

ΣΤ' ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΩΝ

Ώς ευτυχές συμπλήρωμα τής μελέτης, παραθέτουμε τις δυο μελωδίες 
τής λύρας, πού συνοδεύουν στο χορό τής φωτιάς τούς αναστενάρηδες.
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Ό  Κωνσταντίνος δ μικρός-ό Μικροκωνσταντΐνος

Μικρόν ντόν εΤ μικρόν ντόν ειχ’ ή μάνα ντου 
Μικρόν τον ειχ’ ή μάνα ντου μικρόν τον ραβωνιάζει.

Μικρόν ντόν ή μικρόν ντόν ήρθε μήνυμα 
Μικρόν τον ήρθε μήνυμα στον πόλεμο νά πάη.

Νύχτα σελών’, νύχτα σελώνει τ’ άλογο 
Νύχτα σελώνει τ’ άλογο, νύχτα τό καλυβτόνει.

Βάν’ άσημέν’, βάν* ασημένια πέταλα 
10 βάν’ ασημένια πέταλα μαλαματένιες λόθρες
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Κάτω στον 'Αγιθόδωρο στον Άγικωνσταντΐνο 
πανηγυρίζουν τη γιορτή τοΰ 'Αγικωνσταντίνου.
Δώδεκα δίπλες 6 χορός δεκαοχτώ μπαλαΐστρες 
κι δ λύκος άρπαζε παιδί μεσ’ άπδ τις μπαλαΐστρες.

1) Βλ. Θρακικά τόμ. Λ', σ. 207—203. Δυο τραγούδια αναστενάρηδων Πο- 
λυδοδρου ΙΙαπαχριστοδούλου ,
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Δύο τραγούδια  αναστεναριώ ν 
αυλλογεύς Ί π η .  Μ άκρης ιατρός

Α'

Πά αέ πράσινο λειβάδι 
κάθουνταν τά παλληκάρια, 
την ήμερα τρων και πίνουν 
και τή νύκτα κάνουν βίγλα.

5 Και βιγλίζουν τούς διαβάτες, 
τούς εφέδες, τούς αγάδες, 
νάβρουν Τούρκο νά σκοτώσουν 
και Ρωμιό νά ξεσκλαβώσουν. 
Νά και ένας γέρω - Τούρκος 

10 κεσερνε μια ρωμιοποΰλα.
— Καλησπέρα παλληκάρια.

—Βρε καλώς τον γέρω-Τούρκο. 
Λεν μάς λες βρε γέρω - Τούρκο, 
πού την βρήκες τή ρωμέϊσα ;

15—Δώκα γρόσια και την πήρα 
και φλουριά κι άγόρασά την.
— Βρε γελά σας, παλληκάρια, 
πέ το σπίτι μου μέ πήρε 
πέ τής μάννας μου τ’ άγγάλια.

20—τό παιδί μου μέσ’ την κούνια, 
τό ψωμί μου μεσ’ τό φούρνο 
και τά ρούχα μου στην πλύστρα.

Ανάμεσα στο Μπέη - δγλού κι" ανάμεσα στη Πόλη,
Κερά Βδοκιά πουλεΐ κρασί γιά τούς ανδρειωμένους.
Κι’ οί ανδρειωμένοι τώπιανε κάνεις δεν πάγει πίσω ')

[ή κανείς τους δεν γυρίζει.
Σαν τ’ άκουσεν δ Κωνσταντής σέρνει καί πάγει άτός του 

5 — Κερά Βδοκιά, βάλε κρασί κι’ εμένα νά κεράσης.
Βάνει κρασί μέσ’ τό γυαλί φαρμάκι στο ποτήρι.
Τον Κωνσταντή δίνει νά πιή νά τόνε φαρμακώση.
Μ’ αυτός άπολογήθηκε κι αυτόν τον λόγο λέγει :

—Κερά Βδοκιά στον τόπο μου άλλο συνήθειο είναι 
10—Τό πρώτο πίν’ δ κεραστής κι’ άπέ ό μουσαφίρης.

Ή  κερά Βδοκιά τό σήκωσε στά χείλη της τό βάνει
Κι’ άπέ τά χείλη τώχυσε ανάμεσα στά στήθη
Καί τό φαρμάκ’ ήταν αψύ καί σκάσαν τά βυζιά της. 1

*
1) Πλήρες τό τραγούδι Θρακ. Α' τ. σ. 207—208.
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Στη μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε τό λα’ογραφικό υλικό από τις εξής
πηγές :

’Αναστενάρια, Άρχ. Θρακ. Θησ. τ. Ε' σ. 128 —141.
» Λαογραφία Α' τ. 343—45.
» Α. Χουρμουζιάδη, Βυζαντις 1873.
» Σβορώνου Ν. Άρχ. Θρ. Θησ. Ζ' τ. σ. 365.
» II. Παπαχριστοδουλου, Ελληνικά Γράμματα.
» Ν. Εστία. Διήγημα τ’ αναστενάρια.
» Σταμ. Σταμ. «Αθηναϊκά Νέα», 25, 26, 27 Σεπτεμ

βρίου 1940 και 5 Ιουνίου 1940.
Αναστενάρια, Γ. Ροΰσσου, Μαυρυλευκη Δράμας 5 ’Ιουνίου 1940.

» «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης τή 21 Μαΐου 1950.
» Κεραμοποΰλου Άντ. Άρχ. Θρ. Θησ. t. Θ' σ. 305.
» Θησαυρός, 9η ’Ιουνίου 1946, άρ. τεΰχ. 298, σ. 12.

’Αναστεναριών εξήγηση Άγγ. Τανάγρα, "Έθνος 1946, 5, 7 Σ)βρίου. 
Δημήτρια, Θρακικά τ. ΙΓ' σ. 311—320. Ροδόοινου Ν.
Διονυσία, Θρακικά τ. Β' σ. 429.
'Ημέρα τής μπάμπως, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ ' σ. 196—200. 
Καλόγεροι, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΣΤ' 282—84.

» Γ. Βιζυηνοΰ, Έβδομάς 1888 φ. 32—35.
» Dawkins, Journal of Hellenique Studies, 1906, XXVI. 

Κοΰκερος, Θρακικά τ. Α' σ. 454—457.
Κΰλιγμα στην ανθρακιά—πυροβασία—στο Σκοπό Ανατολικής Θρά

κης, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 163.
Ή  Λαογραφία έ,ν τή γενέσει του δράματος, Πολυδ. Παπαχριστο- 

δούλου, Έρανιστής Σμύρνης 1911 σ. 732—42.
Λατρείες στη Θράκη, Κ. Ρωμαίου, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ'. 
Πιτεράδες, Θρακικά τ. ΙΓ ' σ. 386.
Σεϊμένηδες. Θρακικά τ. ΙΓ ' σ. 388 
Σκυλουδευτέρα, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Ε ' σ. 92 — 94,
Τζαμάλες, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' σ. 89.
Ψυχικά! ’Έρευναι, Ά γγ. Τανάγρα, έτος 16ον 1940, τεύχη 5, 6, 7, 9, 

10, 11 , 12 και υπόμνημά του προς την Ακαδημίαν Αθηνών.
Και πληροφορίες γραπτές καί προφορικές των ιατρών κ. Ί .  Καπί-
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στρα, Ίππ. Μάκρη, Όδυσσ. και ’Ιουλίας Άργυριάδη' του δημοσιογράφου 
Κ. Κουχχίδη και του μαθητή Σωτ. Ί .  Καπίστρα.

Δυστυχώς πολύ αργά λάβαμε είδηση για τις εξής μελέτες από χό 
φίλο χ. Δ Γεωργαχά, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τοϋ Σικάγου:

«Θά ήταν χρήσιμο νά ιδήτε γιά τή μελέτη σας γιά τούς ’Αναστενά
ρια χό έξης βιβλίο : Carl—Martin Edsman, Ignis divinus. Le feu comme 
moyen de rajeunissement et d ’immortalite : Contes, legendes, mythes 
et rites. Lund (Gleerup εκδότης) 1949=Skrifter utgivna av Vetenskaps 
—Societeten i Lund άρ. 34. Θά ύπάρχη ϊσο)ς στή Γεννάδειο ή σέ μιά 
από τις αρχαιολογικές σχολές των ’Αθηνών, π. χ. τό Γαλλικό "Ινστιτούτο. 
Στή σελ. 259 μιλεΐ και γιά τό f i r e -w a lk  σέ νησιά τού Ειρηνικού μέ πα
ραπομπή στον R. Kick, Der indisclie Weise kalanos und sein Flam- 
mentod (Nachricliten von der Akademie der Wisseuschaften in Got
tingen, pbil.—liist. kl., N. F,, Facbgr. I l l ,  Bd. 2), Gottingen 1938.

’Αλλά ερμηνείες τού βαδίζειν επι πυράς δίδονται στο βιβλίο τού Η. 
Price, A report on two experimental f i re -w a lk s .  London 1936. (Uni
versity of London Council for Psychical Investigation, Bulletin II)».



οΕ Υ Ρ Ε Τ Η Ρ I

“Αβδηρα 50, 51, 52 
’Αγγελική Χατζημιχάλη 209 
άγιος Σοργάς 290 
άγίτικο χορό 321
Άγριάνης (Έργίνης) ποταμός 336 
άγνρμός 339
“Αθήνα Γαϊτάνου—Γιανιοΰ 184 
Αίνος 75
ακολασία παννυχίδων 290 
άλλαλόζοντες χορευταί 303 
Albert Dumont 103 
άλλοι νεώτεροι ιστορικοί 27 
Άλτινανμάζης Ά ργ. 75 
Άλτίνωφ 94
αμερόληπτος περιέργεια 40
Ami Bone 100
Άμηράς Άφεντούλης 259
άμυδρά είκών έλληνικότητος 150, 151. 152
’Αμφίων 29
αναβίωση αναστεναριών 308 
αναλογία έλλην. πληθυσμοί 74 
άνάπτυξις έλλην. έκπαιδεύσεως Θράκης 82 
“Αναστενάρια 177, 178, 265, 272 
‘Αναστεναριών παραποίησις 312 
’Ανατολική Ρωμυλία ή Άνατ Ρούμελη 106 
“Ανατολική Ρωμυλία ή Βόρειος Θράκη 145 
Άνδριώτης A. 183, 189 
ανθοποίκιλτος ζυγός 342 · 
ανθούσα περίοδος τοϋ χαλκοΰ αίώνος 34 
άνθρα)πίνη ψυχοφοβια 325 
άνθρωπογεωγραφική κατάστασις Δυτικής 

Θράκης 121
αξιοπιστία Χονρμοιζιάδη 296 
αξιώσεις Βουλγαρίας 132 
άπάντησις Βουλγ. άντιπροσωπίας 131 
άπαγόρενσις ίδρύσεως νέων μοναστ. 70 
αποδείξεις περί ύπάρξεως Θρακών 46 
άπόδοσις γαιών 70 
άποικισμός Έρετρίας 49 
“Αποστολίδης Μ. 188 
άποτρόπαιον ή θεραπευτικόν ασθενειών 

203
άράπηδες 352 
αργαλειό 209 
Άργυριάδου “Ιουλία 362 
άρθρον 48 συνθήκης Νεϊγύ 129 
άριος κορμός Πελασγών 23 
Άριστηνός 204 
Άρναούτωφ 292, 309 
αρχαίοι θρϋλλοι 25 
αρχαιολογική επιστήμη 48

αρχαίο πένταθλο 354
“Αρχείο Θράκης 186, 187
‘Αρχείο λαογραφικό Λεξικού 182
άρχικαλόγερος 341
αρχική κοιτΐς λαών ιινων 23
άσπρα ζεστά βράχια 289
αστική Ιδιοκτησία 89
Atlas, Paris 1693 G. Β. Nolin 13
αυθαιρεσία οργάνων Τουρκ. διοικήσεως 97
αυθεντικά γεγονότα καί ξέναι μυρτι ρίαι 86
αυθεντικά στοιχεία 87
αυθεντική έκθεσις 129
αΰτόχθονες τής χερσονήσι υ τοΰ Αίμου 32
αΰτομύητοι έθελονταΐ 326
άφήγησις Βιλλεαρδουίνου 73
αφοπλισμός 133
Άχμέτ Τζεβάτ πασάς 108
Βάβω (Μπάμπω} 337
βαλλίσματα 180, 181
W alsh R. 98
βάσεις δευτέρας αθηναϊκής συνομοσπον

δίας 61 ,
Vasile Crecu διάδοχος τούτου 241 
βάσις διεκδικήσεων Θράκης 90 
Βελίκα 267 
B ian con i101
βιβλίον σοβαροφανές Παναρέτωφ 18 
βιβλιογραφική ένημερότη: 215 
Βιζβίζαινα Δόμνα 75 
Βιζυηνός Γ. 178, 179, 293, 333, 334. 335 
Βιζΰη 335
βικάριος τοΰ Μακροΰ Τείχους 63 
Viguesnel 102
βιλαγέτιον Άδριανουπόλεως 108 
Blanqui 98 
Βλάσκαινα Ντίνα 328 
Βλάσκου 316 
Βογαζλής Δ. 188 
βομβηκοτροφία 88 
Βόρειος Θράκη 76, 106 
Βούλγαροι 19
βουλγαρικόν στοιχεϊον 96, 106 
Βουλγαρικοί χώραι 10 
βουλγαρικά όνειρα 157 
Buxton Noel 136
Gavril Karanoff θρησκεία Θρακών 5 
γαλλική πεζογραφία 73 
Γαλλικόν Λύκειον 226 
γενναίοι δωρεαί 85
γενική βιβλιογραφία τών διατριβών Ρού- 

σου 218, 249, 250, 251, 252, 253, 254
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Γερο-Δρακούλης 312 
γεωγραφικόν χαρακτήρα 31 
γεωγραφικά; αποικίας 50 
γεωγραφικός δρος 7 
Γεώργιος Χρυοόγονος 260 
Γιαβίσης Γεωργάκης 330 
Γιαννοπούλου Μαρία 318 
Jioga Ν . 228, 241 
Giurescu Κ. 228 
γκερντάνι 223 
Γκέσωφ *Ιβάν 106 
γκλαγκλάδες 346 
Γκόρες Γεώργιος 358 
γνώμη γεωλόγοι ν 23 
γραμμή Αίνου - Μηδείας 107 
Grieseback 99 
Δανιηλόπουλος Παν. 303 
Dawkins 265, 334, 335 
δέκατη εργασία Ρούσσου 237 
De la Barra 138 
Δεληγιάννης Β. 187, 270, 294 
Deckarme 182 
δεύτερος καλόγερος 341 
δευτερεύοντες Ιστορικοί 40 
δεύτερος βαλκανικός πόλεμος 122 
δήλωσις Διαμαντή 135 
δήλωσις Σώλσμπερυ 147 
Δημήτρια ή Μπέης 349 
Δημοκρατία Κομοτινής 77 
δημώδες ανώνυμον ποίημα 257 
δηώσεις καί ερημώσεις Θράκης 73 
διάδρομος 129
διάσημοι άνδρες εξ επιγαμίας Θρακών 

καί ’Αθηναίων 53
διάσημοι "Ελληνες καταγόμενοι έκ Θρά

κης 53
διάφοροι στατιστικοί τοΰ πληθυσμού τής 
Θράκης 95
διδάσκαλος Χαριζάνωφ 16 
Dietrick Kul 234 
Diefenback 101 
Διόνυσος λικνΐτης 347 
Διόνυσος ό περιηγητής 22 
δισθεμέλι (τό) 222 
δοξάρι 338. 339 
Δραγγούλη 316
Durnovo Ν., Ρώσος συγγραφεύς 16, 105 
δωρική διδασκαλία καί ποίησις 28 
Εαρινόν ήλιοστάσιον 292 
έβρεννϋ (EFAPINON) 336 
έγκατάστασις Παυλικιανών 69 
εθιμοτυπική πυροβασία 289 
εθνολογική υφή 127 
εθνολογική άνασκοπή 31 
εθνογραφία κυρίως Θράκης 14 
εθνογραφικός χάρτης Ευρωπαϊκής Τουρ

κίας 10
εθνογραφικός χάρτης Standford 104
εθνική παλιγγενεσία 74
εθνογραφικός χάρτης οθωμανικής αυτο

κρατορίας 10 
εισβολή Οΰννων 66 
εισβολή Γότθων 65 
Eisenkoffer L. 230
εΤς άνθρωπος, μία μέθοδος, μία σχολή 242
Έκαταιος ό Μιλήσιος 37
εκλογική συμφωνία 107
έκτοπισθέντες έκ Θράκη; "Ελληνες 81
εκστατική κατάστασις 321
εκστρατεία Σιτάλκου 39
Ελλάνικος 45
έλληνικαί στατιστικοί 82
ελληνικός τρόπος τοΰ ζεϊν 54
ελληνική γλώσσα 56
ελ?ιηνική γλώσσα επίσημος τήί Θράκης 57 
ελληνική επιρροή 55 
ελληνικοί ορφικοί ύμνοι 16 
ελληνική μετανάστευσις 110 
ελληνικός χαρακτήρ Θράκης 72 
ελληνισμός έν Ρουμάνι φ 236 
ελληνική φλέβα 117 
έμβλημα κυψέλην 60 
Εμμανουήλ Γ. 318, 320 
εμπορικός οδηγός 88 
εμπορικοί άγοραί 60 
ενστίκτων 324 
έ'ξαρχος ’Ιωσήφ 104 
επαναστατικόν κίνημα Ταγιάρ 78 
έπανάστασις έν Θράκη κόμητος Φοιδερά- 

των 68
έπαρχία Λιτίτσης 349
έπαρχία ρωμαϊκή 62
έπιδρομή Βουλγάρων 69
επιθετικός πόλεμος Κίμωνος 58
έπι κοινωνία Ελλήνων καί Θρακών 49
έπίσημοι τουρκικοί στατιστικοί 96
’Επιστήμη Ματθαίου 321
επιστολή Ρωμανού Κ. 297, 298, 299, 300
έπιστολή τοΰ Νεάγκοε 259
έπιστήμων ό Ροΰσος Δημοσθ. 245
έπιτροπεία 'Ιστορίας τής Ρουμανίας 236
έπιστολή Mac Neil 136
έποπτεία 133
έργον έπιστημονικοφανέ; 16 
έστερεΐτο ευγλωττίας 247 
ευρήματα τής ΘράκηςΡβ 
Ευφοριών 26 
Έφραίμ τοΰ Σύρου 232 
εφταμηνίτικο 337 
εύχολόγιον 204
Ζαπτιέδες ή κουρουτζήδες 337 
Ζάρα Σόφιας 292 
ζήτημα άλυτον 138
ζήτημα Πομάκων 114, 115, 116, 117, 118 

καί 119 
ζούνα 219
ζουνάρι μέ τήν κορώνα 216, 217, 218, 219 
ζώνης άπυροφλεγοϋς 325 
ζωτικοί χώροι τής Ελλάδος 141, 142, 

143, 144

24
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ζωτικόν έδαφος (vital space) 59 
Ήγεμών Βλάχων Μιχαήλ Γενναίος 258 
η 'Ελλάς έδέχετο 133 
ή ελληνική του καταγωγή 240 
Ήλιάδης Τσακιτζής 312 
“Ηλιος (λεξικόν) 295 
ή καθαυτό ιστορία τής Θράκης 48 
ή πεδιάς Άνατ. Ρούμελης 107 
‘Ηρόδοτος Άλικαρνασσεύς 37 
Θάμυρις 29
Θεόδωρος Βαλσαμών 205 
θεόληπτους 307 
Θεόπομπος 40 
Θεόφραστος 41 
θετικωτέρα πηγή 36 
θεωρία περί Θρακών ύπάρξεως 46 
Θουκυδίδης 39 
Θρακικά παράλια 38 
Θράκες—Πελασγοί 26 
Θράκες βάρβαροι 30 
Θράκες λαογράφοι 177 
Θρακίδαι, φρουροί θείας διδασκαλίας 28 
Θρακικά 186 
Θράκη Τουρκική 73 
θρακικός φόρος 59 
Θρακο—Μυσών 47 
θρήσκος, θρησκεία 31 
Ίβάν Γκέσωφ 106 
ιερός χορός 290 
ΐδρυσις Άδριανουπόλεως 64 
ϊδρυσις βουλγαρικών συνοικισμών 119 
Ιδρυτικόν φιρμάνιον βουλγαρικής Ε ξαρ

χίας 114
Jury Venelen Ρώσος μοναχός 15 
ίση προς ίσους 59 
Ιστορία Θράκης Κ, Κουρτίδου 5 
Ιστορικός χάρτης Βουλγαρίας 8 
Ίωνικαΐ πόλεις 50 
κάθοδος Θρακών 47 
Καλόγηροι Βιζυηνοϋ 180 
Καλόγεροι 333, 336 
καλοχρονιά 293 
Κάλφωφ 138, 139
Καμαριανοΰ Νέστωρ καί Αριάδνη 242
Ιίαντακουζηνός Σερμπάν 226
Κανάίνα 352
Καπίστρας Ί . 294, 327
Καπίστρας Σ. 294, 310
Καπίστριας 334
καρμπόνι 222
Καρυοφΰλλης Ί . καί τά έργα του 259 
Κασέ 318
καφτάνι 213, 214, 215 
καταγωγή Πομάκων 118 
κατάληψις λοιπής Θράκης 73 
κατάλογος Θρακών λαογράφων 182 
κατανομή βουλευτικών εδρών 107 
κατάστυσις ψευδαισθήσεως 321 
Κατσίβελοι 337
κελτο άρια φυλή τοΰ Βελγίου 15

κίνητρα 322
Κισσεύς 43
κόλλυβα 203
κονάκι 314
κορίτσια ή νύφες 337
κοσμήματα 223
Κούκεροι ή Χούχουτοι 347
κουνουμιά 350, 352
κουρμπάνι 201
κοιλάς Στρυμώνος 35
κοινήν τήν προέλευσιν θρησκείας 28
κοινή καταγωγή Θρακών 25
κοινόν Θρακών 64
κοινά Ιερά, κοινοί αθλητικοί αγώνες 56
κοιτίς λευκής φυλής 23
κουσουλάριοι ηγεμόνες ή πρόεδροι 63
Κουκίδης Κ. δημοσιογράφος 328
Κουμάνοι 20
κουντούρια 221
κράτος Σιτάλκου 60
Kretschner 48
Κριτής 351
Krumbaclier 230
Κυβέλης λατρεία 336
κυβέρνησις υπό τον Δάνεφ 77
Κυριακίδης Στΐλπων 189, 300, 302
Κωνσταντινίδης Μαργ. 303
Κωστή 269
Λαβρένωφ ζωγράφος 192 
Λαϊκές λατρείες στή Θράκη 179 
Λάντζος Γιωργάκης 327, 328 
Λαογραφικά σύμμεικτα 177 
λατινοκρατία 70
Λατίνοι Ιστορικοί καί γεωγράφοι 41 
Bejan 27, 103
λείψανα προϊστορικής εποχής 34 
Be notn de Bulgare 18 
λέξις Θράκη 28
Iye plan de la Conference de Con)ple 

1876 11 
Λίνος 29
B inngm an W. 293 
Λιούρη Φωτεινή 14, 32, 320 
B itzica C. 231 
Λουΐζος Οικονόμος 181 
Λουλουδόπουλος Μιλτ. 183 
Λυκόφρων 26 
λυράρης 314 
μαγουλίκα (ή) 222 
Μαινάδες 289, 290 
Μακεδονία Θεσσαλονίκης 294 
Μακρής Ίππ. Κ. ιατρός 325, 365 
μακρόν τεϋχος 'Αναστασίου 67 
Μανουήλ Γεδεών 201 
Μαργαρίτης ’Απόστολος 226 
Ματθαίου ’Επιστήμη 320 
Ματθαίος ό Μυρέων 259 
Μπέης 350 
M betigga 289
μέγας "Ελλην γεωγράφος Στράβων 23
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μεγάλη Βουλγαρία Ίγνάτιεφ (μπάρμπα- 
■ψεύστης) 11 

Μέγας Γ. 189 
μέθοδός του 246
μεθοριακή διαρρύθμιση πρός βορράν 145
μελιγκάρι 342
Μελική 268
μισοφόρι 213
μισοφούστανο 213
μογγολοειδής τύπος 21
μορφωτική καί πνευματική δράσις Θρα

κών 85
μοναστήρι (άγιασμα) 331 
μουχτάρης 337 
Μπάμπω Νούν 292, 293 
μπικάδια 307 
μποζουτζήδες 265 
Μπουλγκάρ Δάγ 17 
μπουρλιά 224 
Μποστάκου 316 
μπρούμιτα 353 
μύησις 311
μυθική εκστρατεία Άμαζώνων 46 
μυθικός Όρφεύς 16 
μυστήριο πυροβασίας των Μπέγγα 289 
Νάνσεν 123
νέα κατανομή εθνικοτήτων 125 
νέα γενεά ιστοριογράφων καί φιλολόγων 

247
νεκρών καύση 296 
Νεοελληνικά Γράμματα 304 
νεοελληνικός εποικισμός 126 
νεόκμητον ύννίον 342 
Νεστενάρι 292 
νεώτεροι εθνολόγοι 24 
νεώτεραι γεωλογικοί, άνθρωπολογικαΐ καί 

εθνολογικοί μελέται 23 
νεωκορία 65
Νικόδημος ό τού Πηδαλίου 202 
νομίσματα Θρακικών πόλεων 64 
Νότιος Θράκη 106 
ξεφλουδισμένο κλωνάρι 314 
Ξενοφών 39 
Ξενοφών πηγή 40 
οβολός 330
δγδοος άθλος Ήρακλέους 43 
Όδομάντης 26 
Οΐαγρος 44
οικονομική δράσις Θρακών 85 
οικία τοϋ Ρούσου 213 
οικογενειακοί παραδόσεις 74 
οικονομική διέξοδος εις Αίγαΐον 129 
Οίκονομίδης ’Απόστολος 184 
’Οκτωβρίου 5 1938, 241 
όμαδικαί απελάσεις καί έκτοπισμοί 156 
όμοιάτης αναστεναριών πρός μαινάδας 290 
ονόματα διακριθέντων "Αδριανουπολιτών 

είς τά γράμματα 84
ονοματικός κατάλογος λαογράφων Θρα

κών 193—200

όπισθοβουλία Βουλγαρίας 155 
οργιά Βακχών καί Μαινάδων 289 
οργιαστική λατρεία Διονύσου 27 
όρια Θράκης 7 
οροί Θράκης 8
όροι οικονομικής διεξόδου Βουλγαρίας 130 
ουράνιον (235) 328 
Ούρκάρι 292, 293 
Πάνακρ 15 
Παΐσιος μοναχός 15 
πανσλαβισμός 14 
παγκόσμιος πόλεμος 122 
παλαιότατοι συνεταιρισμοί στή Θράκη 

206, 207, 208
παρείσακτοι Βούλγαροι 119 
Pauli Wissowa 5 
Παπαϊωαννίδη Κ. 187 
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 183 
Παπαχριστοδούλου Μόσχος 189 
ΙΙαπαχριστοδούλου Πολ. Τέσσαρες σύγ

χρονοι Ιστοριογράφοι Θράκες 5, 177 
Παπαποστόλου 316 
Πατικόπουλος Γ. 318 
πάτσα 327
Παυλικιάνοι 291, 292 
Παυλικιάνων δόγμα 292 
περίεργα καί παλιά έθιμα 304 
πέλματα 304 
Πενθεύς 290 
πενθέκτη 202
περίσωση δειγμάτων λαϊκής τέχνης 191 
περιφέρειαι Κομοτινής καί Κιρτξαλή 106 
περιληπτική άπόδοσις Α' τόμου 256 
περιγραφή επί τάς έκβολάς τοΰ “Εβρου 38 
περιγραφή παραλίων 38 
περιγραφή τοΰ Δορίσκου 38 
περιήγησις Εύρώπης 37 
περίΟαλψις 'Ελλήνων 81 
περί καταγωγής Θρακών 26 
περίοδος μυθικών καί προϊστορικών χρό

νων 43
περιοχή Στράντζας 266, 272
περιοχή ύποτεταγμένων έλλην. πόλεων 62
περιπόδια 326
Πετρόπουλος Δ. 190, 294, 357 
πηγαί τοϋ Κωδικός Demonie 260 
πηγήν πρώτης χειρός 39 
πιθανή εξήγηση άκαίας 322 
πίναξ σχολών Θράκης 82 
Πινδάρου παιάν είς Άβδηρίτας 41 
Πιτεράδες 356
πληρέστερον βιβλίον περί τών άρχαίων 

Θρακών 22
πλούτος τής προίκας 210
πνοή καί φωτιά 326
ποδιά 219, 220, 221
ποκάμισσο 212
Πολίτης Ν. 177, 334, 335
πολιτικοί καί στρατιωτικοί συμμαχίαι 57
ποικίλοι σχέσεις δύο λαών 54
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Πολυμήστωρ 44 
πομπή 352 
Πομπώνιος Μέλας 42
π ρ α ξ ι κ ο π η μ α τ ι κ ή  κατάληψις ’ A v u t . Ρω

μυλίας 154
προδοσία Βουλγαρίας 155 
πρόσφατη επιστολή Ρωμαίου 297, 298 
Πρόεδρος Ρουμανικής ακαδημίας 241 
Provincia Thracia 69 
προϊοΰσαν μείωσιν τών αισθήσεων 321 
προϊστορικοί κάτοικοι τής χοίρος 36 
προϊστορική Θράκη 33 
προϊστορικοί άρτιοι Θράκες 23 
πρώτος βαλκανικός πόλεμος 122 
πρώτοι χρόνοι ρωμαϊκής κυριαρχίας, 63 
Πρωτοβούλγαροι 14, 19 
πρώτοι άποικοι 49 
Πυθαγόρας 29
πυκνός άποικισμός Χαλκιδέων 49
πυκναί σχέσεις Θρακών καί Ελλήνων 53
πνροβάδισμα 310
πρωτόγερος 337
ραβδοσκόποι 324
Rakovsky (18 5 9 ) 16
Ράλλης Ί . 235'
Ράτσο Πετρώφ 106 
Reclus Elisee 102 
Ρέσβι 267
Ρήσος υιός Ήϊονέως 44 
Rogues Mario 234 
Ροδόοινος 188, 349 
Romansky Stoian 233 
Rossida ή Vrida (Ευρυδίκη) 16 
Rosseti Alex. 225
Rouineli—Ρωμυλία 145, 146, 147, 148 
Ροΰσος Δημοσθένης ό Θράξ 225 
Ρωμαίος Κ. 179
Ρωμαίος Κ. Α. 289, 291, 293, 294, 295 
Ρωξελάνοι καί Σαρμάται 65 
Ρωσσοτουρκική συνθήκη 18.-9 75 
Σακελλαριάδης Σπήλιος 185 
Σαμακόβι 356
Σαμοθράκη Άχιλλέως ’Ιστορία Θράκης 5
σαραπανατζήδες 265
Σασάνωφ 106
Charles Vellay 83
Saturnalia 348
Σβορώνος Ν. Γ. 257
Chopoff 104
Σεϊμένηδες 360
Σεΰθης Α' 60
σημερινή εθνογραφική κατάστασις 'Ελλη

νικής Θράκΐ^ς 24 
Σΐμος Σιμός «Πατρίς» 226 
Sit John Canyell 126 
σκορπισμένοι στους θρακικούς καί μακε

δονικούς κάμπους 304 
σκοτίδα 327.
Σκΰλαξ, Σκύμνος 41
σλαβικά τοπωνύμια τής Θράκης 72

Σλαβική Βέδα (Veda Slovena) 16 
Σλαβικαί αρχαιότητες Schafaryk 17 
Σλοβοβουλγαρική ιστορία 15 
Σουφλί 75
Σταμούλης Άν. Αντώνιος 184 
Σταμούλη ’Αν. οικογένεια 184 
στάσις Ελλάδος 133 
στατιστικοί πληθυσμοί 90 
στατικά W agner καί Supan 111 
στατιστικοί ιών Ελληνικών ορθοδόξων 

αρχιεπισκοπών καί επισκοπών 97 
στεφάνωμα ποντικών 332 
Στεφάνου Βιζαντίου περί πόλεων καί δή

μων 22
Στέφ. Βυζάντιος 42 
Στέφ. Νεομάρτυς 75 
στοιχεϊον μυήσεως 312 
Στράβων 45
στρατηγός Diebits (Zabalkanski) 15 
στρατηγός τής Θράκης 64 
στρατηγός Μεγάβαζος ί 8 
Studii Byzantinoromane 238 
συγγένεια θρησκείας 28 
σύμβασις ανταλλαγής πληθυσμών 123 
συμβολή είς·τήν ιστορίαν τής ρουμανικής 

Εκκλησίας 259
συμμορία Βουλγάρων φιλολογικών πλα· 

στογράφων 16 
συμπέρασμα 119, 308 
συμπύκνωσις ενέργειας 323 
σύνθεσις πληθυσμοί Δυτικής Θράκης 90 
συνήθεια χριστιανών 201 
Συνθήκη Νεϊγύ, 48 άρθρ., 133, 134 
Συνθήκη Παρισίων 1947, 158 
Συνθήκη Λωζάνης 1923 
Συνθήκη Σεβρών (1920) 78, 122 
Συνθήκη Βουκουρεστίου 77 
Συνθήκη ειρήνης Λονδίνου 76 
Συνθήκη Neuilly 73 
Συνθήκη Λωζάνης 122 
συγκριτικός πίναξ Schulze 109 
συρροή Ίώνων 50 
σχέσεις Θρακών, Φρυγών 45 
σχολαί Φιλιππουπόλειος 84 
σχολικοί δαπάναι 85 
σωματεΐον μυημένων 306 
Τανάγρας Ά γγ. 290, 291, 294, 308, 309 
τά μέχρι τοΰδε συμπεράσματα 48 
Τεγύριος 44
The National Geographic Magazine 2S9
τελειοποίησις μορφής 246
τελευταία φράσις 137
Τζέφφερσον Κέφφερυ 158
τελετουργικόν 353
τηλεκινητικά φαινόμενα 324
Τηρεύς 44
τιμητικοί διακρίσεις 58 
τίτλος Χάν 20 
τουρανικοί λαοί 19 
T u r c o g r a e c i a  lu i  C r u s i u s  257
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Tomaschek 117 
τόξο καί φαλλός 343 
τοπογραφικαί λεπτομέρειαι 41 
τουρκικοί στατιστικοί 111 
Τουρκική ’Επιτροπή Θράκης 113 
τραγούδια 'Αναστεναριών 332 
τουρκικά τοπο>νύμια 72 
τούρκισσαι 204 
τρεις Γαζαΐοι 227 
τρεις εκ Γάζης συγγραφείς 239 
τρεις εθνογραφικοί μελέται περί Θρά

κη; 103 
Τρουλιά 357 
τσαρούχια 331 
Τσβίγιτς 101 
τσουράπια 221 
τύμβοι Θράκης 35
τύχαι καί περιπέτεια Μακεδονίας 62 
'Υπεροχή εις έμπόριον 88 
υπεροχή Ελλήνων 108 
ύπερυλικά φαινόμενα 324 
ύπόάεσις προσφύγων 95 
υπόμνημα Υψηλής Πύλης 113 
υπόμνημα επιτροπής Θρακ. Συνεδρίου 93 
υπόμνημα Βουλγ. Θράκης >922, 91 
υψηλός νεολιθικός πολιτισμός 34 
φαινόμενον άκαΐας 312 
φαλλός 338

φανέλλα 212
φαρδοκόσσα ή ή φαρδειά 221, 222 
Φιλιππούπολις 64 
Φιλολογικός σύλλογος Πόλης 181 
Fiji (Φίτζι) 289, 323 
φιρμάνιον Βουλγ. 'Εξαρχίας 149 
Fligier 117
φορεσιά τής Σουφλιώτισσας 209 
Χαρακτηριστικόν άναστεναρίων 295 
Χάρες 305
χάρτης τοϋ Αυστριακού Carl Sax 11
χάρτης A Ischirkoff 11
Χατζή Μαρία 321
H ogarth D. G. 107
χορός οργιώδης 326
χορός φωτιάς 307
χορός ύπερδιεγέρσεως 311
Χουρμουζιάδης ‘Αν. 177,178, 269, 271,272
Χουρμουζιάδης Καλλισθ. 187
Hurmuzaki documente 238
χρονικόν τοΰ 1570, 257, 258
Χούχουτος 346
χρυσούς δακτύλιος 55
χώρα αυτόνομος 62
Ψάλτης Σταμ. 183
ώραι σχολής 244
ώς άνάρωπος ό Ροΰσος 243
ωμό κρέας 311

£


