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Ό Θεός μάς έχάρισε την ευτυχία νά συμπληρώσουμε τά δε
καπέντε χρόνια τής έκδόσεως του «Αρχείου Θράκης». Δεκαπέντε 
τόμοι τοΰ ’Αρχείου Θράκης υψώνουν μια πυραμίδα πνευματική 
ανεκτίμητη. Δέ θά γιορτάσουμε για τό ευχάριστο γεγονός μέ τρα
πέζια και λόγους, μόνο θά προσευχηθούμε νά μάς δώση δύναμη ο 
Θεός καί καρτερία, γιά τούς καινούργιους αγώνες.

Ή  ηλικία καί τό βαρύ έργο δεν θά μάς έπιτρέψη νά ελπί
σουμε πολλά. Επιθυμούμε μόνο νά συμπληρώσουμε τό έργο μας 
μάλλους πέντε τόμους—αυτή είναι καί ή ευχή τού κ. Κ. ’Άμαντου 
—καί τό γενικό ευρετήριο τής εργασίας αυτής, πού χωρίς τούτο 
δεν θάναι πλήρης καί ή χρησαιότης της αμφίβολη. Χωρίς ευρετή
ριο έμειναν τά «Θρακικά» καί ποιος θά τό κάμη ; Καί σαύτό τό 
έργο θά προχωρήσουμε μέ θάρρος.

Θέλω νά ελπίζω πώς μέ τούς άλλους πέντε τόμους τό περιο
δικό θά μπή στήν διεθνή εκτίμηση καί τήν αθανασία καί θά είναι 
αναμφίβολα έξυπηρετικώτατο. Ή  Θράκη έτσι μέ τό ’Αρχείο της 
θάχει τήν επιστημονική στεντωρία φωνή της, όπως έχει τή σάλ
πιγγά της μέ τά «Θρακικά». Τά δυο μαζί θά άλληλοσυμπληρώνων- 
ται καί οί μελετητές κέρευνητές θά χορταίνουν από υλικό, από πη-
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γές και λύσεις ιστορικών και λαογραφικών προβλημάτων. Είθε ό 
Θεός να μή μάς άφήση απροστάτευτους στον αγώνα μας, δπως οί 
Θράκες αδιάφοροι μάς άψήκαν καταμεσής αυτής τής δραματικής 
πορείας, πού μάς έχει ασπρίσει, γηράσει και καταπονήσει.

Οί επικλήσεις μας πού τούς άφησαν — έκτος άπό λίγους — 
πάντοτε άσυγκίνητους, ευτυχώς ουδέποτε έπέστρεψαν ανικανο
ποίητες άπό τό Θεό, πού προστατεύει τό έργο μας, όπως κάθε έργο 
ηθικό καί χρήσιμο.

Μέ την άκράδαντή μας αυτή πίστη άρχίζουμε τον ΙΣΤ' 
τόμο καί σε τίποτε—άμποτες—άς μή. προσκόψη τό έργο μας καί 
ή ζωή του.

’Αθήνα, Γενάρης 1951 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



ΤΤΟΛΥΔ. ΤΤΑΤΤΑΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Α'. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

"Opttt τή ς Ο ρ ά κ η ς , Θράκη ήταν καί είναι ή χώρα, σύμφωνα 
προς τούς ιστορικούς και γεωγράφους τής άρχαιότητος, πού περιλαμβάνεται 
μεταξύ Δουνάβεως και Αιγαίου. ΓΊεριελάμβανε όχι μόνο την άγνωστη Σκυθία 
κατά τούς ομηρικούς χρόνους, άλλα και όλη την απέραντη βορειοανατολική Ευ
ρώπη, μέ μια συγκεχυμένη πάντοτε έννοια των γεωγραφικών αυτών ορίων ‘). 
Κατά την ιστορική εποχή, προ πάντων τών περσικών πολέμων, τά δυτικά 
όριά της ήταν ό Στρυμόνας ποταμός. «Θράκη δ ιήκε ι  άπό  Στρυμόνος π ο 
ταμόν  μέχρι  ’' Ιατρού» λέγει ό αρχαίος γεωγράφος. Ό δέ διάσημος γεω
γράφος Στράβων λέγει, ότι «τά Ιντεϋθεν τοϋ Στρυμόνος μέχρι του Βοσπό- 
ρου καί τοΰ Αίμου πάντα είναι τών Θρακών πλήν τής παραλίας», πού την 
κατέλαβον οί ‘Ελληνικές αποικίες καί πού ιδρύθηκαν στην ακτή τού Αιγαίου, 
τοΰ Μελανός κόλπου, τοΰ Ελλησπόντου, τής Προποντίδος, τοΰ Εύξείνου. 
Στήν εποχή τοΰ μεγάλου 'Αλεξάνδρου, τό οριστικό όριο τής Θράκης προς δυ- 
σμάς έγινεν ό Νέστος ποταμός, γιατί συμπεριέλαβε τό πλουσιώτατο τούτο 
τμήμα τής Θράκης, γιά τά εξαιρετικά καί πλουσιώτατα μεταλλεία. ‘Ο γεω
γράφος Πτολεμαίος ορίζει τά εξής όρια : Προς βορράν καί δυσμάς άνω Μοι- 
σία καί Μακεδονία, προ: νότον εκβολές τοϋ Νέστου καί Παγγαΐο καί ή πα
ραλία τοΰ Αιγαίου καί ή Προποντίδα, προς άνατολάς ό Βόσπορος καί ό Ευ- 
ξεινος Πόντος έως τή Μοισία.

Είπα προηγουμένως ότι τά Θρακικά έθνη ήταν πολλά. Γενικά τό 
έθνος τών Θρακών, λέγει ό 'Ηρόδοτος, είναι μετά τούς Ινδούς τό μέγιστον 
από όλα τά έθνη καί ότι άν έκυβερνάτο από ένα μόνο ηγεμόνα, ή εάν 
ήταν 3) σύμφωνο, θάπέβαινε τό ακαταν ίκητο  καί τό Ιαχυρότερο απ' όλα τά 
έθνη. Άλλ’ αυτή ή ενότητα έγινε ακατόρθωτη καί απραγματοποίητη. Γιαύτό 
καί οί Θράκες παρέμειναν αδύνατοι καί ανίσχυροι όπως καί οί “Ελληνες.

Ο ί Ό δ ρ ύ σ σ ες  κ α ί ή 'Ε λ λ η ν ικ ή  ε π ίδ ρ α σ η . ’Από τούς Θρά
κες βασίλειο δυνατό καί μεγάλο είχαν οί Όδρύσσες, πού απλωνότανε στο 
δρόμο τοΰ· “Εβρου καί τοΰ Άρτίσκου ποταμού καί πιο μέσα ώς τή Ροδόπη 
μέ πρωτεύουσα τή Βιζύη. Οί Όδρύσσες ήταν μαχιμώτατοι καί προ παντός 
άριστοι ιππείς. Αλλά καί βασιλιάδες λαμπρούς άνέδειξαν, όπως ό Σεύθης 
καί ό Κότυς δ Ε' καί τόσοι άλλοι, πού κράτησαν τό βασίλειό τους σέ πε
ριωπή κΓ ακμή. Ή  μακρά ζωή τοΰ βασιλείου τών Όδρυσσών καί ή ανάδειξη 
λαμπρών βασιλιάδων έκαμαν τό κράτος αυτό σημαντικό κι’ αξιόλογο αλλά 
καί δυσκολοϋπόταχτο.

1) Θρακικά τόμ. Α', σ. 374—392, Ά6α μ .  ’Αδαμάντ ιον ,  Γεωγραφικοί περί· 
πέτειαι ονόματος Θράκη.

2) Κ ον ρτ ί δ ο ν  Κ,  'Ιστορία Θράκης τ. Α'.
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Ol ’Αθηναίοι μ’ αυτό τό βασίλειο ανέπτυξαν σχέσεις πολλές οικονο
μικές καί αποικιακές και μέ τους Όδρύσσες άρχισε ή αφομοίωση του Βρα
κί κού λαοϋ, πού απλώθηκε σιγά σιγά προς τά επάνω. Τό βασίλειο αυτό άν- 
τιστάθηκε σδλους τούς καταχτητές καί μόνο στην Αθηναϊκή δημοκρατία 
υποχώρησε και δέχτηκε τάγαθά τού 'Ελληνικού πολιτισμού καί τής Ελληνι
κήν γλώσσας. Δέ θ ’ απαριθμήσουμε, ούτε τις πόλεις, ούτε τά έθνη, ούτε 
τούς βασιλείς των, ούτε θά έπεκταθούμε επί τής μυθολογίας τής χώρας. Θά 
έπιμείνουμε μόνο στην εξής επιστημονική διαπίστωση : οχι στην π ρ ο ϊ σ τ ο 
ρ ική κα ί  Ιστορ ική  έν μέρει εποχή ή Θράκη δέν ήταν ακόμη Ελληνική καί 
δτι οϊ κάτοικοί της οί Θράκες, ο ρωμαντικός αυτός λαός, ανέπτυξαν μια ζωή 
ανάλογη προς τούς κλιματολογικούς καί φυσικούς ορούς τής χώρας των. ’Α
νέπτυξαν κράτη ισχυρά καί πολυχρόνια ’) καί αγωνίστηκαν επί πολλούς αιώ
νες νά κρατηθούν οπωσδήποτε ελεύθεροι καί ανεξάρτητοι παρ’ όλες τις επι
δρομές καί τις κατακτητικές διαθέσεις των λαών, πού επιχείρησαν τήν κατά- 
κτησή τους, δπως τών Περσών, τών Μακεδόνων, τών Ρωμαίων. Αυτά μάς 
βεβαιώνουν οΐ πηγές. ’Εκείνοι στού; οποίους δέν ήμπόρεσαν νάντισταθούν 
δχι ώς κατακτητές, άλλ’ ως εκπολιτιστές ήταν οΐ "Ελληνες, γιατί ή επαφή 
τους προς αυτούς, τούς κατέκτησε καί τούς αφομοίωσε ολότελα. Η επιμιξία 
τους προς τούς "Ελληνες τούς κατέθελξε, τούς έμάγεψε. Καί τότε άρχισε ή 
Θράκη νάφομοιώνεται. Αυτή ή αφομοίωση αρχίζει στήν εποχή τής ’Αθη
ναϊκής δημοκρατίας επί Περικλεούς μέ τις αποικίες καί κληρουχίες τών ’Α
θηνών, πού σιγά σιγά κατέλαβαν τά παράλια τού Αιγαίου, τού Μελανός 
κόλπου, τής Προποντίδος, τού Ελλησπόντου, τού Βοσπόρου. ’Από κεΐ εισ
χώρησε βαθύτερα 6 Ελληνισμός καί διαδόθηκε ή γλώσσα ή 'Ελληνική μέ 
τό εμπόριο καί τήν οικονομική διείσδυση στά βαθύτερα τής Θρακικής χώ
ρας καί δυνάμωσε ή επιμιξία μέ τήν Ελλάδα. Σαύτή τήν εποχή ιδρύθηκαν 
σπουδαίες αποικίες ελληνικέ; καί όνομαστέ; καί μετεδόθηκαν μέ τούς άποί- 
κους τά ήθη κέθιμα καί ή Ελληνική θρησκεία καί ή παιδεία στήν προσθά- 
λασση Θράκη καί κατόπι στά ενδότερα.

Ύ ί  δί,δάσκοΌν τά  Τήν Ελληνικότητα αυτή τής
Θράκης στήν Ελληνική καί Ρωμαϊκή περίοδο—πού έχουμε τοπικά νομίσμα
τα— μάς διαπιστώνουν πρώτα τά νομίσματα, πού βρίσκοντοι Άφθονα στο 
χώμα της, δπως στή Βιζυη, καί συνεχώς πλουτίζουν τά μουσεία τών Βαλ
κανικών πόλεων καί κυρίως τής Σόφιας, γιατί στο Μουσείο τών ’Αθηνών, 
φτάνουν μόνο τά λίγα πού Θράκες χαρίζουν κάποτε

Στούς προ  ο ρωμα ϊκούς  χρόνους οΐ Θράκες βασιλείς κόβουν νομίσματα 
μελληνίκες επιγραφές καί μ' Ελληνική επίδραση στήν τέχνη τους, αλλά πόσο 
βαθειά ήταν ρ ιζωμένο  τό Ελληνικό στοιχείο καί πόσο κυρ ιαρχούσε  στήν

1) *Ηρόδοτος βιβλ. ΣΤ', έδ. 34.



χοινωνία και στη ζωή, to βλέπουμε κυρίως από την αρχή ώς τό τέλος, σττ) 
ρωμα ϊκή 3̂X0XV) πού παύουν και τά τοπικά νομίσματα.

Καθαρές ρωμαϊκές αποικίες είχαμε μόνο στη Δελβετό (Deultum) και 
ΐήν Κοίλη (Coela ή Coelas) κ ι’ αυτές είχαν νομίσματα καθαρά ρωμαϊκά. 
Οι άλλες δμως πόλεις, πού είναι δημιουργήματα ρωμαίων αύτοκρατόρων, 
δπως ή Άδριανούπολη, ή Παυταλία, ή Πλοτινούπολη, ή Μαρκιανοΰπολη, 
είχαν πληθυσμό άνάμιχτο μέ Ρωμαίους και Θράκες και ή επίσημη γλωσσά 
τους, καθώς φαίνεται από τά νομίσματα, ήταν Ελληνική. Χ) Οι λίγες λατι
νικές επιγραφές πού βρέθηκαν είναι από νεκροταφεία. Και ό'χι μονάχα ή 
γλώσσα είναι Ελληνική αλλά και οί τύποι.

Ό Gilette Ziegler γράφοντας τό άρθρο του «Νομίσματα, ελληνική 
μεγαλοφυΐα» ιδού τί λέγει γενικά γιά τά ελληνικά νομίσματα :

«"Ενα μεγάλο μέρος τοϋ κοινού αγνοεί ή παραγνωρίζει όλότελα αυτά 
τά τόσον περίεργα κειμήλια τοϋ παρελθόντος: τά αρχαία νομίσματα. Πράγ
ματι, δεν πρέπει νά τά κρίνωμεν, δπως τά συμβατικά κέρματα τής συγχρό
νου εποχής. Έ πϊ αιώνας τά νομίσματα υπήρξαν δχι μόνον ό'ργανα συναλ
λαγών, ύλλά και μέσα εκφράσεως και προπαγάνδας: άπεκάλυψαν εις τούς 
αδαείς τήν θρησκείαν και τήν ιστορίαν τής χώρας των, απεικόνισαν θρύλους, 
εξύμνησαν νίκας, έξεπαίδευσαν τούς αγραμμάτους, έγοήτευσαν τούς καλαι- 
σθήτους και έφεραν μακρυά τήν φήμην τής πατρίδος των. Αυτά δείχνουν τί 
πολύτιμον άρχεΐον είναι διά τον ιστορικόν και ποιας πολλαπλάς πληροφορίας 
ήμποροϋν νά μάς παράσχουν περί τής καθημερινής ζωής των λαών τής άρ- 
χαιότητος. Εις τήν Ελλάδα πρωτοεισήχθη ή χρήσις τοϋ νομίσματος κατά τον 
Τον αιώνα προ Χριστού. Οΐ "Ελληνες είχαν πρώτοι τήν ιδέαν, νά δοόσουν 
εις τά πολύτιμα μέταλλα, τά όποια έχρησιμοποίουν ήδη οί Αιγύπτιοι και οί 
Χαλδαΐοι διά τάς συναλλαγάς των,'μίαν επίσημον σφραγίδα, ή οποία θά 
προσέδιδεν εις αυτά μίαν ώρισμένην αξίαν. Εις τον Φείδωνα, βασιλέα τοϋ 
’Άργους, αποδίδεται γενικώς τή έπινόησις τού πρώτου νομίσματος, τό όποιον 
εκόπη διά τήν πόλιν τής Αίγίνης, μέ άπεικόνισιν τής θαλασσίας χελώνης. 
“ίσως κατά τήν εποχήν εκείνην οί Λυδιοι είχαν ήδη αρχίσει νά κατασκευά
ζουν νομίσματα, δπως βεβαιώνει ό Ηρόδοτος, εκ μίγματος χρυσού και αρ
γύρου, δνομαζομένου τιλέκτρου. 'Οπωσδήποτε τά πρώτα νομίσματα εμφανί
ζονται σχεδόν ταυτοχρόνως εις τήν Αίγιναν καί τήν Λυδίαν καί ακτινοβολούν 
κατόπιν εις δλην τήν Ελλάδα.

«Σιγά σιγά ή νομισματική τέχνη τελειοποιείται. Μέ τήν γενίκευσιν δέ 
τής χρήσεως τής γραφής, προστίθεται εις τά νομίσματα ένα περίγραμμα εξη
γούν τήν προέλευσίν των. Πάντως πρέπει νά σημειώσωμεν δτι εις ελληνικόν, 
σύστημα, τ') παράστασις έχει πάντοτε μεγαλυτέραν σπουδαιότητα από τήν

-Η Έλληνικότης τής Θράκης 7

1) Ά ποσ τ ολ ί δ η  Μ. Θρακικά τ. I, Παυταλία κλπ,
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επιγραφήν. Αυτή πρωτίστους εμφαίνει τό άστυ ή την αρχήν πού κόβει νό
μισμα, διότι ή γραφή δεν είναι ακόμη αρκετά διαδεδομένη και τό νόμισμα 
πρέπει νά όμιλή στο μάτι των ανθρώπων τοϋ λαοϋ.

«Εις κάθε νόμισμα διακρίνομεν τήν κυρίαν όψιν, ή οποία φέρει γενι
κώς μίαν κεφαλήν θεότητος, και τήν αντίθετον ό'ψιν, τής οποίας ή συνθεσις 
είναι ποικιλωτάτη. Οί συχνότερον είκονιζόμενοι θεοί είναι ό Ζευς, ό 'Ηρακλής, 
ή Δημήτηρ, ή Άθηνά, ενίοτε ό ’Απόλλων ή ή ’Άρτεμις. Οί κεφαλές εΐκο- 
νίζονται σχεδόν πάντοτε εκ πλαγίου ‘).Έ ν τούτοις, εις τήν Θεσσαλίαν, εκόπη- 
σαν νομίσματα εΐκονίζοντα τήν Άρτέμιδα κατά πρόσωπον ’), μερικαί δέ πόλεις 
έμιμήθησαν αυτό τό παράδειγμα' αλλά οί κεφαλές αυτές έπρεπε νά είνΧα 
πολύ έκτυποι καί έφθείροντο γρήγορα, έτσι δέ τό νόμισμα έχανεν ένα μέρος 
τής αξίας του. Διά τοϋτο, από τής εποχής ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, έπα- 
νήλθον εις τήν άπεικόνισιν τής κατατομής. Ό ’Αλέξανδρος ύπήρξεν επίσης 
εκείνος, πού πρώτος εθεσεν επί τών νομισμάτων τήν εικόνα του, αλλά,, διά 
νά μή προσβάλη υπέρ τό δέον τά θρησκευτικά έθιμα, άπεικονίσθη στεφανω
μένος, μέ τήν λεοντήν καί τά χαρακτηριστικά τοΰ Ήρακλέους.

«Εις τήν αντίθετον δ'ψιν τών ελληνικών νομισμάτων είκονίζεται συχνά 
εν τών συμβόλων τοϋ επί τής κυρίας όψεως είκονιζομένου θεοΰ: εις τάς ’Αθή
νας, επί παραδείγματι, βλέπομεν τήν μορφήν τής ’Αθήνας καί τήν γλαύκα' 
εις τήν ’Ήλιδα τον Δία ή τήν "Ηραν καί τον θρυλικόν αετόν. "Αλλες πα
ραστάσεις τής αντιθέτου ό'ψεως άναφέρονται εις τούς θρύλους, εις τήν ιστο
ρίαν, εις τά φυσικά προϊόντα τής περιφερείας’ ενίοτε συνδυάζουν τά διαφο
ρετικά αυτά στοιχεία: εις τήν Κόρινθον, τά νομίσματα φέρουν κεφαλήν 
κρανοφόρου θεάς καί τον πτερωτόν Πήγασον τοΰ Κορινθίου ήρωος Βελλε- 
ρεφόντου. Ή  πόλις Μεταπόντιον κόπτει πάντοτε νομίσματα μέ τήν παρά- 
στασιν τοΰ στάχυος, συμβόλου τής Δήμητρας καί τής ευφορίας τοΰ τόπου. 
'Η αγελάδα πού θηλάζει τον μόσχον—παράστασις τήν οποίαν βλέπομεν επί 
τών νομισμάτων τοΰ Δυρραχίου ή τής Κέρκυρας—είναι τό κυριώτερον θρη
σκευτικόν έμβλημα τής ’Ανατολής, ενώ ταύτοχρόνως εκπροσωπεί ένα από τά 
πλούτη τής χώρας. Τέλος, ενίοτε άναπαριστώνται τά λεκτικά εμβλήματα τής 
πόλεως—ή Μήλος λ. χ. είκονίζεται διά μήλου, ή Ρόδος διά ρόδου κ λ.π.

«Τά πιό διαδεδομένα ελληνικά νομίσματα είναι ό στατήρ καί δ διπλοΰς 
στατήρ έκ χρυσοΰ—ενίοτε καί έξ αργύρου—ή αργυρά δραχμή μέ τά πολλα
πλάσιά της—δίδραχμον, τετράδραχμον, οκτάδραχμον, δεκάδραχμον—καί τάς 
υποδιαιρέσεις της. ’Αλλά εκείνο πού κατ’ άρχάς μά: φαίνεται αρκετά παρά
δοξον είναι οτι λείπουν σχεδόν πάντοτε οί ενδείξεις τής αξίας επί τών νομι
σμάτων αυτών, τά οποία διακρίνονται μόνον έκ τοΰ βάρους των. Μερικές 
πόλεις δμως προσφεύγουν εις ευφυείς συνδυασμούς. ’Επί τών βιωτικών νο-

1) <Κατά κρόταφον». 2) «Κατ’ ενώπιον».
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μισμάτων μισό άλογο, άγγεΐον, άσπ'ις σημαίνει τό ημισυ του νομίσματος επί 
τοΰ οποίου τά σύμβολα αυτά ε’ικονίζονται ολόκληρα. ’Επί των αργυρών νο
μισμάτων των Συρακουσών ό αριθμός τών ίππων τοΰ άρματος καθορίζει 
τον αριθμόν τών δραχμών.

«Γενικώς, τό ελληνικόν πνεύμα άρνεΤται νά θυσιάση τό ώραϊον εις τό 
ωφέλιμον, την καλλιτεχνικήν παράστασιν εις την ένδειξιν τής αγοραίας αξίας. 
Καί εις την νομισματικήν, όπως καί εις την λογοτεχνίαν ή την τέχνην, τ'] τε- 
λειότης θεωρείται αναγκαία. Οΐ κατατομές τάς οποίας βλέπομεν επί τών νο
μισμάτων αυτών υπενθυμίζουν τά αγνότερα αριστουργήματα, από τά όποια 
οί χαράκτες δεν διστάζουν νά εμπνευσθοΰν αμέσως. Εις τά νομίσματα τής 
"Ηλιδος ή μορφή τού Διός έχει αντιγραφή από τό ά'γαλμα τοΰ Φειδίου εις 
την ’Ολυμπίαν. Εις την τελευταίαν περίοδον τών ’Αθηναϊκών νομισμάτων, 
ή κεφαλή τής Παλλάδος ’Αθήνας είναι ή μίμησις τής κεφαλής τοΰ χρυσολε- 
φαντίνου αγάλματος τής θεάς, έργον επίσης τοΰ Φειδίου. ’Ίσην τελειότητα 
παρουσιάζουν οί μορφές άνδρών, γυναικών καί ζώων τής οπίσθιας οψεως.

«’Αλλά τά νομισματικά αριστουργήματα τής Ελλάδος είναι τά παμ- 
μεγέθη άργυρά δεκάδραχμα ή πεντηκοντάλιτρα τών Συρακουσών, κοπέντα 
επί τυραννίας τών δύο Διονυσίων υπό τών χαρακτών Έβενήτου καί Κί- 
μωνος. Τά μεγαλειώδη αυτά νομίσματα φέρουν επί τής μιας ό'ψεως τήν κε
φαλήν τής Άρεθούσης, πλαισιωμένην υπό τεσσάρων δελφίνων, καί επί τής 
άλλης τέθριππον άρμα έν καλπασμώ, τοΰ οποίου, ο ηνίοχος στεφανώνεται 
υπό τής νίκης. Ό Έβένητος μάς δείχνει τήν θεάν στεφανωμένην μέ στάχεις 
καί στολισμένην μέ κοσμήματα' ή ώμορφιά της είναι αγνή καί αυστηρά. Τό 
σχέδιον είναι υπέροχου τόλμης καί οί παραμικρές λεπτομέρειες τοΰ νομί
σματος έχουν έκτελεσθή μέ άπίστευτον λεπτότητα καί άκρίβειαν. "Οπως οί 
λαοί καί τά αγάλματα τής εποχής, τά νομίσματα αυτά είναι χάρμα τών 
οφθαλμών καί τοΰ πνεύματος, διότι μαρτυρούν τέχνην απολύτως τελείαν.

« ’Από τοΰ 5ου αίώνος π. X. τά ελληνικά νομίσματα διεδόθησαν εις 
τήν Ευρώπην καί τήν ’Ασίαν. Τά τετράδραχμα τών ’Αθηνών, οί στατήρες 
τής Ρόδου έπαιξαν ρόλον διεθνούς νομίσματος, υίοθετηθέντος υπό τών με- 
γαλεμπόρων καί τών τραπεζών.ΤΗλθε κατόπιν ή σειρά τών στατήρων Φιλίπ
που τοΰ Β', έπειτα δέ τών χρυσών καί αργυρών νομισμάτων τοΰ ’Αλεξάν
δρου, τά όποια οί βάρβαροι εμιμοΰντο αφειδώς.

«Διασπαρέντα είς τον κόσμον ολόκληρον, τά νομίσματα αυτά έφθασαν 
μέχρις ημών είς μεγάλον αριθμόν. Χάρις είς αυτά δυνάμεθα νά ςαναπλάσω- 
ιτεν τήν μυθολογίαν καί τήν ιστορίαν, δηλαδή αυτήν ταύτην τήν ζωήν τοΰ 
ελληνικού λαού, ό όποιος μάς άφήκε τόσους θησαυρούς καλλιτεχνικούς καί 
φιλολογικούς. Χειριζόμενοι μετά προφυλάϋεως τά κομματάκια αυτά γλυπτού 
μετάλλου, έννοοΰμεν καλλίτερον τήν δείνα λεπτομέρειαν τής ζωφόρου τοΰ 
Παρθενώνος, τήν γλώσσαν τής τάδε τραγωδίας τοΰ Σοφοκλέους καί θαυμά-
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ζομεν μέ μεγαλυτέραν θρησκευτικότητα τό ελληνικόν πνεύμα, τό όποιον 
εδωκε την σφραγίδα του εις τά πιο μικρά όπως και εις τά πιο μεγάλα αθά
νατα έργα του».

Οΐ τύποι των Θρακικών νομισμάτων είναι μέν συχνά επηρεασμένοι 
από τούς τύπους των αργυρών ρωμαϊκών δηναρίων—γιατί τό προνόμιο της 
κοπής αργυρών κράτησαν οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες — ή καί από τις θεότη
τες τής ’Ανατολής, άλλ’ αυτό πού κυριαρχεί στους τύπους είναι ή αρχαιότερη 
τοπική ελληνική παράδοση συχνά δέ τοπικών έργων τέχνης. Νομίσματα τέ
τοια στον Γ' αιώνα μ. X. κόβονται άφθονα στις Ελληνικές πόλεις τής Θρά
κης και Κάτω Μοισίας, πού δεν έκοβαν συνήθως μαζί όλες, γιατί καθώς κα
νόνιζε ή ανώτατη ρωμαϊκή διοίκηση, έπρεπε νάποφεύγεται ό- πληθωρισμός, 
είχαν δμως τέχνη. Ή  δέ τέχνη δείχνει άκμή κα ί  τεχνοζοοη ία  πού δέν είναι 
ρωμαϊκή, αλλά μ ιά  συνέχε ια  χής 'Ελλην ικής  ').

“Οσα είπαμε γιά τά νομίσματα δέν αποδείχνουν τίποτε άλλο παρά τήν 
Ελληνικότητα τής χτυρας καί στή Ρωμαιοκρατία ακόμη, πού έπεχείρησε νά 
έκρωμαΐση τή Θράκη, τόσο φανατικά, τόσο μεθοδικά καί δέν τό επέτυχε. 
"Ωστε τά νομίσματα αποτελούν ένα από τά σπουδαιότερα τεκμήρια τής Έλ- 
ληνικότητος τής Θράκης.

’Ε π& γραφές κ ; ’ ά,νάγλυτρα. ’Αλλά καί οΐ Ελληνικές αναρίθμητες 
επιγραφές καί τάνάγλυφα, πού ξεθαύονται κάθε τόσο πιο βαθειά καί στά 
πιο βορεινά μέρει τής Θράκης, γύρω στή Σόφια λ. χ. καί τή Φιλιππούπολη 
κι’ άλλου, καί παριστάνουν τον ’Απόλλωνα, τί άλλο μαρτυρούν καί βεβαιώ
νουν παρά τήν Ελληνικότητα τής χώρας ; Πλημμύρισαν τά μουσεία τής 
Βουλγαρίας από τά Ελληνικά αυτά τεκμήρια καί οΐ μελετητές πού εξηγούν 
καί ερμηνεύουν τής επιγραφές κάθε μέρα μάς προσκομίζουν καινούργια δε
δομένα γιά τό αυτό συμπέρασμα :

Οΐ ξένοι καί δικοί μας αρχαιολόγοι πού μελετούν τή Θρακική ιστο
ρία καί στηρίζονται στά αρχαιολογικά ευρήματα, χωρίς δισταγμό εκφράζον
ται γιά τον διαδεδομένο ελληνικό πολιτισμό στή Θράκη, καί στά πιο άπόμα- 
κρά της μέρη, αλλά καί τήν έπ ικοάτηση  τής Ελληνικής γλώσσας ’). “Οτι ή

1) Ανακοίνωση τής κ. Ειρήνης Βαρούχα—Χριστοδουλοπούλου,
2) Επιγραφές μάς βεβαιώνουν λ. χ. πώς οί Βησσοί (Βησσαπάρα—Τατάρ— 

Παζαρτζίκ) μιλούσαν κεγραφαν 'Ελληνιστί καί πολιτεύονταν σάν "Ελληνες κέκαμναν 
κι αγώνες. (Dumont—Homolle).

«'Επιγραφή Μονής, γράψει ό Μ.’Αποστολίδης (σ. δ 18 —· 19 Άρχεΐο Θρ. Θησ. 
τ. Β\) άπετοιχίσθη από τούς Βουλγάρους όπως προφανώς τεθή έν τή άέσει της 
άλλη Βουλγαρική, ευτυχώς φυλάσσεται εις τό σκευοψυλάκειον (Άρχ. Θρ. τ. 3 ' σ. 30 
—32). «Ή υποβολή δέ Βουλγαρικών επιγραφών εις τάς καταληψθείσας εκκλησίας 
είναι συνήθης. Πάσαι σχεδόν αί επί τών εικόνων και τοιχογραφιών ’Ελληνικοί έπι- 
γραφαί μηδ’ αυτών τών κτιτορικών εξαιρούμενων, άντικατεστάθηκαν μέ Βουλγαρι
κός. (Άρχ. Θρ. τ. Β' σ. 39).
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θοάκη ε ϊχεν όλότελα έ ξελλην ισ θ  η  φαίνεται κι από την πολίτικη πρόθεση 
του μεγάλου Περικλή. 'Όταν σκέφτηκε να συγκαλέση σέ συνέδριο όλους τού; 
"Ελληνες 'Ασίας και Ευρώπης, για μια ενοποίηση τοϋ ελληνισμού, έστειλε 
πέντε ανδρες στη Θράκη από εϊκοσι πέντε, για νά διαδώσουν την ιδέα του. 
Κιαύτό τον πολιτισμό, πού τον ξεπέρασε ή εποχή τού Φιλίππου, τού Μενά- 
/ου ’Αλεξάνδρου καί των διαδόχων του, οι ιστορικοί τον θεωρούν ενα η ε - 
οίτοανο μαρτύρ ιο  τον έθν ι κ ο ϋ  χαρακτήρα της Θράκης, πού δέ μπόρεσε 
νάλλά’Ξει ή ρωμαϊκή κατάχτηση ουσιαστικά· Ή  ρωμαϊκή προσπάθεια νά 
έκοωμαίσει τή Θράκη, μάλλον συνετέλεσε νά εισχωρήσει πιο βαθειά ή ελ
ληνική γλώσσα καί στά πιο μεσόγεια τής χώρας μέ τούς μεγάλους δρόμους 
καί λεωφόρους, πού ανοίχτηκαν από τούς Ρωμαίους. Στήν εποχή αυτή ση
μειώνει κανείς στις Θρακικές πόλεις επιφανείς ανδρες, όπως ό Δημόκριτος 
από τ' ’Άβδηρα, ό Πρωταγόρας, ό Έκαταΐος, ό Άνάζαρχος φιλόσοφοι, ό 
Λιοκλείδης μηχανικός καί τόσοι άλλοι διάσημοι επιστήμονες, πού εκπροσω
πούσαν τήν ‘Ελληνική επιστήμη καί τέχνη ακόμη, όπως ό γλύπτης Παιώ- 
νιο:· Καί ή επίδραση Θρακών καί Ελλήνων καταδείχνεται αμοιβαία, αν 
καί οϊ Θράκες δεν συγχωνεύτηκαν αμέσως μέ τούς "Ελληνες, άλλά διεφύλα- 
Έαν τήν εθν ικ ό τητά  τονς  επί μακρόν καί σέ πολλά μέρη καί τήν αυτονο 
μ ία τους. Καί ή συγγένεια αυτή καί ή ομοφυλία τονς αποδείχνεται, όχι 
μόνο ιστορικά, άλλά καί μέ τήν σύγκρ ιση  των γλωσσών  καί μέ τ α ρχα ι ο 
λογικά μνημε ία ,  τά η θ η  κ έ θ ι μ α  καί μέ τήν κο ινή θρησκ ε ία .  "Οπως 
φαίνεται οτι δέν είναι μύθοι καί οί παραδόσεις τών Ελλήνων γιά τούς φι- 
λόμονσονς αρχαίους Θράκες, πού στηρίζονται στήν ιστορική αλήθεια, καθώς 
μαρτυρεΐται τούτο τουλάχιστον από αρχαιολογικά μνημεία. Στήν περιφέρεια 
τής Φιλιππουπόλεως καί τής αρχαίας Βερόης βρέθηκαν μαρμάρινα ειδώλια, 
πού μοιάζουν καταπληχτικά μέ τού Κυκλαδικού πολιτισμού, τσεκούρια αμφί
στομα στή Βησσαπάρα, τάφοι μυκηναϊκοί στις Σαράντα Εκκλησίες, ξίφη 
όρειχάλκινα στον Αίμο, χρυσά διαδήματα στήν κοιλάδα τού "Εβρου, πού 
μοιάζουν καταπληχτικά μέ τά μυκηναϊκά. "Ολ3 αυτά καταδείχνουν τήν αμοι
βαία επίδραση τών Θρακών καί τών Ελλήνων. "Ωστε οί αρχαιολογικές 
έρευνες μάς διαφωτίζουν λαμπρά γιά τήν αφομοίωση τής Θράκης.

Ή  γλώ σ σ α  τώ ν  θ ρ α κ ώ ν  ‘) . Οί Θράκες είχαν γλώσσα δική τους, 
μά ή γλώσσα τους δέ γράφονταν, όπως δέ γράφονταν καί ή γλώσσα νά πούμε 
τών Βουργάρων πριν γίνουν Χριστιανοί καί πριν οΐ "Ελληνες Θεσσαλονικεϊς 
ό Κύριλλος καί ό Μεθόδιος τούς δεόσουν τύ σλαβικό αλφάβητο.

Ή  Θρακική γλώσσα μελετήθηκε βέβαια από πολλούς, άλλά πολύ λίγο 
οί γλωσσολόγοι μπόρεσαν νά προαγάγουν τή σπουδή της μολες τις κουρά* 
στικές προσπάθειες, γιατί λείπουν τά φιλολογικά κείμενα πού χρειάζονται

1) Id .  ' Λ π ο ο τ ο λ ί δ ο ν , Μελετήματα Θρακικά, χόμ. Α', Κ· Κ ο υ ρ τ ί δ ο ν ,  Ιστο
ρία τόμ. Α', σελ. 275 κέ|.
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για μια τέτοια δουλειά. Κείνο που εξακριβώνεται από τις προσπάθειες αυ
τές είναι, ότι ώς τα Μεκεδονικά χρόνια οΐ Θράκες διετήρησαν τό γλωσσικό 
τους ιδίωμα και δτι ο γλωσσικός έξελληνισμός άρχισε από τά Μακεδονικά 
χρονιά και τελείωσε λίγο πριν αρχίσει ή Βυζαντινή εποχή. ”Αν τούς έλεγαν 
βαρβάρους  κατά τό ελληνικό έθιμο, αυτό συνέβαινε ό'χι γιατί μιλούσαν άλλη 
γλώσσα , αλλά γιατί την Ελληνική γλώσσα τήν πρόφερναν «δυσεκφόρως, 
σχληρώς και τραχέως». (Όμ. Ίλ. Δ', 436).

Οί Θράκες και οί "Έλληνες λένε οτι στους ομηρικούς χρόνους συνεν
νοούνταν γλωσσικώς έχοντας μιά διαλεκτική διαφορά αναμεταξύ τους3), πού 
την είχαν καί τά Ελληνικά φύλα καί στήν κλασσική εποχή. "Αργότερα ή 
γλωσσική αυτή διαφορά μεγάλωσε  καί κατάντησε αδύνατη ή συνεννόησή 
τους γιά τον άπλούστατο λόγο δτι ή Θρακική γλώσσα παρέμεινε τυπ ική ,  
εντελούς άτεχνη κ ι  ανεπεξέργαστη,  πρωτόγονη  στή μορφή καί στούς τύ
πους της. "Ολα αυτά δμως δεν στηρίζονται πουθενά καί δεν είναι πειστικά. 
Βέβαιο είναι δτι ή Θρακική γλώσσα είναι θυγατέρα τής παλαιάς Τνδοευρω- 
παϊκής, δπως και ή Ελληνική καί ή Ιλλυρική καί ή. Σλαβική χτλ. Ή  σχέση 
επομένως τής Θρακιχής καί τής Ελληνικής γλώσσας είναι ανάλογη μέ τή 
σχέση τής παλαιάς Θρακιχής φυλής καί τής Ελληνικής φυλής. Δυστυχώς δεν 
διεσώθηκαν μνημεία λόγου τής Θρακιχής γλώσσας. ’Από τήν Ελληνική 
έχουμε άφθαστα σέ μορφή καί κάλλος παντός είδους φιλολογικά έργα, γιατί 
ή Ελληνική εξελίχτηκε καί διαπλάστηκε σέ πλουσιώτερους τύπους καί ποι
κιλία άφθαστη τής μορφής, σέ δύναμη έντονη εκφράσεως καί διατυπώσεως, 
σέ κάλλος καί πλαστικότητα, δσον καμμιά άλλη γλώσσα. Αυτό πού είπαμε 
παραπάνω γιά τούς Βουργάρους δτι ή γλώσσα τους δέ γράφονταν τό μαρ
τυρούν επίσημες επιγραφές τών Βουργάρων ηγεμόνων Ώμορτάγ, Μαλαμήρ, 
Πρεσνιάν, πού δλες ήταν Ελληνικές καί μάλιστα σάπλή ελληνική γλώσσα, 
δπως τήν μιλούσαν στή Μοισία, χιδχι στή γλώσσα τών συγχρόνων τους λο
γιών. ’Ανάγκη λοιπόν νά δεχτούμε δτι δ πολύς Θρακικός πληθυσμός έπαιρνε 
σιγά σιγά τήν ελληνική γλώσσα, ώς πού έγινε τέλεια δίγλωσση καί μέσα σ’ 
αιώνες έχασε τή δική του γλώσσα καί εξελληνίστηκε ολότελα.’Έτσι άντιχατα- 
στάθηκε ή Θρακική γλώσσα από τήν Ελληνική, πού μπήκε στή Θράκη μαζί 
μέ τον ελληνικό πολιτισμό. Ό Ξενοφώντας, πού πέρασε από τή Θράκη, λέ
γει πώς δ Σεύθης, ό βασιλιάς της, καταλάβαινε τά Ελληνικά. Τά λιγόξαιρε, 
λέγει, από τούς "Ελληνες πού τόν περιστοίχιζαν σάν αύλικοί, στρατηγοί κι" 
απεσταλμένοι. «Συνίει δέ καί αυτός ελληνιστί πλεΐστα». Καί δ ηνίοχός του 
«ήπίστατο ελληνίζειν», δηλαδή έγνώριζε όπωσδήποτε ελληνικά. (Ξεν. Άνάβ. 
Ζ, 2, 3). Τό ίδιο αργότερα έγινε στή Θράκη καί μέ τούς Βουργάρους πού οΐ 
ηγεμόνες τους μιλούσαν κέγραφαν ελληνικά, όπως καί μέ τούς Τούρκους,

2) Ξενοφώντος Άναβ. Ζ, 2, 8.
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όταν πήραν την Πόλη. Κιαύτό γιατί είχαν σχέσεις μέ to Βυζάντιο, έπαιρναν 
βασιλοπούλες τού Βυζαντίου κιάνατρέφονταν εκεί, δπως ό Τσάρος Συμεών. 
"Ετσι βλέπουμε δτι οΐ Θράκες τότε, δηλαδή στον Δ' αιώνα, «ήλλήνιζον», 
ήτοι κάτω από την επίδραση τού ανώτερου ελληνικού πολιτισμού μάθαιναν 
και μιλούσαν τά Ελληνικά, πού μπορούμε νά πούμε δτι ήταν καί γλώσσα 
ιής τότε διπλωματίας.

Ή  διάδοση τής ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό άρχισε στον καιρό 
τού Φιλίππου τού Άμύντου μέ τις στρατιωτικές κ’ εμπορικές αποικίες του, 
δυνάμωσε  στον καιρό τής Μακεδονοκρατίας μέ τούς άποίκους, .ώστε τον Γ' 
π. X. αιώνα, δπως φαίνεται από μερικές επιγραφές, οΐ Θράκες μιλούσαν 
κέγραφαν Ελληνικά. "Ωστε:

α) Ή  γλώσσα τών Θρακών ανήκει στον ΐνδογερμανικό. γλωσσικό 
κορμό, δπως καί ή Ελληνική, ή Ιλλυρική κλπ. καί κατά τούτο είναι συγ
γενική μέ τήν παλαιότατη ελληνική γλώσσα. Ή  Θρακική διακρίνεται στήν 
καθ’ αυτό Θρακική καί στή Φρυγική τής Μ. 'Ασίας.

β) Οΐ Θράκες, σαν βάρβαροι κιάπολίτιστοι, μή έχοντας φιλολογία εκτός 
από μερικά θούρια καί τραγούδια τού τραπεζιού, δεν είχαν κιάνάγκη νά γρά
ψουν. Θρακική ά'ρα γραφτή γλώσσα δέν υπάρχει, γιατί δέν τήν μνημονεύουν 
οΐ αρχαίοι "Ελληνες καί Ρωμαίοι. Οΐ γλωσσικές γενικά συνθήκες τής Θρακι- 
κής γλώσσας κρίνονται από δνόματα τόπων και προσώπων, από λέξεις κιάπό 
επιγραφές, πού δέ διασαφίστηκαν ακόμα, μέ Ιλληνικά αλφάβητα. Τά γλωσ
σικά μνημεία τους πού σώθηκαν είναι λίγες λέξεις, πού μνημονεύονται από 
"Έλληνες συγγραφείς καί λεξικογράφους ώς ιδιωματικές καί είναι δνόματα 
ανθρώπων, φύλων, τόπων, πόλεων καί μάς παραδόθηκαν μέ τις επιγραφές.

γ) Ή  Θρακική άρα γλώσσα έγινε κυρίως γνωστή από τά γεωγραφικά 
καί τά κύρια δνόματα καί τις λέξεις, πού περισώθηκαν στούς αρχαίους συγ
γράφεις καί προ πάντων στο λεξικογράφο Ησύχιο. Στο ζήτημα αυτό εκτός 
από τό λεξικογράφο Ησύχιο καί τον Στέφ. Βυζάντιο, σπουδαιότατη σημα
σία έχουν οΐ διάφορες έγγλυφες επιγραφές πού βρέθηκαν στή βόρειο Θράκη, 
δπου διατηρήθηκαν πολλά κύρια Θρακικά δνόματα καί τοπωνύμια διαφόρου 
εποχής, ακόμα καί Ρωμαϊκής, όπως τό δνομα Δισκοδουροτήρης. Τέτοιος 
είναι καί ό χρυσοϋς  δακτύλ ιος  τοϋ Έζέροβο  (χωριού ανάμεσα Χασκόβου 
καί Φιλιππουπόλεως) πού βρέθηκε στά 1912 σέ αρχαιότατο τάφο μέσα μέ 
τήν χαραγμένη θρακική επιγραφή μέλληνικούς χαρακτήρες άραδιασμένους τον 
ενα κοντά στον άλλο, χωρίς νάναι ξεχωρισμένοι σέ λέξεις ’)· Ή  επιγραφή 
κίνησε τό ενδιαφέρον τών σοφών γλωσσολόγων, ιστορικών καί αρχαιολόγων 
διαφόρων εθνών. ’Άλλοι τήν χαραχτήρισαν ώς γραμμένη στήν Ελληνική,

1) Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Η' Άποστ ολ ί δ ου  Μ., Κ. Κου ρ τ ί δ ου ,  ‘Ιστορία Θράκης τ. 
Α' κεψ. 8 σ. 27S—279 καί Μ . Ά η ο α χ ο λ ί δ ο υ , Θρακικά Γ’ 72—83 καί Δ' τ . , σ .  71 κέξ.
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άλλοι δέ οχή Θρακ ική , πού  άποτελε ί  κ α ί  zb πρώτο  δως χώρα μ νημε ί ο  
γραμμένο μέλλην ικούς  Ιωνικούς χαραχζήρες .  Μέ την επιγραφή κατέγινε 
και δ μακαρίτης Μυρτίλος ’ Αποστολίδης, συμπεραίνοντας δτι είναι συντε
ταγμένη Ελληνικά, όπως και οΐ Βούργαροι φιλόλογοι Detschew και Be- 
chewliew επικρίνοντας τον ‘).

'Εδώ αναφέρουμε καί τη γνώμη του αρχαιολόγου Φίλωφ, Βουλγάρου 
σοφοϋ, πού φρονεί για την επιγραφή δτι δεν είναι ορθό νά ζητήσουμε ξε
χωριστή καθαρή ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό τής Θράκης και τούς Θρά
κες στα χρόνια κείνα (δ αίω. π.χ ) καθόσον πριν διαδοθή ή κοινή Ελληνική 
γλώσσα στήν πλειονότητα τοϋ Θρακικοϋ πληθυσμού, δπως καί δ έλλην. πο
λιτισμός, οί Θράκες είχαν μάθει τότε τήν ελληνική γλώσσα μέ τό συγχρονι
σμό τους μέ τούς “Ελληνες άποίκους καί τήν συναλλαγή μέ τούς εμπόρους, 
πού διέτρεχαν τή χώρα τους προερχόμενοι από τις πολυάριθμε; Ελληνικές 
αποικίες καί από τις αγορές στο Αίγαΐο καί τον Εύξεινο. Οί Θράκες δέν 
είχαν δικό τους αλφάβητο. Γιαύτό σδλα τους τά νομίσματα καί τις επιγρα
φές μεταχειρίζονταν τό Ελληνικό αλφάβητο. Είχαν  όμως γλώαβα δ ική  
χονς, δπως αποδε ί χνετα ι  άπο χά λίγα γ λωοο ικά  μ νημ ε ία  κα ί  λ ε ίψ ανα .

δ) “Οταν άπο τά Μακεδονικά χρόνια άρχισεν δ έξελληνισμύς τών 
Θρακών, — ώς τότε οί Θράκες διετήρησαν τή γλώσσά τους αδιάπλαστη καί 
αδιαμόρφωτη γραμματολογικά—μέ τήν ακατάσχετη διάδοση τοϋ Ελληνικού 
πολιτισμού, άρχισε κ’ ή γλώσσα τους νά ύποχωρή λίγο-λίγο στήν ‘Ελληνική, 
ώστε στον καιρό τής Ρωμαιοκρατίας μιλιούνταν καί γράφονταν από τούς 
Θράκες ή Ελληνική καί μάλιστα στις επίσημες σχέσεις, δπως στον καιρό τών 
πρώτων Σουλτάνων στήν Πόλη, πού έχουμε άπειρα παραδείγματα.

ε) Στον καιρό τών Βυζαντινών, πού ή Θράκη υπήρχε μόνο ώς γεω
γραφική καί διοικητική έννοια, γιατί οί Θράκες είχαν συγχωνευτή πλέον μέ 
τούς “Ελληνες (Ρωμαίοι, Ρωμιοί, Γραικοί), γλώσσα στή χώρα έμεινε ή 
‘Ελληνική σδλη τήν αυτοκρατορία. Αυτό έγινε καί στή Μοισία, πέρα από 
τον Αίμο κϋστερα από τήν εγκατάσταση Σλάβων καί τήν κατάκτησή της από 
τούς Βουργάρους, έως δτου έκχριστιανίσθηκαν, δπως τό μαρτυρούν, καθώς 
είπα παραπάνω, . επιγραφές ηγεμόνων τους, πού δέν ήταν καί χριστιανοί 
(Ώμουρτάγ, Μαλαμήρ, Πρεσνιάν).

στ) "Από τον καιρό πού Σλάβοι εγκαταστάθηκαν δώθε από τον Αίμο 
στή Θράκη, άφότου μάλιστα κατέβηκαν οΐ Βλαχοβούργαροι από τον Αίμο, 
(10ος αιώνας) εκτοπίστηκε στήν Τουρκοκρατία ή Ελληνική σιγά σιγά έκτος 
από τις πόλεις καί μερικές περιοχές.

ζ) Άπό τήν Τουρκική κυριαρχία, παντού, στή Θράκη διαδόθηκε ή

1) Βλέπε καί Μ. Ά π οσ το λ ί δ ο ν ,  απάντηση είς Bechewliew. Έκδ. Plowdiw, 
1930, «Pak za nadpissa varkow pristena ot selo Ezerovo».
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'Γουόκική ώς επίσημη γλώσσα του κράτους και όργανο κάθε κοινωνικής και 
πολιτικής συναλλαγής.

η) Σήμερα στη Βόρειο Θράκη επικρατεί ή· Βουλγαρική μέ τον έκτο- 
πισμό των Ελλήνων, στην ’Ανατολική Θράκη ή Τουρκική για τον ίδιο λόγο 
και στή Δυτική Θράκη ή Ελληνική.

Αυτά διδάσκει συνοπτικά ή μελέτη κ’έ'ρευνα τής θρακικής γλώσσας. 
Ο ί Ο ρα χες π ρ ο π ύ ρ γ ιο  τ-ής Β οζΛ γτςνή ς Α ,ύτοχρα-το- 

ρ ία ς -  Στον τρίτον αιώνα μ. X. οί Θράκες ώς “Ελληνες και Χριστιανοί 
αποτελούν πλέον τον κορμό χοϋ Β υ ζα ν τ ι ν ό ν  Κόάτονς .  ’Από τον Αίμο εως 
τό Αιγαίο πυκνοκατοικημένη ή Ελληνική πλέον Θ$άκη προασπίζει τήν 
Κωνσταντινούπολη. Έκεΐ συγκρούονται οί βάρβαροι λαοί προς τούς Βυζαν
τινούς. Είναι ή Θράκη τό σταυροδρόμι τής ’Ανατολής και Δΰσεως. ’Εκεί 
χύνονται σά χείμαρροι οί εχθροί τής αυτοκρατορίας, εκεί εκτυλίσσονται τά 
δραματικώτερα γεγονότα τής συγκρούσεως αυτής τών λαών. Ή  Θράκη ερη
μώνεται χιλιάδες φορές καί οί Θράκες άποδεκατίζονται, αλλά δέν παύει ή 
χώρα αυτή νά είναι τό Ελληνικό προπύργιο τής αυτοκρατορίας εναντίον 
κυρίως τών Σλάβων καί Βουργάρων, πού περνώντας τον Αίμο, πότε νικούν 
καί πότε ήττώνται, πότε φθάνουν ώς τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
πότε άποσύρονται ήττημένοι πέραν τού Αίμου. Οί επιδρομές τους αποτελούν 
τις αμαυρότερες σελίδες τής εποχής τού Βυζαντίου καί τά πιό αιματόβρεχτα 
γεγονότα τής ιστορίας. Στήν εποχή τού Νικηφόρου, πού στις διόδους τού 
Αίμου ύπέστη πανωλεθρία, οί Βούργαροι ξανάρχισαν τις επιδρομές τους καί 
«κατίσχυσαν Θράκης καί Μακεδονίας» κι' ό κόσμος έφευγε προς τά κάτω 
«μηδενός διώκοντος», όπως λέγει ό χρονογράφος Θεοφάνης. Σαύτό τό χωρίο 
στηρίζοντας οί Βούργαροι ιστορικοί Ζλατάρσκυ κιολοι οί νεώτεροί του τις 
προσπάθειές τους, σχηματίζουν τόν Ιστορικό χάρτη της Βουλγαρ ίας  τοϋ 
Θ' αίώνος,  απλώνοντας τά δριά τους στο πιό μεγάλο μέρος τής Θράκης καί 
Μακεδονίας. Ή  Φιλιππούπολη, αν καί πέντε φορές έπεσε στά χέρια τών 
Βουργάρων (στά 1199, στά 1205, στά 1235, 1332 καί στά 1344—1363 γιά 
20 χρόνια), κράτησε σάν προπύργιο τής Βορειοδυτικής Θράκης καί ή κυ
ριαρχία τους υπήρξε πολύ περιωρισμένη. ”Αν ό Κρούμος, ό φοβερός αυτός 
σφαγέας, πήρε τήν Άδριανούπολη, σέ λίγο τήν έχασε, γιατί δ Λέων δ Ε' 
κατενίκησε τούς Βουργάρους καί τόν απαίσιο Κρούμο.Ό διάδοχός του ειρή- 
νεψε κάνοντας συνθήκες γιά τριάντα χρόνια καί χάραξαν οί αντίπαλοι όρο- 
θετική γραμμή ανάμεσα τους. Τότε έγινε ή μεγάλη τάφρος σέ 110 χλμ. μή
κος, πού σημειώνεται στούς γεωγραφικούς χάρτες μέ τό'νομα Έρκεσία ’)■

1) Έρκεσία τάφρος (τόμ. Η' σ. 75) = μεγάλη τάφρος ή σούδα (sudas=ax0- 
λοψ), έρκεσία=έρκεσίν—έρκεσίμ=τάφρος 100—110 χιλιομ. σημειώνεται καί στούς 
γεωγραφικούς χάρτες. ’Αρχίζει δυτικώς τής λίμνης Μάνδρας άπό τό Γιακισλή (Δε- 
βελτός), διευθύνεται δυσμικά ώς τό Ρωσόκαστρο, κάμπτει νοτιοδυτικά πρός τόν
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Αυτή ή τάφρος ίσως και σήμερα θά μπορούσε νάποτελέση δριο στις εδαφι
κές σχέσεις μας μέ τούς Βουργάρους καί την εδαφική κατανομή τής Βορείου 
Θράκης (δπως δ χάρτης Δάνωφ, Σόφια 1922). Αυτό έγινε στον ένατον αιώνα 
μ. X. Αυτός ό Συμεών, πού άνατράφηκε μέσα στή Βυζαντινή αυλή, μέ τον 
θάνατο τοϋ Δέοντος Ε' ρίχτηκε στή Θράκη και νικώντας στο Βουλγαρόφυγο 
τούς Βυζαντινούς και στήν Άγχίαλο, ερήμωσε τή χώρα. Είναι δ τσάρος των 
Βουργάρων πού ζήτησε νάνακηρυχθή αύτοκράτορας τού Βυζαντίου. ’ Αν πραγ
ματοποιούνταν ή απαίτησή του, ό'χι μόνο θά κατέπαυαν οι φοβεροί αγώνες 
του κατά τοΰ Βυζαντίου, άλλ’ ’ίσως ήθελαν έξελληνισθή οί Βοΰργαροι. Μά δ 
Τσιμισκής, στον δέκατον αιώνα, στά 970, στήν Άρκαδιούπολη νικώντας τούς 
Ρώσους, πού κατέβηκαν κατακτώντας τούς Βουργάρους, τούς έδιωξε και ξα- 
νάφερε έποικους Παυλικιάνους ‘) στή Φιλιππούπολη, πού υπάρχουν ώς τά 
σήμερα σαν μιά δάση ώς 20 χιλ. έκβουλγαρισμένοι μεν στή γλώσσα, καθο
λικοί δμως καί μισοβούργαροι. "0 Βασίλειος δ Β' κατέλυσε τό βουργαρικό 
βασίλειο κέκαμε τούς Βουργάρους υπηκόους τής αυτοκρατορίας (1019) καί 
βόρειο σύνορο ώρισε πάλι τον Αίμο, πού κράτησε ώς τούς Κομνηνούς καί 
"Αγγέλους (1081 —1204). Οί Βούργαροι δσα μέρη πήραν καί τά κράτησαν, 
τά ώνόμασαν Ζαγορά  (πέρ’ από τον Αίμο δηλαδή).

Ή  δλη τους κυριαρχία στή βορειοανατολική Θράκη βάσταξε στο 
πρώτο τους βασίλειο 150 χρόνια περίπου. Στο δεύτερο στή βορειοδυτική 
άλλα τόσα. Δηλαδή τό δλο 300 χρόνια τοΰ μεσαιωνικού τους βίου μέσα στήν 
Ελληνική Χερσόνησο. ‘Η ζώνη κάτω άπό τον Αίμο μέ τή λ ο ι π ή  Θράκη  
άνήκε  στήν Ε λ λ η ν ι κ ή  αυτοκρατορ ία  ώς την κα τάλυσή  της, δηλαδή στή 
Ρωμαν ία  (δώθε από τον Αίμο), δπως τήν έλεγαν τό μεσαίωνα οί “Ελληνες, 
Σλάβοι, "Αραβες, Ιταλοί, ενώ ή Βουργαρία λεγότανε Ζαγορά  (πέρ’ άπό τον 
Αίμο). Καί συμπεραίνουμε δτι ή κ υ ρ ια ρχ ία  των ‘Ελλήνων Βυζαντ ι νών  
στή Θράκη κράτησε  π αραπά νω  από χ ί λ ι α  χρόν ια  (από τό 395—1453) 
καί ή α νάμνηση  τής όλης Θράκης ώς χώρας 'Ελληνικής δεν έσβησε  
στους μεταγενέστερους Βυζαντ ινούς  χρονογράφους  ώς τά σήμερα  3).

Κ ι  άρχ ίζ ε ι  τώρα ή Τουρκοκρατ ία  στη Θράκη πού παραμένει σκο
τεινή κι’ άνερεύνητη. Σπουδαιότερες πηγές τής εποχής αυτής είναι τά β υ 
ζαντ ινά μοναστήρ ια ,  οί περ ιηγητές , οί τάφο ι ,  οί συντεχνίες ,  δηλαδή τά 
έσνάφ ια ,  οί κώδικες,  τά Τουρκικά άρχε ϊα ,  τά τ οπωνύμ ια  κ.λ.π.

Μ ο ναστή ρ ί,χ  Β υ ζ * ν τ ς ν ά  Β ο ρ ε ίο υ  Ο ρ ά κ η ς . Τής μακράς 
αυτής περιόδου έχουμε εκτός από άλλες αναρίθμητες πηγές καί τά περιφανή

Τόντζον, φθάνει ώς τόν Έβρο (μέσα από πεδία άδενδρα καί καλλιεργούμενα, 
γιαύτό καί ισοπεδωμένη) άφίνει τούς Μηλεώνες όχι μακρυά άπό τόν Τύρνοβο, βά
θος δ βήματα. Τό πρόχωμα έχει ύψος άνδρός. Είναι έργο Βουργάρικο.

1) ' Αποατολ ί δο ν  ϋί.'Η Φιλιππούπολις τόν ΙΗ' αιώνα. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Β'.
2) Ίδιου Άρχ. Θρ. θησ. τ. Η'. Ρωμανία—Ζαγορά καί τά τής Θράκης όρια.
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μνημεία τής λαμττρότητος τον  'Ελλην ισμόν  τά περίφημα μοναστήρ ια  
τού Εύξείνου Πόντου καί τής Ροδόπης, ιδρύματα αιώνια, μέ ιστορία άξιο* 
μνημόνευτη, γιατί όλοι γνωρίζουμε τη σημασία των μοναστηρίων ως προ
πυργίων κατά των επιδρομών στη Θράκη. Τά μοναστήρια αυτά όλα έγιναν 
τής επιστήμης σπουδή καί μελέτη καί έρευνα, γιατί περιείχαν θησαυρούς 
πνευματικούς καί κειμήλια αξιόλογα. Διάσημα παραμένουν τά μοναστήρια 
τής Θεοτόκου στη Σωζούπολη καί του Μπατσκόβου προ παντός στη Ροδόπη 
πάνω, πού τόσα γράφηκαν γιαύτό από ξένους καί δικούς μας καί Βουργά- 
ρους καί πού τό τυπικό τής ΐδρύσεώς του σωσμένο πολλούς αιώνες, μετα- 
φράσθηκε καί έκδόθηκε καί Γαλλιστί από τον Luis Petit καί χύθηκε ποτάμι 
μελάνης γιά νά ΐστορηθή ως μοναστήρι Ελληνικό από αιώνες. “Ολα αυτά 
τά μοναστήρια, 11 τον αριθμό, έχουν διαρπαγή από τούς γείτονές μας καί 
ολοκληρωτικά τέλος στο 1906. Κι’ δχι μόνο αυτό, άλλ’ αλλοιώθηκαν καί τά 
μνημεία τους καί οΐ κτιτορικές πλάκες τους ακόμα, γιά νά μη προδίνεται καί 
λάμπει ή Έλληνικότης τους ι).

Π ερςηγ-η τές. Οΐ περιηγητές αποτελούν μια τάξη ανθρώπων, πού 
μέ την ιδιότητά τους την ξένη, μπορούσαν νά περάσουν μέσ’ από τή Θράκη 
ταξιδεύοντας ώς επίσημοι ξένοι ανενόχλητα, είτε κατεβαίνοντας είτε έπιστρέ- 
φοντας από την Πόλη καί νά παραμείνουν σέ πόλεις καί χωριά καί νά επι- 
σκεφθούν τά μνημεία τού τόπου, πού σώζονταν έως τότε.

Τέτοιοι περιηγητές είναι πάμπολλοι καί πάμπολλα βιβλία σώζονται μέ 
τις περιηγήσεις των. Στά δύο περιοδικά «Θρακικά» καί «Άρχεΐον Θράκης», 
δημοσιέψαμε τέτοιες περιγραφές αξιόλογες, γιατί προέρχονται από αξιόλογους 
ταξιδιώτες, πού ταξίδευαν επίσημα ώς ακόλουθοι πρεσβειών. Είναι τά μαύρα 
χρόνια τής δουλείας καί μάλιστα τού ΙΤ\ ΙΖ', ΙΗ ', αιώνα, πού ό Έλληνι- 
νισμός περνούσε τόσο δύσκολα. Περιηγητές ’Άγγλοι, Σουηδοί, Γάλλοι, Αυ
στριακοί καί Έλληνες ακόμα, πηγαίνοντας στην Κωνστ)πολη σημείωναν τί 
έβλεπαν στο πέρασμά τους, αλλά καί τις εντυπώσεις τους. Μέσα από τό λίγο

1) Βλέπε γιά μοναστήρια: Ά ποσ τ ο λ ί δ ο υ  Μ., Μονή Θεοτόκου, Θρακικά, Ζ', 
1936, σ- 51—82. Φώτιον Μαν ι ακή .  ’Ενέργειαι πρός άπόδοσιν μονής, I, Θρακ. σ. 
h i—127. Μ. Βαλαβάνωφ.  Θρακ. τόμ, Θ', σ. 137—166. τόμ., Θρακ. Η', σ. 28i κές. 
'Αμάντον Κ „ Μικρά Θρακικά μελετήματα. Μονή Βατσκόβου καί τυπικόν Petit. 
’Αρχείο Θράκης, Ε', σ. 88—89 Μεσημβρία, Θρακικά ΙΒ' σ. 102. Μονή Άγ. Κωνστ. 
—Ελένης, μητρόπ. Λιτίτσης αύτοΰ σ. 100 —102 έλλην. χωρία. Κου ρτ ί δ ου  Κ. Θρα
κικά ΙΓ' σ. 217—252 Μονή Κορνοφωλιάς. Σ α μ ο θ ρ ά κ η  Άχι λλ .  Θρακικά ΙΖ' σ. 308 
—329 Μονή Σκαλωτής. Κ. Κ ο ν ο τ ί δ ο ν  Θρακικά Θ' σ. 29 Μονή Λαδιάς. Θρακικά 
Ζ' 1936 σ. 71 είκ. σ. 67, 68, 69. Μονή Πετριτσιονιτίσσης. τ. Ε 'σ. 236 κές. 'Αγίου 
Γεωργίου, τ. Ζ' σ. 50 —82 Κοιμήσεως. Θρακικά Θ' σ. 137 κές. "Εκθεσις Βαλαβά
νωφ. Δ. Βογαζλή ‘Ελληνικά μοναστήρια καί θέρετρα τής Βορεινής Ροδόπης σ. 
99 — 156 Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΔ'. 'Ομοίως Βιβλιογραφία περί Ελληνικών μοναστη
ρίων Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΔ' σ· l i 8 -150 βλέπε : Γιά τό Βάτσκοβο, τοϋ Άγ. Γεωρ
γίου, τών Βωδινών, Αγίου Κηρύκου, τών Άγιων ’Αναργύρων.
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φως πού χύνουν οΐ περιγραφές αυτές, μπορούμε νά δούμε μια πτυχή τής βα
σανισμένης ζωής τού Θρακικού ελληνισμού. Οΐ ειδήσεις τους είναι πολύτι
μες. Δέ μας λένε βέβαια και πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί περαστικοί 
δπως ήταν, δεν είχαν όπως όλοι τον καιρό νά εξετάσουν με προσοχή και νά 
δώσουν ολόκληρη τήν εικόνα τής χώρας. Οΐ πληροφορίες τους δεν είναι συ
στηματικές και πολλές φορές και σωστές. Δέ σημειώνουν καλά τί άκούν, 
ούτε τά ονόματα πού τά παραμορφώνουν, ή και παρεξηγούν δ,τι τούς πλη
ροφορούν. Είναι εύπιστοι στις αφηγήσεις των ντόπιων, πού πάντα δεν τούς 
λένε τήν αλήθεια, και τερατολογούν και μοναχοί τους. Μ’ δλα αυτά δμως 
κοντά στο τίποτε, οΐ πληροφορίες πού βρίσκουμε στά τάξει δ ι ωτ ιχα τους βι
βλία είναι κάτι τι σπουδαίο, δχι βέβαια ανεξέταστες αλλά μέ προσοχή καί 
κάποια κριτική.Ό Broquiere λ.χ. λέγει δτι μέσα στή Φιλ)πολη στά 1433 κα
τοικούσαν Παυλικιανοί μέτοικοι των Βυζ. αύτοκρατόρων, άλλ’ δχι και Βούρ- 
γαροι, δπως κατά λάθος βεβαιώνουν δ φιλοβούργαρος Τσέχος Jireeek και ό 
Βούργαρος Ivanoff δημοσιεύοντας στή «Μίρ» εφημερίδα τής Σόφιας στά 
1926. Οΐ Παυλικιάνοι αύτο'ι έγκατεστάθηκαν στήν πόλη μέσα μετά τήν άλωση 
τής Φιλ)πόλεως από τούς Τούρκους, μπαίνοντας από τούς συνοικισμούς, πού 
βρίσκονταν στήν αντίπερα δχθη τού “Εβρου, και κατέλαβαν πάλιν τήν συνοι
κία των προγόνων τους από τον καιρό τής Βυζαντινοκρατίας. Οΐ Παυλικιά- 
νοι είναι βουργαρόφωνοι μόνο, κεμαθαν τή βουργαρική γλώσσα ζώντάς ανά
μεσα σέ Βουργάρους, πού από τον δέκατο αιώνα κέπειτα περνώντας στον 
Αίμο, άρχισαν νά ξαπλώνωνται προς τον “Εβρο και τή Ροδόπη, δπου βρή
καν συμπαγή Σλαβικά φύλα ι).

“Εναν αιώνα αργότερα—γιά νά μιλήσουμε γιά τή Βόρειο Θράκη — 
δταν 250 μόνο ψυχές ή σπίτια αποτελούσαν τον Χριστιανικό πληθυσμό τής 
Φιλ)λεως, πού εκτουρκίσθηκε, οΐ Φιλιππουπολΐτες χριστιανοί, δπως δ ιαπι·  
ο ϊώ ν ε ι  δ Gerlach (1578) ήταν “Ελληνες, γιατί δλες οΐ εκκλησίες ήταν Έλ* 
ληνικές, δπως καί οΐ παπάδες καί οΐ παραδόσεις τών πολιτών. Αυτό τό βε· 
βα ιώνε ι  καί δ Σλάβος Bratislava. Αυτός στά 1591 καλεΐ τούς κατοίκους τού 
Πέραν τού “Εβρου Βουργάρους γραικομανεΐς, δηλ. εξελληνισμένους, πού δί
χως αμφιβολία ήταν “Ελληνες έμποροι. Τό Πέραν (Karsi-aka) ήταν καί εί
ναι προάστειο τής Φιλ)λεως, δ σταθμός δηλ. γιά τούς δδοιπόρους καί τά κα
ραβάνια προς τήν Ευρώπη.

Ό Wernern στά 1616 μνημονεύει κοντά στούς Τούρκους, “Ελληνες 
καί Εβραίους κατοίκους τής πόλεως καί Παυλικιάνους καί Ραγουσαίους 
άλλ3 δχι καί Βουργάρους. Ό Τούρκος γεωγράφος Evlia Tscheleby, πού 
έπεσκέφθηκε τή Φιλ)πολη κ3 έμεινε στά 1652 δέ μνημονεύει Βουργάρους.Ό 
“Αγγλος Riccaut στά 1665 τίποτε δέν αναφέρει γιά Βουργάρους, ενώ ρητά

1β

1) Άποστολίδου Μ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Β\
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λέγει δα οί κάτοικοι τής πολιτείας ήταν Τούρκοι και "Ελληνες ντόπιοι και 
μέτοικοι, που έχουν μητροπολίτη "Ελληνα κι’ "Ελληνες ΐερεΐς.Ό Paul Lucas 
στα 1707 αναφέρει δτι οΐ αστοί ήταν σχεδόν δλοι χριστιανοί εκτός από 120 
σπίτια Εβραίων, δτι γύρω ήταν Μωαμεθανοί. Βουργάρους δέ μνημονεύει.

Μετά 70 χρόνια ο Lusignan στα 1776 λέγει δτι από τά 26 χιλ. σπίτια 
τά 12 χιλ. στη Φιλ)πολη ήταν Ελληνικά, τάλλα Τουρκικά και ’Αρμένικα. 
Για τούς Βουργάρους και ’Αρμενίους λέγει πώς ζούσαν στα προάστεια τής 
πόλεως. Οΐ Βούργαροι ήταν ασήμαντοι και νεοφερμένοι από τούς Τούρκους 
για νά δουλεύουν τούς αγρούς, τούς κήπους και τά χτήματά τους.

’Έχω περισυλλέγει ως τώρα ειδήσεις παρόμοιες από 47 περιηγητές, 
πού αποτελούν νέα πηγή τού θέματός μας. ’Αλλά καί οΐ "Ελληνες ιστοριο
γράφοι τής Φιλιππουπόλεως τού 18ου αιώνα ό Κ. Οικονόμου καί ό Γ. Τσου
καλάς μάς δίνουν πολύ διαφωτιστικές πληροφορίες ‘).

‘Ο Κ. Οικονόμου, δπου πρέπει ξεχωρίζει τούς Βουργάρους από τη 
γλώσσα πού μιλούσαν, αλλά γενικά δλους τούς ορθοδόξους Φιλιππουπολίτες 
τούς ονομάζει Γραικούς και Ρωμιούς, γιατί μιλούσαν την απλή Ελληνική 
γλώσσα. "Οτι οΐ ορθόδοξοι αυτοί ήταν "Ελληνες, τό μαρτυρούν οΐ σφαγές 
και διωγμοί τους από τούς Τούρκους στά 1821, ένόο οΐ Βούργαροι μη μετέ
χοντας στά επαναστατικά κινήματα, παρέμειναν ανενόχλητοι ώς ασήμαντοι.

Ό πολύς ποιητής Λαμαρτΐνος, περνώντας μέσ’ από τη Θράκη στά 
1833 μάς δίνει πληροφορίες πολύ σπουδαίες για τη Φιλιππούπολη, δπου 
έμεινε μία βδομάδα και φιλοξενήθηκε σέ σπίτι Ελληνικό. Στο’Αρχείο Θρά
κης (Α' τόμο) έχω δημοσιέψει τήν αλληλογραφία του με την οικογένεια Μαυ- 
ρίδου, πού τόσο διαφωτιστική είναι γιά τήν Ελληνικότητα τής πόλεως αυ
τής και τήν έλλειψη Βουργάρων, πού ούδαμού τούς αναφέρει στο ταξίδι του 
μέσα στη Θράκη. Ό Λαμαρτΐνος διακηρύττει περιφανέστατα τήν θαυμασία 
οργάνωση τού Ελληνισμού, τήν πνευματική και οικονομική ακμή καί τήν 
εκπολιτιστική δύναμη τού Ελληνικού στοιχείου από τις εντυπώσεις πού είχε. 
Σήμερα σώζεται ακόμη όρθιο τό σπίτι πού φιλοξενήθηκε δ ποιητής καί πού 
οΐ Βούργαροι ενετοίχισαν μια πλάκα χωρίς δμως νάναφέρουν δτι τό σπίτι 
είναι τού"Ελληνος Μαυρίδου 1 2) . '0  Γ. Τσουκαλάς στά 1850 ακόμα γράφει στην 
εφημερίδα «Αμάλθεια» τής Σμύρνης λέγοντας : «δνσκόλως  ήδύνατό  τις 
νά εϋρη ο ικογενε ιάρχην  Βούλγαρον  έξηκοντούτη έν Φιλ)πόλε ι  γεννη-  
■ϋ'ένχα». Τί δέ νά πούμε γιά τήν Άδριανούπολη ή γιά τά άλλα κέντρα τής 
νοτίου Θράκης ; Οΐ πληροφορίες τών περιηγητών είναι ικανοποιητικές καί

1) Κ. Ο ικονόμου  1819. ’Εγχειρίδιο περί Φιλ)πόλεως. Βιένη. Γ. Τοουκαλά  
ΙδδΙ.Ίστοριογεωγραψική περιγραφή επαρχίας Φιλ)πόλεως, Βιέννη. ‘Επιτύμβιον Χρ. 
Τσούντα έπίμετρον ΣΤ' τ. Άρχ, Θρ, Θησαυρού.

2) Βλέπε Πολ. Παηαχρ ι σ τ οδονλου ,  Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Α' τεύχος Β' σ. 16δ ό 
Λαμαρτΐνος στή Θράκη.
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κάπου κάπου κολακευτικές για τον Ελληνισμό, πού κρατούσε την οικονομική 
κα’ι πνευματική άνθηση τού τόπου στά χέρια του, Πέρυσι ακόμα δημοσίεψα 
στο ’Αρχείο Θράκης λαμπρά περιγραφή τού Albert Dumont για τον 
Ελληνισμό τής Ά ν. Ρωμυλίας στον ΙΘ’ αιώνα και γενικά τής όλης Θράκης 
και ήδη δημοσιεύω τού ’Άγγλου Ούρκουαρτ προξένου στήν Πόλη στά 1821 
διαφωτιστικώτατη ')· Άλλα από τούς περιηγητές έχουμε λαμπρότερη πηγή 
γιά το θέμα μας τά σύγχρονα νεκροταφεία των πόλεών μας στή Θράκη, 
ακόμα κα'ι κείνων πού ό πληθυσμός ήταν βυυργαροελληνικός.

Ο ί τ ά,φος. Τό κεφάλαιο αυτό των νεκροταφείων είναι σπουδαίο γιατί 
σολη τή Θράκη, όσες φορές μπήκαν οί Βούργαροι τήν ίδια μέθοδο ακολου
θούν. Προσπαθούν νά εξαφανίσουν κάθε τεκμήριο Ελληνικό, κενά από τά 
μεγάλα τεκμήρια είναι οί τάφοι 3). Αυτούς εξαφανίζουν κιαύτούς άνασκά- 
βουν. "Ετσι οί τάφοι τής Φιλ)λεως πού έσωζαν τριών αιώνων επιγραφές 
και ελεγεία, αλλά προ πάντων ονόματα οικογενειών ιστορικών και οικογε
νειών προυχόντων πού εσώθηκαν, έπρεπε νά εξαφανιστούν γιά νά χαθή μιά 
πηγή τής αλήθειας, ένα τεκμήριο χειροπιαστό πού διαλαλούσε τήν Ελληνι
κότητα τής πόλεως. Αλλά τί είναι ή καταστροφή τών νεκροταφείων μπρο
στά σέ χυδαίες άλλες πανουργίες τών λογίων τους, όπως αποξέσεις πλακών 
κτιτορικών καί σπασίματα επιτύμβιων αναγλύφων και χάραξη παλαιών μαρ
μάρων μοναστηρίων μέ Βουργαρικές επιγραφές κ.λ.π. ’Έτσι γράφουν ιστο
ρία οί Βούργαροι παραποιημένη, ψεύτικη καί αστεία, γιά νά τήν προσφέ
ρουν στούς ξένους μέ κάθε άνεση καί γαλήνη ψυχής, ότι αποτείνονται προς 
λαούς ευκολόπιστους καί αφελείς. Και όμως ή προσφορά τους αυτή ή παρα
ποιημένη δυστυχώς, πιάνει πολύ στούς ξένους, γιατί δέν έχουν οί ξένοι τά 
μέσα καί τή διάθεση νά ελέγξουν τά πράγματα.

Στον Η’ τόμο τού 1 2 3Αρχείου Θράκης  δημοσιεύθηκε τού μακαρίτη 
Άποστολίδη μελέτη περί Φιλιππουπόλεως μέ τίτλο: Καί  οί τάφοι, λαλοϋ -  
αιν.  Ή  περιγραφή αυτή τών 178 τάφων τού νεκροταφείου αποτελεί λαμπρό 
τεκμήριο τής Έλληνικότητος τής Φιλ)λεως. Μεταξύ τών τάφων αυτών τρεις 
ή τέσσαρες μόνον φαίνονται Βουργάρων κιαύτών Έλληνιζόντων 3)/·Ότι δέ οί

1) Ό Ελληνισμός τής Θράκης άπό τις περιγραφές τών περιηγητών, Πολ. 
Παπαχριστοδούλου, 1946.

2) ’Αποστολίδου Μ. 'Αρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ'. Και οί τάφοι λαλοΰσιν.
3) «Τά αρχεία τών άμπατζήδων Φιλ)λεως μπορούν νά χρησιμεύσουν καί ώς 

γενεαλογική πολλών Ελληνικών τής πόλεως οικογενειών πηγή διά τούς τρεις τε
λευταίους αιώνας ελλείψει άλλων επισήμων πηγών άπό τό 1685 καί εξής εως τά 
1STS καί 1906» λέγει ό Μ. Άποστολίδης (Θρακικά τόμ. II). Οί οικογένειες αυτές 
πού καί τά σπίτια τους σώζονται έ'ως τώρα καί πού πολλά διωρθώθηκαν καί ξα· 
ναπουλήθηκαν ή ρίχτηκαν καί ίσοπεδόθηκαν μέ αλφαβητική τάξη βρίσκονται στό 
'Αρχείο Θράκης (τ. Γ' σ. 186—192). Τά κύρια ονόματα τών μαίστόρων στή μετά
φραση τών αρχείων άπό τόν ’Αλ. Πέεφ, πού δημοσιεύθηκε στήν ’Επετηρίδα τής
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τάφοι αυτοί αποτελούν το περιφανέστερο τεκμήριο τής Έλληνιχότητος τής 
μεγάλης αυτής πόλεως, φαίνεται καί από τή βιαστική καταστροφή τους μέ 
τή νέα σκόπιμη ρυμοτομία τοΰ νεκροταφείου καί την εξαφάνιση των επιτύμ
βιων πλακών καί ελεγείων, πού μέ τόση σπουδή συνεπλήρωσαν μετά τό 
μοιραίο διωγμό των Ελλήνων στα 1906.

Τ α  τ ο π ω ν ύ μ ια .  Γνωρίζουμε ποια διαφωτισπκή πηγή αποτελούν 
στήν έρευνα τής ιστορίας καί τής εθνολογίας τά τοπωνύμια. Ή  Ελληνικές 
χώρες πού τόσες μπόρες δοκίμασαν από τις πολυχρόνιες επιδρομές καί τήν 
παραμονή ξένων λαών μέσα σαύτές, έχουν δοκιμάσει κιαύτή τήν επίδραση, 
τήν μεταλλαγή ονομάτων τοποθεσιών από τήν επικράτηση των ξένων στοι
χείων, πού προς καιρό ή διαρκέστερα παρέμειναν καί κυριάρχησαν μέσα 
στήν Ελληνική Χερσόνησο. Καμμιά χώρα δέ δοκίμασε στή Χερσόνησο τού 
Αίμου τόσες επιδρομές δσες ή Θράκη. Στοιχεία βάρβαρα, στοιχεία ξένα κα* 
τέχτησαν για λίγο τά εδάφη της, αλλά ή παραμονή τών επιδρομέων ουδέ
ποτε υπήρξε μόνιμη καί διαρκής. Ό Θρακικός πληθυσμός, πού όπως είπαμε 
παραπάνω, εξελληνίστηκε όλότελα, δέν έπαυσε νά ζή σέ αδιάκοπη συνέχεια, 
χωρίς νά έκλειψη. Αυτό ακριβώς αποδείχνουν τά παλαιότατα θρακικά, αρ
χαία ελληνικά καί βυζαντινά τοπωνύμια. ”Αν τό πράγμα ήταν διαφορετικό, 
θά είχαμε πλήθος σλαβικών τοπωνυμίων, πού λείπουν. “Ολες οί σλαβικές 
καί βουργαρικές επιδρομές, πού άφήκαν ίχνη ανεξάλειπτα τής διαβάσεώς 
τους καί σαύτή ακόμα τήν Πελοπόννησο, άφήκαν τή Θράκη ανέπαφη. Δέ 
μπορεί κανείς νά βρή κανένα τοπωνύμιο σλαβικό στήν ονομασία τών χω
ριών, ποταμών, βουνών, πόλεων τής σημερινής Θράκης. «"Απ’ εναντίας 
λέγει δ Σταμ. Ψάλτης στο έργο του «Θράκη» *), πάντα τά τοπωνύμια είναι 
ή αρχαίας Θοακικής καταγωγής  (Βιζύη, Έργίνης, Σηλυβρία), ή αρχαίας  
'Ελλην ικής  (Άδριανούπολις, Χαριούπολις, Καλλίπολις, Σκοπός, Σκόπελος), 
ή μεσα ιων ικής  κα ί  νεωτέρας  (Σκεπαστόν, Γέννα, Κρυόνερον), ή τέλος τά 
πλεΐστα Τουρκικής καταγωγής  (ως εκ τής Τουρκικής καταγωγής). Ούδέν 
μεσαιωνικόν σλαβικόν εκτός τοΰ ονόματος Μαο ίταα  τοΰ ποταμού “Εβρου, 
δπερ δμως εξηγείται, διότι ή ονομασία αύτη οφείλεται εις τούς κατοίκους 
τής Βορείου Θράκης ή ’Ανατολικής Ρωμυλίας, έν ή έχει τά: πηγάς του εις 
τον πρώτον ροΰν δ ποταμός ούτος». Ό ακραιφνής Ελληνικός χαραχτήρας 
τής χώρας διέμεινε σταθερά τέτοιος έως τήν κατάχτηση τών Τούρκων. Τούτο

Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ μουσείου Φιλ)λεως, μεταγράφηκαν φωνητικά καί μορ- 
φολογικά βουλγαριστί. “Ετσι ό αδαής τής Ελληνικής γλώσσας Βούργαρος αναγνώ
στης σχηματίζει τήν ιδέα ότι οί περισσότεροι τών έσναφίων πρωτομάστορες άπό 
τά 1685—1856, πού χρονολογικά κατάρτισε ό Μ. Άποστολίδης μέ βάση τάρχεΐα, 
είναι κατ’ αναλογία άπό τά 45, S μονάχα (άπό 1760) πού έχουν Βουργαρικά ονό
ματα. (Βλ. Θρακικά, τόμος II, σελίς 851).

1) Ή Θράκη καί ή δύναμις τοΰ έν αυτή έλλην. στοιχείου, Άθήναι 1919,
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τάποδείχνουν οι ιστορικοί χάρτες (αγγλικοί, γαλλικοί και γερμανικοί), που 
παρέθηκε ό Ρίζωφ στο βιβλίο του : «Les Bulgares dans leurs frontieres 
historiques, etbnographiques et politiques», Berlin 1917 . «Έ ξ αυτού— 
προσθέτει—καταφαίνεται οτι ή Νότιος Θράκη ουδέποτε άπετέλεσε μέρος του 
Βουργαρικοϋ κράτους καί αυτή ακόμη ή Βόρειος Θράκη φαίνεται μή διατε- 
λοΰσα υπό την εξουσίαν των Βουλγάρων και επομένως μή έκβουλγαρισθεϊσα 
ακόμα» ').

Ό έξοχος Γερμανός Σλαβιστής τοϋ Παν)μίου τοΰ Βερολίνου Max 
Vasmer (Φάσμερ) δημοσίευε στο 1941 σημαντική μεγάλη εργασία για τα 
σλαβικά τοπωνυμία τής ‘Ελλάδος (τό βιβλίο εκρίθηκε από τον Έλληνα μα
θητή του κ. Δ. Γεωργακά στο Byzantinische Zeitschrift 1942)· Κατά τον 
Vasmer τά σλαβικά τοπωνυμία τής Θράκης δεν έχουν ακόμα συγκεντρωθή 
υλα (δπως π. χ. τά τοπωνυμία τής Μακεδονίας), πράγμα που δεν είναι αλη
θές. Ό Vasmer παραθέτει στο βιβλίο του (Die Slaven in Griecherland, 
Berlin 1941, σ. 230—2β4) ολικά 5 0  σλαβ ικά  τ οπωνύμ ια  άπό ττ) Θράκη  
ασφαλή τάχα (9 στήν περιοχή τής Ξάνθης, 11 τής Αίνου, 10 τής Άδρια- 
νουπόλεως, δ των Σαρ. Εκκλησιών, 11 τής Ραιδεστοΰ, 4 τής Καλλιπόλεως). 
Στ'ις περιοχές Άδριανουπόλεως και Σαράντα ’Εκκλησιών ζοΰν κατά τον 
Vasmer και τώρα Σλάβοι. Άπό τά 50 όμως σλαβικά τοπωνυμία μόνο τά 
4 0  ή μπορ ού ν  νά ΰεωρη'&ονν άσφαλη  κατά τον Δ. Γεωργακά, πού πε
ριορίζει τής Άδριανουπόλεως σέ 5 (Βάλτος  και Στάνη  είναι στήν Ελλάδα 
κοινά τοπωνύμια, πού προήλθαν άπό τάντίστοιχα προσηγορικά, Β ίσ α  ήμ
πορεΐ νά είναι άρχ. Βήσσα, Γραβ ιά  δεν είναι σλαβ., Δραγάτση  είναι άπό 
τό μεταγενέστερο έλλην. δραγάτης), τά δ τοπωνύμια τών Σαρ. Εκκλησιών 
περιορίζει σέ 4 ( ΙΙορ ιανή  ή Πωριανή  ήμπορεΐ νά είναι ελληνικό), τά 11 
τής Ραιδεστοΰ περιορίζει σέ 10 (Τημέν ιον,  τουρκ. Τσιμέν-Δερέ, ήμπορεΐ νά 
είναι ελληνικό τεμένιον,  ύποκορ. τοϋ τέμενος), τά 4 τής Καλλιπόλεως σέ 3 
[Τραβούνα ή Τραβούσα  άπό τό ούσ. γράβος δέν είναι σλαβικό).

Κατά ταΰτα τά 40 σλαβικά τοπωνυ'μια τής Θράκης, πού δέν περι
λαμβάνεται ή Άνατολ. Ρωμυλία, είναι ελάχιστα, όταν σκεφθή κάνεις οτι ή 
Πελοπόννησος έχει περί τά 400 σλαβικά τοπωνύμια. Μόνον ή Κεντρική και 
Ανατολική Μακεδονία έχει 355 σλαβικά τοπωνύμια (κατά τήν συλλογήν τοϋ 
Vasmer). "Εναντι τών χιλιάδων ελληνικών καί εκατοντάδων τουρκικών το
πωνυμίων ό αριθμός τών 40 σλαβικών βέβαια δέν είναι υπολογίσιμος.

ΊΓά Το 'ορκοκά ά ρ χ ε τα . "Αν ποτέ θέλουν έρευνηθή καί τά άρ- 
χεΐα τής Τουρκικής αυτοκρατορίας, άσφαλώς θά μπορέσουμε νάντλήσουμε 
άπ3 αυτά τά καλλίτερα στοιχεία τής ζωής καί τής ύπάρξεως τοϋ Ελληνισμού 
στή Θράκη. Τάρχεΐα αυτά άποτελοϋν τήν καλλίτερη πηγή γιά μάς, ώστε νά 1

1) Αύτοϋ.
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μπορέσουμε νά δούμε τις λεπτομέρειες τής κινήσεως τού 'Έθνους μέσα στην 
αυτοκρατορία στα μακρά χρόνια τής δουλείας. Τό έργο αυτό &ά έπρεπε ήδη 
νά γίνεται, τώρα πού υπάρχουν ακόμα "Ελληνες τουρκομαθείς καί γνώστες 
Έής παλαιάς τουρκικής γραφής καί βαθείς γνώστες τής γλώσσας τους. ’Αρ
γότερα θά είναι δυσκολώτερο, γιατί θά χρειάζεται ή προπαρασκευή καί 
προετοιμασία ειδικών για την εργασία αυτή Τουρκολόγων ανθρώπων, όταν 
έκλειψη ή παρούσα γενεά. 'Η Μακεδονία ευτύχησε νά έχει φιλίστορες ερευ
νητές, πού μελέτησαν δχι ολίγα αρχεία καί δημοσίεψαν τό διαφωτιστικό πε- 
οιεχόμενό τους, πού αφορά την ζωή καί τήν ύπαρξη τού ελληνισμού της ‘).

Χ έσ σ α ρ ες ύστορζ,κοΐ τή ς Ο ρ ά κ η ς . 1 2) 'Η Θράκη ευτύχησε τά 
τελευταία χρόνια νά έχη τέσσαρες ιστοριογράφους, τέσσαρες ερευνητές τέ
τοιους, τον αλησμόνητο φιλόλογο Μ. Άποστολίδη, τον ιατρό Κ. Κουρτίδη, 
λαμπρό λαογράφο καί πολιτευτή καί υπουργό, τον ιατρό Άχ, Σαμοθράκη λε
ξικογράφο καί συγγραφέα τής ιστορίας τής ιατρικής καί τό Γ. Λαμπουσιάδη, 
πού τούς χρωστούμε ένα πνευματικό μνημόσυνο πανθρακικό. Καί οί τέσσα
ρες έργάσθηκαν νά ερευνήσουν τήν ιστορία τής Θράκης καί άπέθαναν αποχαι
ρετώντας τή ζωή μακρυά από τή Θράκη εδώ στήν ’Αθήνα φτωχοί καί δυστυ
χισμένοι. ’Από τούς τέσσαρες προεξέχει βέβαια δ σοφός καί βαθυστόχαστος Ά- 
ποστολίδης, πού εργάσθηκε νά μάς δώση τήν ιστορία τής Φιλ]λεως. Τής ιστο
ρίας αυτής πού παραμένει ακόμη ανέκδοτη στά χέρια τών συμπατριωτών 
του, μούδωκε διά τής διαθήκης του τό δικαίωμα νά δημοσιεύω δ,τι θέλω. 
Καί τό έκαμα ήδη δημοσιεύοντας δλα τά κεφάλαια τής τουρκοκρατίας. 
Ή  εργασία του αυτή είναι- αξιόλογη, άλλ’ άξιολογώτερη είναι ή τουρκο- 
κρατουμένη περίοδος τού Ελληνισμού ή έρευνα τών κωδ ίκων  τής μη- 
τροπόλεως τής Φιλιππουπόλεως καί ή δημοσίευση τών κωδ ίκων  τών 
έσναφ ίων  3) τών άμπα τ ζή δων  καί των ντονλγκέρηδων.  Καί ευτύχησα στο 
'Αρχείο Θοάκης νά δημοσιέψω τις μελέτες αυτές, τού ιστοριοδίφη, πού 
αποκαλύπτουν τή λαμπρή δράση τού Ελληνισμού στά χρόνια τής δουλείας 
καί τουρκοκρατίας στή Φιλ]πολη. Αυτός μάς άποκάλυψε λεπτομερέστατα τή 
ζωή τών έσναφ ίων  μέσα στή Θράκη, καί κατέδειξε τήν σοβαρή αλήθεια, 
οτι στά χρόνια τής δουλείας ο Ελληνισμός συγκροτημένος σέ εσνάφια βγήκε 
από τήν άφάνεια καί τήν δουλεία μέ τήν πολλή δούλεψη. ’Αποκτώντας παι
δεία καί εμπορική καί οικονομική δύναμη καί ακμή, έσωσε τό έθνος, αγω
νίστηκε γιά τήν ελευθερία του καί προστάτεψε καί τή βουργαρική ακόμα κα
κομοιριά κάτω από τά φτερά του, πράγμα, πού τάνομολογούν οΐ ξένοι αλλά

1) Βλ. Βασδραβέλη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί Μέρτζιο Κ., 
ερευνητή ’Αρχείων Βενετίας.

2) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμος ΙΔ' Τέσσαρες σύγχρονοι ιστοριογράφοι τής 
Θράκης.

3) Έ σ ν ά φ ια . Βλ. Μ. Άποστολίδου Θοακικςι. Β ' τόμ. τεύχος Γ.Δ. σ. 32δ κέξ.
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και οί ’ίδιοι οΐ Βούργαροι παρ’ όλη την τύφλωση και τό φανατισμό τους, 
οΐ ειλικρινέστεροι δηλαδή από άλλους φανατικούς επιστήμονες τους, πού μι
σούν κάθε τι γραικικό, και αμφισβητούν κάθε πατριωτική αγαθοποιό επί- 
δράση τής Ελληνικής ορθοδοξίας και τού Πατριαρχείου στή ζωή τού έθνους 
των στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας.

?H  συμ .μ .ετοχή ατήν 'Ε λ λ η ν .  έ «α νά α τα σ η  ΤΗ Έλληνικότης 
τής Θράκης στον 19ον αιώνα καταφαίνεται και από τή συμμετοχή τού Ελληνι
σμού στον άπελεν&ερωτιχόν αγώνα.  Για τή συμμετοχή αυτή μίλησα στο 
δημοσίευμά μου : «Ή  προσφορά τού Θρακικού Ελληνισμού στον άπελευ* 
θερωιικόν αγώνα 1821 —1822». Ή  συμμετοχή τής Θράκης υπήρξε κολοσ
σιαία. Πρώτα όλα τά ζωτικά στοιχεία τού Ελληνισμού της είχαν μυηθή στή 
Φιλική Εταιρεία. Στήν Άδριανοΰπολη αυτή είχαν παραμείνει ό Ρήγας καί 
δ δραστηριώτατος φιλικός Ξάνθος φιλοξενούμενοι.Ή παράδοση μάλιστα διέ
σωσε (1757—1798) καί τό σπίτι οπού φιλοξενήθηκε ό Ξάνθος κοντά στο 
μητροπολιτικό μέγαρο. Αυτός 6 ’ίδιος σέ μυστικές συναθροίσεις μέ πρόεδρο 
τό μητροπολίτη Δωρόθεο Πρώιο κατήχιζε τούς "Ελληνες στήν εθνική κατή
χηση σπέρνοντας τό σπόρο τής ελευθερίας στις καρδιές τών προπατόρων 
μας. Στις μυήσεις αυτές μετείχαν οι πρόκριτοι και πρόεδροι τών εσναφίων, 
οϊ δασκάλοι τού έθνους και κάθε άνθρωπος πού ένέπνεε εμπιστοσύνη. Μόνο 
στήν Άδρ)πολη αριθμεί δ Ί . Φιλήμων, στο Δοκίμιο τής Φιλ. Έταιρ. 700, 
μολονότι είναι γνωστό πώς τό σύνολο ήταν πολύ μεγαλύτερο κέφθανε πολλές 
χιλιάδες.Όμοίως καί στή Φιλιππούπολη τό άλλο μεγάλο Ελληνικό κέντρο1).

Ενεργό μέρος στήν επανάσταση έλαβαν οϊ κάτοικοι τής Αϊνου, πού 
είχαν πλοία καί ώς ναυτικοί διενεργούσαν εμπόριο δ'χι μόνο στα νερά τού 
Αιγαίου, τής Προποντίδος, τού Εύξείνου Πόντου, άλλα καί στήν Αίγυπτο 
καί τά λιμάνια τής Δυτικής Ευρώπης. Τέτοιοι ίκανώτατοι ναυτικοί, γενναίοι 
καί δραστηριώτατοι είναι δ ’Αντώνιος Βισβίζης κΓ δ Στρατής Σκόρδος. Τού 
Ά ντ. Βισβίζη σώζεται στήν Έθν. Βιβλιοθήκη τό κατηχητικό. Ή  Βισβίζαινα 
είναι γνωστή ώς πλοίαρχος κΡ ώς άλλη Μπουμπουλίνα, γιατί πολέμησε σέ 
άπειρες περιστάσεις. Ή  συμμετοχή τών Θρακών άναμολογιέται σέ πολλά 
σημεία τής έπαναστάσεως. Ή  Ανατολική Θράκη μετέσχε μάλιστα ενεργώ- 
τατα γιαύτό καί πολλές πόλεις της δπως ή Κεσσάνη, ή Καλλίπολη, οΐ Σα- 
ρανταεκκλησίες, ή Σηλυβρία, τό Μυριόφυτο, ή Βιζύη δοκιμάσθηκαν φριχτά. 
’Ερημώθηκαν οι πόλεις, κάηκαν τά χωριά καί σφάγηκεν δ λαός. ’Έτσι δη- 
μιουργήθηκε καί ή κλεφτουργιά, πού τήν ενθυμούνταν ύπέργηροι Θράκες. Διά
σημος είναι δ καπετάνιος Κούταβος, δ υψηλός κι’ άγριος, δ νευρώδης καί μο
νόφθαλμος, πού εδημιούργησε θρύλλους πολλούς γιά τή δράση του στή θά-

. 24

1) Γιά τή συμμετοχή Φιλ)πολιτών στήν ‘Ελλην.’Επανάσταση. Βλ.Ή Φιλ)πολις 
έπί Τουρκοκρατίας τόν ΙΘ' αιώνα. Μ. ’Αποοτολ ί δη .  Άρχ£ Θρ. Θησ. τόμ. ΙΓ'.



Ή. Ελληνικό της τής Θράκης 25

•λασσα χάνοντας το ενα του μάτι. Έκεΐνο δμως πού αποτελεί αξιομνημό
νευτη και μεγάλη προσφορά είναι οΐ άθρόες σφαγές των προυχόντων Ε λ
λήνων όλης της Θράκης. Ή  Σωζούπολη, πού στη θάλασσα τόσες πρόσφερε 
υπηρεσίες, τώρα δοκίμαζε την άπαισιώτερη σφαγή. Ό Παΐσιός μητροπολί
της της μεταφέρθηκε στην Πόλη οπού καί κρεμάστηκε. Μέσα στη Σωζού- 
πολη σφάγηκαν αμέτρητοι προύχοντες. 'Η Άδριανούπολη είδε τά φριχτώ- 
τεοα μαρτύρια των προυχόντων της και τού κλήρου. Έκεΐ σένα παράθυρο 
τής μητροπόλεως κρεμάστηκε ό Κύριλλος ό Τ', ο πρώην πατριάρχης, πού εφη
σύχαζε παραιτημένος. Έκεΐ σφάγηκαν στα κατώφλια των σπιτιών τους εκ
λεκτοί δημογέροντες, παπάδες καί προύχοντες. Καί ό μητροπολίτης Άδρια- 
νουπόλεως Δωρόθεος Πρώιος κρεμάστηκε στην Πόλη ‘).

Ή  Φιλιππούπολη επίσης δοκίμασε μεγάλη τρομοκρατία καί πολλοί 
προύχοντες κρεμάστηκαν. Οί Σαράντα Εκκλησίες, ή Ραιδεστός κι όλες οϊ 
ελληνικές πολιτείες, πού ό ελληνισμός τους έσφυζε από θαλερότητα πνευμα
τική καί οικονομική, ύπέστησαν δλα τά μαρτύρια τής σφαγής καί τής δηώ- 
σεως γιά τόν αγώνα τής ελευθερίας. Καί δλα αυτά τά ύφίστατο ό Ελληνι
σμός, την ώρα πού οί Βούργαροι στην ύπαιθρο χώρα,—γιατί δεν υπήρχαν 
σέ πόλεις—, οχι μόνο δεν μετείχαν στον αγώνα, δχι μόνο δεν είχαν τό αί
σθημα τής ελευθερίας καί τό εθνικό φρόνημα, αλλά καί πρόδιδαν τόν Ε λ
ληνισμό. "Όλη αυτή ή μαρτυρική περίοδος τοΰ Ελληνισμού τής Θράκης τί 
άλλο δείχνει παρά δτι μέσα στή Θράκη (οργανωμένος σέ περίλαμπρες κοινό
τητες, σέσνάφια δημιουργικά πολυπληθέστατα, σένορίες συγκροτημένες δ 
Ελληνισμός έπεσκίασε κάθε άλλη εθνότητα κι’ έδινε στή χώρα χαραχτήρα 
Ελληνικό. Ό Ούρκουαρτ, ό ’Άγγλος ό πρόξενος στήν Πόλη στά 1821, υπο
λογίζει τόν ώογανωμένο αυτό Ελληνισμό τής Τουρκίας σέ 2,700 χιλ., δταν 
ή ’Αγγλία τήν εποχή κείνη είχε τό δλον 7 εκατομμ. λαό μόνο, καί δ Ελλη
νισμός άποδεκατισμένος μέ τις Τουρκικές μεθόδους, μόλις άνελάμβανε από 
τή δουλεία τριών αιώνων καί τή σφαγή καί τή φριχτή ταπείνωση τού σκλη
ρότατου καταχτητή.

Ο ί κ ώ δ ίκ ε ς . Οΐ κώδικες τών κοινοτήτων καί μητροπόλεων άποτε- 1

1) Βλ. Πολ. Παι ταχρι στοδούλου  : Προσφορά τοΰ Θρσκικοΰ Ελληνισμού στον 
απελευθερωτικόν αγώνα τής 'Εται ρε ίας  Θραχ ι χών Μελετών (άρ. 11) 1950.

1) ‘ Οί παλαιοί κώδικες τής ’ Ελληνικής Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως ώς 
καί άλλα έγγραφα αυτής εΰρίσκονται σήμερον εν τοϊς άρχείοις τής Βουλγαρικής 
μητροπόλεως τής Πλόβδιφ ύπεξαιρεθέντες ύ.τό τών Βουλγάρων έν έτει 1861 κατά 
τήν εξορίαν είς "Αγιον “Όρος τού βουλγαρίζοντος μητροπολίτου Παϊσίου υπό τού 
Πατριαρχείου, οπότε οί Βούλγαροι Φιλιππουπολΐται άποσπασθέντες τής 'Ελληνικής 
κοινότητος συνέπηξαν ιδίαν υπό τό όνομα Μετόχιον  (είς τό μετόχιον τής μονής Ρή- 
λας) εν ω συνεδρίαζον καί άπέστησαν τοΰ πατριαρχείου». (Μ. Άποστολίδης Θρα- 
xixa Ε' σ. 2 3 7 ) .  Οί Βούργαροι άπεχώρησαν άπό τήν ‘Ελληνική ’Ορθόδοξο κοινό
τητα καί συνέπηξαν ξεχωριστή μέ εκκλησίες καί σχολειά στά 1S62. (Μυρτ.’Αποστο·
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λούν αποκάλυψη για τον ιστορικό, γιατί ξεσκεπάζουν τά σκοτεινά χρόνια της 
δουλείας και φωτίζουν τη λαμπρή σταδιοδρόμηση τοΰ ’Έθνους μέσα στη 
Θράκη ύπεράνω όλων των ραγιάδων. ’Από τούς κώδικες καταδείχνεται όλη 
ή ζωή τοΰ Ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων τής δουλείας. Περιλαμβά
νουν τήν ιστορία των μητροπόλεων, των κοινοτήτων, περιέχουν τά εκκλησια
στικά γράμματα, τις διάφορες αποφάσεις καί πράξεις των δημογεροντιών, 
τούς λογαριασμούς των εκκλησιών, τών σχολείων, τών νοσοκομείων, διαθή
κες και ισολογισμούς εκκλησιών καί τόσα άλλα στοιχεία τής ζωής τοΰ Έλλην. 
έθνους δηλ. τήν ιστορία του αυτούσια καί ζωντανή. ’Ιδού πώς καθορίζουν 
τό σκοπό τών κωδίκων στά προοίμιά τους οΐ μητροπολίτες όπως λ. χ. ό Κύ
ριλλος δ Φιλ)λεως στά 1780. « Ε π ε ι δ ή  το ίν υν  ε'&ος, μάλλον δε άναγκα ΐον  
τυγχάνε ι  έν πάσα ι ς  ταΐς μητροπόλεσ ιν  εν κώ δ ι ξ ι  τά'ξια μνήμης  κα ί  τά - 
ναγκα ΐα οντα τή λή'&η μή έμπεαε ϊν  ονμβα ίνονχα  καταγράφεσϋ'α ι  κα ι  
σημεΐοΰσΰ·α ι ,  ϊ να μή έ'ξίχηλα γενόμενα άτα'ξίαν τε κα ί  άγνο ιαν  τοϊς 
π άα ι  έμπο ιή σωσ ι ,  καταγοαφόμενα δέ κα ι  μ νημονευόμενα  πολλήν  τήν 
ώφέλε ιαν  ή μ ί ν  χοοηγήσωσ ι ,  δεϊν  εγνωμεν κα ί  ημείς άπαρα ι τ ή τως  τον 
παρόντα  κώδ ικ α  καταοκευάσα  ι, όπως έν τούτω καταγρά.φεσΰ'αι τά εν 
τή κα'δ'’ ημάς άγ ιοτάτη μητροπόλε ι »  κλπ.

’ Ετσι καταγράφεται λεπτομερέστατα κάθε πράξη τής κοινοτικής λωής 
τού ’Έθνους πού ενδιέφερε τά ιδρύματα τά εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά, 
τ'ις συνεδριάσεις τών συμβουλίων τής πολ ιτ ε ίας  πού άποτελούνταν από τούς 
εντιμότατους κληρικούς καί τούς εύγενέστατος προκρίτους, πού τούς εξέλεγαν 
τά ρουφέτια κ' εφρόντιζαν για τή διοίκηση και συντήρηση τών ευαγών 
ιδρυμάτων τής πολιτείας και άπεφάσιζαν μετά διαδικασία για όλες τις υπο
βαλλόμενες ύποθέσεις τού λαού σύμφωνα μέ τά προνόμοια τοΰ ’Έθνους.

Βλέ πούμε λοιπόν ποιά σημασία έχουν οΐ κώδικες  στήν έρευνα τής 
ιστορίας τού Ελληνισμού στή Θράκη, καί ποιες παρουσιάζουν άφθονες καί 
καταπληχτικές πληροφορίες για τή ζωτικότητα καί δράση καί Επικράτηση 
τού Ελληνισμού. Οΐ κώδικες αποτελούν τον λαμπρότερο καθρέφτη τεσσά
ρων αιώνων πολιτικής ζωής τοΰ ’Έθνους.

Πολλοί από τούς κώδικες Φιλ)λεως χάθηκαν κ’ εξαφανίστηκαν από 
τούς Βουργάρους, ενώ άλλοι σώζονται ακόμη στή Μητρόπολη, οπού έχει έγ- 
κατασταθή ο Βούργαρος Μητροπολίτης στά 1906. Καί οΐ σωσμένοι εδώ στο 
«Ταμεΐον ’Ανταλλαξίμων», πού τούς περιέγραψε δ μακ.Άποστολίδης σ'έναν 
τόμο ανέκδοτο, είναι ψίχουλα μπρος τό πολύτιμο υλικό πού χάθηκε στή με
τακίνηση τού Ελληνισμού από τήν όλη Θράκη στά 1906 καί 1922 ι).

Α ϊΗ υοαλογήψ .ατιχ  τώ ν  ιΒ ο υ ρ γ ά ρ ω ν . Ό  Chichcof σύγχρονος 1

λίδης, Ή Έλλην. ύρθόδ. κοιν. Φιλή.εως §  ̂ Άρν. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ' σ. 23 κέξ.).
1) Βλ. Θρακικά τόμ. ΙΗ' από σ. 93 κέξ.
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Βοΰργαρος ιστοριογράφος ακολουθώντας τή νοοτροπία κείνων των Βουργά- 
οων λογίων που νομίζουν κάθε τι γύρω τους Βουργαρικό, παίρνει τή Θράκη 
χώρα καθαρά Βουργαρική, τή Φιλιπποΰπολη πόλη Θρακική, τούς Θράκες 
εκσλαβισμένους τό μεσαίωνα κ3 εχβουργαρισμένους αργότερα. Και βγάζει τό 
συμπέρασμα δτι στήν Τουρκοκρατία οί Βούργαροι έδέσποζαν  μέν σολη τή 
Θράκη, άλλ’ δτι έξελλην ίσΰ'ηκαν  από τον κλήρο μέ τήν εκκλησία κα'ι τό 
‘Ελληνικό σχολείο, τόσο πού δλοι μιλούσαν Ελληνικά για νά μή λογαριά- 
ζωνται από τούς άλλους βάρβαροι, καθώς στήν αρχαιότητα, ενώ ή αλήθεια 
είναι δτι οΐ μητροπολίτες πάντοτε φρόντιζαν νά τούς ανοίγουν σχολεία καί 
νά τούς επιτρέπουν καί στις εκκλησίες νά ψάλλουν Βουργαριστί, δπως ομολο
γεί ό Τράϊκωφ στήν ανακοίνωσή του γιά τον Ίλαρίωνα μητροπολίτη Γκαμ- 
πρόβου (στο Έλευθ. Βήμα 1936), καί βεβαιώνουν ιστορικές ερευνε: αμέτρη
τες δημοσιευμένες στο »\Αρχεϊο Θράκης».

Μέ τέτοια ψευδολογήματα προσπαθεί δ ιστορικός νά συγκλώσει τά 
άσύγκλωστα καί νά βεβαιιύσει τ3 αβέβαια παραπαίοντας καί άντιφάσκοντας 
καί διακηρύσσοντας δτι οί Βυζαντινοί χρονογράφοι ήταν μεροληπτ ικ ο ί ,  οί 
δέ περιηγητές απρόσεχτο ι  στή διάκριση των έθνικοτήτων καί κάθε πηγή 
ψεύτικη. 'Επειδή οί οδοιπόροι στο μεσαίωνα κι3 αργότερα στον ΙΘ' αιώνα 
από πολιτικές αποστολές δέ μπορούσαν, λέγει, νά εισχωρήσουν ως τον ιθα
γενή πληθυσμό καί τις πεδιάδες καί τις πόλεις, γιά νά δουν καί νά μνημο
νέψουν τις διάφορες εθνότητες ‘).

«Καί αν αυτά καί άλλα φριχτότερα έγραψαν, λέγει 6 μακ. Άποστο- 
λίδης, πού αγαπούσε εξαιρετικά τήν ιστορική αλήθεια, οί ιστορικοί τους, απο
βλέποντας στήν εθνική σκοπιμότητα και τον αγώνα τής ανεξαρτησίας τους, 
τί δικαιολογεί τώρα τις σημερινές ψευδολογίες, πού μειώνουν τό κύρος τής 
Βουργαρικής ιστορικής επιστήμης καί μάλιστα από ανθρώπους πού άξιοΰν 
ιστορικές δάφνες». ^

Ό Chichcof καί οι όμοιοι του υβρίζοντας τό Οίκ. Πατριαχεΐο φανα- 1

1) Ή διατήρηση τοϋ Ελληνισμού Φιλ)πόλεως στήν τουρκοκρατία καταφαί
νεται : Άπό τούς ορθόδοξους χριστιανούς ώς τον 19ον αιώνα. ’Από τις λαογραφι- 
κές παρατηρήσεις καί τά έθιμα, πού μετεδόθηκαν στούς Βουργάρους πού μετώκη- 
σαν στήν πόλη άπό τά γύροί (γεννήσεις, αρραβώνες, γόμους, κηδείες, μνημόσυνα, 
χορούς κλπ.). Άπό τό εθνικό όνομα Γραικοί, Ρωμιοί. Άπό τήν ενίσχυση τού 'Ελ
ληνισμού άπό μέτοικους. ’.Από τούς κώδικες τής ιεράς μητροπόλεως. Άπό τήν επι
κράτηση τής Έλλ. γλώσσης. Άπό τήν ύπαρξη σχολείων. Άπό τά ιερά σκεύη τών 
νυών, τις τοιχογραφίες καί εικόνες. ‘Από τις κτιτορικές επιγραφές εκκλησιών. Άπό 
τις μαρτι-ρίες περιηγητών καί οδοιπόρων. Άπό τή μετανάστευση καί εγκατάσταση 
’ Ελλήνων Φιλ)πολιτών σέ διάφορα μέρη τής Ευρώπης. Άπό τό φερμάνι τής ίδρύ- 
σεως τής ’Εξαρχίας (1872).Άπό τή Βερολίνειο συνθήκη 1878 πού άνεγνώρισε μειο- 
νοψηφίες.Άπό τόν οργανικό νόμο, πού άνεγνώριζε τήν 'Ελληνική γλώσσα επίσημη. 
Καί τέλος άπό τις σφαγές τών Φιλ)πολιτών στήν επανάσταση.
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τισμένοι, λένε άφόοητο  το πνευματικό ζυγό τοϋ Πατριαρχείου και χε ότερο 
κι1 από τον Τουρκικό. Οΐ Βοΰργαροι για ν’ αποδείξουν τις ψεύτικες ιστοοι- 
κές τους έρευνες αληθινές, χρησιμοποιούν κάδε είδους μέσο, αρκεί τάποτέλε* 
σμα νάναι αγαθό. Παράδειγμα τό θέμα : οι Θρακικέ: τέχνε:.

Οτ Ορατκςκές τ έ / ν ε ί . ’Έτσι και 6 Φίλωτρ (πού στάλθηκε στόν "Αδη 
προ λίγα χρόνια), επιστήμονας γνωστότατος στην Ευρώπη από τΠ μελέτες του 
τις αρχαιολογικές, γραμμένες πάντα στη Γερμανική, δεν έδίστασε να μιλήσει 
και για τις Θρακικέ: τέχνες στη Θράκη, την ξυλογλυπτική λ. χ. καί τη γλυ- 
πτική1) και τις άλλες χειροτεχνίες, πού είναι Βουλγαρικές καθώς ισχυρίζεται.

Πλημμύρισαν τά μουσεία τους από Ελληνικά αγάλματα, από ανά
γλυφα, από ευρήματα γενικά Ελληνικής και Ρωμαϊκής εποχής, αλλά κι’ από 
Ελληνικά νομίσματα καί χιλιάδες επιγραφές, πού θαμβώνουν τό θεατή καί 
μελετητή, άλλ' αυτοί ο λ’ αυτά τά παρέρχονται καί ομιλούν περί Θρακικής πα- 
νάρχαιας τέχνης, πού είναι βέβαια κατ’ αυτούς Β ο ν ο γ α ο ι κ η . «Λέ νομίζουμε 
νά υπάρχει τέχνη πού νά γεννήθηκε στή Θράκη καί νά εξελίχτηκε σύμφωνα 
μέ τον εθνικό χαρακτήρα, τή ζωή, τά ήθη κιέθιμα καί τήν τάση προς τό 
καλό κι' ωραίο των Θρακών», φωνάζει ο μακ. Άποστολίδης. (Θρακικά τό
πος IT”). Κιάλήθεια οϊ Θράκες παρέμειναν στάσιμοι στόν πολιτισμό, α ί
σθηση τοϋ καλού δεν είχαν, γιατί ή ζωή τους ήταν πρωτόγονη, καί βάρβαρα 
τά έθιμά τους, πού τά κρατούσαν γερά καί δεν τάποχιορίζονταν, γιαύτό καί 
δεν καλλιέργησαν τις τέχνες καθώς δεν καλλιέργησαν καί τά γράμματα καί 
τις επιστήμες. Κάποια ιδέα τού καλού βέβαια είχαν οι Θράκες καί κάποια 
βάση νά έκδηλωθή εϊτε στή τέχνη είτε στο λόγο, αυτή δμως δίχως αμφιβολία 
πνίγηκε πρόιυρα ακόμα στή γέννησή της, γιατί ή επίδραση τοϋ Ελληνισμού 
ήταν ένεργητική καί σαγηνευτική. Ο Ελληνισμός έμπαινε ακράτητα στή 
Θράκη μέ τις πολυάριθμες Ελληνικές αποικίες στά παράλια καί οί Θράκες 
επικοινωνούσαν τώρα άκατάπαυστα μέ τούς ’Έλληνες έως δτου στά Μακεδο
νικά χρόνια άρχισε γιά πολιτικές καί κοινωνικές αιτίες νά τούς επιβάλλεται 
τόσο, ώστε σέ τρεις τέσσαρες αιώνες πιο αργά, στόν καιρό τής Ρωμαιοκρα
τίας, τούς βρίσκουμε τέλεια εξελληνισμένους. Τέχνη βέβαια δέ μπορεί νά λο- 
γαριαστή ή τέχνη των προϊστορικών καί μουσόληπτων Θρακών, πού όπως 
λένε οϊ μύθοι, ήταν αρκετά πολιτισμένοι, αφού μάλιστα νόμιζαν πώς αυτοί 
έμπασαν τή θρησκεία, τήν ποίηση καί μουσική στήν Ελλάδα. Τά ομηρικά 
έπη μέ θαυμασμό μνημονεύουν τής τέχνης τους δείγματα, Ξίφη άσημοδονλε- 
μένα, ποτήρια πανάργυρα κ.λ.π. Αυτή όμως ή τέχνη ήταν προελληνική, πού 
μπήκε στή Θράκη από τό Αιγαίο μέ τήν επικοινωνία. Οΐ αρχαιολόγοι λένε 1

1) ’Αρχιτεκτονικός τύπος σπιτιού Φιλ)πόλεως. Βλ. Ή Φι?.)πόλις επί Τουρ
κοκρατίας ΙΘ' uiJiva § 5 καί § 6 14. ' ΑποστοΧίδον υπήρξε Θρακική τέχνη, Θρα
κικά, καί ίδιου Ξυλογραφία καί τορνευτική, Άρχ, Θρ. Θησ. Τ' τ. σ. (52—63, 64, 
σημείωση.
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πώς η ελληνική τέχνη άρχισε νά μπαίνη στη Θράκη από τον Ε' π.Χ. αιώνα,,, 
πού τό μαρτυρούν τά νομίσματα των βασιλιάδων των Όδρυσσών. Οί άνα- 
σκσφές στη Θράκη ξεσκέπασαν πολλά καλλιμάρμαρα χτίρια, ναούς, θέατρα, 
στάδια, πού δείχνουν πώς "Έλληνες ήταν οι αρχιτέκτονες καί οί τεχνίτες καί 
πώς από τά πλαστικά έργα, τάριστουργήματα μπήκαν στή Θράκη από τήν 
Ελλάδα, ή τάκαμαν στον τόπο “Ελληνες γλύπτες, μόνο δε τά βαναυσουργή
ματα από Θράκες τεχνίτες, πού δεν είχαν καμμιά καλαισθησία. Ή  Ελλη
νική τέχνη λάμπει παντού ξέχωρα πάνω στούς καλλιμάρμαρους ναούς καί 
στάγάλματα των θεών, στις άχτές καί τάκρογιάλια τής Θράκης, όπου οί αποι
κίες καί κληρουχίες. Αφού λοιπόν δεν υπήρχε Θρακική τέχνη, δεν {υπάρχουν 
καί τά μνημεία της. « ’Άρα, λέγει ό μαχητικός ’Αποστολίδης, Θρακική αρ
χαιολογία είναι ένας γεωγραφικός δρο; κι’ δχι εθνικός, γιατί σημαίνει επι
στήμη, πού άσχολεΐται μέ τίς άνευρισκόμενες αρχαιότητες στήν αρχαία χώρα 
των Θρακών, δηλαδή τεχνικά μνημεία άσχετα μέ τήν προέλευσή τους καί 
τήν αναφορά τους σένα ώρισμένο έθνος». Καί όμως δ Φίλωφ, δ σφαγέας 
τών Θρακών καί Μακεδόνων ως πρωθυπουργός καί αντιβασιλέας τής Βουρ- 
γαρίας, πού δίκαια σφάγηκε κι’αύτός, καταπιάστηκε νάποδείξη πώς υπάρχει 
Θρακική τέχνη για τον ξεχωριστό τύπο τής δουλειάς καί τήν ανάπτυξή της, 
χωρίς καμμ.ά ξένη επίδραση. Καί τό επιχειρεί αυτό εξετάζοντας μερικά 
μνημεία πού περισώθηκαν από τον Δ" αιώνα π. X. καί προσπαθεί μέ τήν 
Βουργάρικη κακοπιστία του νά βρή τά χαρακτηριστικά τής Θρακικής τέχνης.' 
Κιάλλος Βούργαρος, δ παλαιοντολόγος R. Poppow, υποστηρίζει ότι υπήρχε 
Θρακική τέχνη καί αντικείμενα πρώτης χρείας καί πάνω σέ κοσμήματα^ 
Αυτό τό συμπεραίνει από πόρπες, πού βρέθηκαν σέ τάφους μέσα σέ Θρακι- 
κούς τύμβους. Ό κλασσ ικός όμως Ελλην ισμός ,  επιλέγει καί αυτός, έπ ι- 
δρώντας, δέν άφήκε  νά προχοορήση ή τέχνη αυτή .  Επιμένουν, δτι στή 
Θράκη υπήρξαν οί προβούλγαροι, πώς υπήρξε Θρακική τέχνη, άρα προ- 
βουργαρική, καί σάλλα ατελείωτα ψευδολογήματα.

Η  λ α ο γ ρ α φ ία , ’Αλλά καί ή λαογραφία δχι λιγώτερο συντρέχει 
καί βοηθεί στήν απόδειξη οτι δ Ελληνισμός τής Θράκης επικρατούσε παν-, 
τού στή χώρα καί δτι δ χαραχτήρας τοΰ Θρακικού λαού είχεν δλα τά ψυχικά, 
στοιχεία πού δείχνουν τήν επικράτηση τού Ελληνικού στοιχείου επάνω του. 
Ή  λαογραφία είναι δ καλύτερος καθρέφτης τής ψυχής τών λαών.

Ή  Θράκη υπήρξε χώρα ανέκαθεν πλούσια σέ λαογραφικές εκδηλώ
σεις. ’Από τούς άρχαιοτάτους χρόνους ξεχωρίζει γιά τά π’ερίεργά της έθιμα·, 
για τά θέσμιά της, τό λαϊκό της δίκαιο, τίς συνήθειές της, τίς προλήψεις καί 
δεισιδαιμονίες της. Τά περίεργα έθιμα τής ζωής τών αρχαίων Θρακών είναι 
άπειρα. Τό λαϊκό τους δίκαιο, τό αγροτικό, τό επαγγελματικό είναι κατά πα
ράδοση τό ίδιο μέ κείνο πού επικρατεί καί σήμερα στή Θράκη. Οί Θράκες 
περιέσωσαν μέσα στο πέρασμα τού χρόνου πολλών αιώνων.,, όλες τίς συνή-
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θείες των παλαιών, δλες τις προλήψεις, όλα γενικά τά θέσμιά τους, πού τόσο 
θαυμαστά-τά περιέγραψε στο βιβλίο του τά «Θόσμια της Θράκης» ό μακαρ. 
"Αρεοπαγίτης Στ. ΣακελλαρίδηςΤΕτσι πληροφορούμεθα ότι ό χαραχτήρας τού 
Θρακιώτη μέσα από τούς αιώνες παραμένει αναλλοίωτος, τά χαρακτηριστικά 
αμετάβλητα, πού μάς δίνουν έκτυπο τον τύπο τοΰ Θρακός από τότε ώς σή
μερα. 'Επομένως άν θέλουμε νά μιλούμε γιά τη συγγένεια μας μέ τούς πα
λιούς προγόνους μας Θράκες, πρέπει νά προστρέχουμε στη λαογραφία τής 
Θράκης, ώς την καλλίτερη πηγή, γιά νάντλήσουμε τά στοιχεία, πού μάς δεί
χνουν τις ομοιότητες καί τις διαφορές τής φυλής μας.

Στη λαογραφία θά προστρέχουμε γιά νά εξηγήσουμε τούτο ή εκείνο 
τό φαινόμενο τής ζωής, πού αιώνες κυλά ή ίδια κιάπαράλλαχτη μέσα στο 
κλίμα τό τραχύ τής Θράκης, πού τον χειμώνα είναι πολύ κρύο, αλλά τό κα
λοκαίρι ευχάριστο. Πάνω στά βουνά της, στις πεδιάδες της τις εύφορες, στά 
δάση της, ή ζωή αιώνες κυλούσε ή αυτή μοσες κιάν παρεμβλήθηκαν δυσκο
λίες και εμπόδια. Μέσα από κάθε λαγκαδιά, μέσ’ από κάθε πηγή, από κάθε 
ρουμάνι ξεφυτρώνει κιάπό μιά μυθολογική συμβολική παράσταση. ’Έτσι οΐ 
πηγές και τά ποτάμια ακόμα είναι ή χαρά τών νεράιδων,τά πυκνόδασα μέρη 
κατοικίες Σατύρων και Διονΰσων καί Μαινάδων. Έκεΐ ακόμα ώς τά χτές ό 
Διόνυσος'δ Βάκχος περιέτρεχε ανάμεσα στάμπέλια καί τό κρασί σκορπούσε 
τό μεθύσι καί τό ό'ργιο. Μέσα στις επιβλητικές καί ποιητικές κοιλάδες έτε- 
λούντο ακόμα χτές τ’Αναστενάρια,—οί Διονυσιακές καί οργιαστικές τελετές, 
πού περισώθηκαν τόσους αιώνες κατά παράδοση κι’ αποτελούν, όπως διδά
σκουν οί σοφοί, τή βάση καί τήν πηγή τής ερμηνείας τοΰ αρχαίου θεάτρου 
—καί τά Δημήτρια καί τά Διονύσια ’)·

Μέ τήν απομάκρυνση τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου από τήν ’Ανατολική 
Θράκη στά 1922 έξέλιπε στή χώρα αυτή ή τέλεση τών πανάρχαιων εορτών, 
όπως τά Διονύσια (Άδριανούπολη), τά Δημήτρια (Όρτάκιοϊ), τ’Αναστενάρια 
(Κωστή) κ.λ.π. Καί όμως ή Βουργαρική αναισχυντία καί τή συμφορά μας 
αυτή τήν καρπώθηκε. Τά μέρη αυτά δυστυχώς τά κατέλαβε ή Βουργαρία καί 
είναι ή επαρχία Άγαθουπόλεως καί ή επαρχία Αιτίτσης—Όρτάκιοϊ στήν 
κοιλάδα τοΰ "Άρδα. ’Αποκλειστικά λοιπόν κιαδιάντροπα οί Βούργαροι οί- 
κειοποιήθηκαν καί τάναστενάρια κιέξακολούθησαν τήν τέλεσή τους, καλών- 
τας Γερμανούς καί Γάλλους καί τά φωτογράφησαν κέκαμαν καί ανακοινώ
σεις σέ Γερμανικά περιοδικά καί τέλος τά δπερετοποίησαν καί τά μελοποίη
σαν καί τάνέβασαν καί στή σκηνή ώς καθαρές βουργαρικές εορτές. Είναι δέ 
ισχυρίζονται, πανάρχαιες Θρακικές Βουργαρικές συνήθειες μέσα στή Θράκη, 
πού σημαίνουν πώς ή Θράκη δεν είναι τίποτ’ άλλο από χώρα Βουργαρική. 1

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΕ' Πολυδ.  Παπαχρ ί σ τ οδονλου ,  Τ' Αναστενάρια 
κλπ. από σ. 266—367.
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3Αλλά ή συγκριτική λαογραφία Ελλήνων καί Βουργάρων αποδείχνει ξάστερα 
ποιου λαοϋ υπήρξαν τελετές οργιαστικές τάναστενάρια και ποιοι έπέδρασαν 
συντριπτικά επί. των άλλων, ώστε νά μ ή χρειάζεται καί άλλη καταγγελία τής 
επιστήμης για τις προσπάθειες τους αυτές.

Άπό τη συγκριτική λαογραφική μελέτη στις γεννήσεις, αρραβώνες, 
γάμους, κηδείες, μνημόσυνα, χορούς, έθιμα, πού μεταδόθηκαν στη Φιλιπ- 
πούπολη στους μέτοικους Βουργάρους άπό τά γύρω χωριά, κώμεις καί κω- 
μοπόλεις, καταφαίνεται ή ελληνικότητα τής πολιτείας αυτής,—πού σήμερα 
Βουργαροκρατιέται—στον καιρό τής Τουρκοκρατίας. Μέ τή λαογραφία ξε
χωρίζουμε τέλος τί είναι δικό μας καί τί ξένο κι ως πού μπορεί νάπλώνουμε 
τις διεκδικήσεις μας.

'3 :ϊ έλ λη νςκό τη ς  Ο α ρ . Οράκ/)2.  Καί όμως ο Ελληνισμός δο
κίμασε χειρότερα και καταστράφηκε άπό τούς Βουργάρους ευθύς άπό τή συγ
κρότησή τους σέ τρίτο κράτος ελεύθερο, όπως γνωρίζουμε, στα 1878. Καί 
κυρίως δοκιμάστηκε δ Ελληνισμός τής Βορείου Θράκης, τής αυτόνομης ‘Αν. 
Ρωιιυλίας, πού δ οργανικός της Νόμος είχε κατοχυρώσει τήν απρόσκοπτη 
ζωή καί λειτουργία των 86 Κοινοτήτων του, μέ τήν ελευθερία του τή γλωσ
σική καί τή σχολική καί εκκλησιαστική ανεξαρτησία. Ό Ελληνισμός αυτός, 
πού πέρασε ζωή δραματική ως τά 1906, ύπήρχεν εκεί άπό χιλιάδες χρόνια, 
καθαρός, ακμαίος ασκώντας τό εμπόριο, τή βιομηχανία ολα τά επαγγέλματα 
καί τήν εκμετάλλευση τοϋ θαλάσσιου πλούτου μέ τήν επική ψαρική του, πού 
τόσο θαυμασία περιγραφή της έχω δημοσιέψει στο ’Αρχείο Θράκης τοΰ για
τρού ’Αναγνώστη Παρασκευοπούλου ι). Διατηρούσε, συγκροτημένος σέ εσνά- 
φΐα καί κοινότητες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, πτωχοκομεΐα, συσσίτια, οι
κοτροφεία. Ήταν ώργανωμένος σέ σωματεία καί συλλόγους καί έξασκοϋσε 
στή χώρα μεγίστη εκπολιτιστική δύναμη. Είχε μετά τό σχίσμα 5 μητροπολί
τες, 86 μεγάλες κοινότητες, 11 μοναστήρια, 146 παπάδες καί καλογήρους, 66 
σχολειά, 166 καθηγητές καί διδασκάλους καί 8 χιλ. μαθητές καί μαθήτριες. 
Αυτά αναφέρει ή επίσημη στατιστική καί τό υπόμνημα στήν ‘Υψ. Πύλη τού 
Οϊκ. Πατριαρχείου στά 1906, τή χρονιά τού πραξικοπήματος * 2). Ό  Ελληνι
σμός αυτός διωγμένος έφτασε στή μητέρα Ελλάδα.Ή πονετική μάννα σκού
πισε τά δάκρυά του, αλλά τίποτε άλλο δεν ήμπόρεσε νά επιτύχει για τήν 
επανόρθωση τού μεγάλου αδικήματος.

Γιά τον Ελληνισμό αυτό δ κόμης Καλλάλη ,  δ Αύστρο-ούγγρος αν
τιπρόσωπος στήν Επιτροπή πού κατήρτισε τον ’Οργανικό Νόμο τής αυτό
νομης Άν. Ρωμυλίας, διεκήρυξε τά έξης μιλώντας γιά τον καθορισμό καί 
τής Έλλ. γλώσσας ώς μιας άπό τής επίσημες γλώσσες τής ηγεμονίας: « ’Ε πι 
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2) Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 1906.
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μένω , είπε,  νά δοθούν  τά ϊ δ ια  δ ι κα ιώματα  στήν ’Ελλην ική γλώσσα  
όχ ι  μόνο γ ιά τούς λόγους που  άνέφερε ό συνάδελφός μου (ό νΑγγλος 
δηλ .) ότι ή Ελλην ική 'Εκκλησία κ υρ ιά ρχησε  σαύτόν τόν τόπο χρόν ια  
και  χρόν ια,  άλλ ’ έπίσης γ ια τ ί  οί έδώ "Ελληνες κατέχουν π ολύ  μ ε γ α λ ύ 
τερο πνευματ ικό  πολ ι τ ι σμό  άπό τούς Τούρκους κα ι  τούς Βουλγάρους .  
Τά σχολε ία  τους ε ίνα ι  πολύ περ ισσότερα άπό τά σχολε ί α  των δύο  
άλλων Έΰ'νών. Ποϋ νά τάποδώσουμε τούτο,  άέ ΰ'έλω νά εξετάσω τΙς 
α ίτ ιε ς . Ά λ λ ’ ε ίνα ι  γεγονός ότι οί 'Έλληνες αποτελούν  όχι  μόνο όνα 
στο ιχε ίο  πολ ιτ ι σμένο ,  αλλά κα ι  κατάλληλο  νά μεταδώσε ι  τόν π ο λ ι τ ι σμ ό  
τον ατούς άλλους . Τι αυτό τό λόγο δεν ε ί ν α ι  π ρ έπον  νάγνοηόΌύν. ’Άν  
λο ιπόν  άποφασ ίσ ουμε  νάποκλε ίσουμε  την Ε λλ η ν ι κ ή  γλώσσα  $ά πρά -  
ξονμε  μ ιά  δ ιπ λή  άδ ικία .  ΙΙρώτα απέναντ ι  τους κ α ι  δεύτερο απέναντ ι  
τής χώρας αυτής».  Αυτά είπε γιά τόν Ελληνισμό της Βορείου Θράκης.

Στον ΙΘ' αιώνα διδάσκονταν ιιαζί μέ τη Βουργαρική και ή 'Ελλη
νική στον Τύρναβο, Σιστόβιο. Σαιιάκοβο, Κάρλοβο, Σοΰμλα, Ρουχτσούκη, 
Καλόφερ, Κότελ, Άβράδαλα, όπου λειτουργούσαν ελληνικά Σχολεία ιδ ια ί
τερα. 'Ο Albert Dumont λέγει τά έξής γιά τις σχέσεις Ελλήνων και Βουρ- 
γάρων : «'Υπάρχει μία πολεμική μεταξύ βουργάοων καθηγητών καί μορφω- 
μένων 'Ελλήνων* Οί 'Έλληνες υποστηρίζουν δ'τι οί πατέρες των κατοικούσαν 
μόνοι επί μακρόν τήν Θράκην πριν ή έλθουν οι Σλαϋοι. Οΐ Βούλγαροι ισχυ
ρίζονται ότι οί Θράκες τού Ηροδότου καί τού Ξενοφώντος ήταν Σλαϋοι καί 
ότι δεν έχουν παρά σλαυικόν αίαα στις φλέβες των. Τά πορίσματα ώς τώρα 
είναι ελάχιστα Επιστημονικά. Οί Σέρβοι είναι σαφέστεροι καί ά'ξιολογώτε- 
ρο ι: «Τά δημοτικά τους τραγούδια είναι περίπου ή μόνη φιλολογική παρα
γωγή τών Βουλγάρων. Μερικά δημοσιεύτηκαν στήν Πέστη, Μόσχα, Βελι
γράδι, μερικά Επαναλαμβάνονται κάθε μέρα μέ τόν ήχο φλάουτου τή σβ ίρκα  
ή τήν τρίχορδη gousla. Σαύτές τις συνθέσεις άς μή ζητούμε καμιά ιδιό
τητα πού σχηματίζει τήν ωραιότητα τής pesmas τής Σερβίας ή τών τραγου
δούν (tragoudia) τής νέας Ελλάδος».

«Οΐ Βούλγαροι δεν έχουν ήρωες εθνικούς. Φαίνονται πώς δεν έχουν 
κανένα πόθο. Καί όμως ή φυλή αυτή κατέχεται άπό δυνατά πάθη. Είναι 
αργή, κλεισμένη μέσα της καί γυρίζει καί ξαναγυρίζει στή σκέψη πού τήν κα
τέχει. Τά τραγούδια τους διηγούνται μέ συμπάθεια άγριες άπανθρωπίες, 
ζωγραφίζουν πτώματα κομμένα σέ κομμάτια, αποκεφαλισμούς, σταμνιά γε
μάτα άπό αίμα ακόμη θερμό. Ό Έλλην δέ σταματά σέ παρόμοιες εικόνες. 
Συναντώντας τες στρέφει τά μάτια*.

Ό Μυρτ. Αποστολίδης δικαιολογεί τήν ύπαρξη των Βουργάρων στή 
Θράκη ως Εξής, απαντώντας στήν τσουχτερή επίκριση τού Θεριανού :

«Τό πατριαρχεΐον ούδεμίαν Εποιεΐτο διάκρισιν φυλών ού μόνον σε
βόμενου τόν εθνισμόν παντός ύπό τήν πνευματικήν του κυριαρχίαν ύποκει-



Ή  Έλληνικότης τής Θράκης 33

μένου λαού, άλλα και διαφυλάττει εις αυτόν πάντα τά στοιχεία, διά των
οποίων έκαστη έθνικότης συντηρείται."Όθεν ου μόνον έσεβάσθη την γλώσσαν 
πάσης έθνότητος, άλλα και διαφύλαξε και περιεφρούρησεν αυτήν παρασχόν 
εις τούς ύστεροΰντας έν τώ πολιτισμώ και τη πνευματική άναπτύξει τά μέσα 
τής προόδου και τής προς εθνικήν αυθυπαρξίαν συγκροτήσεώς των. "Ένεκα 
λοιπόν τού κοσμοπολιτικού του τούτου πνεύματος ουδέποτε έσκέφθη νά έπι- 
βάλη, ώς έν τή Λύσει έγένετο, μίαν τινα γλώσσαν, ίδιάζουσαν εις τήν λα
τρείαν τοϋ Θεοΰ, άλλ’ άπάσας καταλλήλους έκρινε προς τούτο καί τήν πτω
χείαν ένίων αυτών θεραπεύουσα άνέπτυξε καί διεμόρφωσεν αύτάς διά τών 
λειτουργών του, ΐνα μή ύστερώσιν αΰται έν τή σαφηνεία τής διερμηνεύσεως 
τών δογματικών εννοιών. Έκ τοϋ πνεύματος τούτου όρμώμενον τό Πα- 
τριαρχειον έξεχριστιάνισε μεν καί τούς Βουλγάρους άλλ’ άνευ τίνος ένεργείας 
προς έξελληνισμόν των» ‘).

’Απ’ δσα έξεθέσαμε ελπίζω πώς μπορούμε νά 
βγάλουμε τό συμπέρασμα γιά τήν Ελληνικότητα τής Θράκης. Ή  ιστορ ία ,  
ή έΰ'νολογία, ή αρχα ιολογ ία ,  ή λαογραφ ία ,  οί α ναδ ιφήσε ις  έγγράφων  
και  κωδ ίκων1 ή δημ ι ουργ ική  ζωή τών έσναφ ίων,  οί τέχνες, οί π ε ρ ι η 
γητές, οί άνασκαφές , τά νομ ίσματα  κα ί  γεν ικά  ή άποκάλυψη τόσων Ε λ
ληνικών θησαυρών, τά ήϋ'η κε-^ιμα καί τά ϋ'έσμια- )  αποτελούν τά λαμπρά 
τεκμήρια, ότι ή Θράκη από τοϋ Αίμου μέχρι τού Αιγαίου υπήρξε σολους 
τούς αιώνες άπό τής έποχής τής Αθηναϊκής δημοκρατίας 'Ελλην ική καί ότι 
ή Έλληνικότης αυτή ουδέποτε έξέλιπε ώς τά σήμερα παρ’ δλη τή διείσδυση 
τών Βουργάρων καί τήν καταστροφή τοϋ Ελληνισμού μέ τήν άνταλλαγή. 
καί τή μετανάστευση άπό τά κυριώτερα σημεία τής όλης Θράκης καί δτι ου
δέποτε άμφισβητήθηκε άπό έπιστήμονες κέρευνητές, παρά μόνο άπό τούς 
κακόπιστους καί ψευδολόγους έχθρούς μας, πού μάχονται μέ τό ψέμα καί 
τήν επιστημονική άπάτη, νά δημιουργούν παντού καί πάντοτε δικαιώματα 
καί αξιώσεις καί εντυπώσεις, πού άπατοΰν τήν κοινή γνώμη τών ξένων 
καί νά μάς άφαιροϋν τά ιστορικά καί έθνολογικά μας δικαιώματα. Κάθε 
γωνία στή Θράκη μάς άποκαλύπτει τήν ύπαρξη καί τό πέρασμα τής φυλής 
μας δχι μόνο στούς ιστορικούς καί Βυζαντινούς χρόνους, άλλά καί σαύτήν 
άκόμα τήν Τουρκοκρατία προς παντός.

’Επί Τουρκοκρατίας ό Ελληνισμός παρ’ δλες τις Τουρκικές διώξεις 
καί τήν άπάνθρωπη δουλεία συσπειρωμένος γύρω στούς κοινοτικούς καί εκ
κλησιαστικούς του άρχοντας έδειξε ποιά είχε ζωτικότητα καί ποιά έκταση κα
τείχε μέσα στήν αυτοκρατορία καί ποιά δύναμη οικονομική καί πνευματική 
εύρωστία καί δράση έκπολιτιστική, ώστε νά κυριαρχήσει καί τοϋ κυρίαρχου 1 2

1) Μ. Άποστολίδου. Άρχ. Θρ. Θησ. Η' τόμ. σ. 69
2) Σπ. X. Σακελλαριάδη, Πόλεις καί Θέσμια τής Θράκης, Άΰ-ήναι 1929 
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λαοϋ σόλη τή Θράκη καί ν: άποτελή τό λαμπρότερο στοιχείο της αυτοκρατο
ρίας, όταν ή Βουλγαρική φυλή αφανής και ασήμαντη δούλευε στα χτήματα 
των Τούρκων, και ζούσε μια ζωή κτηνιόδη καί άθλια, πού τήν έροιχνε σά- 
φάνεια τόση, ώστε να ζή υπό τήν αιγίδα καί σκέπη τού Οικουμ. Πατριαρ
χείου ώς Ροΰμ-μιλέτ, καί οι περαστικοί ξένοι νά μή μπορούν να τούς ξε
χωρίσουν ώς φυλή ξέχωρη καί υπαρκτή καί νά τούς σημειώσουν στά Οδοι
πορικά τους. Ξεχωριστή φυλή καί υπαρκτή εμφανίζεται στά 1θο2, όταν καί 
άπετέλεσε ιδίαν κοινότητα στή Φιλιπποΐ'πολη καί όταν άποχωρίσϋηκαν καί 
τά μέλη των Ισναφίων κι’ άπετέλεσαν καί αυτά ίδια βουλγαρικά έσνάφια. 
Τούτο έφερε καί τή διάλυση των συντεχνιών γενικά στή Βόρειο Θράκη 1

1) <Οί Βούλγαροι άπεχώρησαν από τής ‘Ελλ.'Ορ0\ Κοινότητος καί συνέπηξαν 
ιδίαν Κοινότητα μέ εκκλησίες καί σχολεία μόνο στά Ι86κ», λέγει ό άΤ. Κ4ποστολι· 
ύης.  Βλ.Ή Ελληνική όοθόδ. κοινότης. Φιλ)λεως § 4. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΓ'.



Β' Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΤΤΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Α'Μέσα στο σκοτάδι των ειδήσεων, πού σκεπάζει την Τουρκοκρατού
μενη Ελλάδα, οί περιηγητές αποτελούν φωτεινό σημείο μέ τα οδοιπορικά 
τους, όπως φωτεινά σημεία αποτελούν οί κώδικες των ελληνικών κοινοτήτων 
καί τά κατάστιχα των έσναφίων καί οί κώδικες των μητροπόλεων καί τα 
’Αρχεία τής Όθωμ. Αυτοκρατορίας.’Από τίς πηγές αυτές αντλούμε λίγο ψώς 
για νά μελετήσουμε κι5 άποκαλύψουμε μερικές πτυχές τής ζωής τού Ελληνι
κού έθνους.£Η ιστορική έρευνα σήμερα σ’ αυτά στηρίζεται για νά μάς δώ
σει μερικά νήματα τής ζωής τού δύσμοιρου έθνους, γιατί αυτή μάς φανε
ρώνει στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα τήν εποχή αυτή των τετρακοσίων χρόνων 
τής δουλείας, πού είναι τόσο πολύτιμα γιά νά στηρίξουμε τήν ιστορική αλή
θεια."Ένας χάρτης τού 16ου αίώνος ατελής, μ’ όλες τίς άτέλειές :ου καί τά 
σφάλματά του, πάλι αποτελεί γιά μάς ένα φως, έστω καί ασθενικό.Ένα ση
μείωμα περιηγητή, ένα σημείωμα χρονικό στο περιθώριο τού ιερού βιβλίου 
από έναν ιερέα, είναι πολυτιμότατο καί χρησιμώτατο κι’ από μιά πηγή γεω- 
γραφική ή ιστορική, γνωστού συγγραφέα τής Τουρκοκρατίας, γιατί τό ση
μείωμα αυτό προέρχεται ό'χι από χρονικογράφο, άλλ’ από άνθρωπο πού 
έζησε τό περιγραφόμενο ή άναγρας.ώμενο γεγονός, καί τό σημειώνει σαν επι
σκέπτης «έζ αυτοψίας».

Τήν ’Ελληνική κατάσταση τήν διαπιστώνουμε κι’ από άλλες πηγές, 
αλλά σημαντικώτερες γιά τον ερευνητή είναι τά κείμενα των ’ξένων περιηγη
τών από τά 1-453. Περιηγητές πού έπεσκέφθηκαν τήν Ελλάδα στά χρόνια 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί στά πρώτα χρόνια τής ανεξαρτησίας της, 
μέ τίς περιηγητικές μαρτυρίες τους αποτελούν συμπλήρωμα καί διόρθωση 
τών συγκαιρινών τους ιστορικών, πού γιά διαφόρους λόγους περιέπεσαν σέ 
προφανείς καί σκόπιμες άναξιοπιστίες για τήν έλλειψη άντικειμενικότητος. 
“Ωστε ό ιστορικός όπως καί ό αρχαιολόγος μπορεί νάντλήση στοιχεία από τά 
περιηγητικά κείμενα, από τίς εικόνες, τάντίγραφα, πού παραθέτουν, καί τά 
μετάλλια καί νομίσματα ’) καί τίς αξιόλογες αρχαιολογικές πληροφορίες, πού 
χρησίμεψαν νά συγκρατήσουν τό νήμα τής ιστορίας τών αρχαιοτήτων.

’Από τούς περιηγητές μαθαίνουμε τήν επίδραση τών Ελλήνων πάνω 
στούς Τούρκους, στο διοικητικό καί στρατιωτικό σύστημα, λ. χ. στά τουρκικά 
λουτρά—πού είναι Βυζαντινή κληρονομιά—όπως καί στά σχολεία τών Ντερ- 1

1) Βλ. Έ λ .  Β ο υ α α ζ έ λ η ,  ό βίος τοϋ ‘Ελληνικού λαοϋ κλπ. σ. 116.
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βισάδων. Βέβαια πάντοτε δεν είναι αμερόληπτοι και μπορεί νά διαιρεθούνε 
σέ φιλέλληνες καί μισέλληνες, πού άπεδείχδησαν τέτοιοι γιά λόγους συμφε- 
ροντολογικούς η προσωπικούς. ’Άλλοι αποδίδουν στον "Ελληνα υπεροχή 
συγκρίνοντάς τον με τον οκνηρό και θαλασσόφοβο Τούρκο, τον άγριο κι' άπι
στο Αλβανό, τό θαρραλέο και ήμιβάρβαρο Σλαύο καί τον ακόλαστο Ρου
μάνο, κιάλλοι τον κατεβάζουν στα Τάρταρα από μισελληνισμό ώς άστατο, 
φιλόδοξο, καί εκδικητικό, όπως ό Edmond About. Άπό τέτοιους αξιόπι
στους περιηγητές αντλούμε καί για τη Θράκη πληροφορίες αξιόλογες καί τα
πεινές, σημαντικές καί άξιοττρόσεχτες.

Τέτοιες περιηγήσεις δημοσιέψαμε καί στα Θρακικά καί στο Άρχεΐο 
Θράκης καί δεν είναι λίγες.Ό μακ. Μ. Άποστολίδης γράφοντας τρία κεφά
λαια τής ιστορίας τής Φιλ)πόλεως τού 17ου, 18ου, 19ου αιώνα, άπό τούς πε
ριηγητές αντλεί ειδήσεις αξιόλογες, πού λίγο πολύ μάς ρίχνουν φως μέσα στο 
σκοτάδι των ειδήσεων τής εποχής εκείνης για τον Θρακικό Ελληνισμό ’)·

Ο! θανάσιμοι εχθροί μας Βούργαροι έχουν δουλέψει στο θέμα τούτο 
πολύ.καί δίκαια μπορούν νά καυχώνται, γιατί καί ή Ακαδημία τους έχει νά 
παρουσιάσει ό'γκο εργασίας πολύτιμο σέναν τόμο μέ τον τίτλο : «La popu
lation de la Turquie et de la Bulgarie Sofia 1915». Είναι εργασία τού 
Δρος Nicola W. Michoff καί έκδοση τής Academie Bulgare des scien
ces, ενώ ή δική μας Ακαδημία, δυστυχώς, δέν έχει νά επίδειξη τίποτε.

Τέτοια συγκεντρωμένη εργασία εμείς δέν έχουμε εκτός άπό μερικές 
εργασίες φιλότιμων Ελλήνων. Ό Κ. Σάθας μελέτησε περιηγητικά κείμενα, 
άλλά οΐ ιστορικοί μας, πού ε'λαμψε κιάστραψε τόνομά τους, δέν τον άκολού- 
θησαν. Ό Κλών Στέφανος χρησιμοποίησε γιά πηγές κείμενα περιηγητικά 
καί συστηματικώτερα ό Καράλης Άλέξ. καί υστερνό ό Δ. Γρ. Καμπούρο- 
γλους γράφοντας την ιστορία τών Αθηνών.

Αξιοσημείωτο καί περισπούδαστο είναι τό βιβλίο τής κ. Έλ. Βου- 
ραζέλη «Ό  βίος τού Ελληνικού λαού κατά την Τουρκοκρατίαν? Άθήνα>· 
1939. Τό συνιστούμε σέ κάθε '"Ελληνα, πού θάθελε νά μάθη τί είπαν στά 
χρόνια τής δουλείας γιά την Ελλάδα οί Γάλλοι περιηγητές.

Επίσης άξιόλογο είναι καί τό βιβλίο τού Ν. Άρβανιτάκη : «Quel- 
ques temoignages sur THellenite de la Thrace Recueillis par G. Arva- 
nitakis Geneve 1919» πού αποσπούμε στήν παρακάτω υποσημείωση κα
τάλογο άπό περιηγητές ’). 1 2
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1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ', ΙΒ'.
2) Gorne i l e  l e B r u n ,  Voyaze an Levant 1 7 1 ! .  Page 6 4 .—Rodosto —Pe- 

rintbus—Heraclee (σ. 27—32).
Lady  M a r y  Mondac jue .  Lettres sur la Turquie (σ. 33—36).
G. A. M. Resume geographique de la Grece et de la Turquie d’Eu· 

rope, Paris 1 S26 (σελ. 37—44).
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Ή  μικρή αυτή εργασία μου ας άποτελέση ένα άλλο βοήθημα στήν 
ερευνά καί κατανόηση τοϋ Θρακικοΰ Ελληνικού προβλήματος καί άς χρησι- 
μευση για τή διαφώτιση δικών μας καί ξένων για τα Ελληνικά δίκαιά μας 
στή χώρα αυτή, που μέσα στους αιώνες ουδέποτε έχασε τήν Ελληνικότητά 
της· γιατί ποτίστηκε μέ αληθινά ποτάμια από αίμα γιαυτό τό αγαθό.

Β' Στους μαΰρους αιώνες τής δουλείας, καί μάλιστα στον ΙΖ\ΙΗ', 
πού ό Ελληνισμός περνούσε τόσο δύσκολα, πολλοί περιηγητές ξένοι, "Αγ
γλοι, Σουηδοί, Γάλλοι, Αυστριακοί, πηγαίνοντας στήν Κωνσταντινούπολη 
καί γυρίζοντας, περνούσαν μέσ’ από τή Θράκη. Στα σημειώματά το.υς ση
μείωναν τι έβλεπαν στο πέρασμά τους, ακόμα καί τις εντυπώσεις τους. Σέ

Nicol o d e  Xi c o la t  de l  De l f i na t o ,  Le Navigation et Viaggi nella Turchia 
en Anversa MDLXXVI (σ. 16-21).

Voyage de Levant par le sieur des Hayes fait par le commandement 
du roy eu l’annee 16 2 1 (σ. 22—25).

Η. K. Descripiion,Geographique et Historique de la Turquie d’Europe 
par ordre alphabetique pour suivre les operations de la guerre actuelle im- 
prime a Strasbourg chez Levrault 18 28  (σ. 45—16).

R.W al sh , Voyage en Turquie et a Com)ple 18 28  (σ. 47—56).
J a m e s  Duncan ,  The Modern traveller a populare description Turkey 

1830 London.
Viconte d e  Morc e l l o s ,  Souvenirs de l ’Orient Paris 18 3 9  τομ. II p. 3 3 8 .
Dr A. G-risebach, Reise durch Rumelien und nach Brussa 18 3 9 . Vol II 

auf Seite, p. ( 10 2  — 1 3 7 ).
.4mi Boue ,  La Turquie d’Europe 4 vol. Paris 18 4 0 . vol. II p. 2o, vol. I 

4 1 , 1 5 T, 1 6 3 .
Bl anqu i ,  Voyage en Bulgarie en 18 4 1 Paris 1843 p. 2 0 9 .
Dimi t r i  S t e ph an ou ,  Slaves et Grecs aevant la Turquie Paris 18 6 1 page

3-34-
Albert  Dumont ,  Souvenirs de la Roumelie iS5S σ. 74—94. (Βλ. μετάφρ. 

’Αρχείο Θρ. Θησ. τόμ. Θ').
Ahmed  Dj e c ad ,  Connaissances Suffisantes (generates) qui se rapportent 

a l ’empire Ottoman 18 73

Fl i se e  R e c l u s ,  Geographic Universelle 1 S7 6 .
F. B i an c on i ,  Ethnographie et Statistique de la Turquie d’Europe et de 

la Grece I8 7 7 .
Eduard  S t a n f o r d .  Carte ethnologique de la Turquie d’Europe et de la 

Grece 18 7 7  Paris (σ. 103 — 116).
S u th e r l a n d  Meuziee, Turquev old and new 1 SS3 London (σ. 119—125).
Almanach officiel Turc I8 2 4 , publie par Plmprimerie du vilayet d’A- 

drianople (σ. 12S—129).
Conte  Ange lo d e  Cub ernal i s ,  La Bulgarie et les Bulgares 1 S99 .
Giovanni  Amado r i  Virgi l i , La guestione Rumeliotq et la Politica Ita- 

ana 19 08  (a. 134—137),

/·
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τέτοια οδοιπορικά και περιηγητικά χρεωστοΰμε μερικές φτωχές μά αξιόλογες 
πληροφορίες πού έχουμε γιά τη Θράκη μέσα στά μαύρα και σκοτεινά αυτά 
χρόνια της δουλείας. Αυτές μας ρίχνουν λίγο φως νά δούμε καμμιά πτυχή 
τής βασανισμένης ζωής τού Θρακικού ‘Ελληνισμού ').

*0 Έ βλ ίγ ι α  Ταελεμπή,  Τούρκος οδοιπόρος, πού γεννήθηκε στά 
1610 και πέθανε στά 1689 3), ταξίδεψε στην Κριμαία, σδλη τή ν ’Ανατολή, τό 
Τρακ, τη Δαμασκό, τά 'Ιεροσόλυμα, την ’Αραβία και την Αίγυπτο ώς την 
Νουβία και μέ ξεχεοριστή αποστολή ώς τήν Περσία. Στον καιρό τού Μεχμέτ 
Δ' (1642—1693) ταξίδεψε στή Ρωμυλία, στις χώρες τής Ρουμανίας, Σερβίας, 
Βουργαρίας, Ελλάδος, ώς καί στήν Κρήτη και κατόπι άποσπάσθηκε σέ διά
φορες πρεσβείες και σέ διπλωματικές αποστολές τού Σουλτάνου καί περιηγή- 
θηκε τό πλιότερο τής Ευρώπης, Αυστρίας, Ουγγαρίας, ‘Ολλανδίας, Δανίας, 
Σουηδίας, Πολωνίας, Ρωσσίας. Τά ταξίδιά του βάσταξαν σαράντα χρόνια 
καί τις εντυπώσεις του τις περιγράφει στο μεγάλο του σύγγραμμα από δέκα 
τόμους. Οί εξ απ’ αυτούς δημοσιεΰθηκαν πρώτα καί κατόπι καί οί άλλοι 4. 
Σαύτούς μέσα περιγράφει μέ ζωηρά χρώματα καί λεπτομέρειες κάθε τι πού είδε 
κιάκουσε στις πολυετείς περιηγήσεις του σαύτές τις χώρες καί νόμισε άξιοση' * 1

1) Τέτοιοι περιηγητές είναι πολλοί : α) Ό Καπουτσίνος Rob e r t  d e  Dreux,  
Voyage en Turquie et en Grece (1669) εκδ. Pernot Hubert, Paris 19 2 5  καί ό 
ίερεύς τοϋ Γάλλου Πρέσβεως De la Haye-Ventelet, στά 1666 (Θρακικά τ. Α' σ· 
106 κέξ.), β) ό B e r t r u n d o n  de  la B r oq u i e r e  1443 (Θρακικά t. A' σ· 116 κέξ.), γ) 
Γονλιέλμος Ίώαηπος Grelot  1680 (Θρακικά τ. Α' σ. 326 κέξ.), δ) Robe r t  Wal sh  
(1772—1S52) (θρακικά τ. Δ' σ. 57 κέξ.), ε) Mich e l  E n e m a n  (1709—1746) (Θρακικά 
τ. Δ' σ. 64 κέξ.), ς )  Παύλος Ζαμτζόγλου 1746 (Θρακικά τ. Δ' σ. 65—67 κέξ.), ξ) 
Έβλιγιά Τσε/χμπής 1610—1679 (Θρακικά τ. Δ' σ. 118, Ε' σ. 179, Θ' σ. 23, Ζ' σ. 
153), η) St ru v e  1822 (Θρακικά τ. ΙΒ' σ· 249—252), ά) Geo r g e  K ap p e l  1831 Θρα
κικά IB' σ. 252—254), ι) Μαρκήαιος To r c y  1706 —13 (Θρακικά τ. ΙΒ' σ. 259), ια)
1. B a r o n  d e  Tott 1733—93 (Θρακικά τ. ΙΒ' σ. 260), ιβ) Viquesne  1S28 (Θρακικά 
ΙΒ' σ. 263), ιγ) G. F. Abbott 1674—81 (Θρακικά IT' σ. 65 κέξ.), ιδ) .4. Viquens 
nel  (Θρακικά IT' σ. 409 κέξ.), ιε) Abrahan Damon  (Θρακικά ΙΕ' σ. 163 κέξ.)- 
ις-) Adam W e n n e r n  17 αί.), ιζ) Heinr i c h  R an tz o v e n  17 αί.), ιη) Άβδουλάχ Χατζή 
Κάλφας 17ον αί.), ιθ) Rau l  T a f f e r n e r n  1665), κ) R i c c a u t  1665), κα) K o n t e  d e  λ.l a r -  
s i g l i  1669—1700, κβ) P a i d  Lucas  1707, κγ) Vicomte d e  M a r c e l l e  1840 (Άρ-χεϊον 
Θράκης t. T' a. 14S κέξ.), κδ) Κόμης de  Gayle s  1672—1765, κε) Rob e r t  Poc o cke  
1740 (Άρχεΐον Θράκης τ. Ε' σ. 271 κέξ.), κς-) L ad y  Mar y  W on t l e y  M on ta gu e ,  
Lettres sur la Turquie, κζ) J o h n  Corel  1675, κη) S. Luzi gnan  (Κοσμοπολίτου) : 
Letter Co Fordvce London 1 7 8 S (τόμ. Γ σ. 94—96), κθ) Struve History of the 
Embassy from Petesburg to Con'ple 1 7 9 3 , λ) Pouqu ev i l l e ,  Vo}’age 1798— ISO!, 
λα) H. B e a r b r o n  1819, λβ) Captain Ado l f  its S t ad e  1829, λγ) Capta i n  Cha r l e s  Co- 
l a i l l e  F r auk la nd  1829, λδ) Geo rg e s  K ep p e l  1S31, λε) M. v on Tiez 1S36 (δλοι αυ
τοί Θρακικά τ. ΙΗ' σ. 324 κέξ.), λφ) Albert  D um on t ,  1S6S, αναμνήσεις άπό τήν 
Ρουμελίαν (Άρχ. Θρ. Θησ. τ. I' σ. 281—302).

2) Βλ. Θρακικά τ. Δ' σ. 11S, Ε' σ. 169, Θ' σ. 23, Ζ' σ. 153.
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μείωτο από κοινωνική, θρησκευτική, αρχαιολογική, ιστορική, γλωσσική, στα
τιστική, επιγραφική κλπ. άποψη μέ γλώσσα σαφή κιάπλή τής εποχής του. 
Μέσα στις περιηγήσεις περιέλαβε και τη Θράκη, στα 1078 εγίρας, δηλ. στα 
1667 μ. Χ· Ζωγραφίζει μέ περιγραφές μακρές την Άδριανούπολη '), περι- 
γοάφει τό φρούριο «άνω Διδυμότειχο» τάξιοθέατα τοΰ Διδυμοτείχου, προσ
θέτοντας ότι στάμπέλια και τούς κήπους του ωριμάζει τό μαύρο σταφύλι, εύ
γευστο καί εύχυμο. Περιγράφει τό φρούριο των παλαιών Φερρών, τό φρού
ριο τής Σηλυβρίας, τάρχαίο φρούριο τής Τυρολόης, τού Αουλέμπουργκαζ 
(Άρκαδιούπολη) καί τόσα άλλα μέρη. Οί περιγραφές του γύρω πάντοτε στους 
πιστούς καί τά τζαμιά τους, τα σχολειά καί τα φτωχοκομεία καί νοσοκομεία 
τους. Για τούς φτωχούς γκιαούρηδες (τον φακίρ φουκαρά λαό) πολύ λίγα 
αναφέρει μέ περιφρόνηση. Γενικά ο αναγνώστης νιώθει πόσο βαρειά ήταν 
ή θέση τού Ελληνισμού στη μαύρη αυτή περίοδο τής δουλείας του.

Ό Καπουτσίνος R ob e r t  d e  Dreux  -), (στά 1666), λέγει δ Στίλπων 
Κυριακίδης, μέσα στή φτώχεια ειδήσεων, πού έχουμε γιά τά σκοτεινά χρόνια 
τής τουρκοκρατίας είναι πολύτιμο: γιά τις πληροφορίες του. Δέ μάς λέγει 
βέβαια καί πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί περαστικός όπως ήταν, δέν είχε, 
δπως όλοι τον καιρό νά εξετάσει μέ προσοχή τον τόπο μας καί νά δώσει 
ολόκληρη τήν εικόνα του. Περνώντας γ ι’ άλλες δουλειές συνήθως οΐ περιηγη
τές καί τό πλειότερο μέ διπλωματικές αποστολές, στο δρόμο τους πάνω ση
μείωναν ό,τι έβλεπαν, ο,τι τούς έκανε κάποια εντύπωση. Γιαύτό καί οί πλη
ροφορίες τους δέν είναι συστηματικές καί πολλές φορές ό'χι καί πολύ σω ■ 
στες. Δέ σημειώνουν καλά τί άκούν, ούτε τά ονόματα, πού τά παραμορφώ
νουν ή καί παρεξηγούν ό,τι τούς πληροφορούν. Είναι εύπιστοι στις αφηγή
σεις τών ντόπιων, πού πάντα δέν τούς λένε αλήθεια, καί τερατολογούν καί 
μοναχοί τους. Μόλ’ αυτά κοντά στο τίποτε οί πληροφορίες πού βρίσκουμε 
στά ταξιδιώτικά τους βιβλία είναι κάτι τι, όχι βέβαια ανεξέταστες καί χωρίς 
προσοχή καί κάποια κριτική.

Οί πληροφορίες συνήθως τών περιηγητών ή ταξιδιωτών σχετίζονται 
μέ τούς τόπους πού βρίσκονται πάνω στο δρόμο τού ταξιδιού τους, όταν 
πάνε λ.χ. στήν Κωνσταντινούπολη. Γιά τή Θράκη δυο μεγάλοι δρόμοι υπάρ
χουν, πού οδηγούν από τήν Ευρώπη στήν Πόλη. Ό ένας από τήν Έγνατία 
δηλ. από τό Δυρράχιο - Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη μέσ’ από τή Θράκη, 
κι δ άλλος από τήν Άδριανούπολη. Καί τώρ5 ακόμα αυτούς τούς δυο δρό
μους ακολουθούν τά ταξίδια. "Εναν άπ’ αυτούς τούς δρόμους ακολούθησε δ 1 2

1 ) Περιγραφή ' Αδριανουπόλεως, βλέπε Θρακικά τ. Β', ' Ι γ ν α τ ί ο υ  Σ α ρ ά φ ο -  
γ λ ο υ  σ. 66—32 καί Κ υ ρ ί λ λ ο υ  Κ' Ά δ ρ ι α ν ο η ο υ λ ί τ ο υ  σ. S3—86 καί μετάφραση ά.πό 
τόν Evlija στά Θρακικά τ. ΙΕ' σ· 1—54.

2) Βλ. Θρακικά t. Α' σ. 160 Στ ί λ τ τ ,  Κ υ ρ ι α χ ί δ ο υ  καί 5 βίος τοΰ Ελληνικού 
λαοΰ κατά τήν Τουρκοκρατίαν 1939, Άθήναι σ. 174 κέξ. Έ λ .  Β ο υ ρ α ζ ί λ η .
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Γάλλος πρεσβευτής στα 1669 de la Haye - Vantelet πηγαίνοντας από την 
Κωνσταντινούπολη στη Αάρισσα, οπού βρίσκονταν ό Σουλτάνος. Πήγαινε δ 
πρεσβευτής να ταχτοποιήσει μερικές γαλλικές υποθέσεις, σχετικές μέ τά προ- 
νόμοια των ξένων στήν Τουρκία και μέσα στή συνοδεία του είχε και τόν 
πνευματικό τής πρεσβείας, ένα συγγενή του καπουτσίνο τόν Robert de 
Dreux, ') πού καθώς ήταν φιλοπερίεργος βρήκε ευκαιρία νά ταξιδέψει και 
σάλλα μέρη τής Τουρκίας έκτος από τήν Κων)πολη. Συνώδεψε τόν πρεσβευτή 
κα'ι στήν Άδριανούπολη. Βέβαια 6 de Dreux δεν ανήκει στήν τάξη των 
μεγάλων περιηγητών, δπως είναι δ B e l o n  P i e r r e , (Les observations de 
plusieurs singulariter et choses memorables trouvees en Geece, Asie, 
Judee, Egypte, Arable. Έκδ. A'. Paris 1555 και B'. 1558 και Έλ. Βου. 
ραζέλη, δ βίος του Έλλ. λαοϋ κατά τήν Τουρκοκρατίαν Τεύχος Α\ Άθήνα^ 
1939, σ. 203 και έξ.), ή δ Tourn e fo r t  Pitton de, (Relation d’un Voyage 
au Levant τ. 2 Paris 1717. Βλ. "Ομως είναι περίεργος και φιλομαθής καί 
προσεχτικός καί πολύ ένδιαφέρεται για τ’ αρχαία καί οπού τ1 2 3 απαντήσει, δέν 
αφήνει νά τού διαφΰγουν 3). Ένδιαφέρεται γιά τήν σύγχρονη κατάσταση 
των κατοίκων καί μάς δίνει καί γιαύτή χρήσιμες πληροφορίες. ’Έτσι μάς 
περιγράφει τήν Άδριανούπολη, τήν Κων)πολη, τά ιστορικά της μνημεία καί 
τά σαράγια της, τήν Χαλκηδόνα, τό Βόσπορο καί μιλεΐ γιά δλες τις πόλεις 
πού συναντά από τή Σηλυβρία ως τήν' Καβάλλα. Γιά τή Θράκη οί πληρο
φορίες του έχουν αρκετή σημασία, γιατί μάς δίνουν δχι μονάχα τή γενική 
εικόνα τής χώρας, μά καί μερικές αρκετά σημαντικές πληροφορίες γιά πό
λεις, πού καί σήμερα εύημερούν καί ακμάζουν, καθώς καί γ ι’άλλες έρημες 
πιά κ ι’ ακατοίκητες.

Περνώντας τούς Τσεκμετζέδες καί τή Σηλυβρία επεσκέφθηκε ορθόδοξο 
εκκλησία, δπου είχε λείψανα αγίου πού τόν έλάτρευαν πολύ, καί τή ΡαΓ 
δεστό (Rodosto), πόλη ωραία καί έμπορικώτατη, πού συγκοινωνούσε κανο
νικά μέ τήν Πόλη—καί φαίνεται πέος καί τότε είχαν σημαντική Ιιιπορική 
κίνηση. Πέντε ολόκληρες μέρες περπατούν τόν "Εβρο χωρίς νά βρούν καμ- 
μιά σημαντική πόλη, παρά μόνο πεδιάδες μέ άφθονο κυνήγι, πράγμα πού 
μαρτυρά πόσο έρημος ήταν δ τόπος. Περνούν τόν "Εβρο, φτάνουν στή Βήρα 
(Φέρρες), επισκέπτονται τό τζαμί, πού είναι μιά από τις όμορφες εκκλησίες 
πού έχουμε καί πού τήν περιέγραψε δ κ. Ά ν . Όρλάνδος 3). 'Από κεΐ πάνε 
καί στή Μάκρη καί Γκιουμουλτζίνα (Gymurzina).

'Ο περιηγητής μάς μιλεΐ γιά τό Περιθώρι (Peritory), τή Μπουρού.'Η 
πολιτεία αυτή καί τότε ακόμα, συνεχίζει δ Κυριακίδης, δπως καί στά χρόνια

1) Βλ. Έλ. Βονοαζ έλη .  Ό βίος τοΰ Έλλην. λαοϋ κλπ. σ. 158 καί 17ό,
2) Έλ. Βουραζέλη αύτοΰ σ. 106 καί σ. 265—26S.
3) Θρακικά τ. Δ' Όολάνόος  Άν.  Τά Βυζαντινά μνημεία τής Βήρας.
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του Be lon  είχε κατοίκους, ελεεινούς όμως κιάξιοδάκρυτους, πού θυμούνταν 
to παλιότερό της ό'νομα Περιθώρι δηλ. Περιθώριον καί βεβαιώνει την πα- 
οάδοση τού de Dreux πού μιλεΐ για τις αιτίες τής δυστυχίας των κάτοίκων 
πού δεινοπαθοΰσαν από επιδρομές των πειρατών.

«Την πρώτη μέρα τού ταξιδιού μας φτάσαμε—αρχίζει ό de Dreux,— 
στο Τοπτσιλάρ, οπού βρήκαμε καλό και φτηνό κρασί, κέπειδή θέλαμε νά 
εξακολουθήσουμε τό δρόμο μας και τη νύχτα πήραμε μαζί μας ένα Χατζή ')». 
Ξεχωριστή προσοχή δείχνει στα θρησκευτικά στοιχεία τής Θράκης.Ώφελιμώ- 
τατες δε είναι οΐ παρατηρήσεις του για τις πόλεις τής Βορ. Ελλάδος, πού 
τίς πέρασε στο ταξίδι του για τή Λάρισα.

“Ενας άλλος ό de B e r t r an d on  d e  la B r o qu i e r e  (Voyage d’Oultre- 
mer et retour de Jherusalem en France κλπ. 1432) 1 2 3) διέσχισε τή Θράκη 
και μάς δίνει ενδιαφέρουσα περιγραφή για τήν κατάσταση στις πόλεις πού 
πέρασε. Τό χειρόγραφό του σώζεται στή βιβλιοθήκη των Λουκών τής Βουρ
γουνδίας. Διηγείται λοιπόν πώς έφυγε από τήν ξακουσμένη Πόλη στις 23 
τού Γενάρη 1443 μέ τή συντροφιά τού Βενέδικτου Ντε Φουρλίνο, πρεσβευτή 
τού Δούκα τού Μιλάνου στήν Τουρκία. Μαζί του ήταν κένας ευπατρίδης, ό 
Zehan Visconte, πού κιαύτός υπηρετούσε τό Δούκα τού Μιλάνου. Μιλεΐ 
γιά τά Άθυρα (Athyra), άλλοτε καλή πολιτεία, πού οΐ Τούρκοι τήν κατέ
στρεψαν κιαύτήν όλότελα, άν ,κείχαν ένα πολύ οχυρό πέραμα, γιατί ή θά
λασσα προχωρεί στήν ξηρά... Στήν πολιτεία αυτή ακόμα μένουν “Ελληνες, 
προσθέτει. ’Από κεϊ πηγαίνει στή Salubrie (Σηλύβρια) πού είναι τού αύτο* 
κράτορα τής Κων)λεως. «Είναι μιά πολιτεία, λέγει, πού οΐ Τούρκοι δέ μπό
ρεσαν νά τήν πάρουν, άν καί προς τό μέρος τής θάλασσας δεν είναι δυνατή». 
Φτάνει κατόπι στήν Chorlou (Τσορλού) δπου κατοικούν “Ελληνες καί Τούρ
κοι. Άπό κεΐ στο Misterio (Μυστύριο) μιά πολιτεία σε κλειστή καί μικρή 
τοποθεσία. Τήν κατοικούν μονάχα "Ελληνες, εξόν άπό ενα Τούρκο, πού τού 
τήν έχει χαρίσει δ Σουλτάνος. Κατόπι φτάνει στο Αουλέ - Βουργκάζ, δπου 
κατοικούν μόνο Τούρκοι.

Περιγράφει τίς όμορφες πεδιάδες μδλα τάγαθά τής φύσεως καί τά- 
μέτρητα ποτάμια πού είδε σέ επτά μέρες άπό τήν Πόλη ώς τήν Άδριανού- 
πολη. Είναι πολύ καλή πολιτεία, ή καλύτερη, όπως λέγει, άπό όσες έχουν 
οΐ Τούρκοι στήν Ελλάδα. Περιγράφει τό Διδυμότειχο (Dimotique) ως αρ
κετά καλή πολιτεία, δπου βρίσκεται μεγάλο κιώραιότατο κάστρο πάνω στο 
βουνό περίπου στρογγυλό καί έχει άπό τήν μιά μεριά τό ποτάμι. Τό μικρό 
πύργο μεταχειρίζονται, λέγει, γιά θησαυροφυλάκιο οΐ Τούρκοι. Άπό κεΐ,

1) Χατζήδες ήταν άνθρωποι πού κουβαλούσαν ένα φανάρι γιά νά φωτίζουν 
τό δρόμο.

2) Θρακικά τόμ. Δ' σ· 106 κέξ. καί Έλ. Βουραζέλη ό βίος τοϋ ‘Ελληνικού
λαοϋ κλπ.' σ. 234.
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άφηγεΐται, πώς πήγε στα Ypsala ("Υψαλα) καλή πολιτεία μά γκρεμισμένη. 
« ’Από κεΐ πήγα στην Ayne (Αίνο) που στον καιρό τής Μεγάλης Τροίας 
ήταν τρανή και είχε βασιλιά». Σημειώνει τη Μάκρη, τη Γκιουμουλτζίνα, τό 
Peritoo, την Τραϊανοΰπολη και τη Βήρα. Ταξίδι δηλ. πολύ ένδιαφέρο και 
πληροφοριακό.

’Άλλ ος περιηγητής ταξιδιώτης στο τέλος τοϋ ΙΖ' αιώνα ό Γονλιέλ-  
μος- ' Ιώσηηος  6τ-£/σΛΈπεσκέφθηκε τή Θράκη (καί τό έργο του δημοσιεύ
τηκε στα 1680) συνοδεύοντας τό βασιλικό γιατρό καί αρχαιολόγο Vaillam 
καί περιγράφει τήν τότε Ηράκλεια ι)· Ή  πολιτεία αυτή μόλο της τον ξεπε
σμό, 150 χρόνια ύστερ’ από τήν ά'λωση, διατηρούσε άκόμο πολλά λείψανα 
και σημάδια τών περασμένων μεγαλείων τής a). Μιλεΐ για τήν τοποθεσία 
τής πολιτείας, για τά ερείπιά της, για τό λιμάνι της, για τό αμφιθέατρό της, 
πού «ήταν ένα από τά εφτά θαύματα τού κόσμου», γιά τις ύδραποθήκες, 
γιά τά σπίτια, θέατρα, τά κομματιασμένα αγάλματα, γιά τά βάθρα της, γιά 
μιά επιγραφή στο Σεβήρο εντοιχισμένη στή μητρόπολη, γιά τό μητοοπολι- 
τικό ναό, γιά τάδεια σπίτια, πού ταφήκαν κέφυγαν οί "Ελληνες γιά νάπαλ- 
λαγοΰν από τις πιέσεις τών Τούρκων, (πού διαρκώς τούς συκοφαντούν), γιά 
τό λιμάνι, γιά τά προϊόντα τή; Ήρακλείας κλπ. Πληροφορίες δηλαδή πολύ
τιμες καί περισπούδαστες γιά μιά πόλη πανάρχαια καί ΐστορικιά.

Ό R ob e r t  W a l s h 0 (στά 1772- 1852) (Voyage en Turquie et a 
Con)ple μετάφρ. έκ τού ’Αγγλικού) χρημάτισε εφημέριος δυο φορές τής 
’Αγγλικής Πρεσβείας στήν Κων)πολη. Μέ τά μάτια του είδε τήν κρεμάλα 
τού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε', τού μητροπολίτη Δέρκων στή Θεραπειά, καί 
τον έξανδραποδισμό τής Χίου. Είναι ένας προσεχτικός παρατηρητής. Τό τα
ξίδι του φαίνεται νά έγινε στά 1827,’Ενδιαφέρουσα είναι ή περιγραφή τών 
Σαρ. ’Εκκλησιών, γιατί μιλεΐ καί γιά τά Ελληνικά σχολεία τής πόλεως λέ
γοντας τά εξής : «"Ιδρυσαν (οί 40εκκλησιώτες) σχολές άλληλοδιδαχτικού συ
στήματος; οπού διδάσκεται ή αρχαία Ελληνική, τό δέ άλληλοδιδαχτικό σύ
στημα θά εφαρμοσθή σάλλη μεγαλύτερη σχολή, όπου διδάσκεται ή απλοελ
ληνική. Ό νεώτερος αυτός τρόπος τής διδασκαλίας είναι πολύ πιο αξιοπαρα
τήρητος στήν πόλη αυτή, καθότι μόνο μιά άλλη σχολή υπάρχει στήν Τουρ
κία πού έγινε δεκτό τό σύστημα αυτό». Καί προσθέτει ακόμσ γιά τονομα 
τής πόλεαις λέγοντας : «Τόσο αντίθετο είναι τονομα Kirklezi -μέ τά πράγ
ματα, ώστε αν καί ό Ελληνικός πληθυσμός είναι τόσο πολυάριθμος, δεν 
έχει εκκλησία καί δέ μπόρεσε, ύστερα από απανωτές αιτήσεις, νά πάρει άδεια 1 2

1) Περιγραφή Ήρακλείας. ’Αρχείο Θρ. Θησ. τ. ΙΑ' : Περιηγήσεις σ. 232-236.
2) Βλ. Θρακικά t. Α' σ. 326 κ. έξ. Περιγραφή τής Ήρακλείας βλέπε καί 

Corn e i l l e  l e B u u n  : Voyage auL evan t ιχιμίσ. 64—66.
\ ~ 3) Θρακικά τόμ. Δψσ._57 κ. ές.
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για νά χτίσει μια εκκλησία 1)». (Βλ. G, Arvanitakis, I/Hellenite de la 
Thrace Geneve 1919)· ’Έπειτα όμιλε! για τό Λουλέ - Μπουργκάς, και μάς 
δίνει μια καλή εικόνα τής αγγειοπλαστικής. Στο Καριστεράν περιγράφει τον 
cpovo τοϋ "Αγγλου Wood. Γενικά μάς σημειώνει πράγματα, πού άλλοι δεν 
τά είδαν περνώντας από κεΐ, δπως ό Dr Clarke, δεκατέσσερα χρόνια προ- 
τήτεοα. Καί μάς σημειώνει ακόμα την έρήμωση τής Θράκης, τά ήθη των 
χωρικών καί τη φιλοξενία του. Αλλά καί ή περιγραφή τοϋ M ich e l  Eneman  
(1709) γιά τις Σαραντακκλησιές είναι ενδιαφέρουσα, δπως καί τοϋ Παύλου 
Ζαμτζόγλον  (1716) στο ταξίδι από τήν Πόλη στή Στοκχόλμη μαζί μέ τον 
πρεσβευτή Edward Carleson, πού λέγει πώς στις Σαρμνταεκκλησιές μάταια 
μέν άνεζήτησαν αρχαιότητες, άλλ’ ή πολιτεία είναι ωραία καί μεγάλη.

Οί πιό κύριες ειδήσεις στο ΙΖ' αιώνα γιά τή Φιλιππούπολη είναι οί 
ακόλουθες a) Ό Adam Wennern  τήν επεσκέφθηκε στά 1616 καί γράφει τά 
παοακάτω : «"Όταν φτάσαμε πιά στή Φιλιππούπολη μάς προϋπάντησαν πολ
λοί καβαλλάρηδες, καί μάς συνώδεψαν. Στις 8 π.μ. μπήκαμε στήν πόλη. Κα- 
τελύσαμε σέ Τουρκόσπιτο, πάνω στο ποτάμι "Έβρος, πού τώρα τον λένε Μα- 
ρίτσα καί ποτίζει τήν πεδιάδα μέ τά καλλιεργημένα ρύζια. Στις 24 τοϋ μη- 
νός περάσαμε εδώ τή μέρα μας. Ή  Pkilippopoli, πού οΐ Τούρκοι τήν λένε 
Phillbbe χτίστηκε πρώτη φορά από τον Φίλιππο τό Μακεδόνα καί πα
τέρα τοϋ Μ. Αλεξάνδρου, ξαναχτίσθηκε δέ κατόπι από τό Ρωμαίο καίσαρα 
Φίλιππο, πού κατέλαβε τις χώρες τούτες κιώνομάστηκε από τά ονόματα τών 
δυονών. Τά ερειπωμένα τείχη πάνω στούς βραχώδεις λόφους καί τάνάχτορα 
καθώς καί οΐ παλιοί ναοί τών αιρετικών (ορθοδόξων) καί οΐ έκκλησοϋλες 
μαρτυρούν τό αξιοθέατο τής πανέμορφης κάποτε πολιτείας στήν εύφορη καί 
μεγάλη κιάπό φαιδρούς λόφους περιτριγυρισμένη πεδιάδα. Ή  πόλη αυτή 
ήταν χτισμένη σ’ επίκαιρη θέση, τώρα όμως δεν έχει τείχη κέχει τό μέγεθος 
τής πόλεως τής ιερής αυτοκρατορίας Nordlingen. ’Έχει μερικές ωραίες εκ
κλησίες ΐμαρέτ, καραβάν σεράγια, χαμάμια κενά· μπεζεστένι. Πάρθηκε από 
τον Σουλτάνο Μουράτ τον Α' στά 1362. Τώρα κατοικεΐται από Έλληνες, 
Βουργάρους Παυλικιάνους 1 2 3), Ραγουζαίους, Τούρκους καί Εβραίους, πού 
ασχολούνται πλειότερο σέ μικροεμπόρια.

’Άλλος, <5 Hein r i c h e  R a n t z o v e n , (Den-Kwiirdige Reisebes chrei-

1) Γιά τδνομα τής πόλεως βλ. Χρ. Μελ ι σαηνον .  Θράκη καί Σαρανταεκκλη- 
σίαι έτος 1881.

2) Βλ. Μ. Άποα τ ολ ί δ ου  ανέκδοτη Ιστορία Φιλ)λεως κεφ. ΙΖ' αιώνα. Βλ. 
’Αρχείο Θρακ. Θησ. τόμ. ΙΑ.' σ. 16 κ. έξ. Βλ. καί Albert Dumont Souvenirs de 
la Roumelie 1 S0S σ. 92 · 93, περί Στενιμάχου βλέπε μετάφρ. ’Αρχείο Θράκης τόμ. 
I' περιηγήσεις σ. 301 - 302.

3) Είναι οί σλαυόφωνοι Παυλικιάνοι, πού κατοικούσαν μαζί μέ τούς Ρα- 
γουζαίους εμπόρους πάνω στό δρόμο προς τήν Πόλη ανατολικά, καί τούς|πήρε"γιά 
Βουργάρους έςαιτίας τής ομιλίας τους.



14 Πολυδ. Παπαχριστοδούλου

bung nach Jerusalem, Cairo in Aegypten und Con)pel 1704 Ham
burg), πέντε χρόνια πιο αργά στο ταξίδι του περνώντας από τή Φιλιππού- 
πολη γράφει : «Στις 27 Σ)βρίου 1623 ή συνοδεία μας έφτασε στη Φιλιπ- 
ποΰπολη (Philippopole). Τά γύρω τής πολιτείας είναι γεμάτα ομορφιές. 
Στάλλο μέρος τής πόλεως φαίνονται τρεις λόφοι. Στον πρώτο πάνω υψώνεται 
πύργος μένα άχρηστο ρολόγι. Στον δεύτερο λόφο στέκεται ένας παλιός πύρ
γος και στον τρίτο φαίνεται τείχος μάλλα ερείπια. Μια επιγραφή από τά 
1631, πού βρέθηκε τελευταία κοντά στο μετόχι τοΰ Παναγίου Τάφου λίγο 
πιο νότια τής ανατολικής Πύλης τής άκροπόλεως και κάτω από τό τείχος, δη
λώνει πώς τον αιώνα τούτον ήταν πιά κατοικημένο από Έλληνες καί τό μέ
ρος κάτω από τά τείχη τής ακρόπολης, και δτι φιλόθρησκοι 'Έλληνες πή
γαιναν προσκυνητές στά 'Ιεροσόλυμα. Έ τσι ένας Έλληνας σάν έγινε προσ
κυνητής αφιέρωσε τό σπίτι του τής Φιλ)λεως στον άγιο Τάφο, και ζητώντας 
εγγύηση από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων πήρε από τό στόμα τοΰ μακαριώ- 
τατου αυτή.Ή εγγύηση συνωδεύτηκε κιάπό ανάθεμα ή κατάρα εναντίον εκεί
νου, πού θά τολμούσε νά κάνη τέτοια βέβηλη πράξη. Τόνομα τοΰ άφιερωτή 
και τού Πατριάρχη λείπει ώς και ή κατάρα, γιατί ή πέτρα είναι κομμάτια».

’Αλλά αξιοσημείωτα είναι εκείνα πού γράφει γιά τή Φιλ)πολη, όπως 
και γιά τήν Άδριανούπολη δ Έβλίγ ιά  Ταελεμπή,  πού τήν έπεσκέφθηκε στά 
1652'). Γιά νά φανερώση τήν σπουδαιότητα τής πολιτείας αρχίζει τήν πε
ριγραφή του: «Τδ'νομα τής πόλεως είναι Φιλιππούπολη (Filibbe)TOrav έπε- 
σκέφθηκα τό Γερμανό αύτοκράτορα, μέ ρώτησε πολλά γιά τή Φιλιππούπολη, 
λέγοντας δτι πολύ λυπούνταν, γιατί ή πολιτεία τούτη δεν ήταν στά χέρια 
του. Πρόσθεσε δέ πώς, άν τό χρυσάφι, τάσήμι, τό σίδερο και τό μολύβι πού 
κρύβουνταν στά βουνά τής Φιλιππουπόλεως, ήταν στήν αυτοκρατορία μου, 
θά κυριαρχούσα σδλον τον κόσμο» 1 2 3).

Ή  Φιλιππούπολη, λέγει, είναι μιά πολιτεία παλιά και υπάγεται στο 
σαντζάκι τής Σόφιας κα'ι κυβερνιέται από ναζίρι (έπαρχο). Είναι πολιτεία 
μεγάλη και πλούσια, πού ξεφορτώνονται καθεμέρα χιλιάδες δέματα από εμ
πορεύματα πού στέλνονται από δώ. ’Από τις δέκα πόλεις τής Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας, πού είναι τά κλειδιά της, πρώτη είναι ή Άδριανούπολη, δευτέρα 
μετά τήν Πόλη, ή Φιλιππούπολη δεκάτη (προηγούνται ή Θεσσαλονίκη, οί 
Σέρρες, ή Αάρισσα, ή Σόφια, τό Βελιγράδι, ή Βούδα, τό Σεράγεβο, τά Σκό
πια) μά ή ωραιότερη άπ’ ύλες. Γιά τό κλίμα της και τή θέση της λέγει δτι 
βρίσκεται μέσα στή φερώνυμη πεδιάδα, κοντά στον "Εβρο, όπου υψώνονται

1) Ό ,τι αφορά τή Βουργαρία οί Βοΰργαροι τό μετέφρασαν διά τοΰ D. 
Gadjhanow Perioditschesko Spisanie τής Σόφιας τ. LXX 1908. 'Από ελληνικής, 
άπόψεως βλ. Μ. Άποστολίδη κείμενα περιηγητικά ’Αρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ' σ. 24,

2 ) Έδώ 6 αΰτοκράτορας κάνει σύγχυση τής Φιλιππουπόλεως και των Φι
λίππων, πού ήταν όνομαστή θέση γιά τά μεταλλεία τοΰ Παγγαίου.
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απότομα εννιά λόφοι (και τούς ονομάζει). Τό κλίμα της είναι ψυχρό τό χει
μώνα και φλογισμένο τό καλοκαίρι από τούς βράχους, ώστε οι κάτοικοί της 
αναγκαστικά παραθερίζουν στη Ροδόπη. Τον χειμώνα ή ζωή των Φιλιππου- 
πολιτών είναι ευχάριστη, γιατί οΐ κάτοικοι είναι εράσμιοι. Στο τέλος της πε- 
οιγραφής του φωνάζει : Πόσο μεγάλη και πλούσια πολιτεία !

"Ομοια την περιγράφει κι’ δ συγκαιρινός τού Έβλιγιά ιστοριογράφος 
Άβδουλά  Χατζή Κάλφας  (1609—1675).

Στά 1664 από τή Φιλιππούπολη πέρασε δ ’Άγγλος John Bnrbury, 
(A relation of a journey of the righ honorable M. Lord Howarth from 
London to Wienna und to Bon)ple London 1671), πού ακολούθησε την 
Αγγλική Πρεσβεία από τό Λονδίνο —Βιέννη—Κωνσταντινούπολη.«Ή πόλη, 
λέγει ονομάζεται Φιλιππούπολη από τον Φίλιππο Μακεδόνα κα'ι περιβρέχεται 
από τον διάσημο’Έβρο ποταμό. Βρίσκεται στην απλόχωρη πεδιάδα.Ανάμεσα 
σάλλα μάς έδειξαν πάνω σέ λόφο μια έκκλησιά τού ’Αποστόλου Παύλου 
(αγία Παρασκευή πού ο περιηγητής τήν δέχεται έτσι, γιατί εκεΐ έδιδαξε δ 
Απόστολος Παύλος).’Αναφέρει τούς Παυλικιάνους σέ χωριά σκορπισμένους, 
τό παλιό ρολογι, τό κρασί της, πού καί εξαίσιο καί άφθονο είναι, καί μιλεΐ 
καί γιά τό φόβο πού εμπνέουν οί Τούρκοι στούς υποδούλους καί τή μεγάλη 
τυραννία τους.

Ό P a u l  Ta f f e rn e rn  ακολουθώντας τήν αύτοκρατορική πρεσβεία τού 
Λεοπόλδου τού Γ στά 1665, λέγει καί αυτός μερικά γιά τή Φιλιππούπολη. 
«Οί επίσημοι άπό τούς κατοίκους της καί ξέχωρα οί στρατιωτικοί ζούν πάνω 
στο λόφο δπου καί τά ανάκτορα (δλοφάνερα θάναι δ λόφος των Σχοινοβα
τών, τό Τζαμπάζ-Τεπέ). Ή  Φιλιππούπολη πρυσθέτως έχει καί πύργο ωρολο
γίου, όπου φαίνονται πολλά αχνάρια αρχαιοτήτων. Τό ωρολόγιο χτυπά τήν 
ήμερα, πράγμα πού σέ λίγες πόλεις βαρβαρικών χωρών άπαντά καί πού λεί
πει κιάπό τήν Άδριανούπολη καί τήν Πόλη». Καί τελειώνοντας επαινεί τούς 
Τούρκους πού σέβονται τά εκκλησιαστικά ιδρύματα, έτσι εκδηλώνοντας τό 
μεγάλο σεβασμό τους στήν χριστιανική θρησκεία. Καί ετυμολογεί τούς Παυ- 
λικιάνους άπό τό'νομα Παύλου Paulinere.

Στά 1665 πέρασε δ R i c c a u t  (Hist, de Petat present de TEmpire 
Ottoman) γραμματέας τής ’Αγγλικής πρεσβείας Κων)πόλεως πηγαίνοντας 
στο Βελιγράδι μέ τή συνοδεία του, πού φιλοξενήθηκε στο μέγαρο τού μητρο
πολίτη. ’Αναφέρει καί τούς τύμβους (τούμπες) τής Θράκης, πού, όπως λέγει, 
«άναπαΰσντατ τά κόκκαλα των 'Ελλήνων,  ττον επ εσαν  σαύτά  τά μέρη  
πολεμώντας». Μιλεϊ καί γιά τούς λόφους τής πόλεως.

Καί δ K on t -  d e  M ar s i g l i  (State militare delTImperio Ottomano 
Amsterdam) 1732, πού πέρασε πολλές φορές άπό τή Φιλιππούπολη στά 
1679 — 1700, τήν μνημονεύει καί τήν καλεΐ Τουρκόπολη, όμως άναγνωρίζει 
πώς στο κέντρο της στούς λόφους ζούσαν "Ελληνες. Βουργάρους δεν άναφέ-
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γραφία τής πόλεως. Οι λόφοι της δεν ύπαρχουν σαφείς στην εικόνα, πού ση
μαίνει πώς ό ζωγράφος από μνήμης την ζωγράφισε. Ή  ζωγραφιά έχει ση
μείωση : Philippopoli of de Revier de Martza in  Roumania.

Στά 1707 πέρασε από τη Φιλιππούπολη ό Γάλλος γιατρός Paul - Luca 
πού ταξίδευε μέ τον Tournefort καί συνέγραψε τό Voyage dans la Grece. 
Περιγράφει την πόλη κα'ι τις ομορφιές της τις φυσικές, τον ποταμό “Ε
βρο, τις γέφυρες, τις εξ εκκλησίες κέπειτα τη θεραπεία μιας ωραιότατης Έλ- 
ληνίδας, πού ή οικογένειά της τοϋ κάνει εντύπωση για τή φιλοστοργία και 
τό ακμαίο θρησκευτικό αίσθημα «πού είναι όλων των 'Ελλήνων Φιλιππυυ- 
πολιτών». Ό ίδιος αντέγραψε τρεις Ελληνικές επιγραφές, κακά βέβαια, καί 
τις καταχωρίζει στο τέλος τοϋ οδοιπορικού του.

Στά 1718 χτύπησε τή Φιλιππούπολη πανούκλα. Ή  πρεσβεία τής Αυ
στριακής Αυτοκρατορίας προσπέρασε την πολιτεία, πηγαίνοντας στην Κων)- 
πολη. Μόνο ή φρουρά τής πόλεως τούς συνώδευε πέρα μακρυά καί δέ ρί
χτηκαν τά κανόνια προς τιμήν τους από τό λόφο των νυμφών.

Ό “Αγγλος S a v i o u r  Luz i gnan  πέρασε στα 1786. Μένει ευχαριστη
μένος από τή θέση τής πόλεως. Όρίζει τον αριθμό των κατοίκων σε 26 χιλ. 
κΓ αναφέρει πώς 12.500 είναι “Ελληνες. Γιά τούς Βουλγάρους λέγει πώς 
ζούν στά προάστεια. ’Όμοια καί ο οδοιπόρος Γάλλος κόμης Ferre  d e s  S a u -  
v e b o e f  στά 1788 βρίσκει αρκετό Ελληνικό πληθυσμό, πού καταγίνεται μέ 
τό εμπόριο των άμπάδων ‘).

Στά 1588 ό Γερμανός περιηγητής, Γκέρλαχ,  περνώντας από τή Φι- 
λιππούπολη καί μένοντας μερικές μέρες περιγράφει τήν πόλη έτσι. «Στή Φι- 
λιππούπολη βρήκα εφτά εκκλησίες κΈλληνα μητροπολίτη καί μητρόπολη τήν 
Άγιαμαρίνα κιεφτά “Ελληνες παπάδες.5Από διάφορες ομιλίες πού είχα μαζί 
μέ πολίτες πείσθηκα πώς οχι μονάχα μιλούν ελληνικά μά καί πώς έχουν 
πλήρη συνείδηση ότι ή φύτρα τους βαστά πλέρια από “Ελληνες».

Στά 1665 δ “Αγγλος Ρ ή κ ο , πού υπήρξε καί πολιτικός (Riccaut Hist, 
de Petal present de PEmpire Ottoman) περνώντας από τή Φιλιππούπολη 
αναφέρει πώς βρήκε σαύτήν Τούρκους κΈλληνες κατοίκους καί μιλεΐ γιά 
τούς Παυλικιάνους, μά δεν κάνει λόγο γιά Βουργάρους.

Ό J i r e c e k , δ ιστορικός τού Βουργαρικού έθνους, στά 1899 υπουρ
γός, αλλά μεροληπτικός ερευνητής τής ιστορίας των, λέγει δτι στή-Βουργα- 
ρία ζούν “Ελληνες σέ συμπαγείς πληθυσμούς πλειότερο στις πολιτείες καί μά
λιστα στά παράλια, πώς είναι έμποροι, βιομήχανοι, αμπελουργοί καί προσ- 
κολλημένοι στήν παιδεία κέχουν εθνική συνείδηση 3). 1 2

1 ) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. ΙΒ' τ. σ. 9.
2) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Η' σ. 11 καί J i r e c e k -A r g y r o w  οδοιπορικόν σ. 12.
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'Ο Γάλλος περιηγητής J . Β. Σεβαλ ι ε  στο σύγγραμμά του De la 
propondite et du pont Euxine 1775 αναφέρει πώς στην πόλη Βάρνα βρήκε 
εναν πληθυσμό από Τούρκους, “Ελληνες, Άρμένηδες και τίποτε δέ λέγει για 
Βουλγάρους.Ό Ρώσσος συγγραφέας Γκολομπ ίνακ ι  κάνοντας γνωριμία μολες 
τις παράλιες πόλεις τοϋ Εύξείνου Πόντου, αναφέρει πώς δέ βρήκε κάτοικο 
νά ςαίρει δτι είναι Βούργαρος.Ό Τεπλ ιάκωφ,  στα 1S30, πηγαίνοντας στη 
Βάρνα πιστοποιεί δτι βρήκε Τούρκους/Έλληνες, Άρμένηδες κατοίκους. Την 
εποχή αυτή ό Ελληνικός πληθυσμός τής πόλεως ήταν δέκα χιλιάδες και με
ρικές οικογένειες Γκαγκαοΰζηδων, μά τέλεια εξελληνισμένες ’).

Άπό τήν ιστορία του S t ru v e  1793 — έκδοση Λονδίνου 1822 — παίρ
νουμε τά παρακάτω ενδιαφέροντα τήν Θράκη. Όμιλει για τό K inigli, Τσι
φλίκι στις ημέρες μας, ανάμεσα Τυρολόης και Σηλυβρίας, οπού υπήρχαν ίχνη 
παλιών χανίων 1 2 3), πού ξενυχτούσαν οί ταξιδιώτες. Παρετήρησε γενικά δτι 
στο δρόμο οΐ άνδρες περπατώντας πήγαιναν άπό τή μια μεριά κοί γυναίκες 
άπό τήν άλλη, πού τοϋ έκαμε εντύπωση. Οΐ γυναίκες μέ τά γιασμάκια τους 
τοϋ φάνηκαν σαν καλογραίες. Μνημονεύει τή Σηλύβρια ως τή θάλασσα τοϋ 
Μαρμαρά καί περιγράφει τή θέση της. «Ή  μικρή πολιτεία Σηλυβρία βρί
σκεται πίσω άπό τά υψώματα πού υψώνονται στήν άκροθαλασσιά. Μπροστά 
της είναι ένας πολύ ωραίος κόλπος, πού σχηματίζει μικρό λιμάνι γεμάτο 
μέ πολλά πλοιάρια, άκάτια, κιάκόμα μέ πλοία μέ τά πανιά άνοιχτά, πού 
συντελούσαν στήν ομορφιά αυτού τοϋ σιργιάνιου. Οϊ Τούρκοι καί οΐ “Ελλη
νες πού κατοικούν τήν κωμόπολ,η αυτή, παρουσιάζουν ποικιλώτατη και ζωηρή 
εικόνα. "Αλλοι ριχτούν κιάλλοι επιδιορθώνουν τά πλεμάτια τους, άλλοι δέ 
τά παλαμάρια ή απλώνουν τά πανιά. Τό σύνολο παρουσιάζει στο λιμάνι κί
νηση και ζωή πού μεύχαρίστηση σιργιανάμε»."Υστερα περιγράφει τή γιορτή 
για τά γενέθλια τοϋ Σουλτάνου. Μιλεΐ και γιά τούς Επιβάτες (Burgados 
Μπουγάδος Τουρκικά).

Ό George  K e p p e l  Άγγλος στρατηγός πού υπηρέτησε στή στρατιά 
τοϋ Βατερλώ και ήταν υπασπιστής τοϋ Hasting στις 'Ινδίες, γυρίζοντας στά 
1828, μέσω Περσίας και Πετρουπόλεως έγραψε περιγραφές τοϋ ταξιδιού του 
1825. Αυτός πεοιγράςιει. πώς ταξίδεψε άπό τον “Αγιο Στέφανο στή Σηλυ
βρία, και τήν εντύπωση πού τοϋ έκανε ή πόλη και τάμυντικά έργα των Τούρ
κων. HI Σηλυβρία ήταν ή πρώτη μετά τήν Σούμλα πολιτεία, πού δέ δοκί
μασε καταστροφές στο Ρωσσοτουρκικό πόλεμο. Τού έκανε εντύπωση ή φιλο
ξενία σέλληνικό σπίτι, δπου έφαγε και κοιμήθηκε καλά.

1) Βλ. Άρχεΐον Θράκης t. Θ' Β.  Παι ταδοποΰλου ,  Τά δίκαια τοϋ έν Βορ. 
Θράκη Ελληνισμού.

2) ΟΪ Σουλτάνοι χορηγούσαν στούς περιηγητές συστατική εγκύκλιο περιο
δείας (μετζίλ φερμάν), πού τούς γλύτωνε άπό κάθε έξοδο έφ' οσο θά διέμεναν στά
επίτηδες χτισμένα καραβάν σεράγια γιά τούς ξένους (χάνια).
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Ό Viconte d e  M ar c e l l u s  (De M a r c e l l u s , Episodes Litteraires 
en Orient r. 2. Paris 1851) στο έργο του «Souvenir de lO rient» .-τού δη
μοσιεύτηκε στα 1840 στις Βουςέλλες στον τρίτο τόμο δίνει την παρακάτω εν
τύπωσή του για τον εθνομάρτυρα μητροπολίτη τής Άδριανουπόλεως τον 
Πρώιο και για την εκπαίδευση στά χρόνια τής έπαναστάσεως στην Άδρια- 
νοΰπολη ‘)· «Είδα τον Έλληνα δεσπότη Πρώιο -) πού τον εγνώρισα και 
πρωτήτερα. Διηύθυνε μέπιτυχία και μέ σύστημα την εκπαίδευση των Ομο
φύλων του. «Τό σχολείο τής Άδ)πόλεως μου έλεγε υπάρχει πρό άμνημονεύ- 
των χρόνοον. Ό τελευταίος Πατριάρχης Κύριλλος, τώρα έςόριστος εις τό ’"Ά
γιον ’Όρος, άνδρας μέ μεγάλη παιδεία, εδώ πέρασε τό νιάτα του. Ή  πόλη 
μας τό βλέπετε, είναι πολύ μεγάλη, αλλ5 Ιμπόριο έχει άτονο καί ή φτώχεια 
είναι γενική. Ιδρύσαμε σχολή για τή θρησκευτική διδασκαλία δωρεάν και τή 
δημοτική εκπαίδευση. Οί δασκάλοι, πού εξαρτώνται κιάπό επόπτες τής εκ
λογής μας, μισθοδοτούνται από μάς. Τα παιδιά πού έμαθαν νά διαβάζουν 
καί νά γράφουν κεπιθυμούν ανώτερη εκπαίδευση, πηγαίνουν στά δημόσια 
σχολεία, οπού μέ τήν διεύθυνση τριών καθηγητών μελετούν αρχαία Ελληνικά, 
γραμματική, ποίηση, ρητορική καί φιλοσοφία».Έτος τώρα για τήν Αδο)πολη 
όέν υπάρχουν μελέτες πληρέστερες. ’Από τις λεπτομέρειες αυτές, προσθέτει, 
συμπεραίνει κανείς πώς ή εκπαίδευση τών Ελλήνων όέν ήταν παραμελημένη 
στά 1820 σαύτή τή βάρβαρη χώρα. Δέν υπάρχουν τάχα μερικές χώρες ατήν 
Ευρώπη τήν πολιτισμένη, πολύ πιο πίσω από τήν Άδρ)πολη ; "Ο Αρχιεπί
σκοπος Άδρ)πόλεως Πρώιος διδάσκοντας φιλοσοφία καί φυσική στήν Ε λ 
ληνική Σχολή τού Κουρού Τσεσμέ, ανυψωμένος στις ανώτερες τιμές τής συ
νόδου, σκοτώθηκε στά 1821 στήν αρχή τής επαναστάσεως».

Ό κόμης d e  Cay lu s  1672—1765 συνοδεύοντας το Γάλλο πρεσβευτή 
έφτασε μέ τό πλοίο le Toulaux στήν Κων)πολη κιάπό κεΐ καβάλα πήγε στήν 
Άδρ)πολη. Τις έ.ντυποόσεις του δημοσιεύει στύ Voyage de Con)ple πού δη
μοσιεύτηκε σέ Γαλλικό περιοδικό. Περιγράφει στήν άρχή τά Δαρδανέλλια— 
εκεί όπου ό Ξέρξης έζεψε τά στενά καί βρίσκονται ή Σηστός καί ή Άβυδος 
—τά δχυρώματα, τήν Καλλίπολη καί τούς ταρσανάδες,, τήν Περίσταση, τά 
Γανόχωρα «τόπους άμπελιών, «οφθαλμών χάρμα», τή νήσο Μαρμαρά, τήν 
Προποντίδα, τή Σηλύβρια, δπου άραζε τό καράβι τους κιάπδπου περνούν 
τά στρατεύματα, πού παν για τήν Ουγγαρία, τήν Ηράκλεια. Βιαζότανε για 
τήν Άδριανούπολη δπου βρίσκονταν ό Σουλτάνος κάνοντας πόλεμο μέ τή 
Γερμανία. Κοιμήθηκε στο Μεγάλο Τσεκμετζέ πού έχει τέσσαρες γέφυρες με
γάλες στο βάθος τού στομίου τού κόλπου καί πέρασε από τό Μικρό Τσεκ
μετζέ, οπού τό ακρωτήριο "Άγιος Στέφανος. Πέρασε άπό τούς Επιβάτες, τή 1 2

1) Άρχεΐον Θράκης τ. x " σ. 148 καί έςής.
2 ) Ό αρχιερέας Πρώιος κρεμάστηκε στά 1S22.
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Σηλΰβοια, χήν Τσορλοϋ, «μέρος αρκετά σημαντικό, δπου και άναπαυθή- 
■κάμε», το Λουλέ Μπουργάζ, κωμόπολη καλοχτισμένη μώραϊο τζαμί, τη 
Χάφσα. "Ολο τό ταξίδι τόκαμε ο ταξιδιώτης ως την Άδριανούπολη καλά 
s<av και βρισκόμουν, όπως λέγει, μέσα σέ λείψανα στρατού νικημένων».

Ό ’Άγγλος επίσκοπος R oc e r  F o c o ck e  στην «περιγραφή τής Ανατο
λή;» πού τυπώθηκε στά 1740 στις σ. 138—141 μιλει για τή Νυάδα (Niade) 
δπου είδε παλιά ερείπια από αρχαίο τείχος τοϋ Αναστασίου ως τή Σηλύ- 
βοια. Τοποθετεί τό χωριό Βελιγράδι μέσα σέ δάσος, δπου, όπως λέγει, πα- 
οαθερίζουν οί πρεσβευτές ’Άγγλοι, Σουηδοί, 'Ολλανδοί μέσα σέ δροσερούς 
περίπατους, σέ δάση. ’Εκθέτει τό ταξίδι του από Σηλυβριά—Τσορλοϋ ως τό 
Λουλέ Βουργάζ και Μπαμπά Έσκή, δπου υπάρχει ωραία μεγάλη τουρκική 
γέφυρα, λαμπρό τζάμι καί ακέραιη παλιά εκκλησία, μέ πλινθιά χτισμένη. 
Μιλει για τήν Άδρ)πολη, πού ξαπλώνονταν σέ πεδιάδα, δπου σώζεται με
γάλο μέρος από τά (μεσαιωνικά) τείχη μέ πολλές επιγραφές μέ ονόματα Ε λ
λήνων αύτοκρατόρων, πού τά έπεσκεύασαν. Σημειώνει τύν "Εβρο, πού είναι, 
λέγει, πλωτός μέ σλέπια μέ τούς δυο παραποτάμους του τον Τούντζα και τον 
Άρδα. Ή  Άδρίπολη λέγει βρίσκεται σέ θέση θελκτική. Τά καταστήματα εί
ναι καλοχτισμένα κέφωδιασμένα. ’Έχει και χάνια μεσ’ από τά τείχη. ‘Η 
Άδριανούπολη είναι μια από τις τέσσερες πόλεις δπου ό Σουλτάνος έχει τήν 
τήν έδρα του καί τήν θερινή παραδείσια κατοικία του '). Σαύτήν υπάγεται 
και δλο τό μέρος τής χώρας ώς τή Φιλιππούπολη. Είναι πολιτεία εμπο- 
ρικώτατη, γιατί προμηθεύει σ’ δλη τή Θράκη εμπορεύματα από τήν Κων)- 
πολη καί Σμύρνη. Παράγει ο τόπος μετάξι, πού τό δουλεύουν εκεί, κρασί 
εύχυμο καί πολύ δυνατό καί πολλά άλλα καί διάφορα όπωρικά. Οί "Ελλη
νες, λέγει, έχουν τον αρχιεπίσκοπό τους εδώ. Τό Διδυμότειχο τό μνημονεύει 
μέ τδνομα Demotica. Οί "Ελληνες, λέγει, διαμένουν ανατολικά κέχουν δυο 
εκκλησίες. Σημειώνει καί τό χωριό Demerlata, δπου έζησε ό Κάρολος τής 
Σουηδίας ό ΪΒ'. Οί Γάλλοι έχουν εμπορικά, σπίτια καί πρόξενο δπως καί 
οί ’Άγγλοι. Αναφέρει τό Ούζούν - Κιοπρού (Μακρά γέφυρα) μέ Γ70 αψίδες 
έργο πολύ σπουδαίο, τή Χαριούπολη (Teribol), τή Ραιδεστό μέ αρκετούς 
"Ελληνες μέ δ εκκλησίες, τούς Αρμενίους μέ μία καί περισσοτέρους Τούρ
κους—εδώ έμεινε ό περιηγητής Ragotski—τήν Καλλίπολη πού τήν περιγρά
φει ώς ευχάριστο τόπο διαμονής, μά μέ δίχως εμπόριο. Βρήκε είκοσι ερει
πωμένες εκκλησίες, δπου έρχεται καί ό μητροπολίτης Ήρακλείας.

"Ή Άγγλίς Lady Vortley Montagu 1 2), πού έμπασε τον εμβολιασμό για

1) Βλ. Αρχείο Θράκης t. Ε'. σ. 271.
2) ’Επιστολή έ| Άδρ)λεως τής Lady Montagu πρός τήν Miss Cliiswell 

1717 γιά τήν θ-εραπεία τής ευλογίας δι’ εμβολιασμού άπό τά βιβλία Lady Mon
tagu Letters London 1861 τόμ. 1' σ. 308-309 καί Harry Charles Leake, as
sistant Governat of Jerusalem Anatolien, London 19 2 4  σ. 47 - 49. Βλ. Θρακικά 
τόμ. Ις·' σ. 75 · 76.

4



Πολυδ. Παπαχριστοδούλου50

τή βλογιά στην ’Αγγλία μαθαίνοντας τον από τις Έλληνίδες της Άδριανου- 
πόλεως, κι αυτή σέ μια της επιστολή στον ’Άγγλο πρωθιερέα μιλεΐ για τή 
Θράκη ')· «Φθάσαμε, λέγει, στα 1717 σέ τέσσαρες μέρες στη Φιλιπποΰπολη 
περνώντας τα χιονισμένα βουνά τής Ροδόπης. Ή  Φιλιπποΰπολη κεΐται στή 
ροή τοΰ Έβρου. Κατοικεΐται από "Ελληνες μόνο. Υπάρχουν πολλές εκκλη
σίες χριστιανικές. ΟΙ "Ελληνες έχουν μητροπολίτη. Πλουσιώτατες Ελληνικές 
οικογένειες ζοϋν σέ τούτη τήν πολιτεία, κρύβοντας τά πλούτη τους μέ φρον
τίδα μεγάλη από τούς Τούρκους.»

Ή  ιδία Lady Vortley M on ta gu  γράφει (1717) από τήν Άδριανού- 
πολη : «Γεν ικά o l  κάτο ικο ι  ε ίν α ι  "Ελληνικής καταγωγής». Θέλοντας δέ 
νά έκφράσει τήν ομοιότητα τής ζωής των Ελλήνων, όπως τήν είδε, λέ
γει : «Ξαναδιάβασα τον ποιητή "Ομηρο μέ μια απέραντη ευχαρίστηση. 
Θαυμάζω τώρα πολλές σελίδες, πού προκαταβολικά δέν άντελήφθηκα τήν 
ομορφιά τους. Οί συνήθειες τής "Ομηρικής εποχής εξακολουθούν ακόμα τό 
πλεΐστον στον τόπο. Πλιότερο εκπλήττομαι, βρίσκοντας συνήθειες αρχαίες 
πού δέν είχα συναντήσει. Οί Τούρκοι δέν ζητούν νά τις διαλύσουν. Σάς βε- 
βαιώνω πώς οί αρχόντισσες καί οί διακεκριμένες γυναίκες μεταχειρίζονται 
τον καιρό τους νά υφαίνουν πανιά καί ρόμπες καί νά περιτριγυρίζωνται από 
δούλες, πού μάς προσφέρουν "Ομηρικούς πίνακες, όπως τής ’Ανδρομάχης καί 
τής "Ελένης. ‘Η περιγραφή τής ζώνης τού Με\ελάου μοιάζει ακριβώς μαύτές, 
πού άνθρωποι υψηλής κοινωνικής θέσεως σήμερα φορούν. Τό λευκό φόρεμα 
τής 'Ελένης ριχμένο στήν κορμοστασιά της, είναι ακόμα τής μόδας, καί δέν 
βλέπω άλλο παρ’ εκείνο πού μού συμβαίνει συχνά, μισή δωδεκάδα γεροπα
πάδων μέ τά σεβαστά γένεια τους καθισμένους στον ήλιο, πού μέ υπενθυμί
ζουν τον καλό' Γεροπρίαμο μέ τούς γέροντές του. Ό χορός τών γυναικών 
μού ξαναφέρνει πραγματικά τήν εικόνα τοΰ χορού τής Άρτέμιδος στις όχθες 
τοΰ Ευρώτα. Μιά γυναίκα εύγενικιά σέρνει τό χορό, ακολουθεί ομάδα νέων 
κοριτσιών, πού μιμούνται τά βήματά της καί επαναλαμβάνουν έν χορω τό 
τό τραγούδι της. "Η πρόβοδος τού χορού ποικίλει τή βήματα όπως θέλει, μά 
μέ διαστήματα σταθερά. Χορεύουν τό χορό μέ τόση ακρίβεια, πού κανένας 
από τούς χορούς μας δέν μού φαίνεται έτσι ευχάριστος, οσο ό δικός τους, 
Σού μιλώ γιά τούς 'Ελληνικούς χωρούς -)».

Ό J o h n  C ov e l  1 * 3) εφημέριος τής πρεσβείας στή Πόλη ταξιδεύοντας 
από τήν Άδριανούπολη στήν πρωτεύουσα περιγράφει τούς Τσεκμετζέδες 
καί μιλεΐ γιά τούς κατοίκους καί γιά τούς "Ελληνες. Περιγράφει τήν Καλλι- 
κράτεια καί τά Πλάγια—"Ελληνικά καί τά δυό —, τή Σηλυβρία, τήν Τσόρ- 
λου, όπου υπάρχουν "Έλληνες, μά τό πλειότερο Τούρκοι. Όμιλεΐ γιά τό

1 ) Βλ. 'Αρχείο Θρακ. Θησ. τόμ. ΙΑ', σ. 136
.2) Βλ. Αρχείο Θρακ. Θησ. τόμ. ΙΑ', σ. 13δ
3) Β?., Θρακικά τ. ΙΒ' σ. 1δ κ. έ|.
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Μπουργκάζ, to Μπαμπάκιοϊ, οπού ύπήρχεν εκκλησία 'Αγ. Νικολάου, για τή 
Χάφσα και την Άδρ(πολη (σ. 27), πού την περιγράφει, όπως και τό κατά
λυμά τους. Στο τέλος προσθέτει και κατάλογο φυτών Άδριανουπόλεως.

Ό Lieuv d e s  Haye s  (Voyage en Levant 1621) γράφει τα εξής : 
«Ή  Φιλιππούπολη βρίσκεται μέσα στη Ρουμανία καί κεΐται πάνω στις 
όχθες τοΰ “Εβρου πάνω στους πρόποδες επτά λόφων αποχωρισμένων από τή 
Ροδόπη. Ή  Ρουμανία αρχαιότερα ελέγετο Θράκη, άλλ’ ό Κων)ντΐνος μετά· 
φέροντας την πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη—τή 
Νέα Ρώμη, θέλησε καί ή γύρω χώρα νά* ονομάζεται Ρουμανία. Ρουμανία 
οΐ Τούρκοι έλεγαν και τό μεγαλύτερο μέρος τής αυτοκρατορίας» ‘).

Ό Corne i l l e  l e  B run  (Voyage en Levant 1714) γράφει για τήν 
αρχαία Ηράκλεια (Πέρινθο) :«Ή  πρώτη πολιτεία πού συναντά κανείς αφή
νοντας τόν Ελλήσποντο είναι αρκετά επαρκής, διότι κεΐται στο βάθος τοΰ 
μικρού κόλπου, πού τής δίνει τήν καταλληλότητα ενός καλού λιμανιού. Ό 
αριθμός των κατοίκων είναι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες. Τό εμπόριο τής 
Θράκης στήν Προποντίδα καί Μαύρη Θάλασσα έλκύει πολύν κόσμο ναυτών. 
’Έχει τρία - τέσσαρα τζαμιά, μερικές εκκλησίες καί δυο συναγωγές».

«Οΐ Ελληνικές επιγραφές, πού βλέπει κανείς, λέ/ει παρακάτω, είναι 
καλά τεκμήρια καί υπολείμματα τής άρχαιότητος. Παντού βρίσκει κανείς σόλα 
τά ερείπια αποδείξεις. Ή  πιο μεγάλη είναι αυτή πού περικλείεται στο τεί
χος τής μητροπολιτικής εκκλησίας τής πόλεως. Είναι Ελληνική, όπως Ε λ
ληνική είναι κιαύτή πού βρίσκεται στο μητροπολιτικό μέγαρο καί οΐ δύο 
αφιερωμένες σέ ρωμαίους αύτοκράτορες. Ή  μητρόπολη είναι μια από τις 
ωραίες εκκλησίες όλης τής Ελλάδος».

Είναι γνωστότατα όσα δημοσίεψε γ·.ά τή Θράκη κι’ 6 πολύς Lamar
tine καί μάλιστα γιά τή διαμονή του στη Φιλ)πολη καί τή φιλοξενία του σελ- 
ληνικό σπίτι 1 2) μιά βδομάδα, καί τό θαυμασμό του γιά τόν ‘Ελληνισμό τής 
Φιλιππουπόλεως. Τού Λαιρρτίνου εχω δημοσιέψει στο ’Αρχείο τού Θρακ. 
Θησ. (τόμ. A', Β' τεύχος) ολόκληρη τήν αλληλογραφία μέ τό Μαυρίδη καί 
μέρος από τις εντυπώσεις του πού έχει αφιερώσει μέσα στο ταξίδι του στήν 
’Ανατολή (Voyage en Orient 1833) γιά τή Φιλιππούπολη.

Ό Ελληνισμός μέσα στήν πίεση τής Τουρκικής δεσποτείας στούς 
αιώνες τής δουλείας μπόρεσε νά διατηρηθή καί νά περισώσει τή ύπαρξή 
του. Στον ΙΘ' όμως αιώνα δυναμωμένος πνευματικά καί οικονομικά πρω
τεύει πλιά ανάμεσα στα υπόδουλα έθνη. “Οσοι από τούς περιηγητές περιήλ

1) Βλ. Άρχεΐον Θρακικού Θησαυρού, τ. Η', Ρωμανία — Ζαγορά καί τά τής 
Θράκης δρια Μ. Ά π ο ο τ ο λ ί δ ο υ .

2) Τό σπίτι Γ. Μαυρίδη εμπόρου στή Βιέννη καί πολιτισμένου ανθρώπου· 
Τό σπίτι σώζεται ώ; τά σήμερα στή Φιλ)πολη μέ μιά επιγραφή εντοιχισμένη. (Βλ. 
εικόνα Άρχει) Θρακ. Θησ. τόμ. Α.' τεϋχ. Β').



θαν τήν Τουρκική αυτοκρατορία και είδαν και γνώρισαν την δύναμη τοΰ 
‘Ελληνισμού κατάπληκτοι σημειώνουν τη ζωτικότητά του. Δέ βλέπουν πια 
τό ταπεινωμένο έθνος και τό καχεκτικό. Μπροστά τους ορθώνεται μια δύ
ναμη κολοσσιαία πού κυριαρχεί σόλα τά σημεία τής καταρρέουσας Τουρκι
κής αυτοκρατορίας. Τέτοιοι είναι πολλοί καί πολλά τά σημειώματα τους. Πα
ραθέτουμε παρακάτω αμέσως μιά περικοπή τοΰ Albert Dumont γιά τή 
θαυμαστή Στενίμαχο.

Ό Alber t  Dumon t  μέ τίτλο «Σ τε ν ίμ α χ ο ς » γράφει : «Ή  πόλις 
υπολογίζεται μέ 15 χιλ. κατ. κιοΰτε Τούρκοι ούτε Βούργαροι υπάρχουν. Ή  
Έλλ. αυτή κοινότητα διαφυλάγει μιά διαλεχτό ιδιάζουσα, οπού βρίσκει κανέ
νας διακόσιες λέξεις καί πλέον ρωμαίϊκες άχρησιμοποίητες και στήν Ε λ
λάδα καί σ’ αυτή τή Φιλιπποΰπολη, πού ή ετοιμολογία τους ανάγεται στήν 
κλασσική Ελληνική γλώσσα. Ή  πολιτεία τής Στενιμάχου συμμερίζεται τά 
παθήματα τής νέας Ελλάδος, καί πάντοτε ήταν γνωστή γιά τον φιλελληνισμό 
της. Στήν τελευταία επανάσταση τής Κρήτης, έστειλε στή νήσο εξακόσια 
παλλικάρια, πού πεζή άνεχώρησαν καί περιπλανήθηκαν γιαύτήν καί μέ χί
λια προσκόμματα κέρδισαν τόσο μακρυνό τό πεδίο τής μάχης (1866).

«Σήμερα ή Στενίμαχος έχει στο ’Αθηναϊκό Πανεπιστήμιο δέκα φοι
τητές κιάλλους τρεις στή Γαλλία καί δυο στή Βιέννη. Οΐ σπουδαστές αυτοί 
επί πλέον, παρ’ όλες τις δυσκολίες, είναι υποδείγματα γιά μίμηση. Ό Άνα- 
στασιάδης Αευκίας ι), ο συμπατριώτης τους, πού γνώρισε τήν Ευρώπη καί 
άνασκεύασε τή θεωρία τοΰ Φαλμεράϋερ, αυτή τή σοφή παραδοξότητα, πού 
υποστήριζε, πώς οΐ νέοι ‘Έλληνες δέν έχουν παρά αίμα σλαβικό στις φλέβες 
τους. Ό Σκορδέλλης, δημοσίεψε ένα λεξιλόγιο τής Στενιμαχιώτικης διαλέ
κτου, τέλος ό Γ. Παπαδοπούλας πού αφιέρωσε στις ’Αθηναϊκές αρχαιότη
τες ένα μεγάλο αριθμό πραγματειών, είναι αυτόχθονοι αύτοΰ τοΰ καντονιού. 
’Έτσι νά μιά πολιτεία, πού είναι Ελληνική, πριν από μιά εποχή χαμένη, ΐσιως 
πριν από εξ αιώνες από μάς. Ούτε δ χρόνος, ούτε οΐ περιπέτειες οΐ πιο επι
κίνδυνες, πού είδε ή Ευρώπη τήν έκαμαν νά λησμονήσει τήν εθνικότητά 
της. Πέρασε αντίθετες δοκιμασίες, άλλ’ ή δύναμη τής Ελληνικής μεγαλο- 
φυΐας τις υπερέβαλε. Τώρα ανάμεσα βάρβαρου σχεδόν λαού, πού τήν κυκλώ
νει, αγαπά τις σπουδές κσί τήν καλλιέργεια. Ποιά συμπάθεια δέν τής αξί
ζει μιας τέτοιας φυλής τόσο ζωντανής 5>. 1 2
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1) Πρώτος καθηγητής τοΰ Όθωνείου Πανεπιστημίου ΆΦηνών (Βλ. Άρ- 
χεΐον Θρακικοϋ Θησαυρού, τόμ. ΙΑ', σ. 55).

2) Βλ. ’Αρχείο Θρ. Θησ. τόμ, Θ', περιηγήσεις. Ό Dumon t  Albert  a. 92 - 93 
λέγει επί λέξει : «La ville compce 15  m. habitants ni les Turcs ni ies Bulgares 
n’ont pu s ’y etablir. Cette communaute Hellenique a conserve un dialecte par- 
ticulier». Albert Dumont, Melanges cTArckeologie et a ’epigraphie, “Εκδ. Th. 
Homolle, Paris 1 S9 2 , σ. 275 κέ|.



Ή  Έλληνικότης τής Θράκης 53

ΓΙόσα ακόμα αμέτρητα κομμάτια θά μπορούσα νά παρατάξω ξένων 
περιηγητών ’), πού πέρασαν από τη Θράκη και σημείωσαν τ'ις εντυπώσεις 
τους καλές · κακές, πλούσιες φτωχές, δ καθένας μέ τό ανάλογο μάτι πού 
εβλεπε στο ταξίδι του τή χώρα, και μέ την ανάλογη Ιδιοσυγκρασία.

"Ολα αυτά πότε φτωχικά πότε πλούσια σημειώματα, πάντως κατα
δείχνουν δτι 6 Ελληνισμός ζοϋσε, υπήρχε, κινότανε μέσα στο μαύρο περι- 
βάλλο, συγκεντρωμένος γύρω στις μητροπόλεις του, μέσα στις συντεχνίες του, 
—τά συστήματα — στά σωματεία του, τις εκκλησίες του, στά σχολεία του, 
πού μπόρεσαν νά τον συγκρατήσουν και νά τον ζήσουν και υστερνά νά τον 
θεριέψουν στα 1821.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. ΚΕΙΜΕΝΑ

Θ ρ α κ ι κ ά  Α' τ. σ. 106—Ό  Καπουκΐνος Robert de Dreux στη Θράκη 1666.
» A' t. σ. 116. Bertrundon de la Broquiere ένα ταξίδι στή Θράκη.
» σ· 327. Ή 'Ηράκλεια κατά τό τέλος τοΰ ΙΖ' αίώνος (Grelot Ίώσηπος 1680).
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Γ . ΤΑ ΕΣΝΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ χ)

I. 0 ! ώρες πού διέρχεται τό έθνος είναι ιστορικές και τραγικές. ’Ίσως 
πάλι—λένε—μετά χίλια χρόνια θά παρουσιασθή μια τέτοια κοσμοΐστορική 
στιγμή, πού δ Ελληνισμός θά διαδραματίση πρόσωπο ηθικά τόσο σπουδαίο. 
Ό Θρακικός Ελληνισμός στο σταυροδρόμι τη: ’Ανατολής και Δύσεως έχει 
γράψει ιστορία τραγική. Είναι ή φυλή, πού δοκιμάζει πάντοτε, σέ στιγμές 
παρόμοιες, τά μεγάλα δεινό των πολέμων. Αυτή την τραγική μοίρα δέν θά 
την διαφυγή ποτέ, δπως δέν την διέφυγε σδλη τη μακρά περίοδο τής ζωής 
της, δσες φορές, σάν καί τώρα, εμφανίσθηκαν τέτοια μεγάλα γεγονότα.

Ό Θρακικός αυτός λαός θά ήταν μεγάλος, πολύ μεγάλος, άν δέν έπλή- 
ρωνε τόσον ακριβά τη γειτονία του μέ την ιστορική τοϋ Ελληνισμού πρω
τεύουσα—την Πόλη—-πού γύρω τη: διεδραματίσθηκαν τά φριχτότερα γεγονότα 
τής φυλής.Ή έρευνα τής ζωής τού (.οργανωμένου Θρακικοΰ λαού, πού δυστυ
χώς τόσο καθυστερημένα τήν καταπιαστήκαμε, ενώ οί γείτονές μας εργάζον
ται, είναι αποκάλυψη μιας από τις σπουδαίες πτυχές τής Θρακικής ζωής- 
Είναι δέ οί πτυχές τόσες, δσα και τά πολλαπλά θέματα, πού ορθώνονται 
τώρα μπροστά μας. Μιά τέτοια πτυχή τής θρακικής ζωής καί δράσεως θά 
προσπαθήσω νά άναπαραστήσω εδώ· πτυχή περισπούδαστη κ :ί ιστορικά 
πολύτιμη, πού σχετίζεται καί μέ τήν πνευματική καί οικονομική ακμή τού 
Ελληνισμού καί τήν ΰπαόξη τών Βουργάρων στή Θράκη στον καιρό τής 
Τουρκοκρατίας. Στα άπειρα σκοτεινά σημεία τής Τουρκοκρατούμενης ζωής 
τοϋ Θρακικοΰ Ελληνισμού, πού από μακρόν καιρό, σάν τον βουτηχτή τού 
Σίλλερ τοϋ δημοτικού τραγουδιού, αγωνιζόμαστε, βουτώντας παντού βαθειά, 
νά βρούμε καί νά ξεθάψουμε μιάν αλήθεια πολύτιμη στή διερεύνηση τής 
ιστορίας τής Θράκης, έχουμε νά έπιδείξουμε τώρα εργασίες περισπούδαστες 
σδλα τά σημεία τής έρεύνης καί θέματα πολυποίκιλα, δπως τού μακαρίτου 
Μ. Άποστολίδου, ιστορικού τής Φιλιππουπόλεως τής Βορείου Θράκης, καί 
εργασίες καί πληροφορίες άλλων, πού δλες αποτελούν τό υλικό τό πολύτιμο· 
πού προσμένει τον δουλευτή του, τον ιστορικό αρχιτέκτονά του, για νά όρ- 
θωθή τό ιστορικό οικοδόμημα, πού θά λέγεται «Θρακική Ιστορία» 3). 11

11 Λιάλεςη πού δόθηκε στον Παρνασσό στις 2 ’Ιουνίου 1916 από μέρους 
τής 'Εταιρείας Θρακικών Μελετών καί τής Ένώσεως Βορείων 'Ελλήνων καί στόν 
Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Καλλιθέας στα 1949.

2) Ευτυχώς ή κ. Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου μέ τήν άξιόζηλη επιμέλεια
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Είναι έ'να θέμα πολύτιμο ή οικονομική οργάνωση του Θραχικού 'Ελ
ληνισμού, γιατί τά έσνάφ ια  επί Τουρκοκρατίας υπήρξαν ή (οργανωμένη 
μερίς τού Ελληνικού έθνους, πού έδρασε οικονομικούς καί πνευματικούς, 
έδοάσε έθνικώς και πάλαιψε τιτάνεια για νά διασώση τό έθνος μέσ’ από 
θύελλες και τρικυμίες εθνικές, ανάμεσα σέχθρικούς λαούς κατώτερους  και 
ψυχικώς και πνευματικούς και οικονομικούς, όπως δ Βουργαρικός, πού ελά
χιστος ζούσε κάτω από την σκέπη της ’Ορθοδοξίας και τού ΟΙκουμενιχου 
Πατριαρχείου, σέ κατάσταση χτηνώδη. Αυτά τά έσνάφ ια  ή τά συστήματα  
η τά ρονφέχ ια  και ή ο ικ ονομ ική  και πνε υμα τ ι κ ή  καί κο ι νων ική  δράση 
τους μέσα στη Θράκη είναι τό πολύτιμο ιστορικό θέμα και στον καιρό της 
Τουρκοκρατίας, άλλ’ ακόμα καί τελευταία της' Βουργαροχρατίας. Θά εξετά
σουμε γοργά την επαγγελματική ελληνική οργάνωσή τους, τήν ανάπτυξη καί 
ακμή τους, τήν εθνική πολιτική τους δράση, αλλά καί τήν οικονομική καί 
τήν φιλανθρωπική, μέ τή συνεργασία πάντοτε τής Εκκλησίας, μέσα στούς 
τέσσαρες αιώνες τής δουλείας, για νά δούμε ποιοι μέσα στήν δλη Θράκη 
κράτησαν στά βάρβαρα χρόνια τής σκλαβιάς τον ολίγο πολιτισμό, πού άπέ- 
μεινε από τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά τήν κατάχτησή της από τούς 
Τούρκους, καί ποιοι ψευδολογώντας καί παραποιιοντας τήν ιστορία έρχονται 
νά διακηρύξουν, μέ τήν Σλαβική Τριανδρία, από τά 1850, ότι ή Θράκη δεν 
ήταν ποτέ μόνον Ελληνική,'δτι ημείς οΐ Έλληνες δέν έχουμε δικαιώματα 
στή Βόρειο Θράκη, δτι είναι καί ή Δυτική από τον μεσαίωνα Βουργαρική 
καί ολως αδικαιολόγητη ή κατοχή των εδαφών της από μάς. "Ότι ακόμα στή 
Θράκη πάντα υπήρξαν οί Βοΰργαροι, άπεξενωμένοι τής εθνικότητάς των έξ 
αιτίας τού Πατριαρχείου, δτι ανέπτυξαν πολιτισμό, ανέπτυξαν τέχνες καί 
χειροτεχνία καί αρχιτεκτονική καί ξυλογλυπτική καί ζωγραφική καί μαρμα- 
ρογλυφία καί κάθε τέχνη, πού τά δείγματά της δμως είναι οί Ελληνικές 
εκκλησίες, είναι οί ά'μβωνές μας καί τά θαυμαστά τέμπλα μας, οί βυζαντι
νές αγιογραφίες μας καί τόσα άλλοτε δείγματα τής καλλιτεχνικής δημιουργι
κής τού Έλληνος προσπάθειας μέσα στούς αιώνες τής βυζαντινής περιόδου 
καί τής Τουρκοκρατίας. "Όπως πάλι τής αρχαίας εποχής τους, τής προβουργα- 
ριχής, είναι τά παμπάλαια ευρήματα τής αρχαιολογίας, άπειρα ελληνικά νομί
σματα, οί πανάρχαιες επιτύμβιες πλάκες, ελληνικές καί ρωμαϊκές επιγραφές

της μας έδωσε to έργο της μέ τόν τίτλο <Αί έν Θράκη συντεχνίαι τών ’Ελλήνων 
κατά τήν Τουρκοκρατία», Θεσσαλονίκη 1950, μέ έκδότρι,αν τήν «'Εταιρείαν Μακε- 
νικών Σπονδών» καί σειράν ύπ’ άριΟ·. 7. Τό έργο είναι μεθωδικώτατο (καί εγώ 
ό ίδιος έγραψα δυο κριτικά σημειώματα στά «Νέα» καί τήν «Νέαν 'Εστίαν* τοϋ 
1951), αλλά καί άξιολογώτατο για τό υλικό του καί τήν ακρίβεια τών πηγών του 
καί τόν πίνακα τών όνομάτοον καί πραγμάτων, πού τό καθιστούν πηγή άπό δώ 
καί εξής αξιόλογη κιάπαραίτητη στή μελέτη τή; οργανώσεων τοϋ Ελληνισμού σέ 
συντεχνίες επί Τουρκοκρατίας.
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και χά ύπολείματα έργων τέχνης, πού χά ξεθαφτεί κάθε τόσο ή σκαπάνη τοΰ 
αρχαιολόγου η τό άροτρο τού αγρότη, πού καλλιεργεί τη γη του καί περικο- 
σμοΰν σήμερα τά μουσεία τής Σόφιας και Φιλιππουπόλεως.

Καί άλλοτε ανέπτυξα άλλου όλους τούς επιστημονικούς λόγους, πού 
διακηρύττουν ότι ή Θράκη ενα πολιτισμό εγνώρισε, τον Ελληνικόν, ότι μία 
γλώσσα έπικρατοϋσε στη Θράκη, ή ελληνική, καί ότι ενα λαό είδε νάναμορ- 
φώνη καί νάφομοιώνη τούς παλαιούς Θράκες καί γλωσσικώς καί πολιτικώς 
καί ότι εις τό διάστημα τριών χιλιάδων ετών ή χώρα αυτή ύπήρξεν ελληνική ’)· 
Ή  οργάνωση τού Θρακικοϋ Ελληνισμού σε συντεχνίες εγινεν ώς εξής :

II. Στον καιρό τής Τουρκοκρατίας τά λεγόμενα συστήματα ή έσνάφ ια  
ή ρουφέτεα  είχαν μια οργάνωση τέλεια. Τά έσνάφια άρχισαν νά δργανώνων- 
ται σέ σωματεία, για νά προστατεύωνται από τις διοικητικές αρχές σύμφωνα 
μέ τό πρώτο σουλτανικό φιρμάνι τού Σουλτάν Μουσταφά III στά 1773. 
Στά φιρμάνια αυτά καθορίζονται τά δικαιώματα καί οι υποχρεώσεις* τών 
μελών τού κάθε ρουφετίου * 2 3). Αυτή τήν οργάνωσή τους, πού τήν αναγνωρί
ζει ή πολιτεία καί ή εκκλησία, διευθύνουν προϊστάμενοι, οί ο νσ τάμπασ ί -  
δες—οί πρωτομαΐστορες—πού εκλέγονται μέ τήν κοινή συνέλευση.: τή σ ύ 
νοδο ή τή σύναξη  ή τή λόντζα  καί λέγονται προεσ το ί  ή πρωτομαΐστορες .

Τό επαρχιακόν βιβλίο\* Λέοντος Σοφού πού άνεκαλυφθη καί έξεδόθη 
από τον Nicole2) άπέβη πολύτιμο γιά τήν οικοδομική καί διοικητική ιστο

ί) Βλέπε παρόντα τόμον : Ή Έλληνικότης τής Θράκης άνά τού: αιώνες.
2) ’Αξιοσημείωτες διατάξεις τού φιρμανίου αύτοΰ τοΰ 1773 τοΰ λΐονστσφά 

IIΓ, πού κανονίζει τις υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τών μελών έκάστου ρουφε
τίου, βρίσκουμε στό βιβλίο τοΰ Β. Τοόνεφ,  αναμνηστικόν βιβλίο'ν τοΰ έν Σόφιφ 
έσναφίου ραπτάδων σελ. 31 βουλγαριστί (Σπομένα κνίγα νά Σοφίσκια κρογιάσκ,, 
έσνάφ) : «όιατάσσω, λέγει, τούς διοικητάς, αστυνόμους κλπ. νά προσέχουν όπως 
οί εσναφικοί όμιλοι, οί άποκλειστικώς άσχολούμενοι περί τήν βιομηχανίαν, τά επαγ
γέλματα καί τάς τέχνας, μόνον έσναφικώς έξετάζωσι, κρίνωσι καί άποφασίζωσι 
περί τών άναφυομένων μεταξύ τών μελών των διαφορών καί υποθέσεων φύσεως 
επαγγελματικής κατά τά παλαιό των δέσμια ένέχοντα τόπον νόμου καί κατά τό 
πνεύμα τούτων λύσωσι όριστικώς αυτός... Μόνον τό διοικητικόν τοΰ έσναφίου σνμ- 
βούλιον δικαιούται νά κρίνη καί νάποφασιζη περί υποθέσεων άφορωσών εις τά 
συμφέροντα τού .έσναφίου, τιμωρών τόν πταίστην διά δημοσίας έπιπλήξεως, δι' 
έκδιώξεώς του έκ τού έσναφίου, δι’ άπαγορεύσεως τής έξασκήσεως τοΰ επαγγέλμα
τος του, διά σωματικής ποινής καί διά πρόσκαιρου φυλακίσεως... Έν περιπτώσει 
καθ' ήν πρόσωπα μη άνήκοντα εις τό έσνάφιον, οίαδήποτε καί οίανδήποτε θέσιν 
κατέχοντα έν τή κοινωνία, ήθελον έ.τέμβει καί πειραδή νά έμπιδίσωσι διά τής 
βίας ή τής δυνάμεώς των τήν έκτέλεσιν τής σωματικής ποινής, τής έπιβαλλομένης 
υπό τού έσναφίου είς τό καταδικαζόμενων μέλος, πάντες οί κρατικοί υπάλληλοι 
όφείλουσι πρός τό συμφέρον τής υπηρεσίας παντί μέσω νά έμποδιζωσι τήν άνάμι- 
ξιν ξένων προσώπων εις τάς υποθέσεις τών έσναφίων».

3) I. Tsicole, Geneve, 1S93. Επαρχιακόν [Ιιβλίον. Βλ. καί Α. Χριστοφιλό- 
πουλος 1935, αί συντεχνίαι έν Βυζαντίω.
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ρία του Βυζαντίου. Κατ’ αυτό μαθαίνουμε πώς τό κράτος επεμβαίνει καί 
κανονίζει μέ τον ’Έπαρχο τής Πόλης όλα τά ζητήματα των συντεχνιών, πού 
υπάγονται όλοι οί βιοτέχνες και έμποροι, μικροί ή μεγάλοι. «Αϊ συντεχνίαι 
λέγονται σύλλογοι και συστήματα καί σωματεία». (Βλ. 'Ιστορία Βυζαντίου, 
Κ. Άμάντου σελ. 94—98 κλπ).

Έτσι κάθε συντεχνία είχε τον πρόεδρό της, πού μαζί του εκλέγονταν 
και σύμβουλοί του από τούς πιο ευυπόληπτους καί γεροντότερους μαστόρους 
καί από τούς παπάδες τής πολιτείας ώς τα μέσα του 18ου αιώνα. Αυτοί οΐ 
προεστοί ήταν πέντε έως δέκα κι άπ3 αυτούς ένας-δυό παπάδες, ώς ότου κα- 
ταργήθηκαν όλοι αυτοί κέκλέγονταν ένας μόνο πρωτομάστορας.

Ό Πρωτομάστορας  συγκέντρωνε στα χέρια του κάθε εξουσία για 
τις υποθέσεις τής συντεχνίας καί για τά μέλη της.Ήταν έτσι ό δ ικα ι οφ νλα -  
κας, πού έλυνε δίκαια καί τελειωτικά τις διαφορές τών μαστόρων καί τε
λείωνε κάθε υπόθεση τής συντεχνίας καί διαχειριζότανε τήν περιουσία της 
καί τό ταμείο, κρατώντας λεπτομερή από τά έσοδα κ έξοδα λογαριασμό καί 
τον ήλεγχαν μόνο στη συνέλευση στο τέλος τής αρχής του. Ό πρωτομάστο
ρας καλούσε, όσες φορές νόμιζε ανάγκη, τούς μαστόρους καί έκανε εισήγηση 
στα θέματα, πού θά συζητούσαν καί ζητούσε τήν επικύρωσή τους '). Α ντ ι
προσώπευε τή συντεχνία σέ κάθε της υπόθεση στις διοικητικές αρχές τού 
τόπου, τής εκκλησίας καί τής κοινότητας καί γενικά φρόντιζε νά έξασκή ό 
καθένας τό επάγγελμα είλικρινά καί τίμια για νά προοδεύη κεΰδοκιμή καί 
νά προλαβαίνη κάθε δυσφήμηση καί κακολογία. Κι όλοι οί μαστόροι ύπή- 
κουαν πρόθυμα σαύτόν. Κείνος πού ανυπάκουος ζημείωνε τή συντεχνία, πα- 
ραβαίνοντας διαταγές της, τιμωριώνταν (έπαιδεύετο) μέ ποινή, πού τού τήν 
επέβαλαν στή γενική συνέλευση όλοι μαζί, δηλσδή ή χρηματικό πρόστιμο ή 
κλείσιμο τού μαγαζιού του για λίγον καιρό ή καί απαγόρευση νά έξασκή τό 
επάγγελμά του. Γιαύτό τό μεγάλο κύρος τού προέδρου κάθε συντεχνίας στήν 
κοινωνία γενικά. Πρωτομαστόροι εκλέγονταν κάθε φορά οί πιο σεβάσμιοι 
καί τίμιοι από τούς γεροντότερους μαστόρους, πού πολλές φορές τούς ΪΕανα- 
διάλεγαν, καί σύμβουλοι έβγαιναν από κείνους πού εκλέχτηκαν μιά φορά 
πρωτομαστόροι κιάπό άλλους αγαπητούς στο λαό (δήμο) μαστόρους.

Τά έσοδα καί οί πόροι κάθε συντεχνίας πρώτα  ήταν τό τέλος , πού 
πλήρωνε γιά μιά φορά ό κάθε αναγορευόμενος μάστορας στο ταμείο, πού 
τολεγαν φιλετά κιάπό τον 19ον αιώνα τό μετωνόμασαν μαστορ ικά  καί πού 
μέ τον καιρό άβγάτισε από δέκα άσπρα σέ γρόσια 25, δεύτερο  τό π ρ ό 
στιμο,  πού κάθε φορά έβαζαν σέ κείνους πού παρέβαιναν τις διαταγές, τ ρ ί 
τον, οί άωρεές καί τά κληροδοτήματα  από μέλη πού άπέθνησκαν καί τε- 1

1) Βλ. Θ ο α χ ι χ ά  Β’ τ. σ. S25 κ. έξ. Μ.  ’Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  : Δΰο έγγραφα έκ Φι* 
λιπποιιπόλεως, καί ίδιου < Ά ρ χ ε ΐ ο ν  Θρ ά χ η ς *  A’ χ. Τάρχεϊα χοϋ έσναφίου τεκτόνων.



58. Πολυδ. Παπαχριστοδούλου

ζαρτο οί τόκοι  (διάφορο) των δανείων, πού δίνονταν στους μαστόρους μέ 
ομόλογα ’)· ' , -

Για νά μή προχωρήσω πολύ βαθειά στα παλαιότερα χρόνια τής δου
λείας, σταματώ στα 1821. Άπό ένα έγγραφο των Ελλήνων τής ιστορικής 
Φιλιπ)λεως στον Πατριάρχη Γρηγόριο1) αποκομίζουμε τις παρακάτω υπο
γραφές μαϊστόρων τού κάθε ρουφετίου : των άμπαζζήδων ,  καφταντζήδων  
(ύφασματεμπόρων), γουναράδων,  μ πακάληδω ν  (παντοπωλών), κο ϊμτζή*  
δων  (χρυσοχόων), καζαντζήδων  (χαλκουργών), ραφτάδων ,  δουλγκέρηδων  
(τεκτόνων), άαταρτζήδων  (υφαντών), ψω μάδω ν ,  καζάσηδων  (μεταλλουρ
γών), παπονχοήδων ,  μ ο νμ τ ζήδων  (κηροποιών), μηαχτ ζ εβάνηδων  (κη
πουρών), ταχτατζή δων  (ξυλεμπόρων), μπογ ια τ ζ ήδων  (βαφέων), τουφεζή*  
δων  (οπλοποιών), το ν τονν τζήδων  (καπνοπωλώ.ν), άκτάρηδων  (αποικιακών), 
μηχα τ ζή δων  (ποτοπωλών), σαχατζήδων  (ώρολογοποιών), άραμπατ ζήδων  
(αμαξοποιών), ούντζήδων  (άλευρο πωλών), τοοχα τ ζήδων  (ερειοπωλών), 
φεστζήδων  (φεσοπωλών) κ.λ.π.

Τα ρουφέτια αυτά μέ την δργάνωσή τους άπερρόφησαν κιδλο τον 
Βουργάρικο πληθυσμό, πού κατέβαινε σιγά σιγά στη Φιλιπποΰπολη άπό τά 
χωριά, λιγοστό στον 17ο και 18ον αΙώνα, μά πολύν στον 19ον αιώνα, όταν 
τά ρουφέτια άνεπτύχθηκαν και ή αγορά είχε μεγάλη κίνηση, γιατ'ι ή Φιλιπ- 
πούπολη έγινε πια μεγάλο κέντρο, δπου μέσα στο ελληνικό περιβάλλον τί
ποτε δέ μπορούσε νά μείνη άναφομοίωτο. Μαθητευόμενοι οί Βούργαροι 
κοντά στούς “Ελληνες εργοστασιάρχες, τραόγοντας και μένοντας στά σπίτια 
τους, αποκτούσαν τά ελληνικά ήθη κέθιμα και συγγένεια (μέ γάμους μέ έλ* 
ληνίδες), μάθαιναν την ελληνική γλώσσα, γίνονταν άπό χωριάτες αστοί, φι- 
λοτιμούνταν νά λέγωνται "Ελληνες και τέτοιοι νά λογαριάζωνται κιάπό τούς 
άλλους. Δεν είχαν εθνική καθαρή συνείδηση, ντρέπονταν γιά τήν καταγωγή 
τους καί τή μητρική τους γλώσσα καί νόμιζαν προσβολή κι άτιμία τους, άν 
ένας τούς καλούσε Βουργάρους, γιατί τδνομά τους γιά τήν άπαιδευσία τους 
κατάντησε νά φανερώνη τον άγροΐκο καί το δούλο καί κείνον πού δέν είχε 
τρόπους. Τον έξελληνισμό αυτό μέσα στίς πολιτείες τερμάτισε μονάχα ή'^απε
λευθέρωση τής Βουργαρίας άπό τούς Τούρκους στά 1878 μέ τό ρωσοτουρ- 
κικό πόλεμο. Τόσο δυνατό ήταν τό εκπολιτιστικό περιβάλλον τών Ελλήνων 
τής Θράκης, δπως σημειώνουν καί οΐ περιηγητές. Ό Λαμαρτΐνος σημειώνει 
οτι οί "Ελληνες καί πολιτισμένοι είναι καί Ικπολιτιστές, πεπαιδευμένοι καί 
εμπορικοί. (Βλ. σελ. 27 τόμ. ΙΒ',Άρχ. Θρ. Α' τ. σελ. 24). Ό πρωτομάστορας 
φρόντιζε ακόμα τά έξοδα τής χρονιάς κάθε συντεχνίας νάναι λιγώτερα άπό 
τούς πόρους κιέτσι υπήρχε στο ταμείο πάντα αρκετό χρηματικό ποσόν γιά 1 2

1) Τέτοια ομόλογα περιέχει τάνέκδοτο ‘Αρχείο Ά θ ' Δ. Γκιουμούσγκερδάνη.
2) Βλ. Άρχεΐον Θράκης, Α’ τόμ. Μυρν. Ά π ο ο τ ο λ ί δ ο υ .
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δάνεια στους μαστόρους. Και ξόδευε ό πρωτομάστορας για το μισθό του 
κλητήρα  (τσαούση) της συντεχνίας, για τους νυχτοφύλακες  των μαγαζιών 
(πάζβάντηδες), για βο η θ ή μ α τ α  μικρά σέ φτωχούς κιδρφανά, για έξαγορά 
και έλευθέρτοση χριστιανών (σκλάβων) δούλων, για συνδρομές της εκκλησίας 
και μ ν η μ ό α υ ν α  της συντεχνίας, για μερικούς φόρους στο κράτος και φ ίλ ο - 
δωρήματα  σέ διοικητικούς υπάλληλους '). για κάποιο έπ ίδομα  τοϋ δεσπότη 
χαί τού Πατριαρχείου καί σδ,τι άλλο ήταν ανάγκη.

Κείνος πού ήθελε νά μετέλθη κάποιο επάγγελμα, ώφειλε πρωτητερα 
πολύν καιρό νάσκηθη για το σκοπό αυτό και νά δοκιμασθή/Από μικρό παιδί 
τόν παράδιναν οί γονείς του σέ κάποιο μάστορα, πού είχε δικό του εργα
στήρι, νά μαθητεΰση. Ή  μαδητεία του βαστοϋσε πολλά χρόνια, αν δέν είχε 
καμιά ίδιοφυΐα καί δέν έδειχνε προθυμία καί ζήλο στή δουλειά. Δούλευε 
στά πρώτα δυο χρόνια δίχως μισδό καί μόνο έτρωγε καί κοιμότανε στο σπίτι 
τοϋ μάστορα κάνοντας αγόγγυστα κάθε δουλειά πού τόν πρόσταζε τάφεντικό 
κι οΐ βοηθοί του. "Επαιρνε ένα πολύ μικρό μισθό (ρόγα) ανάλογα μέ την 
επιμέλεια του καί την προσοχή στην τέχνη, πού έμενε στά χέρια τού μάστορα 
και γίνονταν σιγά σιγά κεφάλαιο. Σόλο τούτο τό διάστημα λέγονταν μ α θ η 
τής (τσιράκι). Σά μάθαινε πιά την τέχνη τέλεια, προβιβάζονταν από τό μά- 
στορή του σέ βοηύ'δ (κάλφα). "Ενα εργαστήρι πού δούλευαν πλιότεροι βοη
θοί—καλφάδες, ό μεγαλύτερος λέγονταν ηρωτοβοηϋ'ός ,  ττρωτόκαλφας  κι 
αντικαθιστούσε τόν έργαστασιάρχη στην απουσία του. Ό μαθητής δέν μπο
ρούσε νάλλάξη μάστορα, παρά μονάχα ό βοηθός, μά κιαύτό σπάνια γίνον
ταν, σαν εΰρισκε μεγαλύτερο μισθό αλλού. "Ενας βοηθός είχε τό δικαίωμα- 
νά ζητήση από τη γενική συνέλευση νά προβιβασθή καί νά όνομασθή μάστο
ρας καί τόκανε όταν μάζευε ένα ποσόν για τή δουλειά του καί τήν πληρωμή 
τών εξόδων, πού θάναγορεύονταν μάστορας για νά κάνη μαγαζί δικό του. 
Τήν.ατρό.τφση τήν υπέβαλλε αυτός δ ίδιος δ μάστορας πολλές φορές μαζί μέ 
τά έξοδα από έχτίμηση κι αγάπη στον κάλφα του. ”Αν ενέκρινε ή συνέλευση, 
τόν αναγόρευε δ πρόεδρος μάστορα φωνάζοντας άξιος, άξ ιος.  Τά παιδιά 
τών μαστόρων γλύτωναν τούς.κόπους τών μαθητών, γιατί κληρονομούσαν 
τήν τέχνη τών πατέρων τους μαζί μέ τό εργαστήρι καί τήν πελατεία. "Οταν 
τους αναγόρευαν· μαστόρους πλήρωναν τά μισά έξοδα a)

Στά πιο παλιά χρόνια ή αναγόρευση τών μαστόρων κάθε χρονιάς γ ί
νονταν σέ μιά συνέλευση πού τήν ακολουθούσε καί γλέντι καί δείπνο άπό- 
λους τούς μαστόρους από τά τέλη πού πλήρωναν στην αναγόρευση : τή φι~ * 2

]) ρ ά μ μ α τ α  άλληγορικά αντί ρ ο υ σ φ έ τ ι α , δώρα πρός δεκασμόν καί τ τ ε σ χ έ σ ι α ,  
πού δίδονταν οίκειο&ελώς στους Τούρκους υπαλλήλους, λ. χ. στο μολά, όπως άνα “ 
φέρεται στον Κώδικα Κυρίλλου 1781 (Βλ. Άρχεΐον Θρακικοϋ Θησαυροϋ, τόμ. Ζ"’ 
σ. ο2 , ύποσημ. 2 ), άπό τά ρουφέτια καί τις πολιτείες γιά νάχουν τήν εύνοιά τους.

2) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. Γ' τ.
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λε ιά . ’Αργότερα δμως, δσο ή ζωή γίνονταν άκριβώτερη καί οΐ ανάγκες των 
συντεχνιών μεγάλωναν, τά τέλη αυτά περνούσαν στο ταμείο μέ τδνομα μ α 
στορ ικά,  λίγοι δέ, οί πιο εύποροι από τούς μαστόρους πού αναγορεύονταν— 
χα'ι αυτοί ήταν τά παιδιά των έργοστασιάρχων — προσκαλούσαν τούς προε
στούς χαί τούς έγχριτότερους μαστόρους σέ γλέντι χα'ι φιλειά. Γιαύτό κάθε 
συντεχνία γιαύτά τά γλέντια είχε πολλά αγγεία μαγειριού χαί τραπεζιού — 
δώρα στη συντεχνία, πού τά νοίκιαζαν χαί ιδιώτες χριστιανοί μέ μικρό 
ενοίκιο, δταν είχαν ανάγκη. “Οταν ένας γίνονταν μάστορας είχε το δικαίωμα 
πιά νάνοίξη δικό του μαγαζί παίρνοντας κάποτε καί δανεικά από τό ταμείο 
τής συντεχνίας μέ ομόλογο κιάργότερα μέγγύηση δυο μαστόρων αξιόχρεων. 
Πολλοί μη έχοντας κεφάλαια αναγκαζότανε νά δουλεύουν ακόμα καί μαστόροι 
σάλλους κοντά, άλλοι πάλι συνεταιριζότανε μέ μερικούς τέως μαστόρους τους 
καί μάλιστα αυτοί πού συνδέονταν καί μέ συγγένεια. Αυτή ή διοργάνωση 
τών συντεχνιών φαίνεται πώ; έμεινε, δπως λέγει 6 Μ. Άποστολίδης «από 
τών μεσαιωνικών χρόνων, έχουσα έπίδόασιν ’Αραβικήν  καί Τουρκικήν, δπως 
φαίνεται έκ τών ονομάτων τσιράκι , κάλφας, Ιανάφι,  οονφέχ ι» :).

Στούς πιο παλιούς καιρούς, οί συντεχνίες δέν είχαν γραπτούς κανονι
σμούς, πού πάνω σαύτούς ό κάθε μάστορας μπορούσε, εξασκώντας τό επάγ
γελμά του, νά ξαίοει καλά τά καθήκοντα καί δικαιώματα του. “Ολες οί δια
τάξεις' κρατιούνταν μέ τήν παράδοση γιά νά ρυθμίζουν τις σχέσεις τών μα
στόρων αναμεταξύ τους καθώς καί τών ύποταχτικών τους στούς προίσταμέ 
νους. Καί στηρίζονταν κυρίως στο σεβασμό τών νεοκερων στούς γεροντότε- 
‘ρσυς σάν πιο έμπειρους καί πιο σοφούς καί στήν αμοιβαία αγάπη όλων ανα
μεταξύ τους για τό συμφέρο καί τήν προκοπή καί τού επαγγέλματος τους καί 
τών ίδιων. Μέ τον καιρό δμως, επειδή παραβαίνοντας τά θέσμια μερικά μέλη 
ζημίωναν καί τό επάγγελμα καί τον καθέναν ξέχωρα ή από άγνοια ή από 
πλεονεξία, γεννήθηκε ή ανάγκη νά συνταχθούν από κάθε συντεχνία σ υ μ φ ω 
νη τ ι κά  έγγραφα  μεταξύ τών μαστόρων, πού αποτελούσαν τή συντεχνία, με' 
νορκο υπόσχεση, δτι ό καθένας θά διατηρήσει τις διατάξεις τών συιιφωνητι- 
κών 2 3). Αυτά τά σύντομα συμφωνητικά πού είχαν θέση κα νο ν ισ μών  είχαν 
μέσα τους τις κυριώτερες «κατά παράδοσ ιν »  διατάξεις. Τό έσνάφι τών Άμ* 
πατζήδων τής Φιλιππουπόλεως, πού ήταν μιά συντεχνία πολύ παλιά καί πολυ
μελή; καί εύπορη, έχει ένα τέτοιο συμφωνητικό συνταγμένο στά 1304, πού 
βρίσκεται στά χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης Φιλιππουπόλεως σέ αριθμό 104 3).

Σέ οχτώ κεφάλαια μέσα περιέχονται δλα δσα επέβαλε ή παράδοση : 
«Αυτά κα ι  δσα αλλα κατά κα ιρούς κ ο ι δ ο υ ν  εύλογα άπό δλη τήν κ ο ι ν ο 

ί) Άρχεϊον Θράκης τ. Γ. σ. 145.
2) Βλέπε ’Αρχεϊον Θράκης τ. Θ' σ. 306,Άρχεϊον Δ, Κοντοό ήμο υ  Πρακτικόν.
3) Βλέπε Μ . Άποστ ολ ί δ ου ,  Θρακικά t. Β' σ. 329 καί Άρχεϊον Θράκης τ· 

Γ’ σ. 145 κέξ. καί τ. Θ' σ. 306 Πρακτικόν.
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ιη ία ,  λένε τελικά, τον ί σ ν αφ ίο υ  προς τό συμφέρον  τον ίδ ι ου  ί σ ν αφ ίο υ  
μας ε ϊμ ε$α  υπόχρεο ι  δλόι κοινώς δ ιά νά τά φ ν λ ά ςω μ ε ν . 'Όποιος  δε 
τ(ον μ α ϊ σ  ιόρΐον ή μιαρός ή μέγας άδ ε τή σ η  κα ί  dev φυλάζη  κανένα άπό  
ΰαα'είς το παρόν  με γνώμη  κο ι νή  δ ιορ ίζομεν κα ι  άποφασ ίζ ομεν ,  δ τέ
τοιος νά πα ι δ εύ ε τα ι  κατά  την εύλογοφανή  ά π ό φ α σ ι ν  δλου τον ί σ ν α 
φίου. Εί δέ κανένας των μα ϊσ τόρων  κρυφ ίως  τολμήση  νά κάμη  κανένα 
άπό δσα εις τό παρόν  ε ίνα ι  εμποδ ισμένα,  πρός τούτους κα ί  δσο ι  ή ξ ε ύ - 
οουν τον τέτοιον κ α ί  δεν τόν μαρ τυρούν  δ ιά νά πα ιδευΰ 'ή  είς]σωφρονι· 
σμόν κα ι  άλλων, οί τέτοιοι  όμον  ώς κακοβονλη τα ϊ  τον Ι σναφ ίου  μας 
νά έχουν κατάραν τού Θεού κ α ί  τού τ ιμ ίου  Προδρόμου των τε αγ ίων  
χοιακοσίων δέκα κα ί  οκτώ ■δεοφόρων πα τέρων  κα ί  πά ν των  των αγ ίων  
όαοϋ δέ κα ί  την κατάραν τον παν ι ερωτάτον  ημών  δεσπότου  άγ ιον  
Φιλιππονπόλεως κ υρ ί ου  κ υρ ί ο υ  Κυρ ίλλου ,  ετι  <5έ κα ί  δλων τών μ α ϊ  
ατόοων τον ί σ ναφ ίο υ  μας, τών τε π α λα ιώ ν  κα ί  τών τωρ ι νών  κα ί  τών 
μεταγενεστέρων κα ί  π ρ ο κ οπ ή ν  κα ί  χαήρ ι  νά μην ί δ ο ν ν  οι τέτοιο ι  ποτέ  
τους, έφ' οϊς εργάζονται '  εις π ί σ τω σ ι ν  κα ί  β εβα ίω σ ιν  εν τώ παρόντ ι  
γεγραμμένων οί πάντες  οτέργομεν κα ί  νπογραφόμεΰ 'α » .

Έ ν Φιλιππουπόλει 1805 Ιουλίου κθ'
Υπογραφές. '

Οί υπογραφές είναι όλες Ελληνικές, κι αυτό αποδείχνει πώ: στη 
Φιλιππούπολη που ήταν ελληνική και στον καιρό τής Τουρκοκρατίας, όχι 
μόνο τδνομα μά και τόν πληθυσμό, οί μερικοί Βουργαρικής καταγωγής μα* 
στόροι θεωρούσαν τόν εαυτό τους "Ελληνες, σαν εξελληνισμένοι στή γλώσσα 
και στα ήθη Γιατί, αν οί καταστημένοι Βοΰργαροι δέ μάθαιναν Ελληνικά 
και δέ γίνονταν "Ελληνες, δεν μπορούσαν νά γίνουν καί μέλη μέσα στά επαγ
γέλματα και τά ρουφέτια. Ό Γ. Τσουκαλάς διδάσκαλος καί δ Κ. Οικονόμου 
ΐερεύς εις τά έργα των (Φστοριογεωγραφική περιγραφή επαρχίας Φίλιππου* 
πόλεως), περί Φιλ)λεως, βεβαιώνουν τήν αλήθεια αυτή καί αποτελούν για 
μάς φωτεινούς οδηγούς νά βρούμε τήν αλήθειαν. ’Αλλά καί ή αλληλογραφία 
τών πρωταθλητών πανσλαυιστών, πού δημοσιεΰθηκε άπό τήν Βουργαρική 
’Ακαδημία είναι σ’ Ελληνική γλώσσα (1857), δ δέ Τσομάκωφ υπήρξε μα
θητής τού Καίρη στήν ’Άνδρο καί τού Τσουκαλά.

Ό Β. Δεληγιάννης διδάσκαλος, στο ’Αρχείο Θράκης ι) περιέγραψε, 
τούς άμπατζήδες όπως καί τούς μεταπράτες γενικά τών άμπάδων, πού λε
γότανε καραμπατζήδες  κι ^ονομάστηκαν έτσι άπό τό μαύρο χρώμα, πού 
έπαιρνε ή όψη τους άπό τις μακρυνές δδοιπορίες κάτω άπό τόν ήλιο στά 
ταξίδια τους τά εμπορικά. Πολλοί άπό τούς εργοστασιάρχες άμπατζήδες μέ 
τή φιλοπονία καί τήν τιμιότητά τους άβγάτιζαν τά κεφάλαιά τους κι άλλαζαν 1

1) Βλ. Άρχ. Θρακ. Θησ. Τόμ. Β', Τό άμπατξηλίκι στή Θράκη.
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μέ τον καιρό τά εργαστήρια και τά πρατήρια σέ μικρά εργοστάσια χειροτε
χνίας κι από τον ΙΕΓ αιώνα άρχισαν νά βγάζουν εμπορεύματα, στην αρχή 
σ’ ολη τή Θράκη μέ τον καιρό δέ και σέ μέρη πιό μακρυνά τής ’Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας φτάνοντας ώς τή Συρία, ώς τά νησιά τοΰ Αιγαίου, ώς τήν 
Βοσνία και τήν Αυστρία. Τά έμπορεύματά τους τά συνώδευαν οΐ ίδιοι στο 
εξωτερικό, άφίνοντας τή δουλειά στον σύντροφό τους ή στον πρωτόκαλφα 
και μήνες ή χρόνια έκαναν νά γυρίσουν ξεπουλώντας τό εμπόρευμά τους 
αυτό, συχνά δέ δημιουργούσαν αξιόχρεους αντιπροσώπους στο εξωτερικό. 
Αυτό τό βεβαιώνει και ό Κ. Φωτείνωφ στο βιβλίο του : Obsclito zemleo- 
pisanie, Smyrna 1843, σ. 91—92 ‘).

Γυρίζοντας πίσω στήν γενέτειρά τους οι έλληνες αυτοί έμποροι έφερναν 
γεμάτο τό κεμέρ ι  καί εμπόρευμα εξωτερικό τό πλειότερο αποικιακά, υφάσματα, 
χαλιά από τήν ’Ανατολή, εϊδη βιομηχανικά από τήν Ευρώπη. ’Έτσι στά πε
ριοδικά αυτά τους ταξίδια γνωρίζοντας αυτοπρόσωποι τις ξένες αγορές καί 
τ'ις συνθήκες των συναλλαγών καί διαθέτοντας πλιά αρκετά κεφάλαια, γίνον
ταν πιό τολμηροί στις επιχειρήσεις τους, τόσο πού νά βγάζουν έξω καί άλλα 
προϊόντα τού τόπου λ. χ. σιτάρια, ρίζια, ροδέλαια, μετάξια, πετσιά, μαλλιά 
κι άλλα. Σχημάτιζαν έτσι καραβάνια καί μέ τον πλωτό τότε ποταμό ’Έβρο 
τής Θράκης πάνω σέ σχεδίες κατέβαιναν ώς τήν Αίνο κι από κεΐ από τήν Ραι- 
δεστό τής Προποντίδας στή Σμύρνη κι οπού ήθελαν αλλού μέ τή θάλασσα.

’Έτσι δημιουργήθηκαν στή Φιλιππούπολη καί τήν Άδριανούπολη από 
τις αρχές τού ΙΘ' αιώνα μεγάλοι οίκοι εμπορικοί εξαγωγών, πού είχαν άν* 
τιπόοσώπους σέ πολλά μέρη τής αυτοκρατορίας καί στή Βιέννη ακόμα κι’ 
αποτελούσαν σύγκαιρα καί τραπεζιτικές επιχειρήσεις.’Έτσι άπόχτησαν ή Φι- 
λιππούπολη κή ϊΑδριανούπολη πλούσιες οικογένειες εμπόρων, πού άνέδει- 
ξαν τό Ελληνικό όνομα. Κρατώντας πολλά πρόσφεραν γιά τήν πνευμα
τική του αναγέννηση μέ τήν παιδεία καί ατούς σκληρούς απελευθερωτικούς 
του άγώνεςΓΕλληνες πρώτοι στή βιομηχανία μέσα στήν Άνατ. Ρωμυλία—τή 
Βόρειο Θράκη—μεταχειρίσθηκαν τον λευκό άνθρακα γιά κινητήριο δύναμη. 
Κιύτό είναι πολύ ουσιώδες.

Πολλοί από τούς καραμπατζήδες αυτούς θέλοντας ν’ ανυψωθούν κοι
νωνικά εισεχώρησαν μέ τις σχέσεις τους καί τίς επιγαμίες τους στήν τάξη 
τών αρχόντων (τών τζελεμπήδων), πού διοικούσε τά κοινά μαζί μέ τό μητρο' 
πολίτη.“Ετσι στις αρχές τού 19ου αιώνα διαμορφώθηκε μια ισχυρή πλουτο
κρατική τάξη τών προκρίτων, ανάλογη μέ τών Πατρικίων στή Ρώμη. ΈΙταν 
οί τσελεμπήδες  καί οι τζορμηαιζήδες ,  πού αυθαίρετα διοικούσαν τις κοι
νότητες κειχαν τόση ισχύ καί δύναμη στ 1 ς τουρκικές αρχές, ώστε πολλούς βοη
θούσαν καί γλύτωναν από τά δεσμά καί τήν κρεμάλα στις επαναστάσεις. Τέ· 1

1) Ό Φωτείνωφ ήταν άπό μάννα έλληνίδα, ελληνοδιδάσκαλος στή Σμύρνη 
κι έγραψε στήν ελληνική καί μια γεωγραφία.
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τοιος ήταν ένας ό Μιχαήλ Γκιουμουσγκερδάνης στη Φιλιππούπολη, διαση. 
μότατος, πού ή δύναμή του έφτανε νά κατεβάζει καταδικασμένους από τό 
σκοινί ’)■ "Ολα αυτά τά ρου.φέτια παρέμειναν ελληνικά ώς τις τελευταίες μέ
ρες τού 'Ελληνισμού στη Θράκη.

’Από τό έργο ενός εσναφιοΰ—όπως των άμπατζήδων — μπορούμε νά 
άντιληφθοΰμε τώρα τί γίνονταν μέ τά έσνάφια σδλες τις πολιτείες στη Θράκη. 
*0 'Ελλί]νισμός ώργσνωμένος έτσι, είχε τήν ο ικ ονομ ική  δύναμη  καί την 
Επιβλητική δ ι άθ εση  καί τήν πνε υμα τ ι κ ή  ήγεμον ία  καί άνθηση, αλλά καί 
τήν κοινωνική επικράτηση 1 2). Παντού επιβάλλονταν, παντού επικρατούσε, 
παντού είχε πρωτοκαθεδρία. Κιοταν ήρθε τό πλήρωμα τού χρόνου νά έλευ- 
9ερωθή ό Ελληνισμός πρόσφερε καί τό χρήμα καί τό αΐμα του γιά τήν απε
λευθέρωσή του καί σφάγηκε τραγικά, όπως εμφανίζει ή έρευνα πού μόλις 
τώρα έδωσε μίαν εικόνα τής συμμετοχής τού Θρακικού Ελληνισμού στον 
απελευθερωτικόν αγώνα 3). Τό εμπορικό δαιμόνιο, ή αγάπη στήν τίμια δοτ1* 
λειά, ή αδερφοσύνη, ή φιλαλληλία, ή φιλανθρωπία, ή εθνική έντονη συνεί
δηση είναι τά κύρια χαρακτηριστικά τής εποχής εκείνης των έσναφίων, πού 
αγωνιζότανε νά δημιουργούν διαρκώς, νά μάχωνται στά στάδια τής τίμιας 
έπικρατήσεως καί νά καταθέτουν δλα για τό γενικό καλό τής φυλής. Τέτοιες 
ωραίες σελίδες σπάνια διαβάζει κανείς στήν ιστορία, πού ένας λαός δουλεύει, 
παράγει, ευτυχεί καί τήν ευτυχία του τήν μοιράζει καί τά πλούτη του τά 
προσφέρνει γιά τό γενικό καλό τής εθνότητας. Τό κεφάλαιο τών έσναφίων 
γιαύτό αποτελεί περισπούδαστο μέρος τής ιστορίας τού Τουρκοκρατούμενου 
καί έν μέρει Βουργαροκρατούμενου Ελληνισμού, γιατί μάς αποκαλύπτει πτυ
χές τής ζωής τού ’Έθνους αξιοθαύμαστες, υπέροχες κι’ επιβλητικές.

Τά εσνάφια υπήρχαν παντού στή Θράκη. Στήν Πόλη, τήν Άδριανού- 
πολη 4), Σαράντα ’Εκκλησίες, Ραιδεστό, Μάδυτο, Καλλίπολη, κι αλλού παν
τού. Ό Γ. Κωνσταντινίδης, άλλοτε γραμματέας τής δημογεροντίας Άδρια- 
νουπόλεως, λέγει τά εξής γιά τίς συντεχνίες τής μεγάλης Κοινότητος *). «Οΐ 
ύποτεταγμένοι εις τον ζυγόν τών Τούρκων “Ελληνες χριστιανοί Άδριανου- 
πολίται, διακρινόμενοι επί φιλεργίςι, νοημοσύνη καί εν γένει οίκοκυρωσύνη," 
έγκαίρως κατώρθωσαν διά τής εύγενοΰς καί καλής συμπεριφοράς προς τούς 
άρχοντας Τούρκους, νά κερδίσωσι τήν εμπιστοσύνην αυτών καί νά σχηματί-

1 ) Πρβλ. ανέκδοτο ’Αρχείο του, πού τό διατηρεί ό έγγονός του Ά θ . Δ. 
Γ κιουμουσγκερδάνης.

2) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησαυρού, τ. ΙΒ' σ. 27.
3) Θρακικά, Παράρτημα τ. Γ' 1931. Περί συμμετοχής τής Θράκης. Βλ. καί 

ΙΒ' τ. σ. 27 Άρχ. Θρ. Θησαυρού. Βλ. ΣΓολ. Π α π ι χ ρ ι ο τ ο δ ο - ύ λ ο υ , Δημοσίευμα τής 
Εταιρείας Θρακικών Μελετών (άριθ·. 11), Ή  προσφορά τού Θρακικού ‘Ελληνισμού 
στον απελευθερωτικόν αγώνα 1821—1922.

4) Βλ. Θρακικά τ. Θ' σ. 124—26, Συντεχνίες ορθοδόξων.
δ) Βλ. Θρακικά τ. Γ' Παράρτημα 1931 σ. 13 κέξ.

dd
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σωσι σωματεία καλώς συγκεκροτημένα τά οποία εΐχον την εξωτερικήν έμφά- 
νισίν των ως Συντεχν ία ι  ή κοινώς λεγάμενα ρουφέ τ ια  ή έσνάφ ια .  Πώς κα- 
τωρθώθη νά σχηματισθώσι ταϋτα είναι άγνωστον εις ημάς, άλλ’ εκ τών σιο. 
ζομένων φ ιρ μ α ν ίω ν , ήτοι σουλτανικών διαταγμάτων, φαίνεται δτι ταϋτα 
ήσαν έπισήμως άνεγνωρισμένα και ή κοινωνική αυτών δράσις έπετρέπετο 
έλευθέρως, άλλ’ υπό τον δρον νά είναι τά μέλη αυτών νομοταγή. Έκαστη 
συντεχνία είχεν ιδιαίτερον οίκημα, έν ώ ήσαν τά γραφεία και συνήρχοντο εις 
γενικάς συνελεύσεις καί τακτικάς καί εκτάκτους συνεδριάσεις τά Διοικητικά 
συτιβούλια. Είχον σημαίαν καί σφραγίδα, έκράτουν πρακτικά καί λογιστικά 
βιβλία, διά τήν διαχείρισιν τών χρηματικών κεφαλαίων τής συντεχνίας καί έν 
γένει ένήργουν καί έπραττον παν δ,τι προεβλέπετο υπό τοΰ γραπτού κανονι
σμού, άποτελοΰντος τρόπον τινά, τον συνταγματικόν χάρτην μικράς πολιτείας 
Ινεργοΰσης αύτοτελώς καί έλευθέρως διά*παν δ,τι άφεώρα τό Σωματεΐον— 
Συντεχνίαν»,

Καί άλλου ‘) συμπληρώνοντας τά οσα είπε παραπάνω λέγει : «Έσώ- 
ζετο εις τό Άρχεΐον τής ΐεράς Μητροπόλεως (Άδριανουπόλεως) παλαιός 
κώδις, έν τώ όποίω άναφέρεται ή προ μιας εκατονταετηρίδας υπαρξις τριά
κοντα καί πλέον συντεχνιών, αϊ όποΐαι κατά τήν έποχήν εκείνην έλέγοντο 
ρουφέτια ή έσνάφια. Ή  όργάνωσις τών συντεχνιών είχεν ομοιόμορφον τρό
πον αϋτοδιοικήσεως, άνεγνωρισμένης υπό τών. τουρκικών αρχών. Τά επαγ
γέλματα, άτινα εξήσκουν οΐ χριστιανοί “Ελληνες ήσαν ώρισμένα καί δλων 
τούτων τά διοικητικά συμβούλια άπετέλουν εσωτερικόν σύνδεσμον, τοΰ οποίου 
ή εθνική κατευθυνσις έδίδετο εκ μέρους τής Πολιτείας ή τής Δημογεροντίας, 
ής Πρόεδρος ήτο δ εκάστοτε Μητροπολίτης, δστις έτιτλοφορεΐτο «Σεβασμιώ- 
Μητροπολίτης τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως καί παντός Αι- 
μιμόντου», καθ’ δσον ή έκτασις τής εκκλησιαστικής επαρχίας Άδρ)πόλεως 
επί τών Βυζαντινών χρόνων καί έπί Τουρκοκρατίας ήτο μεγάλη, φθάνουσα 
προς βορράν σχεδόν μέχρι τοΰ Αίμου (Βαλκάνια), προς Άνατολάς μέχρι τοΰ 
Εΰξείνου Πόντου καί προς δυσμάς.καί μεσημβρίαν περιλαμβάνουσα μέγα μέ
ρος τής εΰρείας ομώνυμου πεδιάδος έχουσα γειτονικός εκκλησιαστικός επαρ
χίας, τήν τοΰ Διδυμοτείχου καί τής Ήρακλέίας» !).

Άπό προφορικές πρόσφατες άλλ’ αξιόπιστες πληροφορίες ξαίρουμε δτι 
στις Σαράντα Εκκλησίες υπήρχαν πολλά έσνάφια : τών μπακάληδω ν ,  ρα-  
φτάδων ,  πραγματευτάδων ,  κουντουράδων ,  γεμενετζήδων,  π ο τ ο π ο ιώ ν , 
κρασάδων ,  χ α σάπηδων ,  ξυ λεμπόρων ,  κάρβουνά  ρα ίων,  καβάφηδων ,  
δερματεμπόρων,  σ ιδ εράδων,  αραμπατ ζήδων ,  ψω μάδω ν ,  άλευροπωλών ,  
γε νηματοπωλών ,  ζαρζαβατ ζήδων ,  κ ι ο υ π τ σ ή δω ν  (αγγειοπλαστών), γαλα 
τάδων,  γ ιαουρτάδων ,  μπογ ια τ ζήδων ,  μαγε ίρων ,  κουρέων,  καφετ ζήδων ,  1 2

1) Βλ. Θρακικά, Τόμ. ΙΖ' σελ. 304. Γ. Κωνσταντινίδη.
2) Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τί άπέγιναν οί κώδικες Άδρ)λεω;.
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ψαράδων ,  φουρναρτζήδων  (ψηστικά), τ αμπάκηδω ν  (πού κατεσκεύαζαν 
πετσιά). Σχεδόν ολα- ελληνικά εσνάφια, γιατί οΐ Τούρκοι δεν έξασκοϋσαν 
πολλά ουσιώδη επαγγέλματα εκτός των μπαρμπέρηδων, χαλβατζήδων,· γλυ- 
κατζήδων, σαλεπιτζήδων κλπ. Τά περισσότερα ήταν συγκροτημένα σέ ρωμα- 
τεϊα μέ προέδρους και μέλη. Είχαν τρία-τέσσαρα άτομα, τούς τσαούσηδες ,  
πού στις παραμονές τής εορτής, τού σωματείου γύριζαν στο εσνάφι ανάμεσα 
και είσέπρατταν από τούς καταστηματάρχες συνδρομές και τά-έξοδα τής λει
τουργίας τοϋ εσναφίου-f ήτοι έξοδα εκκλησίας, παπάδων, αρτοκλασίας, κόλ
λυβα κλπ. και γιά κεράσματα. Ή  λειτουργία γίνονταν σέ μιά εκκλησία καί 
στο τέλος δ άρτος ή τά κόλλυβα μεταφέρονταν στο σπίτι τοϋ προέδρου (τού 
πρωτομάστορα) ή ενός από τά μέλη. 5Εκεί κουβέντιαζαν γιά τά ζητήματά 
τους καί έλυναν τις διαφορές τους ανάμεσα μελών καί μελών καί καληιάδων. 
Τέτοιες διαφορές ήταν πολλές, λ. χ. τό πάρσιμο εργάτη από άλλο κατάστημα 
περισσεύοντας τό μισθό του. Αυτό δέν τό ετέτρεπαν οί κανονισμοί, μά πολλές 
φορές συνέβαιναν, καί τά ζητήματα τά τέτοια τά έλυναν συμβιβαστικά μέσα 
στο εσνάφι συναμεταξύ τους. ”Αν ήταν ανάγκη νάλλάξουν πρωτομάστορα, 
διάλεγαν μέ ψηφοφορία καί στο τέλος παίρνοντας δ καθένας τό κομμάτι του 
από την αρτοκλασία καί τά κόλλυβα, αναχωρούσε ευχαριστημένος1).

Μέ την ανταλλαγή τοϋ 1922 χάθηκαν τάρχεΐα καί δέ μπορέσαμε νά 
μάθουμε τί άπέγιναν τά αρχεία αυτά τόσων εσναφίων, άφοΰ χάθηκαν καί 
οί κώδικες τής Μητροπόλεως *).

Στην Α ίνο1) τά εσνάφια έδρασαν, όπως λέγει ό Μυστακίδης, έπ' ά » 
γαϋ'φ πολλά 1 2 3 4).

. Μά ή εθνική δράση τών εσναφίων τής Φιλιππουπόλεως καί ή ιστο
ρική τους άποστολή ήταν ασύγκριτη στούς καιρούς τής Τουρκοκρατίας. Τό 
εσνάφι τών άμπατζήδων καί τών ντουλγέρηδων (τεκτόνων), όπως μάς τ’ 
άποκάλυψε δ Μ. Άποστολίδης μέ τις πολλές του εργασίες πάνω στούς κώ
δικες τής πατρίδος του Φιλιππουπόλεως *), αποτελούν εθνικούς, οικονομικούς 
καί επολιτιστικούς οργανισμούς πολύ σπουδαίους. Αυτοί κράτησαν τον Ε λ
ληνισμό κι αυτοί εξελλήνισαν τό-περιβάλλον κι άντιστάθηκαν μέσα στήν 5Αν. 
Ρουμελία στη Βουργαρική προσπάθεια νά εξοντώσουν κέξαφανίσουν τον Ε λ 
ληνισμό, πού αιώνες μακρούς—τρεις χιλιετηρίδες περίπου—έζησε στή χώρα 
τούτη καί μεγαλούργησε άφίνοντας τάπειρα ίχνη του, πού γ ι’ αυτά καυχών-

1) Θρακικοι Κώδικες, Θρακικά, τόμ. Θ' σελ. 122—136. (σελ. 121 αναγράφον
ται ογδόντα συντεχνίες Άδρ)λεως) βλέπει κανείς πολλά περί εσναφίων τοΰ μακαρί
του Γ. Κωνσταντινίδη, γραμματέως τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως.

2) Τούς ελάχιστους κώδικες κατέγραψεν ό Μ. ‘Αποστολ ί δη ς .  Σώζονται στό 
Ταμείο ’Ανταλλαξίμων καί δημοσιεύτηκαν στα Θρακικά τ. ΙΗ.', σ. 93—160.

ο) Βλ. Συντεχνίες Αίνου, Θρακικά, τόμ. Γ ' σελ. 57.
4) Πρβλ. Θρακικά, τ. Γ' σ. 57—68.
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ται οΐ Βούργαροι σήμερα επιδεικνύοντας τα. ’Άν βέβαια δέ μεσολαβούσε το 
Πανσλαυιστικό κίνημα πού θερίεψε τούς Βουργάρους τόσο, ώστε νάποσχι- 
στοΰν, οΐ συντεχνίες γρήγορα θά εξελλήνιζαν και τον άλλο Βουργάρικο πλη
θυσμό '), πού δοκίμαζε δπως είπαμε παραπάνω ντροπή και να ονομάζεται 
Βουργαρικός. Την πραγματικότητα προσπάθησε ή αναγεννωμένη σλαβική 
προπαγάνδα νάνατρέψει. Στον Ζ" τ. ’Αρχ. Θρ. Θησ. σ. 161, άναφέρονται τά 
έξης: «Ή  ρήξις έξεδηλώθη πλέον φανερά τώ 1857, δτε οΐ Βοΰργαροι τζορμ- 
πατζήδες, ΐσχΰοντες διά τοϋ χρήματος παρά ταϊς Τουρκικαΐς άρχαΐς, κατόρθω
σαν διάτων ραδιουργιών των νά εκτοπίσωσιν εις Άδρ)πολιν τον μητροπολίτην 
Χρύσανθον άντιπράττοντα εις τούς σκοπούς των ερρωμένως καί νά επιτύ- 
χω.σι τήν υπό τού Πατριαρχείου άνάκληοίν του». (Γ. Τσουκαλά Ή  Βουργα- 
ροσλαβική συμμορία και ή τριανδρία αυτής, Κων)πολις 1896 σ. 64). Στούς 
δύσκολους καιρούς, τής επαναστάσεως τού 1821 στήν κοινή στον Πατριάρχη 
Γρηγόριο εγγυητική των πολιτών επιστολή γιά τήν πίστη κ ι’ αφοσίωσή τους 
στο Σουλτάνο, γιά νά προληφθοΰν οΐ σφαγές και καταδιώξεις, ύστερ’ από 
τις υπογραφές τών κληρικών καί αρχόντων τής πολιτείας στή Φιλιππούπολη, 
ακολουθούν οΐ υπογραφές τών επισημότερων μελών κάθε ρουφετίου μέ τήν 
προϋπογραφή τού πρωτομαΐστορα μά και σέ πολλά άλλα Ιστορικά τέτοια 
έγγραφα τά έσνάφια πρωτοστατούσαν και οΐ υπογραφές τών πρωτομαστόρων 
τους είναι από τις πρώτες1 2 3). "Οτι δέ συντελούσαν στον πολιτισμό τών Θρα
κών αυτό φαίνεται από τά πολλά εμπορικά ταξίδια πού έκαμναν σέ ξένες 
αγορές, πού κι αυτό αύξησε τό φιλαπόδημο πνεύμα τού λαού —κι από τον 
πολιτισμό πού έφέρανε από τήν εμπορική επαφή μέ τούς ξένους έχτός από 
τά πλούτη και τή γνωριμία τοϋ κόσμου και τήν εγκατάσταση σέ ξένες χώρες 
πολλών ώς και στήν Καλκούτα τών ’Ινδιών και σολη τήν Ευρώπη 4). ’Απ’ 
αυτούς μορφώθηκε επαναλαμβάνουμε στις αρχές τοϋ 19ου αιώνα μια ισχυρή 
πλουτοκρατική τάξη τών προκρίτων τζορμπατζήδων και τσελεμπήδων, ανά
λογη μέ τήν τάξη τών πατρικίων τής παλιάς Ρώμης, πού διηύθυνε αυθαί
ρετα τήν κοινωνία και τούς μητροπολιτάδες. Μαύτούς αργότερα τά ρουφέτια 
τά ίδια αγωνίστηκαν γιά νά μετάσχουν στή διοίκηση τών κοινοτήτων—πού

1) Βλ. Θ. Ά σχ ληπ ι ά δο ν .  Τά υπό τώ ν  Βουργάρων έν τή ’Ανατολή τεκται- 
νόμενα Ά θ ή ν α ι 1872.

2) Βλ. 'Αρχείο Γκιουμουζγκερδάνη ανέκδοτο, αναφορά σέ περγαμενή σ υντε
χν ιώ ν  Φιλιππουπόλεως.

3) Ό  Κον μα ς .  Ιστορία  ανθρω πίνω ν πράξεων τόμος 1Β' σ. δδΟ 1S30—32. 
καί Ά ρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΒ 'σ . 39 λέγει : «Οί Φ ιλιππουπολΐται έτόλμησαν νά ξενητευ-
θώσι καί εις τήν ’Ινδικήν. Εις τήν Καλκούταν πρό 70 περίπου ενιαυτώ ν κατέστη
σαν αδελφότητα, έκτισαν εκκλησίαν ίερουργουμένην πάντοτε από ένα Σ ινα ΐτη ν Ιε
ρομόναχον καί δι’ εμπορικών το>ν οί'.ων καθιδρυΟέντων εις Ιίων)πολιν έκ τής με
ταφοράς τώ ν πολυτίμων π ρ ο ϊό π ω ν  τής χώρας εκείνης έσ.ύναξαν πολλοί ίκα ιά  
πλοΰτη*.
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την είχαν μονοπώλειο — και νά δημιουργήσουν το νέο αιρετό σώμα—τή 
δημογεροντία — στις ελληνικές κοινότητες τοϋ δούλου ελληνισμού. Τό ρουφέτι 
των άμπατζήδων στη Φιλιππούπολη, πού ευτυχώς σώθηκαν τά ’Αρχεία του, 
είναι ή πρτυτη συντεχνία πού διωργανώθηκε σέ σωματείο έναν αιώνα πάνω 
κάτω προτήτερα από τό φιρμάνι τού Σουλτάνου Μουσταφά Γ' για τή διορ
γάνωση τών συντεχνιών στην Τουρκική αυτοκρατορία. Ή  συντεχνία τών 
άμπατζηδων συστήθηκε στις 15 Μαΐιυ 1685 μέ τήν πρωτοβουλία τών πιύ 
τιμημένων άμπατζηδων «τών χρηα ιμωτάτων  γερόντων»,  πού μαζεύτηκαν 
μέ πρόεδρο τον Χατζηδήμο και τόν διάλεξαν και πρώτο πρωτομάστορά τους.

<Εΐς ενδε ιζ ιν  κα ί  είς έν{ϊνμησιν έγένετο αϋτη ή έπ ιγ ραφή ,  δ η 
λονότ ι έκά&ισεν πρωτομάστ  ορης δ Χατζηδήμος 'έμπροσθεν τούς χρη· 
ο ιμωτάτους γερόντονς,  έπ ϊ  έ'τονς 1 6 Q 5  Μ α ΐο ν  1 5  ')». Τό ρουφέτι 
αυτό λίγο λίγο άνδρούμενο σάν οργανισμός, έγινε μέ τόν καιρό ισχυρός οι
κονομικός παράγοντας στή Φιλιππούπολη. Μέ τή φρόνιμη διοίκησή του αύ
ξησε τάποθεματικό του κεφάλαιο κέφτασε νά γίνη μια π ισ τω τ ικ ή  τράπεζα.  
Γιατί από τά 1762 άρχισε νά δίνη έντοκα δάνεια στα μέλη του μέ ομόλογα 
και γραμμάτια-), — πού βρίσκονται στο ’Αρχείο τού Γκιουμουζγκερδάνη—από 
τά περισσέματα τοϋ ταμείου του από τέλη, δωρεές και μικρές καταθέσεις 
ποσού ύστερ' από τήν άφαίρεση τών εξόδων του κ <ι γιά ν’ αύξηθή τό κεφά
λαιο καί γιά νά υποστηριχτούν τά μέλη του. Κι δταν αυξήθηκαν τά μέλη 
του και τά τέλη από 10 γρ. ανέβηκαν σέ 250, από τούς τόκους τών δανείων, 
άπό δωρεές μεγαλύτερες, από καταθέσεις χηρών κι ορφανών, από τήν εμπι
στοσύνη πο-ύ απολάβαιναν, τό ρουφέτι όχι μονάχα αύξησε κι άβγάτησε τά 
δάνεια του άπό 500 γρ. σέ 2 — 3 και 4 χιλ., άλλ’ άπλωσε αυτά καί σέ κοινό
τητες, εκκλησίες καί μοναστήρια.

Τόση δέ εμπιστοσύνη, λέγει 6 Κ. Μ. Άποστολίδης, τού είχαν, καί τό 
θεωρούσαν τόσο άξιόχρεω καί σίγουρο οργανισμό 1 2 3 4), ώστε πολλοί φιλεύσπλα
χνοι καί φιλόθρησκοι θέλοντας νά εξασφαλίσουν μετά θάνατο τά κληροδοτή- 
ματά τους σέ ιδρύματα «εναγή»  ή σ’ ελεημοσύνες, δωρούσαν στο ρουφέτι 
μικρά ή μεγάλα ποσά γιά νά μοιράζεται ο χρονίσιος τόκος σέ φτωχούς, σ: 
εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία. Τέτοιες δωρεές πολλές άναφέρονται.

Μά άπό τόν καιρό τού Χρύσανθου δεσπότη Φιλ)λεως, πού οί φυλε
τικές έριδες δξύνθηκαν άνάμεσα Ελλήνων καί Βουργάρων *) καί οΐ τελευ-

1) Βλ. Μ. ’Αποστολί&ου . ’Αρχεία έσναψίου τών άμπατζηδων Άρχεΐον Θρακ, 
Θησ. τόμ. Ζ'.

2) Β λ.Ά ρχεΐον Γκιουμοτζγκερδάνη, οπού υπάρχουν τέτοια ομόλογα καί γραμ
μάτια άπειρα.

3) Βλέπε αυτού.
4) Βλ. Θρακικά τομ ΙΘ'. Μ. Άποοτολίδου. Χρύσανθου έπιστολαί έκ τοϋ 

'Αρχείου Γκιουμοτζγκερδάνη.
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λευταΐοι άρχισαν νά ξυπνούν εθνικά, τό σαράχι των χαυγάδων καί τά πάθη 
εντάθηκαν σέ ύψιστο βαθμό. «Αί λέξεις Γραικός χαι Βούλγαρος διεχώριζον 
‘πάντας αδελφούς τε καί ς.άλους, πατέρας χαι τέκνα, σύζυγον προς σύζυγον 
συγγενείς προς άλλήλους...» λέγει ό Γ. Τσουκαλάς. 'Έτσι τό σαράκι μπήκε 
και στα ρουφέτια, γιατί επιτήδεια τούς δαΰλιζαν εκείνοι πού διηύθυναν τον 
αγώνα των Βουργάρων και Πανσλαβιστών.

Κ’ ενώ ή πολιτική τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου υπήρξε τόσον κο
σμοπολίτικη απέναντι τού Σλαυισμού, οί Βούργαροι πανσλαυιστές καταλογί
ζουν σαύτό βαρύτατα εγκλήματα. Και κατηγορούν : «Ό  Γ ραικ ικός κλήρος  
καί  ή γλώσσα  ε ί να ι  τά δύο τρομερά έ μπ ό δ ι α  τής ευημερ ίας  κα ί  έλεν· 
^ερίας των . Τούτων έκλε ιπόντων,  Απέρχεται ή π ρα γμα τοπο ί η σ ι ς  των  
ονε ί ρων  μ α ς .» Κ α ί  άλλοϋ π ρο τ ρ έπου ν  τό Βουλγαρ ικ ό  λαό  : « ΙΙαντοϋ  
κατακραυγή  κα ί  δ ιωγμός τού Γρα ικ ικ οϋ  κλήρου,  δ ι ότ ι  ού ιος  έ παγρυ -  
π ν ε ΐ  είς τάς μηχανάς  τοΰ Διαβόλου κα ί  δ ι αφυλά τ τ ε ι  τό π ο ίμ ν ιο ν  αύ τοϋ  
καί  τής γλώσσης του».

“Όταν άρχισε ή εθνική τών Βουργάρων αφύπνιση και μάλιστα μετά 
τήν Ελληνική ανεξαρτησία, ρίχτηκε καί καλλιεργήθηκε στο Βουργαρικό λαό 
ό σπόρος και τό μίσος και ή εχθρα στήν αρχή μεν κατά τού Ελληνικού ’Ορ
θοδόξου κλήρου καί τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, ύστερα κατά τής Ε λ
ληνικής γλώσσης και παιδείας καί κατά τού Ελληνικού γενικά έθνους, γιατί 
ήταν οΐ πολέμιοι καί άντιπράττοντες στήν εθνική αποκατάσταση τών Βουρ
γάρων. ’Έτσι τρεις κατευθύνσεις από τό 1848 διέγραψαν σσφώς στήν εθνική 
τους κίνηση. 1) Ν άποσπαα ’δ'οϋν οΐ Βούργαροι από τό Οΐκουμ. Πατριαρ
χείο, καί νά ιδρύσουν εκκλησία αυτοκέφαλη, μέ Βουργαρική γλιϋσσα μέ τήν 
ηθική καί υλική προστασία τής Πανσλαυιστικής Εταιρείας, β) Νά Ιδρύ 
σουν αύτοκέφαλο  Βουργαρική εκκλησία υπό τήν Παπική εκκλησία μέ 
Βουργαρική γλώσσα, μέ τήν καθολική προπαγάνδα, πού εργαζότανε στήν 
’Ανατολή καί γ) νάναγεννηΰ'ή  τό έθνος των μέ τή Βουργαρική γλώσσα καί 
παιδεία καί νά χειραφετηθή από ξένες επιδράσεις. 'Η επιτυχία κάθε μιας 
κατευθύνσεως έξαρτώνταν από τον αγώνα κατά τού Πατριαρχείου καί τού 
Έλλην. ’Έθνους καί τήν Έλλην. γλώσσα καί παιδεία. Γιατί ο ζυγός τού 
Ελληνικού κλήρου ήταν επαχθέστατος' τούτος ήτο σκληρότερος τής π ο λ ι 
τ ικής τών Τούρκων δ ιο ικήσεως, ήν  έντελώς κα ί  έπ ι τ η δ ε ίω ς  έξεμεταλ-  
λεύοντο οί Φαναρ ιώτα ι  προς ό'φελός των».

Τό Πατριαοχε ιον  ήτο τό παραίτιον τής πολιτικής καί εθνικής τών 
Βουργάρων έκμηδενίσεως, ή Ελλην ική  γλώσσα  κακοήθης, πού εδίδασκε 
μόνον μύθους, άσελγείας, απιστίας, ή έκκλησ ία  κ α ί  ό κλήρος  όργανα πά- 
σης κακοηθείας, πού απειλεί νά δηλητηριάση τάγνά καί. χρηστά ήθη τών 
Βουργάρων. Ή  άμάύ ε ια  τού Βουργαρικού λαού άπεδίδετο στά όργανα τής 
Μ. ’Εκκλησίας πού άποκαλούνταν καρά - κα ζάν ια ,  ή ο ρθοδοξ ί α  επίβουλος
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πλάνη πού ύπαγορεύθηκε από τον Φώτιον, γιά νά συγχωνευθούν τά πρε- 
οβεύοντα έθνη στη Μεγ. ’Ιδέα της κοσμοκρατορίας τού Ελληνισμού. Ό δέ 
Chischof Βούργαρος ιστορικός και ή σχολή του, κατηγορώντας τό Οίκουμ. 
Πατριαρχείο, καλεΐ αφόρητο τον πνευματικό ζυγό του και χειρότερον από τον 
Τουοκικό ζυγό, γιά τή δεσποτική του συμπεριφορά και την αδρά φορολογία 
τοΰ Ελληνικού κλήρου.

’Αλλά ό Ελληνικός κλήρος ουδέποτε μετήλθε τέτοιες εγκληματικές 
φοοολογίες. Αυτό τόμολογοϋν Βούργαροι ήπιώτεροι καί πολιτικώτεροι, όπως 
ό Τράϊκωφ πού έγραψε γιά τον Ίλαρίωνα, μητροπολίτη Τυρνάβου.

Τό Ελληνικό Πατριαρχείο τουναντίον δ ι ε τήρησ ε  άσβεστο καί ακμαίο 
τό θρησκευτικό συναίσθημα των Βουργάρων στην Τουρκοκρατία, Τότε οι 
Βούργαροι ήσαν πιο πιστοί, οΐ εκκλησίες τους κατάμεστες καί ήκμαζε ή αγάπη 
καί ή πίστις καί ή βοήθεια προς αλλήλους. Καί αναντίρρητα οί περιστάσεις 
ήταν εύνοϊκώτατες προς έξελληνισμό των Βουργάρων, άν μάλιστα αυτοί υπό 
τούς Τούρκους ήταν τέτοιοι, όπως τούς χαρακτηρίζει ό ιστοριογράφος τους 
δηλ. δτι δεν ε ίχ αν  έΰ'νικη σ υ ν ε ί δ η σ η , ότι ί π ε ί ϋ ο ν χ α ν  στον Έλλ. κλήρο 
τυφλά, ότι άτζέφενγαν νά μιλούν τή γλωσσά τους προτιμώντας την 'Ελλη
νική καί ότι νχοέτζονχαν νά · λέγωνται Βούργαροι. ’Αλλά τό Πατριαρχείο 
δυστυχώς δεν εκμεταλλεύτηκε τή δύναμή του, γιατί ήθελε νάναι Οικουμε 
νικό κι οχι ‘Ελλην ικό.  Αυτό είναι τό ανεπανόρθωτο σφάλμα τής- Έλλην. 
’Εκκλησίας, πού περιυβρίζεται τόσο από την αχάριστη Βουργαρική φυλή.

Τάποτέλεσμα ήταν νά κομματιαστή ή συνοχή των μελών τού κάθε 
ρουφετίου καί νάποχωρήσουν από τις συντεχνίες οί Βούργαροι, πού ελλήνι
ζαν ώς τότε καί ανακτούσαν τή Βουργάρικη συνείδησή τους, πράγμα πού 
έφερε τήν κατάρρευσή των ώς οργανισμών. Βλέποντας αυτοί πού διηύθυναν 
τον Βουργαρικόν αγώνα, ότι, όσο τά ρουφέτια ήταν ελληνικά καί υποστήρι
ζαν τήν Ελληνική κοινότητα, δέ μπορούσε νά δημιουργηθή καί νά πάη 
μπροστά Βουργαρική κοινότητα—κι αυτό δείχνει τή μεγάλη επίδραση τών 
έσναφίων στήν εθνική μας ζωή, έστρεψαν τήν προσοχή τους στά ρουφέτια 
κι άρχισαν τό φοβερό προσηλυτισμό στούς ελληνίζοντες Βουργάρους μάπει- 
λές καί κατηχήσεις. Τότε τά ρουφέτια πάλαιψαν κι άντιστάθηκαν ανέλπιστα 
νά κρατήσουν στά χέρια τους τήν αιώνια ελληνική κοινότητα καί τήν γλώσσα 
τών πατέρων τους. ‘Η ρήξη γίνηκε φανερή στήν Φιλ)λη πιά στά 1857, όταν 
οΐ Βούργαροι τσορμπατζήδες ΐσχύοντας στίς Τουρκικές αρχές μέ τό χρήμα 
τους, πού κέρδισαν ώς βεγλικτσήδες ενοικιαστές τού φόρου τών ποιμνίων πού 
έβοσκαν στά λειβάδια, κατάφεραν μέ ραδιουργίες νά εκτοπίσουν τό δεσπότη 
Χρύσανθο. Τότε οί μαστόροι τών ρουφετίων χωρίστηκαν σε δυό : τούς φ ί
λους τού δικαίου καί τού μητροπολίτη καί τούς εχθρούς, πού βουργάριζαν 
πιά ’Έτσι καί τό μεγάλο αυτό εσνάφι έπαθε κλονισμό, άν κεζησε πολλά 
ακόμα χρόνια, ώς τό τέλος τής Τουρκοκρατίας μετά τό Ρωσοτουρκικό πόλεμο
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του 1878*)· ’Από τότε τά εσνάφια διελύθηκαν κέξ αφανίστηκαν στη Φιλιπ- 
πούπολη και δ Ελληνισμός άρχισε νά βλέπη τή δυσκολία τής συντήρησής 
του μέσα στο φανατισμένο Βουργαριχό κράτος.

Στήν άλλη Θράκη τά έσνάφια έζησαν μακρύ ακόμα χρόνο καί μάλι
στα στην 5Αδριανούπολη καί στίς μεγάλες πόλεις τής νοτίου Θράκης. Οί γε- 
μενεχζήδες,  οΐ άμπατζήδες ,  οΐ νχονλγκέρηδες , οι χεραμηδάρηδε ς , μάλι
στα στίς Σαρ. Εκκλησίες κρατούσαν την οικονομική τού τόπου ακμή 1 2 3). Στη 
Ραιδεστό, Καλλίπολη καί Μάδυτο s) κρατούσαν τά πρωτεία στο εμπόριο καί 
την κοινωνική οργάνωση, όπως καί στο Λουλέ-Μπουργκάς, την Τσορλοϋ, τή 
Χαριούπολη, Αίνο, Μάλγαρα, Γκιουμουλτζίνα, Ξάνθη, Στενίμαχο, Μεσέμ- 
βρια, Σωζούπολη κλπ. Ή  καταστροφή δυστυχώς στά 1906 τοϋ Ελληνισμού 
τής Ά ν. Ρωμυλίας καί Ά ν. Θράκης στά 1922, παρέσυρε μαζί της καί κάθε 
σημάδι τής ζωής των εσναφίων, καί τοϋ (οργανωμένου Ελληνισμού, πού 
λειτούργησαν μέσα στίς κοινότητες κι ανύψωσαν τον Ελληνισμό σέ ή^έτιδα 
τάξη τού πληθυσμού τής αυτοκρατορίας καί στο οικονομικό καί στο πνευμα
τικό καί στο φιλανθρωπικό επίπεδο. Τά δεινά τής φυλής μέ τό μεγάλο πό
λεμο καί τελευταία τον παγκόσμιο, σβήσαν τή ζωή των εσναφίων σ’ δλο τό 
δούλο Ελληνισμό έχτός από τήν Πόλη. Οί επ^ιγγελματίες Θρακοέλληνες μέ 
τή δράση των συντεχνιών έγραψαν άσβηστες σελίδες εθνικές κι άφήκαν υπό
δειγμα (οργανωμένης επαγγελματικής, κοινωνικής καί εθνικής προσπάθειας·.

Αυτή ή οικονομική άνθιση τού Ελληνισμού έπέφερε πολύ φυσικά 
καί τήν πνευματική άνθιση. Γνωρίζομε πόσο τό έθνος αγαπά τά γράμματα, 
τις τέχνες, τή μουσική. Οί· κοινότητες, τά μικρά καί ταπεινά τους σχολεία, 
καί πνευματικά τους ιδρύματα μέ τήν οικονομική ευημερία τους τή βελτίω
ναν άλματικά. "Ετσι από τή Φιλιππούπολη, 3Αδριανούπολη ως τις Σαράντα 
’ Εκκλησίες ιδρύονταν σχολεία περίφημα καί μουσικοί σύλλογοι καί θεατρικοί 
δμιλοι καί κάθε ίδρυμα τέτοιο ποοάγονταν καί μεγαλύνονταν. Στούς περιη
γητές βρίσκουμε κείμενα, πού μιλούν εύφημότατα γιά τήν πνευματική αυτή 
άνθιση τοϋ γένους. “Ενα κείμενο περιηγητικό αναφέρει δτι στον 18ον αιώνα 
υπήρχε σχολείο στίς Σαράντα Εκκλησίες, πού λειτουργούσε μέ τάλληλοδιδα- 
χτικό σύστημα. Είναι τού Robert Walsch (1772 —1852)4).Ή  περιγραφή του 
λέγει τά εξής: «"Ιδρυσαν οί Σαρανταεκκλησιώτες σχολάς άλληλοδιδαχτικοϋ

1) Βλ. Μ. Άποστολίδου Ά ρχεΐον Θράκης τ. Ζ' σ. 161.
2) Βλ. Πολ. Π απ αχ ρ ι ο τ ο δον λου , Άρχεΐον Θρακ. Θησ. τ. Θ.' Οί κεραμηδά· 

δες στή Θράκη, σ .177- 180 καί τόμ. ΙΑ' οί γεμενετζήδες, κουνιονράδες κλπ.
3) Τά εσνάφια Μαδύτον ήταν πολυπληθή : (Βλ. έφημ. «Ελλήσποντος» 1η 

Ίά ν . 1951 ΆΟήνυιι) τών οικοδόμων τό πολυπληθέστερο, των ξυλουργών λεπτουρ
γών, δουλγκέοηδων, σιλετζήδων, κτι,στών, σοβατζήδων, ελαιοχρωματιστών, παντο
πωλών, ναυτικών, γεωργών, άμπελουργών, ψαράδων κλπ. «Ταΰτα διαψοροτρόπως 
εΰηργέτησαν τήν ώραίαν των πατρίδα καί τήν κατέστησαν πλουσίαν καί ζηλευτήν»,

1) Βλ. Θρακικά, τόμ. Α', σελ, 13β.
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συστήμ^οζ’ δπου διδάσκεται ή αρχαία ελληνική, το δέ άλληλοδιδαχτικό σ υ - ' 
σιημ(ί θά εφαρμοσθή σάλλη 'μεγαλύτερη, σχολή δπου διδάσκεται η απλοελ
ληνική· Ό νεώτερος- αυτός τρόπός τής διδασκαλίας, είναι πολύ-πιο αξιοπα
ρατήρητος στην. πολιτεία αυτή ,'.νκαθότι "'μόνο μία άλλη σχολή υπάρχει στήν 
Τουοκία πού· έγινε δεκτό τό σύστημα τούτο. Ό Vicomte de Marcellus στο 
έργο του Souvenir de TOrient (δημοσιεύθηκε στα 1850) δίνεΓμιά εικόνα 
για τήν εκπαίδευση τής Άδριανουπόλεως και για τον εθνομάρτυρα Πρώτο 
μητροπολίτη, πού κρεμάσθηκε στήν Πόλη1). ■ '
'·' τ Στα 1717 ή Lady Montagu βρίσκεται στήν Άδριανούπολη, δπου 

βρίσκει μια ελληνικότητα απαράμιλλη τής πολιτείας. Άντιπαραβάλλει τήν 
ζωή τής ελλ. πολιτείας, πού εκπολιτισμένη ζή ήσυχη, προς τήν ομηρική. Και 
γράψει: «Ξαναδιάβασα τον ποιητή "Ομηρο μέ μια απέραντη ευχαρίστηση. 
Τώρα θαυμάζω πολλές σελίδες, πού δεν άντελήφθηκα τήν ομορφιά τους. Οΐ 
συνήθειες τής Όμηρικής εποχής εξακολουθούν ακόμα τό πλεΐστον στον τόπο. 
Πλιότερο εκπλήττομαι βρίσκοντας συνήθειες αρχαίες, πού δεν είχα συναντή
σει. Οι Τούρκοι δεν ζητούν vqt τι: διαλύσουν. Σάς βεβαιώνω πώς οί αρχόν
τισσες και οΐ διακεκριμένες γυναίκες, μεταχειρίζονται τον καιρό τους να υφαί
νουν πανιά και ρόμπες.και να περιτριγυρίζωνται από δούλες πού μάς προσ
φέρουν ομηρικούς πίνακες, όπως τής ‘Ανδρομάχης και τής Ελένης κ.λ.π.»· 

Ό Ελληνισμός μέσα στήν πίεση τής τουρκικής δεσποτείας στούς αίώ' 
νες τής δουλείας μπόρεσε να διατηρηθή και νά περισώση τήν ύπαρξή του. 
Στον ΙΘ' αιώνα, δυναμωμένος πνευματικά και οικονομικά, πρωτεύει πλιά 
ανάμεσα στα υπόδουλα έθνη. "Οσοι από τούς περιηγητές περιήλθαν τήν- 
τουρκική αυτοκρατορία και είδαν και γνώρισαν τή δύναμη τού Ελληνισμού 
κάτάπληχτοι σημειώνουν τήν ζωτικότητά του. Δέν βλέπουν πια τό ταπεινω
μένο έθνος καί τό καχεκτικό. Μπροστά τους ορθώνεται μια δύναμη κολοσ
σιαία, πού κυριαρχεί σδλα τά σημεία τής καταρρέουσας- τουρκικής αυτοκρα
τορίας. Τέτοιοι είναι άπειροι· και πολλά τά σημειώματά τους, πού μάς ανοί
γουν τά μάτια.

■ Ό Albert Dumont γράφοντας στά Γ870 για τή Στενίμαχο λ. χ. λέ
γει: «Ή  'Ελλην. αυτή κοινότητα διαφυλάγει μιά διάλεκτο ΐδιάζουσα.Ή κοι
νωνία συμμερίζεται τά παθήματα τής νέας Ελλάδος. Ή  πολιτεία αυτή έχει 
στο Πάνεπιστ. ’Αθηνών δέκα φοιτητάς καί τρεις στή Γαλλία, και δυο στή 
Βιέννη, και ονομάζει τον ’Αναστάσιο-Λευκία, πού γνώρισε.τήν Ευρώπη και 
άνεσκεύασε τή θεωρία Φαλμεράγιερ, αυτή τή σοφή παραδοξότητα, πού υπο
στήριζε πώς οί νέοι "Ελληνες δέν έχουν παρά αίμα σλαβικό στις φλέβες τους. 
Τό Βλ.'Σκορδέλλη, πού δημοσίευε ένα λεξικό Στενιμαχιώτικης διαλέκτου, τό 
Γ. ΙΙαπαδόπουλο, πού αφιέρωσε στις αθηναϊκές αρχαιότητες ένα μεγάλο

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ., τόμ. ΣΤ-, σελ. 148,

/



αριθμό πραγματείες. ’Έτσι νά μια πολιτεία, πού είναι Ελληνική, πριν από 
μια εποχή χαμένη\τώρα, ϊσως πριν από εξ αιώνες από μας. Πέρασε αντίθε
τες δοκιμασίες, άλλ’ ή δύναμη τής Ελληνικής . μεγαλοφυΐας τις υπερέβαλε. 
Τώρα ανάμεσα σέ βάρβαρο λαό, πού. την κυκλώνει, αγαπά τ'ις σπουδές και 
την πνευματική καλλιέργεια».

Ό Lamartine μας έδωκε στα 1833 τον απαράμιλλο έπαινο τής κοι
νωνίας τής Φιλιππουπόλεως. «Έξεκίνησα εξ Άδριανουπόλεως διά Φιλιππού- 
πολιν (Philippople)... Πορεία τριών ημερών... Τήν εσπέραν τρεις λεύγας, 
μακράν τής Φιλιππουπόλεως παρατηρώ εν τή πεδιάδι πληθύν ιππέων Τούρ
κων,. Αρμενίων και Ελλήνων, καλπαζόντών προς ημάς..'Ωραίος νεανίας 
ίππεύων ύπερήφανον ίππον, φθάνει πρώτος και άπτεται διά τού δακτύλου 
του τοΰ ενδύματος μου και μο'ι εξηγείται δτι επειδή σύιός πρώτος ήγγι«σέ με, 
υποχρεούμαι, νά φιλοξενηθώ έν τώ οικωτου, οίαιδήποτε και αν είναι αί τών 
άλλων ιππέων ενστάσεις, όπως μέ όδηγήσωσιν αλλαχού. ’Ακολούθως έρχεται 
ό τού διοικητού τής Φιλιππουπόλεως αντιπρόσωπος, οστις μέ προσαγορεύει 
έξ ονόματος τού αύθέντου του καί μοί λέγει δτι ό διοικητής προητοίμασέ μοι 
εύρύχωρον και κατάλληλον οίκημα καί δεϊπνον καί επιθυμεί νά μέ κράτηση 
επί τινας ημέρας εν τή πόλεΓ άλλ’ εγώ επιμένω, δπως δεχθώ τήν φιλοξενίαν 
τού νεανίου Έλληνος Μαυρίδου εν τώ ο’ίκω του. Εΐσερχόμεθα εις τήν πάλιν 
περί τούς 60—80 ιππείς’ ό λαός από τών παραθύρων τών οικιών καί από 
τών οδών θεάται τήν συνοδείαν ημών.

«Έ ν τή οικία δεξιούνται ημάς ή αδελφή καί αί θεΐαι τού κ. Μαυρί~ 
δου. Ή  οικία .ήτο ευρύχωρος καί χαρίεσσα’ ωραία αίθουσα έν αυτή υπήρχε 
μετά δεκατεσσάρων παραθύρων καί ηύτρεπισμένη κατά ευρωπαϊκόν τρόπον, 
όπου δ διοικητής καί οι προϊστάμενοι τών διαφόρων εθνικοτήτων προσέρ-- 
χονται προς χαιρετισμόν ημών καί λαμβάνουσιν αναψυκτικά. Τρεις ημέρας 
διέμεινα έν τή Φιλιππουπόλει άπολαύων τής αξιοθαύμαστου φιλοξενίας τού 
κ. Γ. Μαυρίδου : «a jouir de Tadmirable hospitaHte de M. G. Mavrides» 
διατρέχων τά περίχωρα καί δεχόμενος καί άποδίδων τάς επισκέψεις τών 
Τούρκων, τών "Ελλήνων καί 'τών 5Αρμεν ίων . Ή  Φιλιππούπολις είναι 
πόλις .τριάκοντα χιλιάδων κατοίκων, άπέχουσα τέσσαρας ημέρας τής Άδρια- 
νουπόλεως καί κείμενη παρά τώ ποταμώ επί. βραχώδους λόφου άπομεμονω- 
μένου εν τφ μέσφ εύρείας καί γονίμου πεδιάδος. Ή  φυσική τής πόλεως το
ποθεσία είναι έκ τών ώραιοτέρων, ας δυναταί τις νά φαντασθή Ό λόφο; 
είναι μηνοειδής μετά δύο κορυφών, επεστεμμένων ομοίως δι’ οικιών καί .κή
πων,· αί δέ οδοί κατέρχονται έλικοειδεΐς άνά τάς δμαλάς κύκλωθεν κατωφε-' 
ρείας μέχρι τής όχθης τού ποταμού, δστις ρέει πλησίον τής πόλεως. Περικυ-· 
κλούται δέ ή πόλις διά τάφρου πλήρους ρέοντος ηδατος. Ή  θέα τών γεφυ
ρών, τών κήπων, τών οικιών, τών ύψικορόφων έπΐ τών οχθών τού ποτα
μού δένδρων, διά δασώδους κοιλάδος, ήν χωρίζει δ ποταμός από τών δρέων

72 Πολυδ. Παπαχριστοδοΰλου
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Χης Μακεδονίας, αυτών ιών όρέων, ών-αί όφρύς διασχίζονται υπό-χείμαρ
ρων, διακρινομένου τού λευκού. των άφρού και είναι διεσπαρμέναι υπό κω
μών η μεγάλων Ελληνικών μοναστηρίων, από τοϋ κήπου, τοΰ κ. Μαυρίδου 
■παρουσιάζεται μία τών άξιοθαυμάστων τοΰ κόσμου απόψεων. 'Η’ πόλ ις  κα -  
το ικε ϊτα ι  έξ ήμ ισε ίας  υπό  Ε λλήνων ,  ’Αρμενίων κα ί  Τούρκων.  Ο ΙαΕλ- 
ληνες ε ίνα ι  έν γένει π επα ι δ ε υμ ένο ι  κα ϊ  έ μ π ο ρ ι κ ο ί ' οί έ π ί σ η μ ο ι  τού -  
χων έ χπα ιδ ενουσ ι  τά τέκνα των έν Αυστρία.  Ό τών Τούρκων - ζυγός 
φαίνεται αύτοϊς 6 επαχθέστερος- στενάζουσι μετά την άπελευθέρωσιν-καί 
άνεξαρτησίαν-τών αδελφών των έν τη Πελοποννήσψ. Έγνώρισα έν τήΦι-· 
λιππουπόλει τρεις νεανίας Έλληνας ερασμίους και. άξιους άλλης τύχης και. 
άλλης πατρίδος διά τά. αισθήματα καί τό ευφυές πνεΰμά των. Άφήκα την 
Φιλιππούπολιν καί έφθασα... εις .Τατάρ — Παζαρτζίκιον...' Την έπομένην 
άρχόμεθα καθορώντες προ ημών τον Αίμον. Το ώραΐον τούτο ό'ρος, δασώ
δες καί κατάσπαρτον υπό μεγάλων-καί πλουσίων αγρών, κατο ικ ε ϊτ α ι  ύπο  
Βουλγάρων» '). ·

Πολλά κΓ άμέτρηττα κομμάτια θά μπορούσα νά παρατάξω εδώ ξένων 
περιηγητών, πού πέρασαν από τη Θράκη καί σημείωσαν τις εντυπώσεις-τους 
τόσο επαινετικές για την οικονομική, καί πνευματική άνθιση τού Ελληνισμού 
στα χρόνια τής δουλείας, πού ήταν συνυφασμένη μέ τά έσνάφια εύημερούντα. 
καί άνθοΰντα. Ά φίνω τον ΙΘ' αίώνα. Αυτός είναι ό αιώνας τής πνευματι
κής έπικρατήσεω; καί ακμής τού Ελληνισμού, διότι καί ή οικονομική του, 
άλλα καί .ή πνευματική του άκμή είναι Ανυπολόγιστη. Αυτή -τήν έζήσαμε 
ίσως και μεΐς ολίγο καί μέ τά μάτια τήν είδαμε νά κατάρρευση την ώρα, 
πού τδνειρο τής μεγάλης ιδέας πραγματοποιήθηκε χωρίς νά τό εκτιμήση δ 
Ελληνικός λαός σύσσωμος.

- ι ι ι
Οΐ ελληνικές συντεχνίες · διαπνέονταν από πνεύμα φιλελεύθερο, όσο 

τούτο είναι νοητό για τις εποχές δπου έ'ζησαν. Γιά νά.γίνη κατανοητό τούτο 
απαραίτητη είναι μιά σύγκρισή τους μέ τις συντεχνίες άλλων λαών. Καί 
μπορεί αυτό νά γίνη μέ τις Γαλλικές, πού έρχονται πρώτες στή-γραμμή, 
γιατί δχι-μόνο έδρασαν- σπουδαία - στήν κοινωνική οικονομία τής Γαλλίας,- 
αλλά καί' γιατί έδωκαν τό καλούπι γιά νά συσταθούν ' παρόμοιες καί σάλλες- 
χώρες. ’Άρχισαν νά ΐδρύωνται από τον 12ον -αιώνα3). Ή ταν σωματεία, 
πού σχηματίζονταν άπό δμοεπαγγελματίες (εργάτες κεργοδότες) καί σκρπό·. 
είχαν νά υπερασπίζουν τά.συμφέροντα τους καί ν’ άσκούν έλεγχο' άναμεταξύ 
τους. Ή  ιεραρχία τού επαγγέλματος είχε τρεις κατηγορίες : μαθητευομένους 1

1 ) Τήν αλληλογραφία τοϋ ποιητή μέ τήν οικογένεια Μαυρίδη Γ. έόημοσίευ- 
σεν ό Πολ. Παπαχρισιοδούλου στό Β' τεύχος τοϋ Α' τόμου τοϋ Άρχ.- Θρακ. Θη
σαυρού. Βλ. V oyage en Orient 1S3 3 , L am artine.

_2) Βλέπε Histoire άμ Travail et cle la Civilisation, Bougie et Lefranc.
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(τσιράκια) (apprentis), καλφάδες (valets — ouvriers η compagnons) καί τούς.' 
μαστόρους (maitres) Οΐ γαλλικές συντεχνίες ως προς τά δικαιώματα και τά 
καθήκοντα των μελών τους σχεδόν δεν διέφεραν από τις ελληνικές. Ό  κάλ
φας για νά γίνη μάστορας είχε χρέος νά παρουσιάση ένα «αριστούργημα»’ 
(chef-d’oauvre); δηλαδή μια δουλειά πού νά μαρτυρά τή μαστοριά του (τέ
χνη του) Άλλ’ οι μαστόροι πολύ συχνά-την άπέρριπταν, γιατί δεν συνέφερε 
νά προσθέτωνται καινούργια μέλη στις τάξεις τους. νΕτσι κατ’ ανάγκη περ- 
νούσε-πολύς καιρός έωσότου ένας"κάλφας γίνη μάστορας. Έ πι πλέον μονάχα 
τά μέλη είχαν τό δικαίωμα νά έξασκούν τό· επάγγελμα. ’Έξαφνα κάνεις δεν 
μπορούσε νά πουλάη ψωμί εξόν από τά μέλη:της συντεχνίας των αρτοποιών. 
Για τούτο ανάμεσα σέ συγγενικά επαγγέλματα ξεσπούσαν συχνότατα φοβεροί 
ανταγωνισμοί. Οΐ ράφτες π.χ. και οΐ παλαιοπώλες από τον 13ο έως τον 18ο 
αιώνα ήσαν στά δικαστήρια, πού είχαν νά λύσουν τάκόλουθα προβλήματα: 
Σέ ποιά στιγμή ένα μεταχειρισμένο ρούχο φεύγει από τή δικαιοδοσία -τού 
ράφτη για νά περιέλθη στον παλαιοπώλη; Οί παλαιοπώλες έχουν τό δικαίωμα 
νά μπαλώσουν ένα ρούχο ευκαιρίας; Οΐ ζαχαροπλάστες πάλι για παρομοίους 
λόγους δικάζονταν μέ τούς αρτοποιούς και οΐ παπουτσήδες μέ τούς γεμενετζή- 
δες. Υπήρχαν τέλος, σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς, άπειρες απαγορεύσεις: 
Οί εργάτες δέν · μπορούσαν νά κρατούν μπαστούνια. Ό βαφέας μεταξωτών 
δέν είχε τό δικαίωμα νά βάφη βαμβακερά. Ό  εργαστασιάρχης πάλι υφα
σμάτων δέν είχε τό δικαίωμα νά τά βάφη. Γενικά οΐ έργοστασιάρχες δέν 
ήσαν ελεύθεροι νά χρησιμοποιούν νέους τρόπους κατεργασίας. Τέλος, όποιος 
ήθελε νά γίνη μάστορας, έπρεπε εξόν από τήν παρουσίαση ενός αριστουργή
ματος νά άγοράση και τή μαστοριά (maitrise). Τό σύστημα κατέληγε νά 
καταργή τήν ελευθερία τής εργασίας. Γιά όλους σύτούς τούς λόγους ή Συν
τακτική Συνέλευση κατήργησε τις συντεχνίες τό 1791 και διεκήρυξε κοντά 
στις άλλες ελευθερίες (τή θρησκευτική, τήν πολιτική κλπ.) και τήν ελευθερία 
τής εργασίας. Τέλος μέ τό νόμο -Σαπελιέ τού 1791 απαγόρεψε τήν ανασύ
σταση των συντεχνιών, γιά νά μή ξαναγεννηθή τό παλιό δεσμευτικό τής ελευ
θερίας τής εργασίας σύστημα. ’Έτσι οί εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οΐ εργάτες 
πολλά χρόνια καταδιώχτηκαν, γιατί δοκίμαζαν νάνασυστήσουν τις συντεχνίες 
των, .πού τό κατώρθωναν πολλές, αλλά στά κρυφά. Τέλος στά 1884 πέτυ- 
χαν τό δικαίωμα αύτό. Παρόμοια εξελίχτηκαν οΐ συντεχνίες στήν Αγγλία, στή 
Γερμανία και στήν·’Ιταλία.

"Οπως προκύπτει από τάνωτέρω, οΐ ελληνικές συντεχνίες σ’ όλη τή 
ζωή τους δέν παρουσίασαν χαρακτηριστικά πού νά εμπόδιζαν τήν ντόπια 
οικονομική ανάπτυξη. Τουναντίον αρκετή ελευθερία και πρωτοβουλία άφι- 
ναν στά μέλη τους, ώστε νά δημιουργούν γιά τον εαυτό τους και τό σύνολο 
τή μεγαλύτερη δυνατή προκοπή. Στήν εποχή τής Τουρκοκρατίας, όπως εΐ' 
πάμε, σουλτανικά φιρμάνια αναγνώριζαν τήν ύπαρξή τους'. "Οταν ή Ελλάς
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Τά έσνάφια ϊδ

ελευθερώθηκε, οι συντεχνίες δεν περιωρίστηκαν εκεί πού υπήρχαν. Καί το 
σύνταγμα τοΰ ’Όθωνα (1844) δεν περιέλαβε καμμιά σχετική διάταξη. Άλλα 
to σύνταγμα τοΰ 1844 καθιέρωσε τό «δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι», δη
λαδή τό δικαίωμα ΐδρύσεως συντεχνιών, σωματείων κ.τ.λ. Τά επόμενα συν
τάγματα έπανέλαβαν την ί'δια διάταξη. ’Έτσι, ενώ οι ξένες χώρες στο κεφά
λαιο αυτό γνώρισαν πολλούς περιορισμούς, 6 Ελληνισμός έχει νά επίδειξη 
σύστημα, πού τό διαπνέει αρκετό πνεύμα φιλελευθερισμού.

Τέτοια λοιπόν υπήρξε ή δράση τών συντεχνιών στά χρόνια της δου
λείας. Ή  συντεχνιακή οργάνωση τών 'Ελλήνων έθάυματούργησε ό'χι μόνον 
στο κεφάλαιο τής διασώσεως τού έθνους συσπειρωμένου περί την ’Εκκλησίαν 
καί τό σχολείο, αλλά καί στο οικονομικό καί πνευματικό. Ό υπόδουλος 
Ελληνισμός στάθηκε όρθιος με τά αθάνατα αυτά όπλα τής άμύνης καί έπι- 
θέσεως. Ά ν  στά βουνά ουδέποτε έσυνθηκολόγησε ό Ελληνισμός μέ τη δια
φυγή τών ενόπλων στοιχείων τοΰ έθνους, στις πολιτείες ό Ελληνισμός με 
τήν εσναφική οργάνωση συνεκράτησε τον έξισλαμισμό τών Ελλήνων ι), συ- 
νεπλήρωνε τήν ευημερία του, πού τήν εκμεταλλεύονταν οΐ Τούρκοι, Ινίσχυε 
τό θάρρος τοΰ αποκαρδιωμένου λαού καί άναδείχνοντσν παράγοντας υπολο
γίσιμος γιά τήν υπόσταση τής Τουρκικής αυτοκρατορίας.

’Έτσι δ Ελληνισμός (.οργανωμένος εργάσθηκε καί γιά τήν απελευθέ
ρωσή του, πού γιαύτήν έχυσ$ τό αίμα του, έδωκε τή ζωή του καί κατέθεσε 
τον πλούτο του γιά τον κοινόν αγώνα τής παλιγγενεσίας, όταν ή ελληνική 
σημαία υψώθηκε στον Προύθο κι ό Ρήγας εμφανίσθηκε στήν Άδριανού* 
πόλη. 1

1) "Οπως τών Πομάκων πού ομαδικά εξισλαμίσθηκαν στον 17ον αιώνα. Βλ. 
ΟΙ Πομάκοι, Πολ. Παπαχριστοδούλου, τής Εταιρείας Θρακικών Μετετών (άριθμός 
1 0 ) σελΐς 1 2 - 1 3 .



Γ . Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (1878—1914)

Α'. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗ Σ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Ε ΛΛ Η Ν ΙΣΜ Ο Υ  Τ Η Σ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΡΟΥΜΕΛΙΑΣ (ΒΟΡ. ΘΡΑΚΗΣ) (1878 - 1914)

I. Ή  συνθήκη του Βερολίνου στα 1878 (13)25 ’Ιουλίου),'μέ τά άρ
θρα 12—20 αποφάσισε νά άποσπασθή ή Βόρ. Θράκη—’Ανατολική Ρουμε- 
μελί'α—από τό χάρτη τής Μεγ. Βουργαρίας τοϋ 'Αγίου Στεφάνου — έργο τοΰ 
Πανσλαβισμού—καί νά γίνη αυτόνομη ηγεμονία *)· Άλλ’ ή αυτονομία αυτή 
δεν κράτησε πολύ, γιατί οί Βουργαροι αρπάζοντας τή χώρα μετά την επανά
σταση τοΰ 1885 (6 IX) την παροσάρτησαν στό Βουργαρικό βασίλειο (1886).

Ή  ηγεμονία αυτή, όπως είναι γνωστό, έγινε μ5 έξοδα τοϋ Ελληνι
σμού, πού δεν μπόρεσε νά σωθή από τή Βουργαρική βουλιμία καί δυστυχώς 
μέ τήν ανοχή των Μ. Δυνάμεων. ’Έτσι δ 'Ελληνισμός πού αποτελούσε τό 
1)5 τοϋ πληθυσμού, περί τις 150 χιλ. 1 2 3) έμεινε στις εξοντωτικές διαθέσεις 
των Βουργάρων, γιατί παραβαίνοντας οί Βουργαροι τίς διεθνείς συνθήκες 
καί πράξεις καί τά άρθρα 235—386 τοΰ ’Οργανικού Νόμου τής ’Ανατολι
κής Ρουμελίας, πού μέ τήν έγκριση τού Σουλτάνου καί των άλλων Μ. Δυ
νάμεων, έγινε νόμος μέ τή δημοσίευση τού σχετικού Φιρμανίου τής 20ης 
-Μαΐου τού 1879, ζήτησαν τό γρηγορώτερο τήν οίκειοποίηση τής πλούσιας

1) Ή  αυτόνομη αύτή επαρχία περιελάιιβανε όλη τή Βόρειο Θράκη δηλ. όλο 
τό λεκανοπέδιο τοΰ "Εβρου καί Τούντζα ανάμεσα Ροδόπης-Αίτιου-Εΰξείνου Πόντου 
πού ορίζεται νότια άπό τήν άνω κοιλάδα τοϋ *Αρδα καί τοϋ βιλαετιού 'Αδριανου* 
πόλεως. Ή  επαρχία έκλήθη (R um ellie-O rientalle , O st-Rumelien) Ά νατ. Ρουμελία 
καί ώφειλε νά διατελή υπό τήν άμεση πολιτική καί στρατιωτική επικυριαρχία τοϋ 
Σουλτάνου.' Καί αυτοί οί Τούρκοι πού κατέχτησαν τή Θράκη ιυ ιε  Ζαγορά ούτε 
Βουλγκάρ-Έλί αλλά Ρούμ-Έ λί τήν ώνόμασαν, δηλαδή Ρωμαίων (Ε λλήνω ν) χώρα, 
γιατί άνηκε στήν αυτοκρατορία τών Ρωμαίων καί ό πρώτος διοικητής τής Ρούμ — 
ελί —Βεγλέρ—βέη, Λαλά Σαχίν Πυσάς, έστησε τήν έδρα του στή F ilibbe (Φιλιπ· 
πούπολη). γιατί τότε ήταν άγνωστο τό όψιγενές τής Έ λλην. Φιλιπ)λεως Βουργάρικο 
όνομα Plovdiw (Πλόβδηφ,μ (Ίδε H ertzberg G eschichte κλπ. τόμ. II σ . 319 έτος 
1877, καί Jirecek-A rgyrow , Όδ.ηπορικόν Βουργαρίας σ. 113 σημ. 13).

2 ) "Αλλοι υπολογισμοί τού; ανεβάζουν σέ 250 χιλ. Έ φημ. Πολιτεία Ά θ η -  
νών 7 Φ)βρίου 1926 σ. 1. Στό αύτονομιακό καθεστώς (1878 — IS8 6 ) οί ’Ελληνόγλωσ
σοι γνήσιοι Έ λληνες ύπερέβαιναν τίς 150 χιλ. Ό  D. H ogarth λέγει ότι αποτε
λούσαν τά 20 ο)ο τοϋ πληθυσμού. (The N earer E ast London 1003 σ. 151).
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αυτής χώρας σαν ένα κομμάτι αναπόσπαστο τοΰ Βουργαρικοΰ κράτους μέ τή 
μόνη δικαιολογία, ότι ή πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Βουργαρική.

Πραγματικά οί Βοΰργαροι, που κατοικούσαν στην ύπαιθρο χώρα 
πλειοψηφούσαν, άλλα καί οι “Ελληνες συγκεντρωμένοι στις πόλεις, εκτός από 
ελάχιστους αγρότες, ήταν μέν λιγώτεροι άριθμητικώς, άλλα επικρατέστεροι 
στό εμπόριο, τή βιομηχανία, τις τέχνες καί τον πολιτισμό, όπως τό διακή- 
ρυξεν ό “Αγγλος άντιπρόσωπος καί ό Αύστρο-ού^γρος άντιπρόστοπος Καλλάϋ 
στον καταρτισμό τοΰ ’Οργανικού Νόμου τής Ηγεμονίας λέγοντας : «Οί “Ελ
ληνες άποτελοΰν στοιχείο πολιτισμένο και πολιτιστικό πολύ μεγαλύτερο άπό 
τούς Τούρκους καί τούς Βουργάρους. Επιμένω νά δοθούν τά αυτά δικαιώ
ματα καί στην Ελληνική γλώσσα, όχι μονάχα για όσα εξέθηκε ό “Αγγλος 
συνάδερφός μου, άλλα καί γιατί οΐ “Ελληνες προώδεψαν σαύτή τή χώρα 
πνευματικό καί περισσότερο άπό τούς Βουργάρους καί Τούρκους. Γιατί ; 
Δεν επιθυμώ νά εξετάσω τις αιτίες- Είναι άναντίρρητο οτι οί "Ελληνες άπο
τελοΰν στοιχείο πολ ι τ ι σμένο  καί έχπολ ι τ ισ τ ικό .  Επίσης πρέπει νά μή λη
σμονήσουμε ότι τό εμπόριο βρίσκεται στά χέρια τους. Έάν άποφασίσουμε 
ν’ άποκλείσουμε τή γλώσσα τους, όχι μόνον θά διαπράξυυμε άδικία εναν
τίον τους, άλλά όμοια καί εναντίον ολόκληρης τής χώρας». Τό Γαλλικό κεί
μενο έχει : «(Test un fait que les grecs iorment un element civilise et 
civilisatoire quo nne peut pas ignorer ')». Έ τσι κάθε διοικητική διαταγή 
συντάσσονταν στις τέσσαρες γλώσσες.

Τό κομμάτιασμα τής Θράκης άπομόνωσε τό τμήμα τούτο τοΰ βόρειου 
Ελληνισμού άπό τον μεγάλο όγκο του, γιατί ό Ελληνισμός άδιαφιλονίκητα 
επικρατούσε στό υπόλοιπο- τμήμα τής ’Ανατολικής καί Δυτικής Θράκης. 
Οί πιο μέτριοι υπολογισμοί στον καιρό πού ιδρύθηκε ή Ηγεμονία άνε- 
βάζουν τούς Έλληνες τής ’Ανατολικής Ρουμελίας σέ 150—200 χιλ. πάνω 
κάτω ’), μοιρασμένους στις επαρχίες τής Φιλιππουπόλεως, Στενιμάχου, Τα- 
τά-Παζαρτζίκ καί τά γύρωΤ. Καβακλή καί τά γύρω; Χάσκοβο καί τά γύρα), 
τά παράλια τής Μαύρης θάλασσας, τά κατάστικτα άπό άνθησές πολιτείες, 
όπως ή Σωζούπολη, ο Πύργος, ή Άγχίαλος, ή Μεσέμβρια έως τή Βάρνα Ο * 2 3

Ι) Ίβ ά ν  Ματζάρωφ. νΓστοτσνα Ρυυμέλια.
2 ) ’Αρχείο Θρακ. Θησ. τόμ. I σ. 52.
3) Γιά διαφώτιση τοΰ αναγνώστη σημειώνουμε άπό τά επίσημα έγγραφα 

κλπ. Φωτίου Είρηνουπόλεως, ότι οί "Ελληνες λεπτομερέστερα κατοικούσαν τις έξης 
ιστορικές αρχαίες πόλεις, κωμοπόλεις καί χωριά :

Φ ίλ ιπ πο νπ οΧ η , όπου ώς τά 1S59 δέν. κατοικούσαν 'περισσότεροι άπό 15 
βουργ. οίκογένειες, πού προσήλάαν άπό τις γύρω Βουργάρικες κωμοπόλεις τού Α ί
μου στις αρχές τού ΙΘ\ αιώνα. Τής Φιλ)λεως τό εμπόριο ολόκληρο καί ή βιομη
χανική ζωή βρισκότανε στά χέρια μας εώς τό μεγάλο διωγμό.

Στ εν ί μαχο  όπου επίσης ήταν λιγοστοί οί Βούργαροι, πού μπήκαν απέξω. Τό εμ
πόριό της καί ή βιομηχανία της τά είχαν οί "Ελληνες ΚαβαχΧήι, όπου δέν υπήρχε
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Ή  Βάρνα καί μόνη αποτελούσε μιαν ελληνική πολιτεία χωρίς Βουργάρους, 
ώστε ν’ αποτολμήσουν οΐ "Ελληνες τότε, στον καιρό δηλ. τής ίδρυσης τοΰ 
Βουργαρικοϋ κράτους, νά ζητήσουν μέ υπομνήματα στις Δυνάμεις την αυτο
νόμησή τους ‘), πού την σπέρριψαν οι Ρώσοι.

Ό Ελληνισμός αυτός υπήρχε εκεί από χιλιάδες χρόνια και ήκμαζε 
και ανθούσε χωρίς ποτέ νά έ'χη συνοίκους Βουργάρους * 1 2 3). Καθαρός και 
ακμαίος αιώνες ασκούσε τό έμπόόιο, τή βιομηχανία, ολα τά επαγγέλματα και 
την εκμετάλλευση τού θαλάσσιου πλούτου στα παράλια τής χώρας. Είχεν έπ'ι 
ηγεμονίας βουλευτές, δημάρχους και ολίγες διοικητικές θέσεις. Διατηρούσε 
τά εκπαιδευτήριά του, τά ευαγή του ιδρύματα, νοσοκομεία, πτωχοκομεϊα, 
συσσίτια, οικοτροφεία, σωματεία, συλλόγους και αναγνωστήρια και έξασκούσε 
πάνω στη χώρα την εκπολιτιστική του δύναμη καί ύπερ'ερούσε τούς συνοί
κους του περιφανέστατα.

Μετά τό σχίσμα (1870) είχε πέντε μητροπόλεις άνεγνωρισμένες μέ 
φιρμάνι Σουλτανικό 3), τής Φιλιππουπόλεως, Βάρνας,'Αγχιάλου, Μεσημβρίας, 
Σωζουπόλεως, άπειρες εκκλησίες και πολλά μοναστήρια τού Βυζαντινού Ελ
ληνισμού, άπειρα σχολεία 4), μέγα εμπόριο και (.οργανωμένη τάξη εσναφίων 5 6)_ 
πού εξασκούσε πολύ μεγάλη επίδραση πάνω στην οικονομία τής χώρας. Ή  
συμβίωση Ελλήνων και Βουργάρων καί ή αλληλοεπίδραση πάντοτε ειρηνική 
ώς τώρα, άρχισε από τήν πανσλαβιστική επέμβαση νά διαταράσσεται καί νά 
γίνεται επικίνδυνη “). Τή θέση τού Ελληνισμού δυσκόλευε στο εξής πλειό- 
τερο ή ανακήρυξη τής επαρχίας δλης σε αυτόνομη. Αυτή ή αυτονόμηση γιά

Βούργαρος. Άγχ ίαλο  δμοια, Μεσημβρ ία  όμοια, Σ ω ζού π ολ ι ς  όμοια Πύργος μέ λίγους 
Βουργάρους απ’ έξω. Παζαρτ ζήκ ι ,  Ι Ιερ ιατερά,  Βοδενά ,  όπου κανείς Βούργαρος, Κα· 
ρυές, όμοια, Χούχ λα ι ν α , όπου ό μισός πληθυσμός Τούρκοι κ ι’άπό τό 1879 λίγοι Βούλ
γαροι Ρούμχ ι ο ϊ ,  ΚόζΧονδζα , Δογάνογλου , ΣιναπΧή, Μικρόν  καί Μέγα Μοναστήρ ι ,  
Δράμα, Τ σ ι χ ο ύ ρ χ ι ο ϊ , Μέγα ΒογιαΧΙχ" Αχ Μπ ονάρ ,  λίγοι Βούργαροι α π ’ έξω, Μου-  
ρανδαλή , Μικρό  Β ο γ ι α λ ί χ ι , Ενοζα&οχώρι ,ΆΧιχαριά,  ΜάΧτεπε , Δαουτλή, Τάς Τεπέ ,  
”Αγις Βλάαη,  Ραβδας ,  Κοζαχας , 'Άσπρο ,  Μπάνα ,  Τα ϊμος ,  Αίμο,  ’Η ρ ά κ λ ε ι α , Χάσχ ι ο ϊ .

1) Β. Παπαδοπούλου <Τά δίκαια τοΰ έν Βορείφ Θράκη ’ Ελληνισμού». Ά ρ· 
χεϊον Θρ. Θησ. τ. Θ’.

2) Ά ρχ. Θρακ. Θησ- τ. Θ’ σ. 134. Β. Παπαδοπούλου, <Τά δίκαια τοΰ έν 
Βορ. Θρ. ’Ελληνισμού». Μόλις στα 1862 αρχίζουν νά μπαίνουν στή Βάρνα οΐ Βούρ- 
γαροι καί στα 1872 'ίδρυσαν μικρή κοινότητα καί σχολειό μέ 15 μαθητάς. Πρβλ, 
W ogasli D. <Ba com m unaute rel. Greque de V arna au president de la I sous- 
commission d ’ em igrat κλπ.

3) Φιρμάνι 1870.
4) Βλ. Υ πόμνημα Πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ' 1906, όρ. πρωτ. 17)1326 πρός 

τήν Υ ψηλήν Πύλην. Εκκλησιαστική ’Αλήθεια.
Μ Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. Γ '. Μ . ’Αποοτολ ί δου .  Τό έσνάφι τών Ά μπατζήδων.
6 ) Βλ- Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. Η' σελ. 17 — 63. Μ . Ά π ο  στολ ί δο ν .  Σνμβολτ) εις 

τήν ιστορίαν τού Βόρειου ΘρακικοΟ 'Ελληνισμού.
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τούς Βουργάρους σήιιαινε ένωση καί οΐ Βούργαροι ήθελαν νά οικειοποιη- 
θοΰν μόνοι όλη την εξουσία τής χώρας. Καί παραβαίνοντας τά νόμιμα καί 
τις διεθνείς συνθήκες, άρχισαν να παρεμβάλλουν από τις πρώτες μέρες τοϋ 
αυτόνομου βίου κάθε εμπόδιο καί πρόσκομμα στην ειρηνική ζωή τοϋ αυτό
χθονο καί προαιώνιου αύτοϋ λαοΰ, καί στήν οικονομική καί πνευματική του 
ανάπτυξη ’)■ Καταπατώντας τον Όργανικό Νόμο άσύστολα', άρχισαν μέ τις 
εξής παραβάσεις : α) Τούς στέρησαν τό δικαίωμα συμμετοχής τών Ελλήνων 
στή Διοίκηση, γιατί στήν πρώτη κυβέρνησή του ό Γεν. Διοικητής δεν έλαβε 
ύπ’ όψει τούς "Έλληνες, δικαιολογούμενος δτι οί Υπουργοί, οΐ Γεν. Διευθ. 
έπρεπε νά είναι από τήν πλειοψηφία τής ηγεμονίας, παρά τις διαμαρτυρίες 
τών 'Ελλήνων, β) Οΐ Έλληνες δεν στρατολογήθηκαν μή ανατρέψουν τά σχέ
διά τους, μειώνοντας τή στρατιωτική τους δύναμη, πού πήρε στά χέρια της 
τήν εξουσία 1 2 3) γ) Κατήργησαν τήν Ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα 
τής ηγεμονίας μέ τήν εξής πράξη. Ό Νομάρχης Φιλ)πόλεως στις 19 'Απρι
λίου 1886 διεβίβασε στήν Α. Πανιερότητα τό Μητροπολίτη Φιλ)πόλεως έγ
γραφο, «δι’ ου άνεκοινοϋτο αύιώ ότι εις τό εξής αΐ άρχαί δεν θά έδέχοντο 
έγγραφα τής Μητροπόλεως εις τήν ελληνικήν γλώσσαν, διότι ή κυβέρνησις 
δεν έχει υπαλλήλους γινώσκοντας τήν ελληνικήν μηδέ ήτο υποχρεωμένη ν’ άνα- 
ζητή μεταφραστάς» 3). Γίαρόμοιαι ανακοινώσεις έγένοντο καί εις τούς Μη- 
τροπολίτας Άγχιάλου, Σωζουπόλεως καί εις όλους τούς "Έλληνας Δημάρχους 4).

Χαρακτηριστικά γιά τήν ζωτικότητα τοϋ Έλληνισμοϋ τής Ά ν. Ρουμε- 
λίας τήν εποχή εκείνη είναι οσα γράφει ό γνωστός ελληνομαθής Βούργαρος 
πολιτικός καί δημοσιογράφος Τβάν Ματζάρωφ στο βιβλίο του «Μστοτσνα 
Ρουμέλια». Ό Ματζάρωφ ήταν στήν εποχή εκείνη γραμματέας τής Έπιτρο* 
πής τών αντιπροσώπων τών Μεγ. Δυνάμεων, πού κατάρτισε τον ’Οργανικό 
Νόμο : «"Όταν ή συντακτική επιτροπή τού καταστατικού χάρτου τής Άνατ. 
Ρουμελίας συνεδρίαζε στή Φιλιππούπολη, ήλθεν ή σειρά μεταξύ τών άλλων 
θεμάτων ν ’ άποφασισθή : ποιά γλώσσα θά ώριζότανε γιά επίσημη γλώσσα 
τοϋ τόπου. Ό Ρώσος αντιπρόσωπος επρότεινε νά όρισθή ή βουργαρική ώς 
γλώσσα τής πλειοψηφίας τοϋ λαού τής επαρχίας, ό Τούρκος εΐχεν ανάλογες 
αξιώσεις. Τό ζήτημα λύθηκε μετά τήν πρόταση τού αντιπροσώπου τής Αύ- 
στρουγγαρίας, πού επρότεινε τις τρεις γλώσσες : Τουρκική, Βουργάρικη καί 
Ελληνική ώς επίσημες. "Ομιλώντας γιά τούς "Έλληνες τής ’Αν. Ρουμελίας 
εΐπεν επί λέξέι τά επόμενα : «Επιμένω, είπε, νά δοθούν τά αυτά δικαιώ

1) Βλ. Άρχεΐον Θρ.· Θησ. τ. Η' σ. 42 Πολνδ .  Κ α ρ έ η η  επιστολές πρός Δ. 
Άργνρ ι ά δην .

2) Φωτίου Ε ίρηνονπόλεως .  Ε πίσημα έγγραφα κλπ. σ 48 κες. Διαμαρτυρία 
ΈλλήνωV ή έψημ. Φιλιππούπολις έτος Α' φΰλλον 16 Ιουνίου 1879 άρ. 40 σ. 6 .

3) Βλ. Ά ρχεΐον Θρακ. Θησ. Η' σ. 42.
4) Έψημ. <Φιλιππούπολις» έτος Η' ψύλλον 19 ’Απριλίου 1866 άρ. 729 σ. β'.
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ματα στην Ελληνική γλώσσα όχι μόνο για τούς λόγους πού άνέφερε ό συ' 
νάδελφός μου ό ’Άγγλος, δηλ. οτι ή'Ελληνική Εκκλησία έκυριάρχησε σαύτό 
τον τόπο χρόνια και χρόνια, άλλ’ επίσης, γιατί οΐ εδώ “Ελληνες κατέχουν 
πολύ μεγαλύτερο πνευματικό πολιτισμό από τούς Τούρκους και τούς Βουρ- 
γάρους. Τά σχολεία των είναι πολύ περισσότερα από τα σχολεία τών άλλιον 
εθνών. Πού νά τάποδώσουμε- τούτο ; Δέ θέλω νά έΗετάσσω τις αιτίες, άλλ3 
είναι γεγονός, οτι οΐ “Ελληνες αποτελούν όχι μόνο ένα στοιχείο πολιτισμένο, 
άλλα και κατάλληλο νά μεταδώση τον πολιτισμό τους στούς άλλους. Γιαύτό 
τό λόγο δεν πρέπει νάγνοηθούν„ Ά ν  λοιπόν άποφασίσουμε νάποκλείσουμε 
την Ελληνική γλώσσα θά πράΗουμε διπλή αδικία : Πρώτα άπέναντί τους 
και δεύτερο άπέναντί ολόκληρης τής χώρας αυτή:».

’Έτσι ή Ελληνική γλώσσα καθιερώθηκε «ώς μ ιά  άπό  τις π ρ ω 
τεύουσες γλώσσες χοϋ τόπον» ,  για νά περιυβριστή ύστερα ώς τσ ι γγάνσκη  
έζίκ,  δηλαδή γλώσσα κατσιβέλικη,

Μά ό Ελληνισμός, συσπειρωμένος γύρω στις εκκλησιαστικές του άρ- 
χές, άρχισε ν ’ αγωνίζεται τον άγώνα τής ύπάρξεώς του ’) Κι3 ό αγώνας του 
ήταν πολύ δίκαιος κα'ι ώμος, γιατί, όπως είπαμε, στερήθηκε κάθε δικαίωμα 
στή διοίκηση, κάθε συμμετοχή στις δημόσιες θέσεις κ λ π.

Με τήν καταδίωξη τής ’ Εκκλησίας κατεσχέθηκαν καώ αρπάχτηκαν μέ 
τήν βίαιο τρόπο και μέ τή συμπαιγνία κυβερνήσεως και άνωτέοων υπαλλή
λων οΐ εκκλησίες τών Ελλήνων και τά Ελληνικά μοναστήρια, παρά τά άρ
θρα 335 — 336 τού ’Οργανικού Νόμου. Και όμως σύμφωνά μέ τά άρθρα 
335—336 τού ’Οργανικού Νόμου «0£ βρησκεντ ικ ε ς  κο ινότητες,  οί κε- 
κτημένες ν όμ ιμη  ύπαρ ξη  στην Άν. Ρονμε λ ία ,  δ ια τηρούν  τά δ ικα ιώματα ,  
τΙς άσνδοσ ίες ,  τά π ρο νόμ ια  κα ί  τΙς έξα ιρέσε ις,  πο ύ  ά π ή λ α ν α ν  πρδ  τοϋ 
πολ έμο υ » . Και περιπλέον. «Οθάέν κώλυμα  παρεμβάλλε τα ι ,  είτε στην  
Ιεραρχικη δ ιοργάνωση  τών δ ιαφόρων  κο ινοτήτων,  εϊτε στίς σχέσε ις  
τους μέ τούς πνευματ ικού ς  των αρχηγούς» .

Θά παραμείνουν ιστορικά τά υπομνήματα τού Μητροπολίτη Φιλιπ- 
πουπόλεως Φωτίου για τό μαστίγιομά τους και τό ξεσκέπασμα τής άληθείας 
πού κρύβονταν πίσω άπό τις ενέργειες τών οργάνων τής εξουσίας και τού 
βουργαρισμού. "Η αρπαγή τών Ελληνικών μοναστηρίων, πού άπό τήν Βυ
ζαντινή περίοδο ιδρύθηκαν στα οχυρά σημεία τής Ροδόπης, άποτελεΐ κεφά
λαιο, πού θά έπρεπε νά κοκκινίζη και ό άφιλοτιμώτερος τών άνθρώπων, 
διαβάζοντας τις άποκαλύψεις τής δεύτερης αυτής πράξεως τού δράματος τής 
έξοντώσεως τού Ελληνισμού τής ηγεμονίας τής Άνατ. Ρουμελίας 1).’Αρκεί δ 1 2

1) (Φωτίου ’Αρχιμανδρίτου) Βουλγάρων ένέργειαι πρός κατάλυσιν τοϋ κρά
τους τής Ε λληνικής Ε κκλησίας κ.λ.π. Ε π ίσημα  έγγραφα επισκόπου Είρηνουπό- 
λεως Φωτίου 1919.

2 ) Είρηνουπόλεως, Ε πίσημα εγγραφα κ.λ.π . σελ. 300 καί έξης.
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αναγνώστης νά μελετήση μικρό μέρος από to παρακάτω υπόμνημα τοϋ Ιδιου 
Μητροπολίτου Φωτίου, για νά φρί'ξη από την κακοπιστία καί άδιαντροπιά 
των Βουργαρικών αρχών, 'Υπουργών καί Πρα)θυπυυργών, που εκπροσώπη
σαν πάντοτε την βυυργαρική ιδέα.

Έξοχώτατε,

«Έκ των κυριωτέρων αιτίων, άτινα κατά τύ 1889 έπεισαν με, ΐνα 
μετά χαράς αποδεχθώ την έμήν εκλογήν έν τώ Μητροπολιτικώ τής Φιλ)λεως 
Θρόνω, ύπήρξεν ότι μετέβαινον εις κράτος, έν ώ ή ελευθερία καί ή ΐσότης 
πάντων τών πολιτών απέναντι τών νόμων, ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύ
ματος, άποτελοϋσι την βάσιν τοϋ κυβερνητικού καί κοινωνικού καθεστώτος.

» ’Έχαιρον υπό εδραίας εμφορούμενος πεποιθήσεως, ότι ή ελευθερία 
τής συνειδήσεως καί ή ελεύθερα έξάσκησις τής θρησκευτικής λατρείας τών 
έμπεπιστευμένων μοι χριστιανών, άτε άνεγνωρισμένη καί ήγγυημένη υπό τε 
τών διεθνών συνθηκών καί υπό τού βουλγαρικού κράτους θεσμών, εις ούδένα 
κίνδυνον ησαν εκτεθειμένα καί ότι οί ναοί καί τά εκπαιδευτικά καί αγαθοεργά 
καταστήματα άνήκοντα έκπαλαι ταΐς υπό τήν πνευματικήν μου ποιμαντορίαν 
διατελούσαις Ξλληνικαΐς Κοινότησιν, ησαν άναφαίρετον καί άπαράγραπτον 
αυτών κτήμα. 'Υπό τοιούτων εμφορούμενος πεποιθήσεων καί γινουσκων, ότι 
τό πνευματικόν μου ποίμνιον έξ ενός μέν μετά παραδειγματικής' εύλαβείας 
έξεπλήοου πάντα αυτού τά διάφορα προς τό κράτος καθήκοντα, έξ ετέρου δέ, 
ότι κατά τήν κρίσιν, ήν επ' εσχάτων 51ήλθεν ή Βουλγαρία, ουδέποτε έγινεν 
αφορμή αταξιών έν τή χώρα, ουδέποτε παρέβη τάς διαταγάς τής Κυβερνή- 
σεως, αλλά μετά μεγάλης καί αξιομνημόνευτου προθυμίας διεκρίθη κατά τήν 
έκρυθμον εκείνην εποχήν, ώς σπουδαιον στοιχεΐον τής τάξεως καί τής ήσυ- 
χίας, ένόμιξον ότι μοί έπεβάλλετο τό ΰψιστον καθήκον, όπως τό κατά δύνα- 
μιν συντελεστή ύπέρ στενωτέρας συνεννοήσεως καί είλικρινεστέρας συμφιλιώ- 
σεως τών έν τή επαρχία μου βιοΰντων Βουλγάρων τε καί Ελλήνων καί όπως 
άρω πάσαν τυχόν διαχωρίζουσαν αυτούς παρεξήγησιν προς τήν ορθήν μέν 
τούτων συμβίωσιν, ευαρέσκειαν δέ τής A. Β. Υ. τοϋ Ήγεμόνος Φερδινάνδου 
καί τής Κυβερνήσεώς του. Άτυχώς ήπατήθην, Έξοχώτατε, έν ταύταις μου 
ταΐς προσπαθείαις, διότι, άφ' ής ήλθον έν τή νέα μου επαρχία, ειδον μετά 
πολλής μου θλίψεως, ότι μερίς τοϋ υπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τής 
Εξαρχίας Βουλγαρικού πληθυσμού, εις ούδέν λογιζομένη τάς άγαθάς προθέ
σεις τή; Α.Β.Υ. τού Ήγεμόνος ώς καί τής κυβερνήσεώς του καί παρορώσα 
τούς τε θεσμούς τοϋ κράτους καί παν δίκαιον, άριδήλως καί άσυνειδήτως διά 
βίαιων καί ταπεινών μέσων καί ώσεί μή ϋπήρχεν έν τή χώρη μήτε κυβέρνη- 
σις μήτε αρχή απονέμουσα ευθυδικίαν καί τηρούσα τάξιν έν τώ πληθυσμώ, 
καταδιώκει σκληρώς καί άπηνώς τούς χριστιανούς τοϋ Οΐκουμ. Πατριαρχείου, 
άρπάζουσα τάς Ιεράς εκκλησίας, κακοποιούσα τά ιερά βιβλία, άφαιροϋσα

6
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αύθαιρέτως τά σχολεία των Ελληνικών Κοινοτήτων, έκβιάζουσα την συνεί- 
δησιν των χριστιανών μου διά μαστιγώσεων κα'ι βασάνων παντός είδους και 
εν γένει έπιδιώκουσα διά διωγμών τοιούτων, οϊων μνημονεύει ή ιστορία τών 
ζωφερών μεσαιωνικών χρόνων, την πλήρη έξόντωσιν καί έξαφάνισιν τών 
Ελληνικών Κοινοτήτων από τής χώρας ταΰτης».

Και απαριθμεί παρακάτω τό μαρτυρολόγιον τοΰ Ελληνισμού μέ γε
γονότα ό ακούραστος εκείνος ιεράρχης, πού δεν άπέκαμε ν ’ αγωνίζεται γιά 
τή σωτηρία ενός κόσμου, πού χάθηκε μέ τόσον βίαια μέσα.

’Αλλά καί ή άλλη πράξη τοΰ μεγάλου αυτού δράματος, ό καταδιωγ- 
μός δηλαδή τής Ελληνικής γλώσσας και τής Ελληνικής παιδείας καί τής 
καταστροφής τών Ελληνικών σχολείων, γεννά φριχίαση καί αποτροπιασμό. 
Γιατί, μέσα στις άλλες αρπαγές καί καταστροφές, άρχισε καί τό σχολικό λε
γάμενο ζήτημα, δηλαδή 6 κατατρεγμός τής Ελληνικής γλώσσας μέ τό άρθρο 
10 τοΰ νόμου τής Δημοσίας Έκπαιδεΰσεως τοΰ Ζήφκωφ, επί Σταμπούλωφ, 
πού έψήφισε ή Βουργαρική Βουλή στά 1891. Τά άρθρα 347 καί 359 τοΰ 
’Οργανικού νόμου έλεγαν : « Ή  έσωτερική  καί ε ίδ ική δ ιο ίκ ηση  τών σ χ ο 
λε ίων κα ί  ό δ ι ορ ισμός δ ι δασκάλων  ανήκε ι στη θ ρ ησκ ε υ τ ι κ ή  κ ο ι ν ό τ η τα » 
καί αονδεμ ία  θ ρ ησκ ε υ τ ι κ ή  κοινότης δύνατα ι  νά υ π ο χ ρ εω θ ή  νά ε ίσ α -  
γάγη εις τά σχολε ία  της άλλην  γλώσσαν από  την ί δ ι κ ή ν  της». Ό νέος 
νόμος είχε ώς εξής: «Τά π α ι δ ι ά  τών Βουργάρων  υπ ηκ όω ν  τών δ ιαφόρων  
χρ ι σ τ ι α ν ι κών  δογμάτων,  λ αμβάνουσ ι  τήν π ροκαταρκτ ι κήν  π α ί δ ε υ α ι ν  
έν τή Βουλγαρ ική  γ λώ σση ».

Τό άρθρον κατεπολέμησε πρώτος ό μητροπολίτης Φώτιος μέ υπόμνημα 
προς τή Βουργαρική Βουλή ‘). Κι’ ό μακ. Σ. Άντωνιάδης, βουλευτής, δεύ
τερος στή Βουλή μέ τήν υπέροχη αγόρευσή του, ώστε μολονότι ή Κυβέρνηση 
έψήφισε τον νόμο της, δέν ήμπόρεσε νά τον εφαρμόση, γιατί στο μεταξύ διε- 
μαρτυρήθηκαν καί οί πολιτικοί πράκτορες 3Αγγλίας, Γερμανίας καί Αυστρίας 
καί αυτός δ Επίτροπος τής 'Υψηλής Πύλης μέ τον Έλληνα πρεσβευτή.

Παλινώδησε βέβαια ή Βουργαρική Κυβέρνηση καί ξαναθέλησε νά 
τον εφαρμόση μέ απειλές καί βία, αλλά προκάλεσε νέες διαμαρτυρίες τών 
Δυνάμεων καί σταμάτησε πάλι.

Ό Μυρτ. 3Αποστολίδης λέγει τά εξής γιά τις προθέσεις τών Βουργά
ρων στήν ανέκδοτη ιστορία τής Φιλιππουπόλεως : « ’Από τών μέσων τοΰ πα
ρελθόντος αίώνος ήρξατο καλλιεργούμενος έπιτηδείως παρά τώ Βουλγαρικά) 
λαω υπό τών ιθυνόντων τήν εθνικήν αυτού άναγέννησιν δ σπόρος τού μίσους 
καί τής έχθρας κατ’ άρχάς μέν κατά τού Ελληνικού ορθοδόξου κλήρου, είτα 
κατά τής Ελληνικής γλώσση; καί παιδείας, κατ’ αυτού τού ’Έθνους, ύπο- 
λαμβανομένων ώ; εχθρών καί κωλυμάτων εις τήν εθνικήν αύτού άποκατά- 1

1) Βλέπε σελ. 257 κ .λ .π . ’Επίσημα νΕγγραζα κ.λ.π. Φωτίου Είρηνουπόλεως 
1910. Άθηναι.
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στάσιν. Σκοπός των Βουλγάρων ήτο ό παντί μέσφ εκβουλγαρισμός. τοΰ έν τώ 
κοάτει αυτών Ιθαγενούς Ελληνικού στοιχείου, δπερ έμμένον κατά τό πλεϊ* 
στον εις τά πάτρια, έξηρέθιζε περισσότερον τό κατ’ αΰτοΰ έλλοχεΰον έν ταΐς 
καρδίαις αυτών μίσος και ό εξαναγκασμός πφός εκπατρισμόν τών ακλόνητων 
εν τω έθνισμφ ίων Ελλήνων. Πιθανώς δέ έν τή επιδιώξει τοΰ σκοποΰ τού
του ύπεκρΰπτετο από τής συστάσεως ήδη τής Ηγεμονίας και πολιτική τις 
δπισθοβουλία, όπως δηλαδή έκλείποντος τοΰ 'Ελληνικού στοιχείου μή έχη ή 
Ελλάς ν’ άντιτάξη, ως αντισήκωμα, Ελληνικόν πληθυσμόν έν Βουλγαρία 
κατά την διεκδίκησιν μεόών τής Μακεδονίας εν ένδεχομένη διανομή τής χώ
ρας μεταξύ τών περίοικων χριστιανικών κρατών1)».

Την καταστροφή τοΰ Ελληνισμού στη Βόρειο Θράκη έπετάχυναν τά 
Μακεδονικά γεγονότα τοΰ 1903. Αυτά έξήψαν πλιότερο τούς Βουργάρους, 
πού έβλεπαν τούς Μακεδονικούς αγώνες των νά ματαιώνωνται μέ την σθε
ναρή τοΰ 'Ελληνισμού εξέγερση. ’Έτσι αποφάσισαν νά έξοντώσουν βίαια τον 
Ελληνισμό. Καί προετοίμασαν τό κίνημα από τά 1903 —1906.

Ό Ελληνισμός όμως πάλαιψε, άγωνίσθηκε καί κρατήθηκε έως δτου 
στά 1906 μέ τή βία έξωντώθηκε καί διώχτηκε1 2 3 4), άφοΰ τού πήραν τις μητρο- 
πόλεις του μέ κάθε μέσο άρπαχτικό, τού πήραν τά σχολεία κι’ δλα τά αμέ
τρητα ευαγή του ιδρύματα, πού χωρίς αυτά ή ζωή του ήταν αδύνατη. Κι’ 
αυτά δλα παρά τά άρθρα τοΰ ’Οργανικού Νόμου τής Ηγεμονίας 335, 336, 
343,1347, 359, πού εξασφάλιζαν τήν κοινοτική καί θρησκευτική διοργάνωση, 
την πνευματική καί θρησκευτική έλευθερία καί τήν κτηματική ασυδοσία 5).

Ή  διαρπαγή αυτή καί καταστροφή έγινε μπροστά στά μάτια καί τήν 
ανοχή τών Μεγάλων Δυνάμεων *), πού υπέγραψαν καί κατάρτισαν τον ’Ορ
γανικό Νόμο τής Αυτόνομης Ηγεμονίας τής ’Ανατολικής Ρουμελίας. Ή  
Ελλάδα ανίσχυρη, μή έχοντας γειτονία μέ τό έθνος καί τό κράτος αυτό, πού 
ανοσιουργούσε, τίποτε άλλο δέν ήμπόρεσε νά προσφέρη γιά τήν άμυνα τοΰ 
Ελληνισμού τής ’Ανατολικής Ρουμελίας έκτος από τήν περίθαλψη τών διωγ
μένων παιδιών της καί τήν αποκατάστασή τους μέ τά πενιχρά μέσα της ανά
μεσα στά δρια τής χώρας μας.

II. Βουργατρ&σμ.ο£,—Οΐ διωγμοί καί οί καταπιέσεις τών Βουρ- 
γάρων είχαν αρχίσει, δπως είπαμε, αμέσως από τον καιρό πού λευθερώθηκε

1) Βλ. Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ' σ. 65—67.
2) Βλ. Δ. Βογαζλή. 'Υπόμνημα πρός τήν Ύ ποεπ ιτρ . Μεταναστ. Σόψια 1929. 

I/H llenism e de la  B u lgarie  du Sud. Ύ π . Έξ. δακτυλογραφημένον άντίγραψον.
3) Πρβλ. Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. I σ. 53 Δ. Βογαζλή, Έ λλ. Θρησκ. Κοιν. 

Άν. Ρουμ. Βλ. καί σ. 23 κέξ. Διατάξεις ’ Οργανικού Νόμου Ά ν , Ρουμελίας.
4) Βλ. άνέκδ. ίστορ. Φιλ)λεως Μ. Άποστολίδου κεφ.: Τά α ίτια  καί ή ιστο

ρία τής τελείας έξοντώσεως τοΰ ‘Ελληνικού στοιχείου έν Βορ. Θράκη καί έν τφ  
Βουλγαρικφ Κράτει. Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ'



34- ίίολυδ. Παπαχριστοδούλου

ή Ά ν. Ρουμελία, μέ την παραβίαση των άρθρων τοΰ 'Οργανικού Νόμου, 
πού προστάτευε τις μειονότητες. Και πρώτα οΐ "Ελληνες δέ γίνονταν δεχτοί 
σέ δημόσιες υπηρεσίες παρά τις διαμαρτυρίες τους. Ή  εκπαίδευση καί γλώσσα 
τους καταδιώκονταν καί τά σχολεία εΰρισκαν χίλια εμπόδια στην κανονική 
τους λειτουργία ‘), οί εκκλησίες καί οί κοινοτικές περιουσίες και τά μοναστή
ρια αρπάζονταν καί κάθε αντίδραση σχεδιάζονταν και εφαρμόζονταν από τό 
επίσημο κράτος, για νά παρεμποδιστή ή ομαλή καί ή ειρηνική διαβίωση τών 
Ελλήνων. Καί δλα αυτά παρά τά ρητά άρθρα τοΰ "Οργανικού Νόμου, τής 
Ά ν. Ρουμελίας, πού προαναφέραμε, ώς τό σημείο νάποκρούεται από τούς 
Βουογάρους καί ή στρατολογία τών Ελλήνων καί Τούρκων. Τις παραβιά
σεις αυτές επισημοποίησε καί ό Wilson άντ)χης απεσταλμένος τής Αγγλικής 
Πρεσβείας Κων)πόλεως, μεταβαίνοντας καί εξακριβώνοντας τήν εφαρμογή 
τού ’Οργανικού Νόμου επιτόπια.

Ά ν  καί συμπαθούσε τούς Βουργάρους άπείρως, όμως έξέθηκε τά 
πράγματα έτσι πού αποτελούν τή λαμπρότερη επιβεβαίωση γιά δσα οί "Έλ
ληνες κατήγγειλαν στις Μ. Δυνάμεις 3) Ό W. Wilson λέγει επί λέξει : «Οί 
Βούργαρο ι  μ ε τ α χ ε ι ρ ί σ τ η κ α ν  την ‘Ελλην ική μ ε ι ο ψ η φ ί α  με τόση τ ραχύ 
τητα κα ι  ε λ λ ε ιψη  γεννα ιοφροσννης ,  ώστε δέ μ πορ ε ί  κάνεις παρά  νά έ κ 
φραση τη λ ύπ η  τον γ ι αν τό . . .  Τό κνρ ιώτερο  ε ί ν α ι  οί παμβονργαρ ικε ς  
ι δέες , πού  τις α ν τ ιπ ο λ ι τ ε ύ ο ν τα ι  οί  "Ελληνες λέγοντας ο ι ι  άπό την π ρ α γ 
μ α τ ο π ο ί η σ η  τών ι δ εών  αυτών  έξαρτάτα ι  ή πολ ί τ ι κη  τους ύ π α ρ ξ η  στην  
Άν. Ρ ο υμ ε λ ί α » .

’Έπρεπε ό Ελληνισμός νά λείψη καί νά σβύση, δλα νά εκβουργαρι- 
σθούν, καί νά σβύσουν προ παντός τά ιστορικά τεκμήρια καί μνημεία καί 
κάθε άλλο αρχαιολογικό εύρημα, πού διαλαλούσε τήν Ελληνικότητα τής χώ
ρας. Ριαύτό γράφηκαν καί ειπώθηκαν ιστορικές ανακρίβειες γελοίες γιά τήν 
προΰπαρξη τού Βουργαρικού ’Έθνους καί τά δήθεν μνημεία του. Χωρίς εν
τροπή οΐ Βούργαροι επιστήμονες ύπερήσπιζαν θεωρίες γιά τήν καταγωγή 
δλων μέσα στή χώρα άπό τούς Βουργάρους. "Όλα ήταν Βουργάρικα καί γ ι’ 
απόδειξη τής θεωρίας αυτής παρουσίαζαν αποδείξεις καί τεκμήρια Ελληνικά 
δήλ. Ελληνικές καί Ρωμαϊκές επιγραφές χιλιάδες, αρχαία Ελληνικά μνημεία, 
νομίσματα Ελληνικά, τάφους, αγάλματα Ελληνικά καί κάθε άλλο παρόμοιο. 
Τά Βυζαντινά μνημεία τής χώρας τά μοναστήρια ’), οΐ εκκλησίες, τά θαυ
μαστά τέμπλα τών εκκλησιών, οί άμβωνες καί οΐ εικόνες καί κάθε είδος τέ- 1 2

1) Ποβλ. Νομ.Έκπαιδ. Ζήφκωφ Ύ π .Έ θ ν . Παιδ. επί Σταμπουλώφ 1891 αρθ·. 
]0 πού άτόνησε μόνο μέ τήν επέμβαση τών Μ. Δυνάμεων καί τήν εξέγερση τοΰ 
Ελληνισμού, καί Ά ρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Η', σ. 16 επιστολές δημάρχου Άγχιάλου 
Πολυδώρου Καρίπη.

2) Βλ. Φωτ. Ειρηνουπόλεω: Βουργαρικαί ένέργειαι κλ. 1919 σ. 107 καί έξης.
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χνης ήτανε κατ’ αυτούς Βουργαρικά, άλλα διεφθαρμένα μέ την Ελληνική 
πανουργία και δολιότητα ι).

Άλλα μέ τέτοια επιχειρήματα δ Ελληνισμός δεν έσβηνε. Τό πολύ 
μαύτά παράσερναν τούς ξένους, γιατί δημοσίευαν τά δημοσιεύματα τους— 
πολύ σπουδαίο — σε ξένες γλώσσες. “Επρεπε λοιπόν να χτυπηθή ή ρίζα τοΰ 
Ελληνισμού κέτσι καθιερώθηκαν άλλα μέσα για την εξόντωση κιέξαφάνιση 
τών Ελλήνων. Μάλιστα τώρα άνέλαβε τό επίσημο κράτος να πραγματο- 
ποιήση τό έργο αύτό. ’Έτσι είδαν τό φώς νόμοι καταδυναστικοί, διατάξεις 
ανελεύθερες, αποκλεισμός των Ελλήνων από τό δημόσιο βίο και πιέσεις 
ακατονόμαστες για την Ελληνική φυλή. Κέφαρμόσθηκαν τά καταθληπτικά 
αύτά μέσα μαζί μέ τό οπλο καί τής άλλες απειλές. Α ντί όμως νά διαρρέει 
εκφοβισμένος δ Ελληνισμός—κι’ αύτό βέβαια γινότανε μά λίγο-λίγο—αγω
νιζότανε νά σταθή καί νά μείνη στήν πατρική του γή καί προαιώνια πα
τρίδα του.'Η « ’Εκκλησ ιαστ ική Ά λή&εια» τοΰ Οΐκ. Πατριαρχείου 1906, 26 
Αύγούστου μέ τον τίτλο «Ευγλωττ ία  άονϋ'μών» δημοσίεψε κατάλογο τής 
Κοιν. περιουσίας πού άρπαξαν οΐ Βούργαροι μέ τό πραξικόπημα : «Ναοί 113, 
μητροπόλεις δ, ιερείς 145, μοναί 12, ιερομόναχοι 14, σχολαί 66, διδάσκον
τες άμφοτέρων των φύλων 186, μαθηταί καί μαθήτριαι 7.744. Οί καθ’ αύτό 
“Ελληνες έν τοΐς εννέα νομοΐς τής όλης Βουλγαρίας 81.923, εν τή κυρίως 
Βουργαρία 4, καί δ εν Άνατολ. Ρωμυλία. Οΐ έκβιαστικώς έκβουλγαοισθέν- 
τες 23.375. Οΐ σποραδικώς ευρισκόμενοι έν τοΐς λοιποΐς νομοΐς ήτοι μή άπο- 
τελοΰντες κοινότητας 4—5 χιλ. Έκ τούτων 9.000 "Ελληνες υπήκοοι καί εκα
τοντάδες τινές Τούρκοι υπήκοοι καί ξένοι».

Στά 1906 μέ τό φοβερό πραξικόπημα συνετελέσθηκε ο,τι ώνειρεύτη- 
καν, καλλιέργησαν καί έπεδίωξαν οΐ Βούργαροι. Ή  συνθήκη τέλος τής άν- 
ταλαγής σφράγισε σάν πλάκα τάφου τό κακό πού έγινε καί δ Ελληνισμός 
τής Βορείου Θράκης απόδημος πλιά, αλλού συγχωνεύτηκε στήν Ελλάδα μέ 
τούς ντόπιους κιαλλού παραμένει άσυγχώνευτος σέ ιδιαίτερους συνοικισμούς 
καί κωμοπόλεις καί πόλεις, δπως ή Ν. Άγχίαλος, ή Ν. Φιλιππούπολη κλπ. 
καλλιεργώντας την αθεράπευτη λαχτάρα τού γυρισμού στή μάννα γή του.

III. Ο  νεν>ΐΑατςκά κ α ί κο&νοτζ,κά ί,ορύμ ,α τα . Τά πνευματικά 
καί κοινοτικά ιδρύματα τού Ελληνισμού τής Άν. Ρουμελίας ήταν πάμπολλα. 
Κάθε πολιτεία καί χωριό, δπου ανθούσε τό Ελληνικό στοιχείο, μπορούσε 
νά επίδειξη πρωταρχικά τά σχολεία του καί τις εκκλησίες ’)· Υπήρχαν κατ’ * 1

1) Λεπτομέρειες πολλές τής δισρπαγής των εκκλησιών, σχολείων, κλπ. στις 
16 Ιουλίου 1906 βρίσκει κανείς στό υπόμνημα ό. Βογαζλή στήν υποεπιτροπή Έλ- 
ληνοβουλγ. μεταναστεύσεως τής Σόφιας : L ’ Hellenisme de la Bulgarie du Sad
(avant Rumelie — Orientale et plus specialement de Philippopoli Sophia 19 29 

Chap, huitiemc pag. So—S9 ) χειρόγρ. δακτυλογραφ, στό ’Αρχείο Ύ π . ’Εξωτερικών.
1) Πατριαρχικόν ‘Υπόμνημα στήν Υ ψηλή  Πύλη 1906 άριΟ·. πρωτ. 17)13)23
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επίσημη στατιστική τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου 86 κοινότητες, πού εί
χαν τά νοσοκομεία τους, τις λέσχες, τά πτωχοκομεΐα και τούς συλλόγους και 
τά συσσίτια καί τά σωματεία, όπως προείπαμε. ^Ολα αυτά τά πνευματικά 
καί κοινοτικά ιδρύματα αποτελούσαν τά περιφανή τεκμήρια τής πνευματικής 
καί κοινωνικής ακμής καί υπεροχής τής Ελληνικής φυλής σέ πόλεις, όπως ή 
Φιλιππούπολις, ή Στενίμαχος, τό Τατάρ-Παζαρτζίκ, ή Βάρνα, ή Άγχίαλος, 
ή Σωζούπολις, ή Μεσημβρία, τό Καβακ/ή καί τόσες άλλες κοινότητες πού 
γεννούσαν την αντιζηλία '). Μονάχα ή Φιλιππούπολις αριθμούσε εφτά εκ
κλησίες, γυμνάσια άρρένων καί θηλέων, διδασκαλεία, αστικές σχολές καί νη
πιαγωγεία, συλλόγους καί σωματεία, πού καλλιεργούσαν την καλλιτεχνική καί 
πνευματική άναγέννηση τού Ελληνισμού. Γιαύτό καί θεωρούνταν ή ακρό
πολη τού βορειοθρακικοϋ Ελληνισμού.

Ό Μυρτ. Άποστολίδης λέγει γιά τήν κοινοτική περιουσία Φιλ)πόλεως 
τά εξής : «Ή  κατά τό ανθελληνικόν κίνημα τοϋ 1906 άρπαγεΐσα καί κατα- 
ληφθεΐσα περιουσία τής Ελληνικής κοινότητος Φιλ)πόλεως κατά τήν υπό 
τοϋ “Ελληνος αντιπροσώπου Ήρ. Λιαμαντοπούλου ύποβληθεϊσαν τή προς έκ- 
καθάρισιν των κοινοτικών περιουσιών Έλληνοβουλγαρική επί τής Ανταλλα
γής τών αλλοφύλων πληθυσμών επιτροπεία αϊτησιν τώ 1927 ήτο κατ’ αξίαν 
εις χρυσά φράγκα ή εξής :

<1) 'Ιε ρο ί  ν α ο ί . α) Ό τής άγιας Μαρίνης έκ 3.237 τ. μ. μετά τού 
περιβόλου του, εν ω εύρίσκετο τό μητροπολιτικόν μέγαρον ’) καί τό ομώνυ
μον νηπιαγωγεΐον αξίας 750.000, β) ό τής αγίας Παρασκευής 5.500 τ. μ. 
μετά τοϋ περιβόλου του αξίας 250.000, γ) δ τοϋ αγίου Κωνσταντίνου καί 
Ελένης 1.530 τ. μ. μετά τοϋ περιβόλου του αίίας 125.000, δ) ό τοϋ αγίου 
Δημητρίου 1.700 τ. μ. μετά τού περιβόλου του αξίας 150.000 καί 6 τού 
αγίου Χαραλάμπους 1.050 τ. μ. μετά τού περιβόλου του αξίας 70.000, ήτοι 
εν όλω αξίας 1.345.000 φράγκα χρυσά.

«II) Σχολε ία ,  α) Ή  Μαράσλειος σχολή 4.000 τ. μ. μετά τοϋ περιβό
λου της αξίας 300.000, β) τό γυμνάσιον τών θηλέων (πρώην Ελληνική Κεν
τρική Σχολή) 765 τ. μ. μετά τοϋ περιβόλου της αξίας 100 000, γ) τό Ζαρί- 
φειον οίκοτροφεΐον τών θηλέων (πρώην Παράεναγωγεΐον Σαρή - Σταύρου) 
675 τ. μ. μετά τοϋ περιβόλου του αξίας 65.000, δ) ή πρώην δημοτική σχολή 
τής αγίας Παρασκευής, εν ή τό συσσίτιον τής Κοινότητος καί ό σύλλογος Όρ- 
φεύς, 1.206 τ. μ. μετά τού περιβόλου του αξίας 50.000, ε) τό νηπιαγωγεΐον 
τοϋ αγίου Κωνσταντίνου (Ευρυδίκης) αξίας 10.000 καί ζ) τό νηπιαγωγεΐον 1

VIII Πατριαρχικά Αρχεία Κωνσταντινουπόλεως καί «Εκκλησιαστική Α λή θε ια » .
1) Βλ. ’Εφημερίδα Φιλιππούπολις ετος 1903 Ίουν. άριθ. -4, Ε λληνικά  σχο

λεία τής Ά να τ . Ρωμυλίας.
2) Τό Μητροπολιτικό μέγαρο Φιλ)πόλεως χτίσ&ηκε ατά 1890, στον καιρό 

τοϋ μητροπ. Ιωακείμ  Εΰθυβούλη μέ τή συνδρομή τών Ε λλήνων,
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τής αγίας Μαρίνης αξίας 45.000,.ήτοι εν δλω αξίας 570.000 χρ. φράγκα.
«III) Προσοδοφόρα χτήματα ,  α) Εργαστήρια, μαγαζεΐα, δωμάτια 

κλπ. άριθ. .35 */2» β) οΐκίαι, εν αΐς και μία τού αγαθοεργού συλλόγου Ευρυ
δίκη χαταληφθεΐσα κατόπιν μετά τό 1913 άρ. 11, γ) οικόπεδα 32, δ) στάβλος 
μετά δωματίου, ε) φούρνος κα'ι 5 ’/* χανίου (Γκαβάς-χάν), πάντα εν δλω 
αξίας 726 000 χρ. φρ., ήτοι ή έν τη πόλει καταληφθεϊσα περιουσία άνήρχετο 
εις 2.641.000 φρ.-,χρ. (’Ίδε και εφημ. Μπορμπά Φιλ)πόλεως 16 Άπρ. 1793 
έτος 1929. Αΐ Έλληνικαι έκκλησίαι και τά σχολικά κτίρια εν Φιλ)πόλει).

«Προς δέ κατελήφθησαν κατά τον Ιούλιον και Αύγουστον τού αύτ-ού 
έτους αί έξης έπΐ τής Ροδόπης μονά! άνήκουσαι εις την Ελληνικήν μητρό- 
πολιν (κοινότητα) Φιλιππουπόλεως. α) Ή  των αγίων Αναργύρων Κουκλένης 
μετά 1.085 δεκαριών αμπέλων, 315 δεκαριών χωραφίων, 4 ‘/ 3 δεκαριών λα
χανόκηπων, 55 δεκαριών βοσκής καί 2 δασών μεγάλης έκτάσεως, β) τού αγίου

Κηρύκου ά'νω Βοδενών μετά 60 δεκαριών αμπέλων, 350 δεκαριών χωραφίων, 
5 δεκαριών λαχανόκηπων κα! 1 δάσους και γ) ή τού αγίου Γεωργίου Μ π ε
λαστίσης μετά 528 δεκαριών αμπέλων, 142 δεκαριών χωραφίων, 2 ύρομύλων 
κα! 250 δεκαριών βοσκής. Τούτων ή αξία ύπερέβαινε τό 1 και ήμισυ έκα- 
τομμύριον χρυσά φράγκα.

«Προ τού 1906 κατελήφθησαν προς τοΐς ανωτέρω και α) ό ναός τής 
αγίας Κυριακής μετά τής περιουσίας του, β) τό παλαιόν μέγα νεκροταφεΐον 
τής αγίας Παρασκευής, έν ω άνηγέρθη ή νέα Βουλγαρική εκκλησία τής αγίας 
Παρασκευής (σφετά Πέτκα), γ) οίκόπεδον έξ 900 τ. μ., έν ώ έκειτο έπι τουρ
κοκρατίας τό νοσοκομεϊον τής κοινότητος (σπιτάλια) και δ) τό οίκόπεδον τής 
κατεδαφισθείσης έκκλησίας των Ταξιαρχών.

«Διεσώθησαν από τής καταλήψεως τό έπ! τού λόφου τών Σχοινοβα
τών μέγαρο τού Ζαριφείου οικοτροφείου τών άρρένων (πρώην Σαρή-Σταύ- 
ρου) ή πρώην έν Μαρασίψ οικία τού ίερέως Δημητρίου Χρήστου και τή
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πρώην οίκόπεδον της 'Ελένης Γεωργ. Γκεμισγκερδάνη παρά τη έκκλησίςι τοΰ 
αγίου Κωνσταντίνου, διότι οΐ τίτλοι τής ιδιοκτησίας των ήσαν έκδεδομένοι 
εΐκονικώς επ’ όνόματι τοΰ προέδρου τής έφοροδημογεροντίας Σωτ. Άντω- 
νιάδου, ίατροϋ κατ’ αντέγραφαν αυτού προς την Κοινότητα από 12 Μαρτίου 
1914 (πάντως κατ’ άνανέωσιν) μαρτυροΰντος τοΰ Γεωργίου Κΰρου, δικηγό
ρου. Τό μέγαρον, όπερ μετά την παΰσιν τής λειτουργίας των κοινοτικών σχο
λείων έχρησίμευσεν ώς επαγγελματική σχολή τοΰ εν τή πόλει εμπορικού επι
μελητηρίου αντί ετησίου ενοικίου 1340 λεβίων χρ. διατιθεμένου μετά τήν 
άφαίρεσιν των εξόδων τής συντηρήσεως τοΰ κτιρίου εις τήν περίθαλψιν τοΰ 
έναπομείναντος Ελληνικού κλήρου μέχρι τής έκ τής χώρας έκδιώξεώς του, 
επωλήθη υπό τοΰ πληρεξουσίου αντιπροσώπου τοΰ είκονικοΰ ιδιοκτήτου 
δικηγόρου Γ. Κΰρου εις τον Πέτρον Πρατάνωφ, ώς δηλοΐ ή από 1δ '"Ιου
νίου 191 δ συμβολαιογραφική πράξις (ιδέ Μ- Αποστολίδου « Ιερά τής Φιλ)- 
πόλεως μητρόπολις κλπ. Άρχ. Θρακ. τόμ. ΣΤ', έγγρ. δ3 σελ. 1 Οδ—108). 
Ώσοιπως διεσώθη και ή έκ δυσμών παρακείμενη τω αΰλογΰρφ τής εκκλη
σίας τής αγίας Μαρίνης οικία, πρώην Κυρζίκογλου, άγορασθεϊσα δυο έτη 
προ τής καταλΰσεως τής κοινότητας επ' όνόματι τοΰ τότε ’Αλεξάνδρου Αίπο- 
βατς. ’Επωλήθη καί αΰτη και τό χρήμα διετέθη, ώς λέγεται ώσαΰτως προς 
περίθαλψιν *)».

’Από τή μελέτη για τά μοναστήρι^ τοΰ Λ. Βογαζλή, πού δημοσιεύε
ται στο ΙΒ' τόμ. τοΰ ’Αρχείου Θρ. Θησ., αποσπούμε τά εξής διαφωτιστικά:

α) «Ό  Ελληνισμός από τούς προϊστορικούς καί πολύ περισσότερο 
από τούς ιστορικούς χρόνους είχε διεισδύσει στή Θράκη καί στή Μοισία 
παίρνοντας δύο διάφορες κατευθύνσεις : Τήν ακρογιαλιά τής Μαύρης Θά
λασσας καί τον “Εβρο ποταμό από τίς εκβολές του ώς τις πηγές του πάνω 
στή Ροδόπη. Με τον χριστιανισμό, τό Ελληνορωμαϊκό ανατολικό κράτος για 
λόγους στρατηγικούς, συγκοινωνιακούς κι’ εμπορικούς, καί τότε ακόμα, όταν 
οι Σλάβοι καί κατόπιν απ’ αυτούς οΐ Βούργαροι πλημμύρισαν στήν ύπαιθρο 
χώρα, καί τότε ακόμα καί στις πιο κρίσιμες στιγμές πού πέρασε τό Βυζαντινό 
κράτος, φρόντιζε τό τελευταίο πάντοτε νά εποικίζει τά κάστρα μέλληνικούς 
ή έστω μέ ξένους, άλλ ορθόδοξους καί φιλικούς πληθυσμούς. Οι πληθυσμοί 
αυτοί γρήγορα αφομοιώνονταν μέ τούς “Ελληνες χάριν στήν ανωτερότητα 
τοΰ πολιτισμοΰ τους.

«Τέτοιες Ελληνικές ή Θρακοελληνικές αποικίες στις ό'χθες τοΰ “Εβρου 
είναι : Κεδρυσσός ή Εύμολπιάς (Φιλιππούπολις) ή Βισσαπάρα (Τατάρ-Πα- 
ζαρτζίκ), ή Ίστεομάχη (Στενίμαχος). Στήν άλλη διακλάδωση ή Πεντάπολη 
μέ κεντρική πόλη τήν Άγχίαλο. Στούς κλασσικούς Ελληνικούς, Έλληνιοτι- 1

1) Ά ρχ . Θρακ. Θησ. τόμ. Δ' Μ. ‘Αποστολίδου : Τά εσνάφια ή ροιφέτια 
ένj Φιλιππουπόλει.
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κούς και Ρωμαϊκούς χρόνους ό Ελληνισμός απλώνεται στη Θράκη, τη Μοι- 
σιά καί σ’ ολόκληρη τη χερσόνησο τοΰ Αίμου μά οί κυρίες άρτηρίες,  στην 
ανατολική της πλευρά, μένουν οι ίδιες : ό “Εβρος και τά παράλια τής Μαύ- 
οης θάλασσας. Στον Δ' αιώνα τής εμφάνισης των Σλάβων και τον έβδομο τής 
εμφάνισης των Βουργάρων, πού εγκαταστάθηκαν στη Μοισία και ταμπου- 
ρώθηκαν άνάιιεσα Μοισίας και Αίμου, ή Ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατο
ρία, γιά να φράζει τό δρόμο προς τήν Πόλη και τή Θεσσαλονίκη, «είτε διά 
ϊηράς είτε διά θαλάσσης» έδώ πάλι στον “Εβρο και τή Μαύρη θάλασσα 
ανανεώνει τά φρούριά της, μιά άλυσσίδα από οχυρά, από τό Διδυμότειχο, 
τήν Πλοτινοΰπολη, Πλαουδίνη, Μήδεια, Σωζοΰπολη, Μεσημβρία βορειότερα 
πού αγέρωχα συγκράτησαν τόσες φορές τά κύματα των βαρβάρων. ‘Η ύπαι

θρος χώρα στόΙμεταζύ^πλημμύρισε άπό|τούς Σλαβοβουργάρους, πού άπετέ- 
λεσαν ενα έθνος μέ γλιϋσσα Σλαβική και στρατιωτική οργάνωση βουργαρική. 
Μά κα'υπάλι τό ρεύμα τοΰ "Εβρου και τά Μαυροθαλασσίτικα ακρογιάλια 
έμειναν Ελληνικά όπως και τά κυριώτερα κάστρα τής Ροδόπης. Τούτη τήν 
πιστοποίηση γιά τό δίχαλο πού σχημάτιζε ό Ελληνισμός στήν Βόρειο Θράκη 
και Μοισία τήν προσεπικυρώνει και ό Κ. jirecek καθηγητής στήν Πράγα 
και τής Βουργαρικής 'Ιστορίας συγγραφέας ').

β) «Έκεΐ όπου έπεκράτησαν οί Βυζαντινοί “Ελληνες, χτίσθηκαν κοντά 
στά οχυρά τους καί τά Ελληνικά μοναστήρια, πού έμειναν τέτοια όλον τον 
μεσαίωνα, επί Τουρκοκρατίας καί ύστερώτερα ώς τά 1906. Τό μοναστήρι 
τής Θεοτόκου τό Βάτσκοβο, είναι αλήθεια, ότι δεν χτίσθηκε από “Ελληνες

l)_Dr. C. J irecek . B u lgarskata D arjava.
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άλλ’ από Γεωργιανού; '), έν τούτοι; από to 1600 ζαναχτίσθηκε από 'Έλλη
νες κεγινε Ελληνικό και Σταυροπηγιακό.

γ) «Στα 1906 οΐ Βούργαροι μέ βίαια μέσα μας πήραν τά μοναστή
ρια. Μας πήραν επίσης όλες τις εκκλησίες, σχολεία, φιλανθρωπικά καταστή
ματα καί προσοδοφόρα χτήματα κέτσι de facto διέλυσαν τις 80 ελληνικές καί 
θρησκευτικές μας κοινότητες στη βόρεια και νότια Βουργαρία. Οί ίδιες κοα· ό- 
τητες διελΰθηκαν de jure στά 1930. όπόταν ήΈλληνοβσυργαρική τής Μετανα- 
στεύσεως Επιτροπή βασισμένη στην απόφαση τοϋ δι.εΰ'νοϋς Δίχαστηρίον  
τής Χάγης, έφτασε στο συμπέρασμα, ότι μια πού διαλύθηκαν de facto 
έπρεπε καί de jure να θεωρηθούν ότι διαλύθηκαν τόσο οί Ελληνικές κοι- 
νότητητες στη Βουργαρία, ό'σο καί οί Βουργαρικές στη Θράκη καί τή Μα
κεδονία 1 2 3). Οί Βούργαροι είχαν σαύτές τις δυο χώρες 299 θρησκευτικές Κοι
νότητες . Επειδή όμως οί δικές τους ήταν φτωχές αγροτικές ενώ οί δικές 
μας αστικές καί πλούσιες, κατόπιν από συμψηφισμό, ή Βουργαρική Κυβέρ
νηση πλήρωσε στην Ελληνική μια αποζημίωση από ένα δισεκατομμύριο πε
ρίπου δραχμές χρυσές.

«Έδώ πρέπει να σηιιειοόσουμε ότι οί Βούργαροι είχαν καί έχουν 140 
μοναστήρια στη χώρα τους, ενώ τά δικά μας ήταν 10—11. Στο μητροπο
λίτη Φιλιππουπόλεως έιιειναν μετά τό σχίσμα (φίρμάνι 11 Μαρτίου 1286 
(1870) Ζιλχιτζέ) οκτώ (8) μοναστήρια τής βορεινής πλευράς τής Ροδόπης : 
τής Μολδάβας, τής Χαραιινής, τής Κρίτσιμας τής Παναγίας, τής Περούστι- 
τσας, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τής Πετριτσιονιτίσσης ή τοϋ Βατσκό- 
βου, τοϋ 'Αγίου Κηρύκου, τής 'Αγίας Παρασκευής (Βοδενά), τών 'Αγίων 
’Αναργύρων (Κούκλαινα) καί τέλος τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Μπελάστιτσα Φι- 
λιππουπόλεως 3). Μέ τό φίρμάνι τοϋ 1879 μόνον τά τέσσαρα αναγνωρίστη
καν κεπεδικάστηκαν στον 'Έλληνα μητροπολίτη. Μέ τό ίδιο φίρμάνι είχαμε 
στη Μαύρη Θάλασσα 4 άλλα : Τοϋ αγίου Κωνσταντίνου καί τοϋ αγίου Δη- 
μητρίου (στή Βάρνα), τής αγίας 'Αναστασίας (στον Πύργο) καί τοϋ αγίου 
Γεωργίου (στην Άγχίαλο) Στις νέες χώρες πού πήραν οί Βούργαροι, είχαμε

1) Luis Petit, Typikon de xnonastere de Perrasos (Bascovo) en Bulga-
rie. Βλ. καί Αρχείο Θράκη; τόμ' Θ' Β. Παπαδοπούλου : Τά δίκαια τοϋ έν Βορ.
Θράκη ‘Ελληνισμού.

2) Υπόμνημα στην Ύ ψ . Πύλη τοϋ Πατριάρχη Ιωακείμ  μέ άριθ. πρωτ. 
17 13)26 ’Ιουλίου 1906 πιστοποιεί δτι ό Ελληνισμός έφτανε τις 100 χιλ. στή Βό
ρειο Θράκη, μέ εκκλησίες 177, μοναστήρια 8 , σχολεία 6 6 , χωρίς τά νηπιαγωγεία, 
δασκάλους, καθηγητές καί δασκάλισσες 136, καί μαθητές 7.789 Ε ίναι ή μόνη αν
τικειμενική καί αληθινή στατιστική. Ή  Βουργάρικη στατιστική τού; υποβιβάζει σέ 
60 χιλιάδες. Γ ιατί τούς αγράμματους Έλληνες καί τούς Γκαγκαούζηδες τής Βάρνας 
τούς σημειώνει γιά Βουργάρους. (Βλ. καί ’Αρχείο Θράκης τ. Θ' : Τά δίκαια τοΰ 
έν Βορείορ Θράκη 'Ελληνισμού, Β. Παπαδοπούλου).

3) Βλ. Άρχεϊον Θράκης τ. Β' σ. 29.
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'  Ροανού (Μελένικο), τής Λαμποΰς (στο Μουσταφά Πασά) καί τής Απορία ο̂υ 1 , >
7ωοΛόχου Πηγής (Νευροκοπι).

^ >(_\[εια τό ανθελληνικό κίνημα δ Ελληνισμός έχασε σέ έκταση αλλά 
, ,  βΓίΟος στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος. Ή  Φιλί)^ολη, «ή άκρο-

- ' Γ' /νινισιιοϋ στή Βοοειοθράκη» έπεσε, άλλ’ οΐ Βορειοθράκες πύ- 
,ουνανωιιενη φαλαγγα του Ελληνισμού στην Ελληνοκρατουμενη

■  ν ΐ ΐ ) σ ^ ^  - , τ τ  (V-I4 4 Λ X / 5 X C X  Τ  X —άκη /hi Μακεδονία. Η Ελλάς στα μέρη αυτα οεν είναι πια «σώμα χω- 
δυλική στήλη» ').
ι «Ό Βουργαρισμός καί ή βουργαρική ύπόθεσις έχασαν πολλά. Ξερ

ρις d.tov 
ε)

(ζωοαν έναν πληθυσμό εκατό χιλιάδων, νομοταγή, πολιτισμένο και ΐικανό να

μίταδώσει τον ηθικό καί υλικό του πολιτισμό στο περιβάλλο του.'Ως εθνική 
U«u ψηφία δεν μπορούσε νά βλάψει μία εθνότητα από 7—S εκατομμ. ψυ
χές.“Αλλως τε οί Βορειοθράκες "Ελληνες δεν ήταν ποτέ ί ορεόεντιστές.  Κατά 
OeineQo λόγο τό χάσμα μεταξύ Ελλήνων καί Βουργάρων. δυο γειτονικών 
λαών πού είναι υποχρεωμένοι ως εκ τής γεωγραφικής των θέσεως νά ζήσουν 
σάν καλοί γείτονες, αντί νά κλείσει άνοιξε πλατύτερο. Οΐ Βούργαροι έχασαν 
την κοινή Ευρωπαϊκή γνώμη καί τήν ιδέα πού είχε σχηματισθή γΰρω στά 
■ΌΟ δτι ή Βουργαρία είναι τό πιο ευνομούμενο κράτος τής Βαλκανικής 3).

Π Λόγια τοϋ ’ Ελ. Βενιζέλου στή Βουλή.
-) Είναι γνωστό πώς οί αύτοκράτορες Γερμανίας, Αυστρίας καί Ρωσίας εϊ· 

χα> ιποφασίσει τήν οργάνωση τής Χωροφυλακή; στή Μακεδονία νάναθέσουν στή 
Βοιργαρική Κυβέρνηση καί πώς άνετράπη ή απόφαση στά 1906.
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Έναντι 82 'Ελληνικών θρησκευτικών κοινοτήτων στη Βουργαρία ‘) έγιναν 
αίτιοι νά σβήσουν 299 Βουογαοικές θρησκευτικές κοινότητες στη Θράκη και 
στη Μακεδονία με 70 χ,ιλ. κατοίκους. Και τέλος με την πράξη αυτή τόνωσαν 
τό σχίσμα 1 2 3 4) κα'ι πύκνωσαν την κατηγορία τών πατριαρχικών Βουργάρων 
πού τούς λένε γραικομανεΐς. Οί άνθρωποι αυτοί μιλούν τά Βουργαρομακε- 
δονικά, άλλ’ ή ψυχή τους είναι Ελληνική και στον Μακεδονικόν αγώνα ό'χι 
μονάχα μέ τάνταρτικά τους σώιιατα συνεργάσθηκαν καί τάχθηκαν ευθύς εξ 
άρχής στο πλευρό μας, μά καί τη μεγαλύτερη φθορά στούς Βυυργάρους κο
μιτατζήδες αυτοί τούς την έφεραν».

Οΐ πανσλαυϊστές πού τούς αύτονόμησαν τη Βόρειο Θράκη εις βάρος 
τοΰ Ελληνισμού, τώρα έπεδίωξαν και την διείσδυσή τους άνάμεσά του ’). 
Καί σκόρπισαν Βουλγάρους χωρικούς ακάθεκτοι στις πόλεις από τά 1859 
από τά περίχωρα καί πύκνωσαν τις Βουλγαρικές φάλαγγες ανάμεσα στον 
Ελληνικό πληθυσμό. ’Απέσπασαν από τά Ισνάφια (συντεχνίες) τούς Βουρ- 
γάρους έπαγγελματίες καί ίδρυσαν ιδιαίτερα ρουφέτια, πράγμα πού εξαδυ
νάτισε τούς πανίσχυρους οργανισμούς τών συντεχνιών από πολλούς αιώνες*), 
καί καλλιέργησαν τό μίσος, τη φθορά καί τη διαμάχη ανάμεσα στούς έπαγ- 
γελματίες, για νά δυσχεράνουν τήν ειρηνική συμβίωση τού Ελληνισμού 
μαζύ τους 5 6). ’Απέκλεισαν τούς 'Έλληνες από κάθε δημόσιο υπούργημα καί 
υπαλληλικό, τούς φορολόγησαν ολως παράνομα καί άδικα καί τούς παρεμπό
δισαν νά μετέχουν στις εκλογές δ). Καί όμως οι δήμαρχοι καί νομάρχες επί 
τής αυτονομίας ήταν υποχρεωμένοι από τό ιδιαίτερο άρθρο (22) τού ’Οργα
νικού Νόμου νά συντάσσουν έγγραφα Ελληνικά καί Ελληνικά νά τά υπο
γράφουν όταν απευθύνονταν προς “Ελληνες 7). Τέτοια δύο έγγραφα τού δή

1) Λεπτομέρειες πολλές τής διαρπαγής τών εκκλησιών, σχολείων κλπ. στις 
16 Ιουλίου 1906 βρίσκει κανείς στό 'Υπόμνημα Λ. Βογαζλή στήν .V υποεπιτροπή
' Ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως τής Σόφιας : L ’ H ellenism e de la  B a lg a r ie  
de Sud (avan t Rum elie —Orientale et plus specialem ent de Philippopoli Sofia 
1929  Chap, huitem e, pages 36—8 9 ). Χειρόγραφο δακτυλογραφημένο και κ α τα τ ι
θέμενο στα ’Αρχεία 'Υπουργείου ’Εξωτερικών. 'Ομοίως και Μ. Μποστολίδου, π ε 
ριγραφή καταστροφής ώς μάρτυρος αύτόπτου Φ ιλιππουπόλεως,Ιστορία Φιλ)πόλεως9 
Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ*.

2) Δυστυχώς τό σχίσμα άρθηκε επιπόλαια και βιαστικά.·
3) Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τ. I' Μ .Άποστολίδου : ΟΙ Βούργαροι έπί τουρκοκρα

τίας έν Φιλιππουπόλει.
4) Βλ. Ή  πανσλαβιστική τριανδρία Γ. Τσουκαλά,  Βιέννη 1351.
5) Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Η'. Μ. ' Αποατολ ίδου  : Συμβολή εις τήν ιστο

ρίαν του Βορειοθρ. 'Ελληνισμού.
6 ) Πρβλ. Ά ρχ . Θρακ. Θησ. τόμ. Θ'. Αρχείο Κοντοδήμου Δ. σελ. 305 χέξ. 

Στό ’Ελληνικό Προξενείο Πύργου Ά ν . Ρωμ. σώζεται τάοχεϊο, πού περιέχει άπειρα 
έγγραφα ελληνιστί.

7) Βλ. Φωτίου Είρηνουπόλεως. Ε πίσημα έγγραφα τών Βουλγ. κακουργιών



μου Φιλ)πόλεως από τα άπειρα, σώζονται ευτυχώς στα χέρια μας μέ την 
υπογραφή των δημάρχων. "Ένα άπ3 αυτά φέρνει την υπογραφή τοΰ Ίβάν 
Στεφ- Γκέσωφ, πρώτου δημάρχου Φιλ)πόλεως στα 1882. τοΰ ύστερνοΰ 
πρωθυπουργού τής Βουργαρίας στους Βαλκανικούς πολέμους και άλλο τοΰ 
Κ. Πέεφ Φιλ)πολίτου. Νά ενα έγγραφο :

ΠΛΟΒΝΤΙΒΣΚΟ ΓΚΡΑΤΣΚΟ ΚΜΕΣΤΒΟ 
No 108 17 Μαρτίου 18S2 

Γ. ΠΛΟΒΔΙΦ

Κύριε,

’Επειδή εντός ολίγου άρχεται ή κατασκευή υπονόμων (λαγουμιού) τής άπό τής 
πλατείας τοΰ Τζουμαγιά μέχρι τοϋ Τεμένους Κερχανέ όδοϋ επομένως είνα ι ανάγκη 
νά κατασκευασθώσι πάντες οί οχετοί των επί τής όδοΰ ταΰτης κειμένων οικιών καί 
επειδή τό κτίριον υμών κεΐται επί τής όδοϋ ταύτης, παρακαλεϊσθε νά άρχίσητε τήν 
κατασκευήν τοΰ τής οικίας σας όχετοϋ (γκεριζίου) διά νά τελείωση συγχρόνως μέ 
τόν τής πόλεως γενικόν οχετόν, διότι μετά τήν άποπεράτωσιν τής κατασκευής αυ
τού δεν δύναται νά επιτροπή ή κατασκευή τοιούτων οχετών.

Πρός τοΰτοις λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς υπενθυμ ίσω  τό Ιον άρθρον τοϋ Δη
μοσίου Διοικητικού Κανονισμού περί οδοποιίας, κατά τό όποιον πρέπει συγχρόνως 
μέ τήν οδόν νά κατασκευάσητε πρό τής οικίας υμών πεζοδρόμων κατά τό ύπό τού 
μηχανικού τής Δημαρχίας ύποδεικνυόμενον σχέδιον.

Δήμαρχος Ίβάν Στεφ.  Γπέαωφ (ελληνιστί) 
Γραμματεϋς H. Κ. Κ ρο ύμ ωφ  (βουργαριστί)

Ση μ .  Γιός τοΰ Στρατή Γκέσογλου (Ευστράτιος Γκέσωφ), πού εγινε πρω θυ
πουργός έπί Βαλκανικών πολέμων. Αύτός υπέγραψε τήν Έλληνο-βουργαρική σνμ- 
μαχία 1912. Ό  Στρατής Γκέσογλου ήταν ένας άπό τούς 'Ελληνίζοντας άπό τό Κάρ- 
λοβο άδελφοϋς Γκέσογλου, πού είχαν εμπορικό οίκο μανιφατούρας στήν Κων)πολη 
καί Λονδίνο.

Τέλος τό κακό έγινε καί άλες οί κοινοτικές περιουσίες τοΰ Ελληνι
σμού και τά μοναστήρια καί οί εκκλησίες περιήλθαν στα χέρια των Βουρ- 
γάρα>ν."Ολες τις καταστροφές αυτές, πού τις άρνήθηκαν αδιάντροπα στο δι
καστήριο τής Σόφιας καί τής Χάγης καί μεϊς τις βεβαιώσαμε μέ μαρτυρίες 
καί έγγραφα καί ιστορικά πειστήρια, υποχρεώθηκαν, οί Βούργαροι, αναγνω
ρίζοντας στο τέλος υποχρεωτικά τήν άπόη^αση τοΰ δικαστηρίου καί τά δ ι 
καιώματα των Ελληνικών Κοινοτήτων, νά τις αποζημιώσουν. Γιατί στη 
Χάγη έγιναν δεχτές οί Ελληνικές απόψεις πού τις ύπερήσπισε ό Ν. Πολίτης 
πρεσβευτής τότε τής Ελλάδος στο Παρίσι καί ό Β. Παπαδόπουλος στή Σό
φια Χ) καί οί άντίδικοι Βούργαροι υποχρεώθηκαν νά πληρώσουν ?). 1 2

σελ. 51 Τ. M ICHELL γεν. Ορος. 'Αγγλίας διαμαρτυρία.
1) Δ. Βογαξλή υπόμνημα πρός τήν υποεπιτροπήν τής Μεταναστεύσεως (Υπ. 

’Εξωτερικών).
2) Βλ. Β. Παπαδοπούλου Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. 

ρείω Θράκη Ελληνισμού. -
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Θ' Τά δίκαια τοΰ έν Βο-



Β*. Γ Ν Ω Μ Ε Σ  ΞΕΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ 
Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ Τ Η Σ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Παρακάτω δίνουμε συνοπτικά γνώμες ξένων επίσημων, περιηγητών, 
επιστημόνων, περαστικών κατά καιρούς, για την ύπαρξη τοΰ Ελληνισμού 
στή Βόρειο Θράκη. Στ'ις γνώμες αυτές συγκαταλέγονται, όπίος θά δη ό ανα
γνώστης, και γνώμες Βουργάρων ακόμα ιστορικών, γεωγράφων και αρχαιο
λόγων. Αυτοί δεν αγαπούν την αλήθεια και ψευδολογοϋν συνειδητά γιά νά 
την άποσκεπάσουν, δπως καί τ’ ασύμφορα γι’ αυτούς συμπεράσματα τής 
ιστορικής, αρχαιολογικής καί εθνολογικής άλλα καί οικονομικής έρευνας. 
Μεσ’ από τις γραμμές τών κειμένων τους δμως βγαίνει ασάλευτη ή αλήθεια 
γιά την εκπολιτιστική, πνευματική καί οικονομική υπεροχή τοΰ Βορειοθρα- 
κικοΰ Ελληνισμού — στήν άλλη Θράκη ήταν άναμβισβήτητη — πού τόσο άρ- 
παχτικά καί λαίμαργα τήν έχαψαν σκορπίζοντας κατά τό συτημά τους τον 
δλεθρο στον προαιώνιο Ελληνισμό, πού επικρατούσε ανάμεσα σδλες τις 
εθνότητες πάντοτε μέσα στο κομμάτι αυτό τής Ελληνικής γής.

1 . Μίρσκυ,  δήμαρχος  Βάρνας. Ή  Βάρνα, πού στα 1906 τήν Βουρ- 
γαροποίησαν μέ πραξικόπημα κι ’αρπαγές καί διωγμούς, στα 1800 επί Τουρ
κοκρατίας ειχεν 20 χιλ. κατοίκους '‘Έλληνες, Τούρκους, Γκαγκαούζηδες, ’Αρ
μενίους, Τατάρους άλλ’ δχι Βουργάρους. Στά 1878 ειχεν ‘Ελληνικό πληθυ
σμό, πού επικρατούσε.'Ο'Ελληνισμός αυτός ακμαιότατος ειχεν λαμπρά σχο
λεία, συλλόγους, νοσοκομεία, πιωχοκομεϊα, συσσίτια καί πολλές εκκλησίες καί 
μοναστήρια καί χτήματα ευαγή. «Μόλις στά 1890 αρχίζει νά φανερώνεται 
ή Βουργαρική φυσιογνωμία τής πόλεως» *) λέγει ο Βούργαρος δήμαρχος τής 
Βάρνας κ. Μίρσκυ. «Τώρα.μόλις, ήτοι μετά εικοσαετίαν από τής έκδόσεως 
τού Φιρμανίου (1870) ή πόλις Βάρνα έλαβε φυσιογνωμίαν Βουργαρικήν». 
Αλλά καί .τούτο είναι ψέμμα. Ό Ελληνισμός ώς τά 1906 επρώτευε μέσα 
καί στά γύρω τής Βάρνας. 1

1) Βλ. Μίρσκυ δημάρχου άρθρον Δημαρχιακής εφημερίδος Βάρνας 1890' 
και Ά ρχ, Θρακ. Θησ. τόμ. Θ' σε?.. 131.

Σημ.  Στο  καιρό πού συνήλθε τό Συνέδριο τού Βερολίνου τόσο δυνατός 
ήταν ό ’Ελληνισμός τής Βάρνας καί τών γύρω, ώστε έπέδωκαν οι Έ λληνες καί α ί
τηση στον πρόεδρο τοΰ συνεδρίου, ή Βάρνα μέ τά περίχωρά της νά κηρυχθή α υ 
τόνομη επαρχία, πρώτα, γ ια τί στήν πόλη δέν υπήρχαν Βούργαροι κάτοικοι καί 
δεύτερο, γιατί ή περιφέρεια συτή χωρίζονταν άπό τή Βουργαρία μέ ζώνη πληθυ
σμών Τουρκικών 600 — 800 χιλ. τοΰ Δελή—Όρμάν. Ό  Γκορτσακώφ, Ρώσσος άντι-
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2. ‘Ο Γάλλος Γ. Σ. Σεβαλ ί έ  περιηγητής στο σύγγραμμά του <De 
la Propondite et du Pont Enxiue 1775» αναφέρει δτι δταν έπεσκέφθηκε 
τη Βάρνα, βρήκε σαύτήν έναν πληθυσμό πολλών εθνών μέπικρατέστερο τον 
Ελληνικό, άλλα δεν κάνει λόγο για Βουργάρους και δεν τούς μνημονεύει ').

3. 'Ο Ρώοσος Γκολομη ίνσκυ  συγγραφέας πού έπεσκέφθηκε δλες τις 
παράλιες πολιτείες τής Μαύρης θάλασσας, αναφέρει δτι δέ βρήκε σαύτές άν
θρωπο ν' αναγνωρίζει δτι είναι Βούργαρος. Κι' αυτό φανερώνει, γιατί στα 
1872 στο Σχίσμα, ή Βάρνα μέ τα 20 χωριά της στα παράλια τής Μαύρης 
Θάλασσας και τις 20 χιλ. “Ελληνες, παρέμεινε στην πνευματική κυριαρχία 
τοΰ Πατριάρχου Κων)πόλεως ’).

4. Ό Τεπλ ιάκωφ Ρώοσος  περιηγητής στά 1830 έπεσκέφθηκε τή 
Βάρνα και πιστοποιεί πώς βρήκε σαύτή “Ελληνες, Τούρκους, 'Αρμενίους * 1 2 3 4). 
10 χιλ. Στά 1825 ύστερ’ από τον Κριμαϊκό πόλεμο οί Βούργαροι τής Βάρ
νας μετροϋνται στά δάχτυλα τοΰ χεριού, ενώ δλα ήταν Ελληνικά μέσα 
στήν πολιτεία».

δ. Στά 1588 δ Γερμανός Γκέολαχ  περιηγητής έπεσκέφθηκε τή Φι- 
λι)πόλη, δπου έμεινε λίγες μέρες. «Στή Φιλιππούπολη, λέγει, βρήκα 7 εκκλη
σίες, “Ελληνα μητροπολίτη και τήν 'Αγία Μαρίνα γιά Μητρόπολη καί εφτά 
παπάδες “Ελληνες.'Από διάφορες συνομιλίες, πού είχα, λέγει, μέ πολίτες πεί- 
σθηκα, πώς οχι μονάχα μιλούν Ελληνικά, άλλ’ ακόμα πώς έχουν πλήρη συ
νείδηση τής Ελληνικής τους καταγωγής».

6 Στά 1665 ό 'Άγγλος Ρήκκο  «R iccaut, Histoire de Petat pre- 
sant de PEmpire Ottoman Briot 1676 Cologne», πού έπεσκέφθηκε επί
σης τή Φιλ)πολη αναφέρει δτι βρήκε μέσα Τούρκους καί “Ελληνες κατοίκους. 
Κένώ μιλεΐ γιά τούς Παυλικιάνους *) για τούς Βουργάρους δεν κάνει λόγο.

πρόσωπος, παρεμβαί νοντας επέτυχε νάπορριφθή ή αίτηση αύτή τόσο δίκαιη καί 
τόσο χαρακτηριστική τής δυνάμεως τοϋ Έλληνισμοΰ.

1 ) Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Θ'. Β. Παπαδοπούλου. «Τά δίκαια τοΰ έν Βο- 
ρείφ 'Ελληνισμού σελ. 133.

2) Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Θ' σελ. 134.
3) Στό ίδιο μέρος σελ. 133. Χωριά γΰρω στή Βάρνα Ε λληνικά ήταν « Ά σ 

προς, Κεστρίτσι, Κοτξάκος, Γενή-κιοΐ, Καρά-χουσεΐ, Τ απτίκ ι», κλπ .’Εκκλησίες υπα
γόμενες στή μητρόπολη Βάρνας άπό τή βορειότερη Βουργαρία ήταν Καβάρνα, Μπαλ- 
τσΐκ Δομπρίτς (Παζαρτζίκ), Γκισούρ, Σουγιουτζοΰκ, Γιαλί, Ούστουρμάν καί άλλλες, 
«Αύτή τήν εποχή, λέγει, δ Ελληνικός πληθυσμός μέσα στήν πόλη αριθμούσε

4) Οί Παυλικιανοί ήταν άποικοι αιρετικοί άπό τή Μ. ‘Ασία. Μεταφέρθη
καν έκεΐ γιά νά προασπίσουν τά συμφέροντα τής ‘Ελληνικής Βυζ. Αυτοκρατορίας, 
στοιχεία μαχιμώτατα αλλά καί πολιτισμένα. Μέ τό βιομηχανικό καί εμπορικό τους 
πνεΰμα συντελούσαν στήν προκοπή τής χώρας, όπου τούς έγκατέστησαν. ΤΗταν α ι
ρετικοί κ ι ’ άπό τις πιέσεις των ορθοδόξων έγιναν καθολικοί. Καί σήμερα υπάρ
χουν 10 χιλ. στή Φιλ)λη σταθεροί στόν καθολικισμό 1 αλλά βουργαρόγλωσσοι- (Βλ.
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7. Στά 1700 ό 'Ιταλός Conte d e  Mar s ig l i  «Sta t to  m i l i t a r e  d e l l o  
Impe r i o  Ot t omano  Amst er dam J J J2»  πήγε στη Φιλ)πολη και περιγρά- 
φοντας τή σύστασή της εθνολογικά, την άποκαλεΐ Τουρκόπυλη, "Ομως ανα
γνωρίζει οτι το κέντρο της πάνω στα υψώματα Coϋσαν 'Έλληνες. Λεν ανα
φέρει κιαύτός Βουργάρους.

8. Στα 18 08 ο Οικονόμος X. από τή Φιλ)πολη ιερεύς καί λόγιος 
περιγράφοντας λεπτοτιερώς τήν πόλη, τις εκκλησίες, τά σχολεία μνημονεύει 
πώς στην πολιτεία ζοϋν "Ελληνες, πολλοί Τούρκοι, Παυλικιάνοι (από Παύ
λου και Ίωάννου των υιών τής Καλλίνικης βλ. σ. 27 § ΙΓ'), Μανιχαΐοι, ’Αρ
μένιοι και Εβραίοι, αλλά κιαύτός δεν αναφέρει Βουργάρους ’).

9. Στα 1830 ό Γάλλος Αα μαοτΖνος πέρασε από τή Φιλ)πολη. Μέ
νοντας σέ σπίτι Ελληνικό φιλοξενήθηκε λαμπρά και γνώρισε καλά τήν πόλη. 
Κιαυτός τίποτε δέ λέγει για τους Βουργάρους. Τό αντίθετο χοινωνώντας μέ 
τό άνθος των Ελλήνων Φιλ)πόλεως γράφει : «Οΐ "Ελληνες είναι γενικά παι- 
δευμένοι και εμπορικοί». Θαυιιάζοντας δέ τήν ευφυΐα καί τά αισθήματα 
τών Έ-λλήνων και Έλληνίδων και τή φιλόξενη διάθεσή τους, διετήρησε τή 
φιλία του με τήν οικογένεια Μαυοίδου και αλληλογραφούσε είκοσι χρόνια 
μαζί της, μή λησμονώντας τή φιλοξενία της ’)· Ό Λαμαρτΐνος ρητά λέγει : 
«La viile est peuplee sur moitie de Grecs, d’Armenies, et des Turcs»
( τόμ, II Voyage en Orient).

10. Ό  όδοτπόοος Γάλλος Fe r r i e r e s  S a u v e b o e f  178S περνώντας 
βρήκε «ικανό Ελληνικό πληθυσμό πού άσχολεΐται μέ εμπόριο έξαγωγικό 
μετά’ξης, μαλλιού και βαμβακιού».

- ] 1. Ό X. Φωτείνωφ  Έλλην διδάσκαλος στή Σμύρνη από μάννα
Έλληνίδα μέ τό'νομα Κωνστ. Φωτειάδης, στή Γενική του Γεωγραφία, πού 
εκδόθηκε βουργαριστι στά 1843 στή Σμύρνη, λέγει οτι «οί Ορθόδοξοι Φι- 
λιππουπολΐτες, άν και δλοι Βουργαρικής καταγωγής, διατηρούν Ελληνικά 
σχολεία, κανένα δέ Σλαβοβουργαρικό, και στις εφτά εκκλησίες τους λειτουρ- 
γοΰνται στήν ελληνική γλώσσα και δεν ξαίοουν νά πουν Κύριε Έλέησον 
βουργαρικά» 3).

Τάρχεϊα τοϋ εσναφίου τών άμπατζήδων μάς δείχνουν ποια γλώσσα 
από τά 1797 γράφονταν και μιλιούνταν και πόση ήταν ή σχολική επίδραση * 1 2

Θρακ. Θησ. τόμ. Θ', σελ. 24, 1 0 0 . 104) Παράδειγμα πώς κάθε βονργαρόγλωσσος 
δέν ήταν καί Βοόργαρος.

1) Βλ. Κ. Ο ικον όμο υ  Έγχειρίδιον περί τής επαρχίας Φιλ)λεως Β ιέννη σ. 
27—23 § ΙΓ' 1319 καί Μ. }Αποοτολ ίόου  Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τ. Λ ’ .

2) Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τ. Α’ , τεύχος Β' σ. 153 — 1S8 Π. Παπαχο ι σ τ οδούλου  ό 
L am artine σεή Θρακική Φιλ)πολη.

ο) Βλ. Μ. Άποστολίδη Ή  Φιλίπολις τόν ΙΘ' αιώνα Άρχ. Θρ. Λαογρ. Θησ. 
τόμ. ΙΑ' καί Κ. Photinow Obschto zem ieopisanie Sm yrna έτ. 1S43 σ. 91—92.
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•Η χαϊαστρ°φη

χατοί><ων και π010'1 κάτοικοι ήταν Βούργαροι. Στάρχεΐα αυτά τοΰ εσ- 
|π* ω̂ντ(̂ ν Άμπατζήδων τής Φιλ)λεως (Θρακικά τ. Β' α. 3δΙ—352 επώ- 
«αφίο1- ( ’ ν{3αατα πρωτομαϊστόρων), 130 μαϊστόρων υπογραφές είναι έλλη- 
tWlUi > .^ ιιιιιά  βουργαρική, γιατί και το τρίτο αρθοο τοΰ συμφωνητικούyf' '/.OH ' ~ . ~ r _  ̂ /

" ’ παγόρευε την ανακήρυξη μαΐστοοος άμπατζή άπό άλλη εθνότητα.
$ητα ξ, i860—66 ό Βοΰογαρος B o g o r o w ' )  (Nekolka deka raskodka

Bulo-ariskite Πlesta=περιoδεία λίγες μέρες σέ Βουργαρικά χωριά) ό με-
^συντάκτης τού πρώτου Βουργαρογαλλικοΰ λεξικού, χωρίζοντας τούς

, κατ’ εθνότητες διαιρεί σέ Τούρκους και Χριστιανούς ορθοδόξους
* > 'οου'* και "Ελληνες). Οΐ Βούργαροι και "Ελληνες, λέγει, είναι άμπα-
'  .  ̂ σ/οινάδε^, κουρείς, μαραγγοί, σαγματοποιοί κλπ. Οΐ Βούργαροι και

-r'M ve- όαολονεί ότι μιλούν την Ελληνική και τή Βουργαρική και ότι 
οι Ελληνε·, ■ ,  , , e un M

, Γ ο α ικο ι ια ν ε ις  Βούργαροι που τους υποστηρίζουν οι Ελληνες στουπάρχουν j. .

Εμπόριο.
3̂ Ό Γ. Τσουκαλάς ,  διευθυντής τής Έλλην. Σχολής Φιλ)λεως, στο 

ου γρααμά του «Ίστοριογεωγραφική περιγραφή επαρχία Φιλ)λεως 1851», 
οώτο' αναφέρει ότι υπήρχαν καί Βούργαροι στα περίχωρα άλλ’ ότι στο κέν- 

; Π-, πόλεω: ζούσαν 5—6 Βουργαρικές οικογένειες μόνο. 1 2
14. Ο J i r e c ek  ιστορικός τής Βουργαριας και φανατικός λάτοης των 

Βουργάρων (Βουλγαρ. μετάφραση Ίστ. 1899 σ. 130 εκδ. Χρήστου Ντάνωφ) 
λέγει : «Στή Βουργαρία ςούν Ελληνες συμπαγείς περισσότερο στις πόλεις 
καί κατά προτίμηση στα παράλια. Είναι έμποροι, βιομήχανοι, άμπελουογοί 
κλπ. έχουν πλήρη εθνική συνείδηση καί είναι πολύ προσκολλημένοι στά γράμ
ματα. Υπολογίζει όμως τούς Ελληνες τής Φιλιππουπόλεως μεροληπτικά σέ 
3.900 ψυχές μόνο.

15. Ό Βαοώνος Κ αλλά ν  αντιπρόσωπος τής Αυστρίας στή διεθνή 
Επιτροπή γιά τή σύνταξη τού ’Οργανικού Νόμου τής Άνατολ. Ρουμελίας, 
στο ζήτημα για τις επίσημες γλώσσες, υποστηρίζει, όπως βεβαιώνει ό Μα- 
τζάρωφ γραμματεύς τής Επιτροπής τού καταρτισμού τού Όργαν. Νόμου 
ατό βιβλίο του «“Ίστοτσνα Ρουμέλια», ότι παράλληλα προς την Τουρκική καί 
Βουργαρική έπρεπε νά γίνη δεχτή καί ή Ελληνική 3) α) γιατί οΐ "Ελληνες 
έχηυν ποιο πολλά σχολεία στή χώρα τούτη, β) γιατί ή παιδεία είναι ξαπλω
μένη περισσότερο σαύτούς καί γ) καί τό σπουδαίο, γιατί στά χέρια τους βρί-

1) B o g o ro w  Necolco deka raskodka po B u lg a r isk ita  m esta. — Περιοδεία 
επί τινας ημέρας άνά τάς Βουλγαρικός χώρας—B ukurest, 1S6 1 , σελ. 23 κ.έξ.

Ό B o g o ro w  I860—66 νεαρός συγγραφεύς τοΰ πρώτου Βουλγαρογαλλικοΰ λε
ξικού. (Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΒ' σ. 3δ κέξ.) αν καί γραφή μέσφαλμένη α ν τ ί
ληψη λέγει πολλά καί ομολογεί τήν ελληνικότητα τής χώρας. Ό  σύγχρονός του Γ. 
Τσουκαλάς τόν διαψεύδει όπου πρέπει.

2) Βλ. σελ. 77 παρούσης μελέτης.
7
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σκεται to εμπόριο τής χώρας '). Ή επιτροπή πάνω σαύτά τά δεδομένα στη- 
ρίχθηκε νά δεχτή την 'Ελληνική γλώσσα ώς μια από τις επίσημες τής αυτό* 
νομής Άνατ. Ρουμελίας °).

16. Ό  l s c h i rk ow ,  Βούργαρος καθηγητής, λέγει στήν έφημ. Σόφιας 
«Βουλγαρία1 2 3 4 5). «Οΐ "Ελληνες πρώτα κατοικούν στα παράλια τής Μαύρης Θά
λασσας, δπου υπάρχουν καθαρές ελληνικές πόλεις, όπως ή Μεσημβρία και ή 
Σωζούπολη και ή επίμαχη Άγχίαλος, 6 Πύργος καί ή Βάρνα. Γύρω τους 
βρίσκονται καί μερικές Ελληνικές κώμες *). Δεύτερο Ελληνικό κέντρο βρί
σκεται στο άνω λεκανοπέδιο του "Εβρου καί στή Φιλιππουπολη καί στή 
Στενίμαχο μέ τά γύρω χωριά. Τρίτο Ελληνικό κέντρο βρίσκεται στο λεκα
νοπέδιο τοΰ κάτω Τόντζου καί στήν περιφέρεια Καβακλή. Στήν παραλία οΐ 
"Ελληνες από τά παλαιότερα χρόνια, στα δέ λοιπά κέντρα από τούς μέσους 
αιώνες. Καί στά τρία κέντρα ο! "Ελληνες διατηρήθηκαν ώς τά σήμερα (1910) 
κυρίως μέ τον εξελληνισμό τών Βουργάρων. Τώρα ό αριθμός τους ελαττώ
νεται άλματωδώς. Στή -στατιστική τού 190ό (ενα χρόνο μπροστά από τό 
ανθελληνικό κίνημα) δηλώθηκαν 63.483 ώς "Ελληνες καί κείνοι πού είχαν 
μητρική γλώσσα τήν Ελληνική σέ 69.820, ήτοι 1,70% τού δλου τής Βουρ- 
γαρίας πληθυσμού'. Είναι ορθόδοξοι κέγγράμματοι 23—34%, ανάλογα 
πλειότεροι από τούς Βουργάρους».

Είναι εξακριβωμένο δτι 6 Ελληνικός πληθυσμός μδλη τή διαρροή 
του από τον καιρό πού συστήθηκε τό νέο Βουργαρικό κράτος καί αύτονομή- 
θηκε ή Βόρειος Θράκη, ώς τον καιρό τού ανθελληνικού κινήματος, κατά 
στατιστική τού Πατριαρχείου, έφτανε τις 118.000 καί είχε 89 ελληνικές κοι
νότητες μέ 117 εκκλησίες, 8 μοναστήρια, 66 σχολεία εξόν από τά νηπιαγω
γεία, 186 καθηγητές καί δασκάλους καί 7.789 μαθητές3). Είναι ή πιο εξα
κριβωμένη κΓ αμερόληπτη στατιστική.

1) Στο Γαλλικό κείμενο άναφέρεται : «C ’ est un fait que Ies grecs tor
m ent un elem ant c iv ilise  et c iv ilisato ire  q u ’on ne peut pas igno rer».

2) Μιχ. Ματζάρωφ Ά να τ . Ρωμυλία 1S25 σ. 93 καί Άρχ. Θρ. Θησ. τ. I '. σ. 
52—53 Δ .Βογαζλή.

3) B u lg a ria  έτος 1910 Σόφια σελ. 142.
4) Γύρω στή Βάρνα υπήρχαν 20 καί πλέον 'Ελληνικά χωριά.
5) Βλέπε ύπόμνημα Πατριάρχου ’Ιωακείμ στήν 'Υψηλή Πύλη, άρ ιθ . πρωτ. 

17)13)16 Ιουλίου 1906, ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια. *0 'Ελληνικός πληθυσμός τής 
Στενιμάχου (Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ' σ. 85) σύμφωνα μέ πληροφορίες τοΰ Δήμου Στε- 
νιμάχου συμποσοϋνταν σέ 2.500 οικογένειες. 'Υπολογίζοντας πρός 4 άτομα τήν ο ι
κογένεια έχουμε 10.080 κατο ίκους.Ά π ’ αυτούς από επίσημα στοιχεία “Ελληνες 6.480, 
Βούργαροι 2.200 καί μειονότ. 1.400. Αύτός ήταν ό μάλλον π ιθανός αριθμός τών 
'Ελλήνων στά 1900, ήτοι τά 3)4 τοΰ όλου πληθυσμού. Τής δέ Φιλιπ)πόλεως κατά 
μαρτυρικές καταθέσεις (Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ' σ. 121) τά μέλη τής Έ λλην. Θρησκ. 
Κοινότητος στά 1900 έφτασαν τις 800 οίκογέν., δηλ. 3200. Ά π ’ αυτές έφυγαν 542 
οΐκογέν. καί πορέμειναν 100  (έκβονργαρισμένες τώρα) καί 120  Ε λλήνω ν υπηκόων.



Ή  καταστροφή τοϋ Βορειοθρακικοϋ Ελληνισμού S9

17. Στά 1893 ό Γρα ίκωφ  ‘), υπουργός τής παιδείας (Πρωθ. Σταμ- 
πουλώφ) γραικομάχος κι’ αυτός, απαντώντας στην αίτηση των Φιλ)πολιτών νά 
τούς έπιστραφή ή εκκλησία τής 'Αγίας Κυριακής, πού μέ βία κατελήφθηκε 
άπό τούς Βουργάρους στα 1892, είπε στην επιτροπή τά έξης : « ’Απορώ, κύ
ριοι, πώς σκέπτεσθε ακόμα, τά πράγματα άλλαξαν πλιά. Πρό 1 0 —2 0  χρό 
ν ια ή πόλη  σας ήταν ελλην ική ,  γ ια τ ί  μ ι λ ούσαν  δλοι ελλην ικά ,  σήμερα ό
μως υπερισχύει ή βουργαρική και οί Βούργαροι πληθύνονται... γιατί ό Ελλη
νισμός φθίνει. Γιατί λοιπόν κάνετε ζητήματα;» 'Ο Άχιλλ. Μαυρίδης, δικη
γόρος, απάντησε τά εξής : « ’Αφού, κ. 'Υπουργέ, εΐσθε βέβαιος ότι ό Ελλη
νισμός θά χαθή τόσο γρήγορα, γιατί δεν μάς αφήνετε νά πεθάνωμε ήσυχα, 
μέ τό φυσικό θάνατο, αλλά μάς πνίγετε βάζοντας τό βρόχο στο λαιμό;» 1 2 3).

18. Ό Σωτ. 'Αντωνιάδης,  ιατρός, πρόεδρος τής Ελληνικής Κοινό- 
τητος Φιλ)πόλεως καί δημογεροντίας επί μακρά έτη καί βουλευτής, έγραψε 
σάνέκδοτα σημειώματά του, πού δημοσιεύτηκαν στο ΙΒ' τόμο τοϋ Άρχ. 
Θρακ. Θησ. : «Κατά την Γδρυσιν τής Άνατολ. Ρωμυλίας τό 1878, κατά τό 
κατασταστικον αυτής, αΐ τρεις εθνικότητες. Ελληνική, Βουλγαρική καί 
Τουρκική, υπό Γεν. Διοικητήν Βούλγαρον, έσχον ’ίσα δικαιώματα. Αΐ 
τρεΤς γλώσσαι ήσαν επίσημοι, υπήρχε βουλή μέ αντιπροσώπους τών τριών 
εθνοτήτων ,). ’Αλλά ή βεβιασμένη βουλγαρική πλειοψηφία επιβαλλομένη εν 
ταΐς ένεργείαις τής Βουλής κατώρθου αύθαιρέτως τήν ματαίωσιν τών δικαιω
μάτων τών μή βουργαρικών εθνικοτήτων. Έν τούτοις οΐ “Ελληνες μέ τήν 
παραβίασιν τών δικαιωμάτων αυτών δέν παρεκωλήθησαν εις τάς προόδους 
τών σχολείων των μέχρι τού 1906»'. Στα χειρόγραφά του άλλου : «Καί εν
ταύθα ουδέποτε παρεμελήθη ή καλλιέργεια τών γραμμάτων. Ός δέστι είκά- 
σαι έκ διαφόρων επιγραφών καί άλλω ιστορικών μνημείων, ή Ελληνική 
παιδεία έ’ξηκολούθησε διηνεκώς μεταλαμπαδεύουσα τάς. άρετάς καί τήν σο
φίαν τών ενδόξων προγόνων ημών καί συνεχίζουσα τά εθνικά ήθη κέθιμα, 
εξ οΰ προέκυψε τό μοναδικόν θαύμα εν τή ιστορία τών εθνών, ή διά μέσου 
τοσούτων αιώνων αμετάβλητος εθνική ϋπαρςις καί διάσωσις τής Ελληνικής 
γλώσσης. Καί έν Φιλ)πόλει λοιπόν καί ταΐς κυριωτέραις πλησιοχώροις ελλη: 
νικαις κώμαις έ'ξηκολούθησεν κατά τούς χρόνους τής δουλείας ή διατήρησις

1) Ό  Γραίκωφ αυτός ήταν άπό μητέρα Έ λληνίδα καί πατέρα “Ελληνα, εκ
παιδεύτηκε στή Ρωσσία (Βεσσαραβία) οπού μετανάστεψαν οί γονείς του. Γιά τό 
Γρυίκωχ αύτό ό Jirecek  στό Βουργαρικό του ημερολόγιο πού δημοσίεψε ή εφημε- 
ρΐς <λΙΪΓ» μετά τό θάνατό του στην επιφυλλίδα (άριθ. 62, 13 Ν)βρίαυ 1928, άριθ. 
8510) γράφει τά παρακάτω, στηριγμένα στή μαρτυρία τοΰ Βουργάρου πολιτευτή 
Μιλάρεφ: «“Οσο γιά τόν τυχοδιώκτη Γραίκωφ, ό πατέρας του ήταν Έ λλην άπό τή 
Ιτενίμαχο κι' ή μητέρα του Γκαγκαούζαινα (Έ λληνίδα τουρκόφωνη) άπό τή Βάρνα».

2) Μ. Άποστολίδου. Α νέκδοτη ιστορία Φιλιππουπόλεως, κεφάλ.: Τά α ίτ ια  
τής έςοντώσεως τοϋ Ελληνισμού. Βλ. Ά ρχ. Θρ. Θησ., τόμ. ΙΓ'.

3) Καί ό ίδιος έξεπροσώπησε τήν επαρχία Φιλιππουπόλεως στή Σοβράνιε,
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των εκπαιδευτηρίων, ως Υποδεικνύεται τοΰτο εκ τε των διαφόρων περισω- 
θέντων μνημείων, κωδίκων της Μητροπόλεως και διαφόρων χειρογράφων. 
Άρχοιιένου τοΰ 1 9ου αΐώνος διδάσκαλος της ελληνικής σχολής ήν 6 Οικονό
μος Κ., Φιλ)πολίτης, οστις ιό 1810 έξέδωκεν έν Βιέννη ΐστοριογεωγραφικήν 
περιγραφήν τής Φιλ)πόλεως καί τής επαρχίας αυτής εν γλώσση καθαρευοΰση 
μαρτυροΰση περί τής παιδεΰσειυς τοΰ άνδρός. Έν ταΰτη λέγεται : «Έστι δέ 
τή πόλει ταΰτη καί γυμνάσιόν τι τής ελληνικής παιδείας έκ πολλών συνεστός 
έ'ξ ού εύλόγως εικάζεται δτι καί κατά τους προηγούμενους αιώνας διετήρουν 
σχολεία οί Φιλ)πολΐται, οίτινες βεβαίως ήσαν αρκούντως μεμορφωμένοι διά 
νά διατηρώσιν εμπορικάς σχέσεις οΰ μόνον μετά τής Ευρωπαϊκής καί ’Ασια
τικής Τουρκίας, αλλά καί μετά τής Κεντρ. Ευρώπης καί αυτών τών ’Ινδιών, 
ένθα καί αποικία εσχηματίσθη? .

19. Ό Σλαΰος K u r ip e s c h i t s  οιιολογεΐ δτι κατά την διαδρομήν του 
από τοΰ Βίτρεν (Τραϊάνειαι πΰλαι) πάνω στον Αίμο ως το Μουσταφά — 
Πασσά κοντά στην Άδριανοΰπολη, ώς τά 1530 ζοΰσαν Σλάβοι, αλλά Υπήρ
χαν καί πολλοί Έλληνες, πού δεν ήξεραν σλαβικά ;).

20. Ό Rec tu s ,  (στη xXouveiie Geographic Universeile», έτος 
1876, τόμ. U, σελ. 161) γράφει : «Άπό τό Βόσπορο ώς την Άδριανοΰπολη 
κι’ από τά Δαρδανέλλια ώς τον κόλπο τοΰ Πΰργου βρίσκεται κανείς παντού 
σ’ έδαφος Ελληνικό».

21. Ό D. Hoga r th  (^The Nearer East London 1902» σελ. 15T 
κ. εξ.) υπολογίζει τό ελληνικό στοιχείο τής Ανατολικής Ρωμυλίας σε 20 °/ο 
τοΰ δλου πληθυσμού τής αυτονόμου επαρχίας καί μάλιστα στις πόλεις. Πολ
λοί βουργαρόγλωσσοι απ’ αΰτοΰς, όπως ξαίρουμε, ή από ανάγκη ή από υλικά 
συμφέροντα προσχώρησαν στην Εξαρχία καί τό Βουργαρισμό. Τέτοιος ήταν 
δ ιερέας Σάββας, πατριαρχικός καί μετά τό σχίσμα, πατέρας τοΰ στρατηγού 
Μ. Σάββωφ, αρχιστρατήγου στους Βαλκανικούς πολέμους ·). Επίσης ή οι
κογένεια τοΰ στρατηγού Βαλαβάνωφ καί άλλες.

22. 'Ο καθηγητής l s c h i rk ow  ομολογεί καί τά εξής : «Στα παράλια
ζοΰσαν "Ελληνες από τά παλαιότερα χρόνια. Στα λοιπά κέντρα από τό με- 
σαίωνα με τον εξελληνισμό τών Βουργάρων έκτοτε, πού κράτησαν ώς τά 
19101 2 3). ’Έκτοτε ελαττώνονται άλματωδώς». Καί ή ελάττωση αυτή προέρ
χονταν από τις παρεμβαλλόμενες δυσκολίες στή ζωή τών Ελλήνων, πού 
αναγκάζονταν νά μένουν από χίλια συμφέροντα Βοΰργαροι.

23. 'Ο D i e f e n b a c h  γιά τό Ελληνικό στοιχείο τής X. Θράκης λέγει :

1 ) Itinerarium  τοΰ αΰτοΰ κατά μετάφραση στή Βουργαρική άπό τόν J ire -  
cek, Periodni Sp issan ie τόμ. I l l  (1SS2) σελ. 00.

2 ) Άρχεϊον Θρακικοϋ Θησαυρού, τόμ. Θ', σελ. 110.
3) B u lgaria , έτος 1910, Σόφια, σελίς 112.
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«Τό Ελληνικό στοιχείο ποσοτικά και ποιοτικά είναι πολύ σπουδαίο» ')■
24. Ό  J o r g a  IN. διαπρεπής Ρουμάνος καθηγητής τής ιστορίας λέ- 

γει : «Ή  Φιλιπποΰπολη διεφύλαξε και στο μέλλον τον παλιό της Ελληνικό 
χαρακτήρα κατοικημένη καί κατόπι καθώς και πρωτήτερα από "Ελληνες εμ
πόρους, πού ένδιαφέρονταν γιά τό Θρακικό εμπόριο» 1 2 3).

2δ. Ό J i r e c ek  στην ιστορία τοΰ Βουργαρικοΰ έθνους 1889 σελ. 133 
λέγει : «Ή  Στενίμαχος αποτελεί Ελληνική γλωσσική νήσο μέσα σ’ ’Ωκεανό 
Σλάβων».

26. 'Ο Alber t  Dumon t  μέ τίτλο «Στενίμαχος» γράφει στά 1871 
(Revue des Deux - Mondes 15 ’Ιουλίου και 1 ’Οκτωβρίου) : «Ή  πόλις 
υπολογίζεται μέ 15 χιλ. κατοίκ. κι’ ούτέ Τούρκοι ούτε Βούόγαροι υπάρχουν. 
‘Η Έλλην. αυτή κοινότητα διαφυλάγει μιά διάλεκτο ίδιάζουσα, δπου βρί
σκει κανένας διακόσιες λέξεις και πλέον ρωμαίϊκες άχρησιμοποίητες και στήν 
Ελλάδα και σ’ αυτή τή Φιλιπποΰπολη, πού ή ετυμολογία τους ανάγεται 
στήν κλασσική Ελληνική γλώσσα. Ή  πολιτεία τής Στενιμάχου συμμερίζεται 
τά παθήματα τής νέας Ελλάδος. Πάντοτε ήταν γνωστή γιά τον φιλελληνισμό 
της. Στήν τελευταία επανάσταση τής Κρήτης έστειλε στή νήσο εξακόσια παλ- 
λικάρια, πού πεζή άνεχώρησαν και περιπλανήθηκαν γ ι’ αυτήν και μέ χίλια 
προσκόμματα κέρδισαν τόσο μακρυνό τό πεδίο τής μάχης. Σήμερα ή Στενί
μαχος έχει στο ’Αθηναϊκό Πανεπιστήμιο δέκα φοιτητές κ ι’ άλλους τρεις στή 
Γαλλία και δύο στή Βιέννη. Οΐ σπουδαστές αυτοί επί πλέον, παρ’ όλες τις 
δυσκολίες, είναι υποδείγματα γιά μίμηση. Ό Άναστασιάδης Αευκίας, ό 
συμπατριώτης τους, πού γναόρισε τήν Ευρώπη καί άνασκεύασε τή θεωρία 
τού Φαλμεράϋερ, αυτή τή σοφή παραδοξότητα, πού υποστήριξε πώς οΐ νέοι 
"Ελληνες δεν έχουν παρά αιμα σλαβικό στις φλέβες τους, ό Σκορδέλλης πού 
δημοσίεψε ένα λεξιλόγιο τής Στενιμαχιώτικης διαλέκτου, τέλος ό κ. Γ. Πα- 
παδόπουλος πού αφιέρωσε στις ’Αθηναϊκές αρχαιότητες ένα μεγάλο αριθμό 
πραγματειών, είναι αυτόχθονοι αυτού τού καντονιού. "Ετσι νά μιά πολιτεία 
πού είναι Ελληνική, πριν μιά εποχή χαμένη, ϊσως πριν από έξ αιώνες από 
μάς. Ούτε ό χρόνος, ούτε οΐ περιπέτειες οΐ πιό επικίνδυνες, πού είδε ή Ευ
ρώπη τήν έκαμαν νά λησμονήση τήν εθνικότητά της. Πέρασε αντίθετες δο
κιμασίες, άλλ’ ή δύναμη τής ελληνικής μεγαλοφυΐας τις υπερέβαλε. Τώρα 
ανάμεσα σχεδόν βαρβάρου λαού, πού τήν κυκλώνει, αγαπά τις σπουδές καί 
τήν καλλιέργειά τους. Ποιά συμπάθεια δεν τής αξίζει μιας τέτοιας φυλής 
τόσο ζωντανής» 3).

27. ‘27 Cour i e r  d e  S o ph i a  έφημ. 19 ’Ιουλίου 1915 γράφει : «Στήν

1) V olkerkunde Ost Europa έ. 1880 τόμ. 1 'σ. 181.
2) Jo rga Ν. G eschichte des Osmanischen R eiches έτ, 1906. Cotha τόμ· 

I, σ. 212 περί έλληνικότητος τής Φιλ)πόλεως.
3) Βλ. καί Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Γ περιηγήσεις.
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προέλαση των Βουργάρων στη Νότιο Θράκη στους Βαλκαν. πολέμους ό Βόρις 
διάδοχος τότε παρακολουθώντας τό στρατό και μη βλέποντας Βουργάρους 
ρωτούσε τούς γύρω του :—Ποϋ είναι λοιπόν οι Βοΰργαροι, πού ήρθαμε νά 
ελευθερώσουμε : Βούργαρος δέ συνταγματάρχης είπε μέσα στις κακουχίες τοΰ 
στρατού, πώς θά σφάξει αυτούς πού διεκήρυτταν κι’ έγραφαν ότι ή Θράκη 
ήταν Βουργαρική χώρα και Βούργαροι την κατοικούσαν. Παντού έβλεπε 
Τούρκους και "Ελληνες άλλ’ όχι και Βουργάρους.

28. Ό Στέφ.  Σ ία κωφ  ιστοριογράφος τής Πλόβδηφ, — άλλ1 2 3 οχι τής 
Φιλιππουπόλεως, — πού αποφεύγει νά ονομάσει τό δισχιλιετές ό'νομα τής πό- 
λεως Φιλιππούπολις άντεπιστημονικά—βλέποντας μέ τό δικό του βουργάρικο 
φακό και κρίνοντας τό ιστορικό τής Θράκης παρελθόν, όλα τά παίρνει ώς 
Βουργαρικά και δέ διστάζει, όσες φορές συγκρούεται προς τις ιστορικές μαρ
τυρίες, νάμφιβάλλη γιά την αξιοπιστία των Βυζαντινών πηγών, γιατί είναι, 
λέγει, μεροληπτικές *).

29. Ό "Ιβάν Μ η α τ α κ λ ή ε φ , καθηγ. τής γεωγραφίας Πανεπιστ. Σό
φιας λέγει στο δελτίο τής Βουργ. Γεωγραφικής Εταιρίας τά παρακάτω 
ψεύδη 3) : «Ή  Βουργαρική γλώσσα ήταν στη Φιλιππούπολη πολύ διαδεδο
μένη, πού μάς τό άποκρύβει, σάν "Έλληνας, ό ιερέας Κ. Οικονόμου στο σύγ
γραμμά του (Έγχειρίδιον περί τής επαρχίας Φιλ)πόλεως Βιέννη 1819). Ε 
ξόν από τη Φιλ)πολη καί μερικά χωριά στούς πρόποδας τής Ροδόπης, όπου 
φαίνεται ότι υπάρχει κά'ποια αποικία Ελληνική (Στενίμαχος, Βοδενά, Κού- 
κλενα) 3), σόλα τάλλα μέρη τής επαρχίας συνειθίζεται τό πλειότερο ή Βουρ- 
γαρική γλώσσα».

30. Άλλ3 6 Κ. Μ ωοαβένωφ , πού γεννήθηκε στή Φιλιππούπολη στις 
αρχές τού ΙΘ' αΙώνα από πατέρα Βούργαόο καί μάννα Έλληνίδα καί εκπαι
δεύτηκε στά Ελληνικά σχολεία, τά μόνα τότε στή Φιλιππούπολη 4 5), γράφει 
διαψεύδοντάς τον : .«'Εκπαιδεύτηκα στήν Φιλιππούπολη όπου γεννήθηκα, 
γράφει, όταν δέν υπήρχαν σ’ αυτήν Βούργαροι καί ή πιο μεγάλη ταπείνωση 
τού ανθρώπου ήταν νά καλείται κανείς Βούργαρος. Τή μητρική μου γλώσσα 
(τή Βουργαρική) άρχεψα νά τή μαθαίνω μόλις 45 χρονών». 3)

31. Ό Τ ζέ νω φ , (Tzenoff C. Geschichte der Bulgaren und der 
Anderen Siidslaven von der Romiscnen Eroberung der Balkanhallin- 
sel bis zum Ende des IX Jahrk έτ. 1935) διϊσχυρίζεται ότι γενικά οί

1 ) Βλ. Ά ρχ . Θρακ. Θησ. τόμ. Β ' σελ. 20—31.
2 ) Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Γ' σελ. 153.
3) Μ. Popoff - Alex. Iv&noff B u lgarsk ite  M onastiri Sofia 1 9 2 7 .
1) Τό πρώτο Βουργ. σχολείο στή Φιλ)πολη Ιδρύθηκε μόνο στά 1816—18 

βλ. τόμ. Γ Ά ρχ. Θρακ. Θησ. σελ. 11 πσράγρ. 9.
5) Κ. Μωραβένωψ, Υπόμνημα περί χριστιανικού πληθυσμού Φιλ)λεως 1930 

Πλόβδηφ. καί Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Γ ' σ. 153,
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Θρακοέλληνες ήταν εξελληνισμένοι ή Έλληνομανεΐς Βοΰργαροι, πού άπέβα- 
λον τον εθνισμό τους στον καιρό τής Τουρκοκρατίας και οτι αυτοί οί αρ
χαίοι Θράκες ήταν Σλάβοι Πρωτοβούργαροι, άρα ανέκαθεν αύτόχθονες Σλα* 
βοβούργαροι.

32. "Ο Mouta f c i ezv  όμως καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Σόφιας ’) 
κρίνοντας τό παραπάνω βιβλίο τοΰ Τζένωφ ρητά τοΰ υποδείχνει δτι μέ «τέ* 
τοιες παραδοξολογίες καί άλογιστίες αντί νά δημιουργηθή εθνική ωφέλεια 
δημιουργείται μεγίστη εθνική ζημία». Άλλα καί άλλοι επιστήμονες Βούρ- 
γαροι ξαίρουμε δτι δυσφοροΰν κ ι’ άγανακτοΰν μέ τέτοια δημοσιεύματα αλό
γιστα καί φανατικά.

33. Ό Τσέχος καθηγητής J i r e c e k , πού παραπάνω άναφέραμε, πα
ραδέχεται καί ομολογεί τον 'Ελληνισμό τής επαρχίας Καβακλή μέ τις κωμο- 
πόλεις του καί τις 27—30 χιλ. Έλληνες, πού τον άντιλήφθηκε στήν επί
σκεψή του ό ’ίδιος προ εβδομήντα χρόνια. Γιαύτό καί μάς δίνει πολύτιμες 
ειδήσεις στο οδοιπορικό του 1 2 3). «Κατά τό σχίσμα 1870 αναγνωρίσθηκε, λέ
γει, ή επαρχία Καβακλή Ελληνική καί άποσπάσθηκε από τήν επαρχία Σε- 
λύμνου γιά νά ύπαχθή στήν επαρχία Άδριανουπόλεως χωρίς νά τήν διεκδι- 
κήση ή Εξαρχία». Αυτό τό βεβαιτόνει καί ό Ischirkow καθηγ. τοΰ Πανεπ. 
Σόφιας στήν έφημ. Bulgaria έτ. 1910 Σόφια σ. 142.

Παραθέτουμε εδώ μιά στατιστική των σχολείων τής επαρχίας παρ
μένη από τήν έφημ. Φιλιππούπολις 12 Αύγ. 1904 άρ. 3310 Βιβλιοθ. Βου
λής μέ τον τίτλο : «Συνοπτική περιγραφή των τριών Ελληνικών γειτνιαζου- 
σών μητροπόλεων τής Μαύρης Θαλάσσης Μεσημβρίας, Άγχιάλου καί Σω- 
ζουαγαθουπόλεως καί τής επαρχίας Καβακλή, Μητροπόλ. Φιλιππουπόλεως».

Μ η τρ ό π ο λ η  Μεσημβρ ία  κάτ. 2.000 χιλ.
άπαντες “Ελληνες πλήν ολίγων Βουργάρων δημοσίων υπαλλήλων καί ολίγων 
αθιγγάνων. Διατηρεί πεντάτακτον δημοτικόν σχολεΐον άρρένων καί τετράτα- 
κτον θηλέων μετά τριών διδασκάλων καί δύο διδασκαλισσών καί εν νηπιαγω- 
γεϊον μετά μιάς νηπιαγωγού καί μιας βοηθού.

' Έ ν Μεσημβρία ύπάρχουσι περί τάς 45 εκκλησίαι, αΐ πλεΐσται ερει
πωμένοι, λείψανα τής Βυζαντινής εποχής. Εις τήν δικαιοδοσίαν τής Μη- 
τροπόλεως Μεσημβρίας υπάγονται καί τά εξής χωρία κατοιχούμενα υπό Ε λ 
λήνων αποκλειστικούς.

Ράβδας,  ήμίοειαν ώραν μακράν τής Μεσημβρίας, χωρίον ελληνιχώ- 
τατον μετά 50 σχεδόν οικογενειών διατηρουσών μικτόν δημοτικόν σχολεΐον 
μεθ’ ενός διδασκάλου.

’Άγιος  Βλάσ ι ο ς , μίαν καί ήμίσειαν ώραν μακράν τής Μεσημβρίας,

1) Β. B yzand . Zeitschrift τόμ. 36 It, 1936 σελ. 431 — 436.
2) Jirecek  ■ A rgyrow , 'Οδοιπορικό Βουργαρίας μεταφρασμένο Βουργαρικά

σ. 639-703.
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χωρίαν έλληνικώτατον μετά 80 περίπου οικογενειών διατηρουσών δημοτικόν 
σχολεΐον μεθ3 ενός Έλληνος διδασκάλου.

Αί'μων, 4 ώρας μακράν τής Μεσημβρίας επί τοϋ Αίμωνίου Ακρωτη
ρίου μετά 150 οικογενειών διατηρουσών τετράτακτον μικτόν δημοτικόν σχο- 
λεΐον μεθ’ ενός διδασκάλου καί μιας διδασκαλίσσης

"Ασπρος,  κώμη έλληνικωτάτη, οκτώ ώρας απέχουσα τής· Μεσημβρίας 
καί αριθμούσα 400 οικογένειας. Διατηρεί σχολεΐον μετά 4 διδασκάλων καί 
διδασκαλισσών.

Μ πάνα ,  τρεις περίπου ώρας μακράν τής Μεσημβρίας μετά 150 οι
κογενειών καθαρώς Ελληνικών. Διατηρεί σχολεΐον μετά 4 διδασκάλων καί 
διδασκαλισσών.

Β  .  Μ η τρ ό π ο λ η  Ά γ χ ς ά λ ο ο .  Άγχίαλος .  'Η Άγχίαλος· 
τρεις ώρας μακράν τής Μεσημβρίας, κεΐται επί τής ομωνύμου χερσονήσου. 
"Αριθμεί περί τάς 5.500 κατοίκων απάντων Ελλήνων — πλήν ελάχιστων 
Βουλγάρων δημοσίων υπαλλήλων καί όλίγων Μωαμεθανών—διατηρούντων 
άκμαιότατον τό τε εθνικόν καί θρησκευτικόν αίσθημα. "Αλλοτε ή ’Αγχίαλος 
ήτο περιώνυμος διά τα λαμπρά αυτής σχολεία καί ήτο περίζηλος ούχί μόνον 
εις τάς εν Βουλγαρία ελληνικός κοινότητας, αλλά καί εις πλείστας εξωτερικός.

Ελληνικά χωρία τής επαρχίας, Ν ταοντ λή , Τζϊμος,  Άλνκαργ ιά ,  
Σκεπαστός .  Σήμερον μόνον τό Νταοντλή,  μέ 150 περίπου οικογενειών 
άπασών ελληνικών, διατηρουσών τετράτακτον δημοτικόν σχολεΐον μεθ’ ενός 
διδασκάλου. Τά δέ άλλα μόλις αριθμούν από 20—25 οικίας άνευ σχολείων.

Πύργος.  Οί ομογενείς διατηροΰσι πλήρη άστικήν σχολήν τών τε άρ- 
ρένων καί θηλέων καί νηπιαγωγεΐον μετά 5 διδασκάλων καί 8 διδ)λισσών.

Γ " . Μ η τ ρ ό π ο λ η  22ω »ο ο π .γα 6ο ο π ό λ * ω ς . ι)Άριστερά τω εκ’ 
πλεόντι τον Πύργον κόλπου, ακριβώς απέναντι τής Άγχιάλου καί εις έξ 
μιλλίων άπόστασιν προς νότον ευρίσκεται ή τό πάλαι Απολλωνία. Κατοικεΐ- 
ται υπό 3.500 κατοίκων Ελλήνων. Διατηρούνται δέ υπό πάσαν έποψιν λαμ
πρά ελληνικά εκπαιδευτήρια, εν άρρεναγωγεΐον μέ πέντε τάξεις καί τρεΐς 
διδασκάλους, τετράτακτον παρθεναγωγεΐον μετά μιας διδασκαλίσσης καί 
βοηθού καί νηπιαγωγεΐον μετά μιάς νηπιαγωγού καί μιας βοηθού.

Α '.  Μ η τ ρ ό π ο λ η  Φ ίλ & π π ο υ π ό λ ε ω ς . Τό έλλην ικώτατον  
Καβακλή  Ί). Προς βορράν τής Άδρ)πόλεως, 4 ώρας σχεδόν μακράν αυτής1 
εις τάς εσχατιάς τής Ροδόπης, κεΐται έν ακμή καί θαλερότητι ελληνική τό 
έλληνικώτατον μέγα Καβακλή — ύπαγόμενον υπό την δικαιοδοσίαν τής Ίεράς 1 2

1) Ιστορία ’Απολλωνίας έδημοσιεύσαμεν εις τά Θρακικά, τόμος Γ '. Είναι 
μελέτη τοϋ μακ. Μαργ. Κωνσταντινίδου, συγνραφέώς όμοίων ιστορημάτων.

2) Ή  επαρχία άποσπάσθηκε έκκλησιαστικώς από τή Μητρόπολη Άδριανου- 
πόλεως καί προσκολλήύηκε στή Μητρόπολη Φιλιππουπόλεως μέ τήν ίδρυση τής 
αυτόνομης 'Ανατολικής Ρωμυλίας,
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Μητροπόλεως Φιλιπ)πόλεως και άπέχον 14 ώρας απ’ αυτής. Ή  πόλις αΰτη 
μεσόγειος οΰσα και μακράν πόσης άλλης πόλεως, κοινωνικώς και έμπορικώς 
προηγμένη και αριθμούσα περί τάς 9.000 κατοίκους μικρόν διαφέρει τοΰ 
όπλου χωρίου.

ΠέριΕ δε αύτοΰ έν εϊδει ημικυκλίου εις μικράν απ’ άλλήλων άπόστα- 
σιν είναι ιδρυμένα τ’ ακόλουθα ένδεκα χωρία: Καρυα ί ,  Μέγα Μοναστήρ ι ,  
Μικρόν Μοναστήρ ι ,  Σ ι ν α π λ ή ,  Ά κ  Βοννάρ ,  Δράμα, Τσεκούρ  - κιο'ι, 
Δογάνογλου, Μέγα Βογ ιαλήκ ι ,  Μικρόν Βογ ιαλήκ ι  και Μονραδανλή .

Το Κ αβακλή  συντηρεί όκτότακτον ’Αστικήν Σχολήν, 8 διδασκάλους, 
500 μαθητάς και εν νηπιοπαρθεναγωγεΐον μέ 2 διδασκάλους και 200 νήπια.

Οΐ κάτοικοι τοΰ Καβακλή μεθ’ όλων των πέριξ ελληνικών χωρίων 
συμποσοΰνται είς 22.500 κατοίκους άπαντας "Ελληνας. 'Ένεκα τοΰ συμπα- 
γοΰς τοΰτου έλληνικοΰ πληθυσμοΰ και τής όμονοίας, τό Καβακλή, μόνον ές 
δλων των εν Βουλγαρία ελληνικών επαρχιών, εκλέγει "Ελληνα Βουλευτήν.

2) Κ αρυα ί  έχον 800 οικίας καί 4.000 πληθυσμόν. Διατηροΰσι τετρά* 
τακτόν δημοτικόν σχολεΐον και νηπιαγωγεϊον μετά δυο διδασκάλων καί μιας 
διδασκαλίσσης καί 200 μαθητών.

3) Μέγα Μοναστήρ ι , κατοικεΐται υπό 1.600 κατοίκων. Διατηρείται 
δημοτική ελληνική σχολή μέ δυο διδασκάλους καί 120 μαθητάς.

4) Μικρόν Μοναστήρ ι  μέ 1.000 κατοίκους, έχει σχολεΐον τετράτα- 
κτον μεθ' ενός διδασκάλου καί 80 μαθητών.

5) Δράμα, έχει 40 οικίας καί 210 κατοίκους.
6) Τσεκούρ -κ ιο ϊ ,  έχει 50 οικίας καί 330 κατοίκους καί δημοτικόν 

σχολεΐον μέ ένα διδάσκαλον καί 20 μαθητάς.
7) "Ακ-Βουνάρ,  κατοικεΐται από 140 οικογένειας καί 880 κατοίκους, 

έχει ηνωμέναν τετράτακτον δημοτικόν σχολεΐον μέ 1 διδάσκαλον καί 65 μαθ.
8) Σιναπλή,β·/ζ ι 300 οικίας, 1.800 κατοίκους. Διατηρεί τετράτακτον 

δημοτικόν σχολεΐον μεθ’ ενός διδασκάλου καί βοηθοΰ.
9) Δογάνογλου,  έχει 800 περίπου κατοίκους. Διατηρεί δημοτικόν 

σχολεΐον μεθ” ενός διδασκάλου καί 50 μαθητών.
Μέγα Βογ ιαλήκ ιο ν ,  έχει 250 οικίας, 1.500 κατοίκους, μίαν τετρά

τακτον δημοτικήν σχολήν μετά δυο διδασκάλων καί 150 μαθητών.
1 1 ) Μικρόν Βογ ια λήκ ιο ν ,  έχει 120 οικίας, 800 κατοίκους, έν δη

μοτικόν σχολεΐον μεθ’ ενός διδασκάλου καί 60 μαθητών.
12) Μονραδανλή' ,  έχει 90 οικίας, 700 κατοίκους, μίαν εκκλησίαν 

καί ένα δημοτικόν σχολεΐον μεθ’ ενός διδασκάλου καί 40 μαθητών *). 1

1) Σημ. Είς τον  ΙΖ' τ. τοΰ Ά ρχ. Θρ. Θησ. θά δημοσιευτούν εξαίρετα 
στοιχεία άπό έγγραφα έγκυρώτατα κατακείμενα είς φάκελλον «Θρακικά» εις τήν 
Βιβλιοθ. Βουλής. Κατάλογος άριθμημένων χειρογράφων μέ περίληψιν περιεχομένου 
δημοσιεύεται στον παρόντα ΙΣΤ' τόμον.
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34) Ό αυτός J i r e c ek  στά 1880 6,τότε μετά την απελευθέρωσή της ή 
Φιλ)πολη άρχισε νά κατακλύζεται από Βουργάρους από κάθε γη βουργαρική, 
μένοντας εκεί, γράφει στο οδοιπορικό του !) : «Παρετήρησα ότι όλε: οί αστι
κές Βουργαρικές οικογένειες μιλούσαν και Ελληνικά. Στους δρόμους άρχισε 
πλιά νάκούγεται και ή Βουργαρική γλώσσα, άλλα μόλον τούτο μιλιέται πολύ 
ή Ελληνική καί ή Τουρκική».

35. "Ο Γοονεφ ’Ιωακε ίμ  διευθυντής τού πρώτου κεντρικού Βουργα- 
ρικοΰ σχολείου (1356—68) Φιλ)πόλεως, στυλοβάτης τού Βουργαρισμού γρά
φει, στό βιβλίο του «Αΐ αναμνήσεις μου»: «Έκτος από τις οικογένειες Τσα- 
λίκωφ, Γρούεφ, γιατρού Τσοιιάκωφ, αδελφών Γκέσοχρ, Ί . Κεσιάκωφ, Στ. 
Γεωργήεφ, Π. Κούρτοβιτς καί μερικές άλλες, πού φρόντιζαν καί εςεδήλωναν 
ένδιαφέρο για τό Βουργαρικό σχολείο, δύσκολο ήταν νά εύρεθούν μερικοί 
άλλοι πού παρουσιάζονταν ώς Βούλγαροι. Έκτος άπότό Σχολείο, στούς δρό
μους της πόλεως καί στις οικογένειες όλοι μιλούσαν Ελληνικά».

36. 'Η Ράδα  ΚύοΜοβοτς δασκάλα, πού εκπαιδεύτηκε στή Ρωσία καί 
6 φανατισμός της κατά των Ελλήνων ήταν παθολογικός καί διηΰθυνε τό 
πρώτο Παρθεναγωγείο των Βουργάρων στά 1866, λέγει στό βιβλίο της 
«Αναμνήσεις» τά έξης: «Ή  Φιλΐπολη ήταν ακόμα όλως διόλου εξελληνι
σμένη. Ή  Βουργαρική γλώσσα ωαιλούνταν μονάχα στά δυο προάστεια καί 
από τις υπηρέτριες. Σπάνια απαντούσες οικογένεια νάχει οικογενειακή γλώσ
σα καί μητρική τή Βουργαρική. Στήν πόλη μέσα μιλιούνταν ή Βουργαρική 
μόνο από άνδρες, οί 5έ γυναίκες τους σχεδόν όλες μιλούσαν τήν Ελληνική, 
χωρίς νά εξαιρούνται ούτε οί επισημότεροι φιλοπάτριδες Βούργαροι». Καί 
από τήν Κοπρίφτιτσα ακόμα, αύτή ή δασκάλα ως διευθύντρια τού Παρθε
ναγωγείου, έςώρισε τήν Ελληνική γλώσσα από τό σχολείο της : ).

37. ’Ό  Τόλεφ  δικαστής 1 890 στή Φιλ)πολη κάθησε μέ άλλους συνα
δέλφους του στή μεγάλη τριώροφο οικία τού Τζορμπατζή Θεοδωράκι απέ
ναντι στήν Παναγία στό λόφο τής Εύμυλπιάδος. Παρετήρησε ότι οί δυό του 
οικοδέσποινες ηλικίας 40—42 έτών, αδελφές, μιλούσαν πάντοτε ελληνικά 
και στούς ενοικιαστές σέ άπταιστο βουργαρική. Ρωτώντας από περιέργεια τήν 
αιτία, πήρε τήν εξής απάντηση επί λέξει : «'Ημείς εΐμεθα από τήν Κοπρί- 
φτιτσα. Ό πατέρας μας Θεοδωράκης τζορμπατζής, μέγας Βούργαρος πού 
φορούσε τότε ποτούρια (από άμπα) μάς έφερε στή Φιλ)πολη στά 1860. ’Ή 
μαστε κορίτσια τότε 13 —15 χρονών, μιλούσαμε δέ βουργαρικά μή ξαίρον- 1 2

1) Jirecek-A rsjyrow . ΙνΘ·’ άντοτέρω σελ. 153. Πρβλ. καί Μ. Άποστολίδου. 
Οί Καρνώται ήσαν Έ λληνες; Θρακικά. τόμος IT ', σελ. 1δ6 καί ελης.

2) Γνωστό πώς 'Ελληνικά σχολεία ιδιαίτερα υπήρχαν ώς τά τελευταία στή 
Σ η λ ν μ ν ο , Τ ύ ο ν ο β ο , Κ ά ο λ ο β ο , Σ ί ο τ ο β ο , 'Αβοάδαλα κ.λ.ττ.  άνάμιχτα δέ Έλληνο- 
βουργαρικά στον Τ ΰ ο ν α β ο , Σ ι ο τ οβ ι ο ,  Σ α μ ά χ ο β ο .  Κ ά ο λ ο β ο , Σ ο ν μ λ α ,  Ρ ο ν χ τ σ ο ν κ ι ,  
Κ α λ ο φ έ ο ι ,  Κ ό τ ς λ  κ .λ .π .
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τας λέ’Εη ελληνική. Οι φίλοι τοϋ πατέρα μας τζορμπατζήδες Κισάκογλου, 
Γκιουμουζγκερδάνηδες, Γέσογλου και άλλοι, δλοl Βούργαροι, μιλούσαν ελλη
νικά αναμεταξύ τους στ'ις συνελεύσεις των τις εμπορικές και τις έσναφικες, 
στις οικογενειακές εσπερίδες και παντού. Τότε τά πάντα ήταν ελληνικά. Ό  
δεσπότης Έλλην, ό πρόξενος Έλλην, στο δικαστήριο (κονάκι) παρουσιάζον
ταν ώς “Ελληνες οί τζορματζήδες τού λαού. Έθεωρεΐτο ντροπή νά μιλή κά
νεις τη βουργαρική και νά ντύνεται μέ βουργαρικό τρόπο μέ πρόστιχα πο
τούρια. Εμείς ντρεπόμαστε νά μιλούμε βουργαρικά και δέν τολμούσαμε νά 
βγούμε στην κοινωνία, γιατί δέν Εέρουμε]έλληνικά, ουδέ σκέψη μπορούσε νά 
γίνη περί γάμου μας μέ καλούς νέους έφ’ δσον είχαμε τά βουργαρικά μας 
τής Κοπρίφτιτσας ήθη κέθιμα. Τότε ό πατέρας μας μάς πήρε δασκάλα Έλ- 
ληνίδα καί άρχισε ό έξελληνισμός μας. Καί καταλήγει : ’Έτσι συνειθίσαμε 
νά μιλούμε διαρκώς μεταξύ μας Ελληνικά καί έως τώρα μιλούμε. Έκτοτε 
είμαστε Έλληνίδες». (Τόλεφ Κ.Έφήμ. Δήμου τής Πλόβδηφ άριθ. 145—143 
έτος 1933). Τά πράγματα συνέβαιναν αντίστροφα. 7Ηταν Έλληνίδες καί πα- 
ρέμειναν Έλληνίδες, γιατί δέν κατωρθώθηκε νά έκβουργαριστούν μδλα τά 
γνιοστά βουργαρικά μέσα.

38. Ή  Μικτή Επιτροπή μεταναστεύσεως Σόφιας άπέρριψε τά ψευ 
δολογήματα μαρτύρων Βουργάρων καί τις μαρτυρίες τους. Ό Μυρτ. Άπο- 
στολίδης γράφει τά εξής στήν άνέκδοτη ιστορία τής Φιλ)πόλεως ')·«0 '1 Βούρ- 
γαροι έντιμοι Φιλιππουπολϊται κ. Κωνστ. Χατζή Κάλτσεφ μητρόθεν “Ελλην 
τραπεζίτης καί πρώην βουλευτής, ό κ. Όμπρέϊκωφ, πρόεδρος τού έν τή πό- 
λει εμπορικού καί βιομηχανικού επιμελητηρίου, καί ό Β. Τβάνωφ έμπορος, 
άμφότεροι έκ Κοπριφτίτσης, παιδιόθεν δέ εγκατεστημένοι εν τή πόλει, ούζ 
παρουσίασαν οί δικηγόροι τοϋ δήμου τής Πλόβδηφ ώς μάρτυρας ένεκα των 
πρεσβειών των υπέρ των Βουργ. δικαίων ενώπιον τής έν Σόφια εδρευούσης 
μικτής υποεπιτροπής προς έκδίκασιν των διαφορών μεταξύ τής Ελληνικής 
καί Βουλγαρικής Κυβερνήσεως διά τήν κτηματικήν τής Ελληνικής Κοινότη- 
τος περιουσίαν, ετόλμησαν ερωτώμενοι υπό τοϋ δικαστηρίου νά εϊπουν πράγ
ματα, μή τιμώντα τήν ειλικρίνειαν αυτών καί ίταμώς προσπταίοντα προς 
τήν αλήθειαν. Ούτω ό μέν πολιτευόμενος κ. Χατζή Κάλτσεφ, δστις έν τελεί 
τών μαρτυρικών του καταθέσεων άπηρίθμει πάντας τούς τίτλους του καί 
τά αξιώματα, άπερ ειχεν έν τώ βίφ του μετά τών παρασήμων, ού μόνον 
ήγνόησε τήν ϋπαρξιν τής Ελληνικής Κοινότητος, άλλ’ ήρνήθη καί αυτό τό 
γενόμενον ανθελληνικόν συλλαλητήριον, ό δέ κ. Τβάνωφ, δστις είπεν δτι ού- 
δαμώς ένεθυμεϊτο τας γενομένας καταστροφάς τοϋ 1906, δ δέ κ. Όμπρέϊκωφ 
δέν ένεθυμεϊτο, είπε, τά συμβάντα τής 16 Φουλίου 1906, ουδέ τον όλεθρόν 
τοϋ πλείστου τοϋ εμπορικού τής πόλεως κόσμου εις ον καί αυτός ανήκε».

1 ) Μ. ’Α π οσ τ ολ ί δ ου . ’ Ανέκδοτη 'Ιστορία Φιλ)πόλεως Κεφάλ Ή  κατάλυση 
τής έν Φιλ)πόλει ‘Ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος. Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ· τ. ΙΓ'.
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Ή  επιτροπή, όπως γνωρίζουμε από τά επίσημα πρακτικά, άπέρριψε 
τά αναίσχυντα ψευδολογήματα'τους και τις μαρτυρίες τους ‘).

39. Τά άρχε ϊα  τών άμπατζήδων  Φιλιππουπόλεως μπορούν νά χρη
σιμεύσουν καί ως πηγή γενεαλογική πολλών ελληνικών τής πόλεως οικογε
νειών, για τούς τρεις τελευταίους αιώνες, γιατί λείπουν άλλες επίσημες πη
γές, δηλ. από τό 1685 καί εξής ως τά 3 878 καί 1906. Οΐ οικογένειες αυτές, 
πού καί τά σπίτια τους σώζονται ως τώρα καί πού πολλά διωρθώθηκαν καί 
ξαναπουλήθηκαν ή ρίχτηκαν, μέ αλφαβητική τάξη βρίσκονται στο ’Αρχείο 
Θρακικοϋ Θησαυρού, τόμ.,' Γ\ σελ. 186—192.

Τά κύρια ονόματα τών μαϊστόρων,  στή μετάφραφη τών αρχείων από 
τον Άλέξ. Πέεφ, πού δημοσιεύθηκε στήν επετηρίδα τής ’Εθνικής Βιβλιοθή
κης καί τού Μουσείου Φιλιππουπόλεως, κατά τή βουργαρική μέθοδο, μετα- 
γράφηκαν σκόπιμα φωνητικά καί μορφολογικά. ’Έτσι ό Βοΰργαρος άνα-' 
γνώστης, πού δεν ξέρει τήν ελληνική γλώσσα, σχηματίζει τήν ιδέα πώς οΐ 
περισσότεροι τών άμπατζήδων ήταν Βούογαροι 3).

40. Τάφο ι .  ’Αλλά καί αυτοί οΐ τάφο ι  τής Φιλ)πόλεως, πού τούς πε- 
ριέγραψε 6 μακαρίτης Μ. Άποστολίδης, λαλούν—μόνο πού δεν αφήνουν 
κραυγήν—τήν ελληνικότητα τής πόλεως.Ή περιγραφή περιλαμβάνει 178 τά' 
φους, δλους ελληνικούς, ελληνικών πατριαρχικών καί ιστορικών οικογενειών, 
πού οΐ απόγονοί των ζούν άπάτριδες στά ξένα καί στήν 'Ελλάδα. Ή  μελέτη 
είναι δημοσιευμένη στον Θ’ τόμο τού ’Αρχείου Θρ. Θησ. μέ τίτλο «Καί οΐ 
τάφοι λαλούσιν» καί αποτελεί αξιομνημόνευτο τεκμήριο τής ελληνικότητος 
τής Φιλ)πόλεως. Σήμερα οΐ τάφοι αλλοιώθηκαν κατά τή βουργαρική μέθοδο.
■ 41. Οΐ παλαιοί κώδικες Φ ιλ ιππουπόλεως  (περισώζονται τώρα δύο)

κατά τον Γ. Τσουκαλά, πού τούς διάβασε στά 1832—1860, έφεραν εποχή 
τριών αιώνων, ήτοι έφταναν αναδρομικά ως τά τέλη τού 16ου αΐώνος 3). 
Οΐ κώδικες αυτοί πασιφανέστατα καταδείχνουν τήν ελληνική επικράτηση καί 
τήν βουργαρική ανυπαρξία σ’ ολο τούτο τό χρονικό διάστημα τών 3 αιώνων.

42. Ό Ονρχοναρτ ,  πρόξενος ’Άγγλος στήν Κωνσταντινούπολη, στήν 
ελληνική επανάσταση έγραψε έργο για τήν Τουρκία. (Urquhart, consul bri- 
tannique a Constantinople. La Turquie et ses ressources 1836. Trad. 1 2

1) Ό  Χατζή Κάλτσ εφ  ήταν γιος τραπεζίτη πού πήρε τρεις γυναίκες Έλλη- 
νίδες κ ι’ είχε οικογενειακή γλώσσα τήν 'Ελληνική. Ό  Κωνσταν. Χατζή—Κάλτσεψ 
γιός του σπούδασε στή Ροβέρτειο, πολύγλωσσος καί πολυμαθής. Πρβλ. για τις άνω 
μαρτυρικές καταθέσεις Β. Παπαδοπούλου <Τά δίκαια τοϋ έν Βορείφ Θράκη Ε λ λ η 
νισμού». Ά ρχ . Θρακ. Θησ., τόμ. Θ', σελ. 122—123. "Αξιόν παρατηρήσεως είναι 
δτι από τούς προταθέντας υπό τών άντιδ ίκων μάρτυρες οΰδείς είνα ι Φιλ)πολίτης.

2 ) Βλ. Ά ρχεΐον Θρακικοϋ Θησαυρού, τόμ. Γ ', σελ. 192 κ. έξ.
ο) Γ. Τσουκαλά. Ίστοριογεωγραψική περιγραφή επαρχίας Φιλ)πόλεως σελ. 

39 παράγρ. 58. Ίδέ καί Δελτίο ’Εθνικής ’Εταιρείας ‘Αθηνών, τόμ. Α', σελ. 338. 
Βλ. καί Άρχεΐον Θρακικοϋ Θησαυρού, τόμ. Δ', σελ. 22 κ.έξ.



franqaise par X .  R a y m o n d . Παραθέτουμε γαλλιστί τό σχετικό κείμενο, 
πού ενδιαφέρει τούς Βουργάρους :

« L a  seule cra inte  de presenter la positio n des ray  as sous un 
jo ur trop favorab le m ’a peut-etre fait p lacer tout Ie corps au n ive a u  
de ceux du Su d , q u i ont ete exposes, depuis 12  ans, a une d e vasta
tion incessante. L e s  pop ulatio ns esclavones, au nord, ont a peine souf- 
fert de la  guerre, aussi le ur etat actuel est il  bien p lus que ce lu i de 
leurs co re lig io n n a ire s grecs. Je su is h e u re u x  de p o u vo ir co n firm e r 
mon tem o ignage par ce lu i de M. S lade.

« Ju sq u ’ic i ils  (les B u lg a re s) ont vecu tra n q u ille s, et ja m a is  ju s  
qu’en 1829, ils  n ’ont com pte p arm i les elem ents de d isso lutio n  qui d i- 
v isen t Pem pire ottom an ; D e  la' v ien t leur prosperite m anifeste dans 
leurs v ille s  florissantes, leurs fertiles cam pagnes, tem oin T e rn o v o  etc. 
tous b ien peuples, riches, couverts de m anufactures etc ; je n ’ ai ja m a is  
a p p ris q u’ un B u lg a re  eut ete condam ne a m ort ; c’est un fa it dont i l  
n ’y  a pas d'exem ple ; I l  n ’y a point dans lem onde entier des p aysans 
aussi haureu x ; ie p lus p au vre  des B u lg a re s a toutes choses en 
abondance ; la viand e, la v o ia ille , les oeufs, le riz, le from age, le v in , 
le p ain, de bons habits, une chaum iere bien close, un ch e v a l. Je de- 
fie dans quelque pays que ce soit q u ’ un v o y a g e u r le traverse d’ un 
bout a Tautre et y  trouve un aussi bon souper, un feu aussi fr illa n t  
dans chaque m aison que dans la T u rq u ie  d ’ E u ro p e »  (R ecords of tra
vels in  T u rk e y , vol. 2. p. 97) t. 2, p artie  2, p. 186 (note).

Ό  ίδιος βεβαιώνει (L a  T u r q u ie  et ses ressources 1836 chap II) , 
on δ Ελληνισμός στην Τουρκία στα 1800  έφτανε τά 2 ,5  εκατομμύρια και 
προσθέτει τά έΞής παρακάτω γι' αυτούς.

« J ’ai vu les G re cs com m e patriotes et com m e soldats, com m e 
bandit et com m e pirates ; je  les eu vue m ang e r le p ain  du tra v a il, de 
la ch icane et de la v io lence, j ’a i v is ite  chaque p artie  de la G re ce  an* 
cienne at moderne, d epuis les frontieres de la  P a n n o n ie , de la D a c ie  
et de P ll ly r ie , ju s q u ’au x  riv a g e s  m e rid io n a u x  de la Crete.

« D e p u is  la re v o lu tio n  la race grecque a cruelle m en t s o u ffe rt : 
m ais i l  n ’en est pas de m em e des autres p o p ulan io ns ; je  n ’a i ja m a is  
entendu parler de Texecution d’ un J u if . U n  vo y a g e u r recent fa it la 
rem arque q u :i l  n ’a v a it, ja m a is  entendu d ire  qu’ un B u lg a re  eut ete m is 
a m ort ; je  ne sais pas non plus d’exem ple de ce fa it»  ( T . 1. p. r.
page 74).

4 3 . Ό  Albert D um ont (1 8 6 6 ), πού περιήλθε ολη τή Θράκη Βόρειο και 
Νότιο γράφει : « Ή  Ρουμελΐα είναι ή Θράκη των αρχαίων, από αρχαίο· 
τάτων χρόνων την καταγωγήν Ε λληνική». « Ή  Άδριανούπολη έχει μια
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εξευγενισμένη κοινωνία, οπού οί Έλληνες κατέχουν την κυριώτερη θέση καί 
ακολουθούν τά έθιμα τής Ευρώπης». «Ή  επαρχία Φιλ)πόλεως αριθμεί 600 
χιλ. ψυχές. 'Απ’ αυτές 172 χιλ. ορθόδοξοι». Οΐ Βουργαροι δημιούργησαν 
σχολεία άποτινάζοντας τό ζυγό τού Πατριαρχείου. Τό πρώτο Βουργαρικό σχο
λείο τής Φάβπόλεως άνοιξε στά 1848—50 μέ 15 μαθητές, μέ διευθυντή τον 
Νάΐδεν Γέρωφ, όργανο Πανσλαβιστικό. Ή  κοινότης Στενιμάχου είναι ή 
σπουδαιότερα.'Η πόλις αριθμεί 15 χιλ. κατ. Ούτε Τούρκοι, ούτε Βουργαροι 
υπάρχουν ανάμεσα τους ’). Ή  Ροδόπη, δ Αίμος υπήρξαν ή πατρίδα τού Όρ- 
φέα, έν από τά λίκνα των Έλλην. Θρησκειών, μια από τις πηγές τού Ε λ
ληνικού πολιτισμού, πού τον έζησεν 6 κόσμος μας».

44. Ό  Γάλλος Lerou B e au l i e u  (la Grece, PHellenisme et la 
Question d’Orient ■) δίνει τον εξής χαρακτηρισμό : «Κείνο πού διακρίνει 
ιόν Έλληνα, ή αρχή τού ευμετάβλητου τού χαρακτήρα του, πού τον κατηγο
ρούν, είναι ή τάση πού έχει στούς νεωτερισμούς, ή αγάπη στήν πρόοδο, ή 
περιέργεια, ή πρωτοβουλία. Ή  δημοτική εκπαίδευση είναι πλιότερο διαδε
δομένη στούς Έλληνες παρά σέ πολλά ’Έθνη τής Δύσεως π χ. στήν ’Αγγλία 
και στο Βέλγιο».

45. cO D i e f e n b a c h  λέγει καί τά έ’ίής στή Die Volkerkunde der Ειι- 
ropaischen Turkei 1877 : « Ο Ελληνικός λαός είναι θαυμασίως ευφυής, 
δραστήριος, φιλόδοξος. Ό Ελληνισμός είναι ποσοτικώς καί ποιοτικούς πολύ 
σπουδαίος. Ή  υπεροχή τού Ελληνισμού από κοινωνικής καί οικονομικής 
άπόψεως είναι απόλυτος».

46. Ό ι στορ ικός H e r t z b e r g  (Diefenbach I. σ. 149) ομολογώντας 
την εκπολιτιστική δύναμη τού Ελληνισμού λέγει : «Αί αυτούσια φωτειναί 
όψεις τών Ελλήνων προοιωνίζονται σπουδαίαν αποστολήν διά τό μέλλον, εάν 
μή πάντοτε ή Δύσις παρίσταται κώλυμα εις αυτούς».

47. Καί 6 Louis S e r g e a n t  αποδείχνει ότι ή νωθρότητα καί ή πολι
τική ηλιθιότητα τών Τούρκων άφήκε ελεύθερη «τήν προς τήν παιδείαν, τήν 
μάθησιν καί τήν διδασκαλίαν ορμήν τών Ελλήνων.

48. Ό Γάλλος γεωλόγος Ami B ou e  ώς έξης καθορίζει τήν έκταση 
τού Ελληνισμού στή Θράκη 3) «Οΐ Έλληνες κατοικούν πρώτα όλη τή νό
τιο πεδιάδα τής Θράκης καί κατά μήκος τής παραλίας τοΰ Εύξείνου. Τούς 
βρίσκει κανείς στο 'Ιερό όρος, στις όχθες τού “Εβρου κάτω από τήν Άδρια- 
νούπολη καί μέσα σ’ αυτή τή μεγάλη πολιτεία, καθώς καί στή Φιλ)πολη καί 
τήν Έσκί Ζαγορά. Άνάμιχτυι μέ τούς Βουργάρους καί Άσιάτες αποτελούν 
τον πληθυσμό στά Ν. τής Ροδόπης σδλη τή Χαλκιδική, στις Σέρρες καί στή * 1

1) ’Αποσπάσματα από τή Revue des Deux: Mondes τής 15 Ίουλ. 15 Αύγ.
1 Όκτωβρ. 1370. Βλ. ’Αρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Γ σελ. 239—3Q2.

2) R evue de Deux Mondes 1S77 XX σελ. 53d.
0 ) Ami Boue, La Turquie d ’ Europe. Paris 1S4 3  τόμ. II σελ. 20.



Θεσσαλονίκη. Ή  στατιστική τούς ανεβάζει σέ 200 χιλ. στην Πόλη, 300 χιλ. 
στή Μακεδονία, 400 χιλ. στις άλλες επαρχίες και περισσότεροι υπάρχουν στη 
Θράκη». Και ό Ami Boue λέγοντας αυτά δεν είχε διαθέσεις δυσμενείς για 
τούς Βουργάρους.

Ό ίδιος στο έργο του Burgaria J) εξιστοροόντας τά εθνολογικά ζητή
ματα τής Βουργαρίας καί τής Άνατ. Ρωμυλίας στον καιρό τής Τουρκοκρα
τίας, αναγνωρίζει ότι στο βαθύπεδο τοΰ "Εβρου έξέλιπεν εντελώς ό εγχώριος 
Βουργαρικός πληθυσμός. Αυτό τό δείχνει και ή έλλειψη από βουργαρικά 
τοπωνύμια, γιατί δεν ήταν βουργαρικός λαός πού νά τά κράτηση και νά τά 
διασώση. Αυτά τά παραδέχτηκε καί ό Σέρβος καθηγητής Jowan Cvijic ’) 
(Peterm. Mitt 1913 σ. 246), καί τέλος ό Vasmer σλαβολόγος, πού έγραψε 
γιά τά σλαβικά τοπωνύμια στήν Ελλάδα. (Die Slaven in Griecherland, 
Berlin 1941).

49. 'OBoue\'( ιά τον πληθυσμό τής Ροδόπης στήν Itineraire σελ. 1 δ 1 
παρατηρεί. «Ό πληθυσμός τής Ροδόπης είναι πάρα πολύ αραιός καί πολυ
ποίκιλος. Έάν περιλαμβάνη προς τά βόρεια Βουργάρους, φαίνεται ούσιωδώς 
Ελληνικός εις τά νότια, ενώ στα μέσα υπάρχουν, καθώς λέγει, αποικίες 
μουσουλμανικές».

50 Ό B ia n c o n i  (στήν Ethnographie et Statistique de la Tur- 
quie d’Europe et de la Grece, Paris 1S77 σελ. IT κ.λ.) εξετάζει τούς αριθ
μούς τοΰ ’’Αγγλου Stamford, πού ανεβάζει όλο τον πληθυσμό τής Ευρωπαϊ
κής Τουρκίας σέ 2.940.000 χιλ. 'Ο ίδιος υπολογίζει τον Ελληνισμό τής Θρά
κης σέ 500 χιλ. καί τής Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ Βοσπόρου μαζύ σένα 
έκατομμύριο. Γιά τον πληθυσμό τής Άνατ. Ρωμυλίας λέγει ότι είναι ανα
κατεμένος καί ότι άλλου υπερέχουν οί Βούργαροι (Batak, Berouthiza καί 
Eski - Zagra), άλλου δέ οί "Ελληνες σέ αριθμό καί σπουδαιότητα. "Ετσι 
συμπεραίνει τό εθνολογικά όρια τοϋ Έλληνισμοϋ είσχωροϋν βαθειά στήν 
Άνατ. Ρωμυλία. Τά ίδια βεβαιώνει καί ό χάρτης του πού δημοσιεύει,

51. Ο L . D i e f e n b a c h  στή στατιστική του πού κατάρτισε ανεβάζει σέ
2.058.000 τούς Θράκες, τούς "Ελληνες σέ 843.000, τούς Μωαμεθανούς σέ
658.000 καί τούς Βουργάρους σέ 314.000. «Ή  Άνατ. Ρωμυλία, λέγει, στον 
19ον αιώνα είχε πλιότερους "Ελληνες καί οΐ περιηγητές αυτό μαρτυρούν, πε* 
ριγράφοντας τήν όψη τής χώρας Ελληνική». Ή  ομολογία αυτή βεβαιώνει 
τό συμπέρασμα τών ερευνών μας ότι δεν εξελληνίσθηκαν στή Θράκη οΐ Βούρ- 
γαροι, άλλ’ εκβουργαρίσθηκαν λίγο λίγο οι "Ελληνες μαθαίνοντας καί τήν 
εύκολη βονργαρική γλώσσα. "Ετσι εξηγείται ό χαμός τόσου ελληνισμού.

Συμπέοασμα .  Ό Ελληνισμός τής Βορείου Θράκης τώρα ώς 200 χιλ. 1 2

1 ) Peterm . Mitt.· 1911 σελ. 119.
2) Κυριακίδου ή Δυτική Θράκη σ. 10. Βλ. L,a Peninsule B alcan ique 1918 

Paris Jowan Cvijic.

Ή  καταστροφή τοϋ Βορειοθρακικοΰ Ελληνισμού 1 ί ϊ



διωχμένος από τά 1906 από τις προαιώνιες πατρίδες του βρήκε περίθαλψη 
στην ελεύθερη Ελλάδα, οπού ζεϊ, δουλεύει τη φτωχή γη, εμπορεύεται και 
αποτελεί την πιό ζωντανή μαρτυρία τοΰ Βορειοθρακικοϋ Ελληνισμού. ’Έχει 
ξεχωριστές πολιτείες καί συνοικισμούς και (οργανωμένος, πάντα προσδοκά 
τήν ώρα νά επιστρέφει στα προγονικά του εδάφη, στήν αγαπημένη του πα
τρίδα και θάλασσα, τή Μαύρη Θάλασσα, πού ξαίρει τήν ψαρική της *) ως 
κληρονομικό επάγγελμα παραδομένο σαύτόν από τά αρχαιότατα χρόνια. 
Εργάζεται και ζεϊ χωρίς νάπορροφηθή εδώ στήν Ελλάδα και νά χάση τά 
χαρακτηριστικά του, μέ τήν ελπίδα δτι θάρθή ή μέρα τής επιστροφής, για 
νάποδειχθή δτι ό Ελληνισμός βυθίζεται, μά δεν καταποντίζεται.

"Από τά παρατεθέντα επίσημα κείμενα και τις επίσημες γνώμες φαί
νεται πασίδηλο δτι δ Ελληνισμός τής Βορείου Θράκης από 21/, χιλιετηρίδες 
καί δώ υπήρχε, έζησε, εμεγαλούργησε και ήκμασε στή χώρα αυτή αδιάκοπα 
και αδιάλειπτα σκιάζοντας κάτω από τά φτερά του αδελφικά και προστα
τεύοντας τή Βουργαρική φυλή, γιατί τό Πατριαρχείο ήσκησε πάντοτε πολι
τική Οϊκουμενικότητας και όχι έξελληνισμοΰ 3). Αυτό αποδείχνει ή έρευνα 
καί ή σπουδή τοΰ Τουρκοκρατούμενου ‘Ελληνισμού, ώ: τήν ημέρα πού βία 
χάνοντας κάθε του έρεισμα, μητροπόλεις, εκκλησίες, σχολεία, ευαγή ιδρύματα, 
διώχτηκε καί δ ’ίδιος από τό πατρικό του έδαφος. 1 2

112 Πολυδ. Παπαχριστοδοΰλου

1) Ά ρχ. Θρ. Θησ. τ. Β '.'Η  ψαρική στή Θράκη, Ά να γν . ΓίαρασκευοπούλοΌ.
2) ’-Αρχ. Θρακ- Θησ. τόμ. Γ Μ. Ά.τοστολίδου σελ. 36 —10.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΤ· ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων, Καί^ηγητοϋ

ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Ο οε ιχ ά λχ ιν ο ν  άνά&ημα Β ενδ ΐδος .  ε ξ  Ά μ ο ρ ί ο υ . — Ά ο χ α ί ' χ ο ?  τά φ ο ς  έν Δ ιδ υ μ ο τ ε ίχ ω ’ 
—  Κ ε ρ ί  τ ο ν  ι σ τ ο ρ η μ έ ν ο υ  ‘I .  Ναοϋ ’Α γ ίου  Β α σ ιλ ε ί ο υ  Μ ε τ α ξ ά δ ω ν .—Κ ύρ ιλ λ ο ς  

<5 5 "  Π ατρ ιά ρχη ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς

Α' Όρε ιχάλχ ινον  άνά'&ημα Βενδ ΐδος  έ| 3Αμορίου

'Η σπάνις αξιόλογων αρχαιολογικών ευρημάτων έν τη περιοχή τής 
καθ’ ημάς Βορειοδυτικής Θράκης, μακράν του νά σημαίνη έλλειψιν συγκε- 
κροτημένης θρησκευτικής, πολιτειακής και κοινωνικής ζωής των διαφόρων 
Θρακικών φυλών τής άρχαιότητος, αποτελεί έν τοσούτφ σοβαρόν έμπόδιον 
εις την δλοκλήρωσιν των γνώσεων μας, των άφορουσών εις την έξακρίβωσιν 
τοΰ πλήρους ιστορικού βίου τών φύλων τούτων.

Τό τοιοΰτον οφείλεται άναμφιβόλω; εις πολλούς καί ποικίλους παρά
γοντας, ών σπουδαιότεροι δέον νά θεωοηθώσιν : 1 ) ή αδιαφορία υπευθύ
νων τε και άνευθύνων περί την από αρχαιολογικής άπόψεως άξιολόγησιν 
τοΰ τμήματος τούτου τής Θράκης' 2) ή παρά τών αδαών κατά καιρούς διε* 
ξαχθεϊσα ασυνείδητος καί άγρια άρχαιοκαπηλεία καί 3) ή καταστροφή τών 
αρχαιολογικών τής περιοχής θησαυρών υπό παντοίων έχθρών, οϊτινες κατά 
τό μακραίωνον διάστημα τών ποικίλων περιπετειών τοΰ ’Έθνους Ιδήωσαν, 
έξηφάνισαν καί παρεποίησαν έσκεμμένως πάντα τά εύρεθέντα τεκμήρια τής 
ιστορικής τών Θρακών ζωής.

Διά τούς λόγους τούτους ακριβώς παν αρχαιολογικόν εύρημα έκ τής 
περιοχή: ταύτης, δσον καί μικράς άν φαίνηται αξίας, κέκτηται τή άληθεία 
μεγίστην εθνικήν καί επιστημονικήν σπουδαιότητα, ώς ακριβώς συμβαίνει 
καί μέ τό ύφ' ημών άνακαλυφθέν εΐς τήν οικίαν χωρικού τίνος τού Άμορίου 
τής περιοχής Διδυμοτείχου μικρόν όρειχάλκινον αγαλμάτων, ο'περ έχαρακτη- 
ρίσαμεν ώς ανάθημα τή Βενδΐδι Άρτέμιδι, ώς κατωτέρω θ’ άποδείςωμεν.

** *
Ή  Βενδίς ήτο κατ’ εξοχήν Θρακική θεό της, μετενεχθεΐσα έκ Θράκης 

καί εις τήν λοιπήν Ελλάδα. Κατά τήν παράδοσιν, αυτή έθεωρεΐτο θυγάτηρ 
τοΰ Σαβαζίου, ή τού Άδμήτου, ή τού Άδοίμαντος, αρχαιότερου έπιθέτου 
τού ΓΙλούτωνος.Άλλά καί δ Σαβάζιος ήτο θεός καθαρώς Θρακικής προεΑύ- 
σεως, έχων έν Ιαυτώ τάς ιδιότητας τού ’Απόλλωνος καί τού Διονύσου1)· Καί 
τούτο διότι «ή είκών τού ’Απόλλωνος παρά τοϊς Θρακοπελασγοίς μετέχει έτι

1) Π. Καρολίδου: Εισαγωγή, σελ. 133.
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πολύ τού φυσικού και δυνάμει μόνον τείνει εις τό ιδεώδες. Διά τούτο και ΐδιό- 
της αύτού συνάπτεται προς την τού Διονύσου, οΰ η λατρεία την υψηλήν ηθικήν 
ορμήν προς τό θειον ιδεώδες ζητεί εν μουσική μετά οργίων συνοδευομένη».

Τό οτι ό Σαβάζιος έταυτίζετο τώ Διονύσω μαρτυρεΐται και άλλοθεν '). 
«Φαίνεται γάρ εξ ών εύρίσκομεν συλλογιζόμενοι πολλαχόθεν, οτι Διόνυσος 
καί Σαβάζιος εις έστι θεός, τυχεΐν δε τής προσηγορίας ταύτης παρά τον γι- 
γνόμενον περί αυτόν θειασμόν' τό γάρ εύάζειν οί βάρβαροι σσβάζειν φασίν' 
δθεν καί τών Ελλήνων τινές άκολουθούντες τον εύασμόν σεβασμόν λέ- 
γουσιν».Έτέρα μαρτυρία εξ άοχαιότητος πληροφορεί ημάς οτι δ Σαβάζιος 
καί τώ Ή λίω εταυτίζετο. Ούτω κατά τον Αλέξανδρον Πολυΐστορα παρά 
Μακροβίω 5). Item in Thracia eundem haberi Solem atque Liberum 
accepimus, quum illi Sabadium noncupantes magnifica religione ce
lebrant, ut Alexander scribit.

Κατά τον Π. Καρολίδην 6 Σαβάζιος ήτο θεός τού φωτός, τό δέ όνομα 
Σαβάζ ιο ς  σημαίνει φωτεινός,  ήτο δέ ό'νομα τού παρά τοϊς Φρυξί θεού τής 
σελήνης Μηνός. «Παρειλήφαμεν δέ παρά Φρυξί Μήνα Σαβάζιον υμνούμε
νο ι'»1 2 3 4). Προσφυέστερα όμως φαίνεται ήμΐν ή γνώμη καθ’ ήν τό όνομα Σα
βάζιος ετυμολογείται έκ τού Σανσκριτικού Sabhaj, δπερ είναι τό αυτό μέ την 
ελληνικήν λέξιν σέβας. Διά τούτο εις τινας επιγραφάς ό θεός άποκαλεΐται 
καί Σεβάζ ιος*) .  Προς τιμήν αύτού ήγοντο τά Σαβάζ ια ,  οργιαστική εορτή, 
διαδοθεϊσα έκ Θράκης εις ολόκληρον τήν Ελλάδα.

‘Ως, λοιπόν, δ Σαβάζιος έταυτίσθη τώ Άπόλλωνι καί Διονύσω, ούτω 
καί ή Βενδίς έταυτίσθη τή Περσεφόνη καί Εκάτη, εις δέ τήν Βραυρώνα τής 
Αττικής τή Άρτέμιδι. 5Ητο συνεπώς ή Βενδίς κατ’ εξοχήν θρακική σελη
νιακή θεότης5).Ή  λατρεία τής Βενδΐδος έκ τής Θράκης διεδόθη εις δλόκληρον 
τήν ‘ Ελλάδα, ήδη από τού Ε' π.Χ. αιώνος. Εις αρχαιότερους χρόνους κατά τήν 
εορτήν τής θεάς εγίνοντο άνθρωποθυσίαι τόσον εν Θράκη, όσον καί έν Λή
μνο), ένθα μάλιστα αύτη εκαλείτο Μεγάλη Θεά. Έν Σαμοθράκη ή θεά έταυ' 
τίσθη προς τήν Άξιόκερσαν, τήν Περσεφόνην τών Κάβειρων, έλατρεύετο δέ 
εντός σπηλαίων, ένθα προς τιμήν της έθυον κύνας.

'Η λατρεία είσήχθη εις τήν ’Αττικήν καί δή τον Πειραιά υπό τών 
έν αύτω κατοικούντων Θρακών, υπήρχε δέ εν Μουνυχία τού Πειραιώς ιερόν 
αυτής, Βενδίδειον καλούμενου. Έν Πειραιεΐ μάλιστα ήγετο προς τιμήν τής 
Θεάς μεγαλοπρεπής εορτή, τά Βενδίδεια, τελούμενα κατά τήν 19ην καί 20ήν

1) Η ρακλειώ του : F r . H istor. Graec. τόμ. I l l ,  σελ. 11.
2) M acrobii : S a tu r , I. aS.
3) Σχολ. Τίμ. Πλατ. i .
4) Μυρτίλου Ά,-τοστολίδου: Περί τής θρησκείας τών άρχαίιον Θρακών,

Θρακικά, τόμ. Ε', σελ. 43 κ.έ.
δ) Ά χιλλέως Σαμοθράκη: 'Ιστορία τής Θράκης, τόμ. Α', σελ. 114, 116—117.
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του Θαργηλιώνος μηνός :) καί καθιερωθέντα από των χρόνων τού Σιοκρά- 
τους 1 2 3 4). Κατά την διάρκειαν τής εορτής ταΰτης έγίνοντο πομπαί, την δ3 εσπέ
ραν έτελείτο λαμπαδηφορία εφίππων και μετά ταϋτα έπηκολούθει παννυχίς, 
δμοιάζουσα κατά τό τυπικόν προς το των Διονυσίων.

Οΐ 'Αθηναίοι δεν συνεταΰτιζον την Βενδίδα τή Άρτέμιδι, άλλ' εθε<ω- 
ρουν αυτήν άνάλογον πιθανώς, διότι ό ναός αυτής ήτο ιδρυμένος πλησίον 
τοϋ τής Άρτέμιδος, συμφώνιυς τή μαρτυρία τοϋ Ξενοφώντος 3), καθ' ήν 
«πρός τε τό ιερόν τής Μουνυχίας Άρτέμιδος καί τό Βενίδειον» ήτο.

Ή  Βενδίς εν Θράκη ελατρεΰετο ώς θεά τοϋ Άδου, διακρινομένη τής 
Άρτέμιδος. Τοϋτο διαπιστοΰται καί έκ των νομισμάτων τής Άμφιπόλεως, 
ένθα ή θεά παρίσταται ώς ταυροπόλος τής Άρτέμιδος. Άλλωστε ή λατρεία 
τής Άρτέμιδος, ώς θεάς τής θήρας, ήτο λίαν διαδεδομένη εν Θράκη, ώς 
μαρτυροϋσι νομίσματα καί αναθηματικά ανάγλυφα αυτής εν Θράκη εύρε- 
θέντα. Αί γυναίκες μάλιστα έθυον τή θεά ώς βασιλίσση στάχεις, κατά μαρ
τυρίαν τοϋ ‘Ηροδότου *) «τάς Θρηίσσας καί τάς ΙΤαιονίδας γυναίκας έπεάν 
θύωσι τή Άρτέμιδι τή βασιλείη, ούκ άνευ πυρών καλάμης ερδούσας τά ίρά».

Φαίνεται κατά ταϋτα, ότι τό ύφ3 ημών άνευρεθέν μικρόν δρειχάλκι- 
νον ανάθημα τής Θεάς, προέρχεται έκ τίνος τάφου, ένθα είχε τοποθετηθή διά 
λατρευτικούς σκοπούς. Καί θά ήδύνατο μέν τις νά έκλάβη αυτό ώς προσφο
ράν τοΐς θεοίς, αλλά τό πτηνόν, όπερ ή θεά άνέχει διά τής άριστεράς χειρός 
αποκλείει την εκδοχήν ταΰτην καί πιστοποιεί ότι έναπετέθη πρός εξευμενι
σμόν τής υποχθονίου θεότητος. ’Επί τούτοις συνηγορεί καί τό γεγονός ότι 
κατά τώ έτει 1932 ειχεν εύρεθή όλως τυχαίως εις τήν αυτήν τοποθεσίαν ορει- 
χάλκινον άγαλμα τοϋ Δ ιός κεραυνοβολοϋν^ας, όπερ τότε είχεν άποσταλή εις το 
Μουσεΐον Κομοτινής. Ό Μυρτίλος Άποστολίδης έν τή περισπουδάστω «ύ- 
τοϋ μελέτη «Περί τής θρησκείας τών αρχαίων Θρακών», αναφέρει ότι παρό
μοιον άνάγλυφον τοϋ Διός, κρατοϋντος διά τής αριστερός τον αετόν, διά δέ 
τής δεξιάς τον κεραυνόν καί ετοίμου όντος όπως τον έξακοντίση, άνευρέθη 
έν τή περιφερεία Σελύμνου. Τοιοϋτον ακριβώς ήτο καί τό έν Άμορίω εύρε- 
θέν άνάγλυφον έξ ορειχάλκου τοϋ Διός κεραυνοβολοϋντος. Δϋναταί τις δ3 εύ- 
χερώς νά διαπίστωση μεγίστην ομοιότητα μεταξύ τών δυο τούτων θρακικών 
αναγλύφων καί τοϋ ’Ιθωμάτα Διός, ώς απεικονίζεται εις τά τετράδραχμα τών 
Μεσσηνίων. :Κ δ3 όμοιότης αΰτη άποδεικνύει καί τήν μεγίστην συγγένειαν 
τών Έλληνοπελασγικών φυλών, συνεχομένην διά τοϋ ήθικοϋ δεσμοϋ τής θρη* 
σκείας καί τών θρησκευτικών αντιλήψεων.

'Έτερος λόγος συνηγορών εις τον χαρακτηρισμόν τοϋ αναθήματος ώς

1) Στράβωνος I, 3, 16.
2) Πλάτωνος : Πολιτεία, βιβλ. Α', 327—328.
3) Ξενοφ. Έ λλην., Β ', 4, 11.
4) 'Ηροδότου Δ', _33.
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παρασιάσεως και άπεικονίσεως tής Βενδϊδος είναι ότι ή θεά ανέβει, ως εϊ- 
πομεν, διά τής αριστερά; χ,ειοός περιστεράν. Είναι δέ γνωστόν ότι οί Θρά* 
κες έπίστευον εις την αθανασίαν της ψυχής, φανταζόμενοι ταύτην υπό μορ
φήν πτηνού, συνηθέστερον δε οφεως.

Το ύψος τού αναθήματος είναι 0.07 τού μ., ή δέ τέχνη αναού προσο
μοιάζει τή γεωμετρική τής κυρίως Ελλάδος, ώς γνωρίζομεν ταύτην εκ των 
αναθημάτων τής ’Άλχυος ')· Πρόκειται συνεπώς περί αναθήματος πρωτοθρα- 
κικής καθαρούς τέχνης και διά τούτο αυτή είναι εντελώς πρωτόγονος.Ή θεά 
παρίσταται διά μέν τής άριστεράς χειρός τεταμένης καί άνεχούσης εν τή πυγ
μή περιστεράν, διά δέ τής δεςιΰς τεταμένη: κατά τον άγκώνα και φθανούσης 
μέχρι τής κεφαλής ώ: εις χαιρετισμόν. Ή  κεφαλή είναι πεπλατυσμένη, έκ δέ 
των χαρακτηριστικών τού προσοόπου διακρίνεται μόνον ή ρίς. των οφθαλ
μό) ν ύποδηλονμένων διά δύο στιγμών άνευ όφρόων καί βλεφάρων. Ό πο>- 
γων είναι συγκολλημένος έπί τού λαιμού, όστις είναι χονδροειδής καί ακα
τέργαστος, ή δέ κεφαλή φαίνεται κεκλιμένη προς τά δεςίά, κατά τό μέρος τού 
δεΞιού βραχίονας. Γενικούς ro Πάθημα είναι πεπλατυσμένοι', οώδαιιού δέ κα
ταφαίνεται προσπάθεια στρογγν/.ευσεως των χαρακτηριστικών τού σώματος. 
Έ πί τής κεφαλής υποτυποοδώ: δηλοΰιαι ή ύπαρςίς χαλύματο: τής θρακικής 
άλωπεχής .  Ή  ενδυμασία καί η υπόδησις είναι επίσης καθάριος θρακική, ώς 
περιγράφει ταύτην ο 'Ηρόδοτος -). «Θρήϊκες δέ, επί μέν τήσι κεφαλήσι άλω- 
πεκέας έχονχες έστρατεύοντο, περί δέ το σώμα κιΟόονας, έπί δέ ζειράς πεοι- 
βεβλημένοι ποικίλας, περί δέ τούς πόδας τε καί κνήμας πέδιλα νεβρών, προς 
δέ ακόντιά τε καί πέ.λτας και εγχειρίδια σμικρά».

Πλήρη άπεικόνισιν τή; θρακικής ενδυμασίας έχοιιεν εί'ς τι αττικόν άγ- 
γεΐον, ευρεθέν εις Γελάν τής Σικελίας καί κατασκευασθέν έν 'Λθήναις τώ 
450 π.Χ., ένθα παρίσταται ό Όρφευς περιστοιχιζόμενος ύπό τεσσάρων Θρα
κών, άκροωμένων αυτού '). Γά αυτά περίπου ενδύματα φέρει καί τδ ανά
θημα, ήτοι βασσάραν,  μακράν ποδήρη χιτώνα, ζωννύμενον περί την όσφϋν 
διά ζειράς,  δηλ. τεμαχίου χονδρού υφάσματος πορπουμένου έπί τού λαιμού. 
Κατά τους πόδας φέρει υψηλά δερμάτινα υποδήματα.Ή ζειρά δεν φέρει χει
ρίδας, είναι δέ μικρότερα τής τών άνδρών. Λίαν ανεπιτυχής είναι καί ή προσ
πάθεια τών πτυχώσεων τής βασσάρας καί τής ζειράς. Σημειιόσεως α'ςιον τυγ
χάνει οτι καί ή σήμερον φερομένη ενδυμασία τών χιο ρικών γυναικών δέ ν εί
ναι καί πολύ διάφορος τής αρχαίας τοιαυτης.

'Ως έκ τής πρωτογόνου τέχνης καί τής ζωώδους έκφράσεως τών χαρα
κτηριστικών τού προσοόπου, τής δυσαναλογίας τού κορμού προς την κεφαλήν, 1 2

1) ΙΊ. Ιναββαδία : ’Ιστορία τής Ε λληνικής τέχνης σελ. 254—262
2) Ήοόό. Ζ', 75.
ο) Χρ. Τσούντα : Ά πεικόνισ ις Θρακών εις έν αγγεΐον, Θρακικά 1023 σελ. 

26 κ.ές. καί Κωνστ. Κουρτίδου, Θρακικά, σελ. 337 κ.έ|.
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και τά άνω καί κάτω άκρα, του σχενοΰ στέρνου και χήν έλλειψιν κομμώσεως, 
τό ανάθημα δέον ν’ αναχθή εις χήν η ρ ω τ ο δ ρ α κ ι κ ή ν  ηερ ίο δον  τής τ έχνης , 
ΐήν αντιστοιχούσαν προς την γεωμετρικήν τής κυρίως Ελλάδος. Επομένως 
πρόκειται περί έργου λα ϊκής  τέχνης τής εποχής εκείνης, όπως είναι άλλωστε 
καί ή εν τή κυρίως Έλλάδι άκμάσασα γεωμετρική.

Το γεγονός δ’ οτι εν Άμορίο) Διδυμοτείχου εύρέθησαν δυο ανάγλυφα 
και πολλά νομίσματα δεν είναι τυχαΐον, άλλ’ επιμαρτυρεί την ήμετέραν άπο- 
ψιν ότι ένταΰθα έκειτό ποτέ άκμάζον θρακικόν πόλισμα, μέ άνεπτυγμένον 
καθαρώς θρακικόν πολιτισμόν. "Οθεν, έν ήμΐν κείται, ινα, έγκΰπτοντες μετά 
πίστεως καί αγάπης επί τής ιεράς των Θρακών γής, φέρωμεν εις φως τά ευ
ρήματα τοΰ αρχαίου Θρακικοΰ πολιτισμού, δατις κατά τό περ ιεχόμενον  
καί  την σημασ ία ν  ουδόλως δ ιαφέρε ι  τον κα.ϋ'όλου ' Ελλην ισμόν .

Β' ’ Αρχαϊκός τάφος έν Διδυμοτείχ ω

Σπουδαιότατη αρχαιολογική άνακάλυψις. οημειωθεΐσα έν Διδυμό
τειχό), μέλλει ν' άποκτήση ύψίστην σημασίαν, όχι μόνον διά την άνερεΰνησιν 
τής Ιστορίας τής πόλεως καί την συναγωγήν θετικωτέρων περί αυτής συμπε
ρασμάτων, άλλα καί διά τήν λεπτομερεστέραν γνώσιν τής ιστορίας τής Θρά
κης τής παρά τον "Εβρον. Τό έν λόγω εύρημα ήλθεν εις φως υλως τνχαίως, 
όπως πάντοτε, καί υπό τάς ακολούθους συνθήκας.

Τήν πρωίαν τής 25 ’Απριλίου π. έ. ό εκ Διδυμοτείχου γεωργός Μπο- 
ζάκης Νικόλαος, ασχολούμενος μέ τήν άροτρίωσιν τοΰ παρά τήν θέσιν Hand  
τ ’ άμπέλ ι  άγροϋ του, εις τά κράσπεδα τοΰ προσφυγικοΰ συνοικισμού τής 
πόλεως καί κατά τήν ανατολικήν αυτής πλευράν ευρισκομένου, άντελήφθη 
ότι, τό άροτρόν του προσέκρουεν (έσκάλωνε) επί τίνος ισχυρού εμποδίου, εις 
βάθος 0, 10—0, 15 υπό τό έδαφος. ΓΙρός διευκόλυνσιν τού έργου τοϋ ήρ- 
ςατυ σκάπτων δι' άξίνης ουτω δ’ ευρέθη πρύ ογκώδους πλακός, ήν ήχο αδύ
νατον νά μετακινήση. 'Γούτου ένεκα προσέδεσε τήν πλάκα διά σχοινιών από 
τού ζεύγους των βοών καί άπέσπασε ταύτην μετά κόπου τεθραυσμένην όμως 
εις πλεϊστα μέρη. Μετά τήν άφαίρεσιν τής πλακός, έπεδόθη εις τήν εκσκαφήν 
τού αποκαλυφθέντος λάκκου, αλλά κουρασθεις κατέλιπε τήν προσπάθειαν. 
Πληροφορηθέντες τό τής άνακαλύψεως, μετέβημεν τήν επομένην μετ’ εργατών, 
παραχωρηθέντων υπό τού Δήμου Διδυμοτείχου καί προέβημεν μετά πάσης 
προσοχής καί έπιμελείας εις τήν άνασκαφήν, διαπιστώσαντες τα κάτωθι δια- 
τυπούμενα :

I. Είδος κα ι  χοονολόγησ ις  τοϋ τάφον .  — Τό εύρημα τούτο ούδέν 
άλλο ήτο είμή τάφος τής πλέον αρχαϊκής περιόδου. Ό τάφος ήτο πλήρης 
χοδματος, μετά τήν άφαίρεσιν τού οποίου άνεγνωρίσαμεν οτι πρόκειται περί 
τάφου κ ιβωτ ι ό σχημου ,  παρηλλαγμένου προς τό τραπεζοειδές. Τούτο ση
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μαίνει ότι ό τάφος ανήκει εις την αρχαιότεραν .πελασγικήν εποχήν, υπεο εκ 
των εξής τεκμαίοεται :

1) Ή  πλάτη καλύπτουσα τον τάφον και θοαυσθεΐσαι κατά την άφαί- 
ρεσιν είναι ογκωδέστατη και ακατέργαστος, το δέ πέτσωμα αυτής άποτελεΐ- 
ται έ'ξ άπολϊϋ'ωΰ'έντοον ό σ τράκων.

2) Το καλϊ'πτον τον τάφον χώμα ήτο πλήρες κεράμτον κατά τό πλεΐ- 
στον άπτημένων, ερυθρού χρώματος. Άλλα μεταξύ αυτών άνεύρομεν και τε
μάχια κεράμων λευκοχο οίκων καί πλινθοειδών, βαρέων καί λίαν ανθεκτικών, 
ών ή κατεργασία είναι μάλλον πρωτόγονος.

3) Μεταξύ τοϋ χώματος άνεύοομεν θραύσματα αγγείων διαφόρου κα
τεργασίας, τινά των όποιων έφερον ανεπαίσθητα ίχνη μελανοχρώου ραφής.

4) Κατά την άνασκαφήν και εις τά κατοότερα μέρη τοϋ στρώματος, 
'έθη εν ΰστοϋν κνήμης ή βραχίονος και εις μέγας οδούς. Ό οδούς θύτης,

■ί έγνωμάτευσεν '3 §v r<o Γυμνάσιο; επί των Φυσικών συνάδελφος κ. Παν. 
Γσύτας, ανήκει εις θηλαστικών Το ον τής τριτογενοϋς περιόδου, άπελιθιόθη 
δέ μεταρληυεί; είς ·άσ.βεστόλιθον.

5) ϋρος την βάσιν τοϋ τά 
κοομοϋ άναιιειιιγμένα μετά χώα ιτ 
θρά, προσοαοιάζοντα ασβέτω. Π·: 
βλήθησαν τά οστά, έλθόντα εί: έπ 
τά δ" ερυθρά οφείλουν τά χρώμα

Φου καί κατά τό μέρος τής κεφαλής καί τοϋ 
ος έ'ξήχθησαν τεμάχιά τι να λευκά και ερυ- 
ωκειται ασφαλώς περί αλάτων, εις ά μετε- 
αφήν με το καλϋπτον άργιλλώδες στρώμα, 
τcoν εις ενωσιν μετά σιδηρούχου τίνος πέ

το οόίΐατος.
6) Τά εσωτερικά τοιχώματα τοϋ τάφου είναι έπενδεδιμιένα οι' ογκω

δών πλακών έκ σκληρού ασβεστόλιθου, μή επιμελώς έξειργασμένου.
7) Το δάπεδον τοϋ τάφου δεν είναι έστροομένον διά πλακάς.
II. Πεοιγοαφή κα ί  δ ιαστάσε ις  τον τ άφ ο ν .—Το έπ' ευθείας μήκος 

τοϋ τάφου, έχοντος διεύθυνσιν δ π ο δυσμών προ: άνατολάς, είναι 1,76 μ. 
Αλλά τό μήκος τοϋτο διαθλαται έφ' έκατέρων των δύο πλευρών εις δυο 
τμήματα, ών το μέν ένα έχει έκτασιν 1,35 μ., καλυπτόμενον ολόκληρον υπό 
μιας πλακάς, τό δ3 έν συνεχεία έτερον έχει έκτασιν 0,70 τοϋ μ., καλυπτόμε
νον όμοίτος ολόκληρον υπό μιας πλακός (σχήμα 1 καί 2). Την αυτήν δομήν 
παρουσιάζει καί ή απέναντι πλευρά. Τό πλάτος τοϋ τάφου παρουσιάζει επί
σης διαφοράς. Ούτως ή προ; δυσμάς πλευρά αύτοϋ έχει πλάτος 0,90 τοϋ μ., 
ή δ" απέναντι αυτής 0,26 τοϋ μ. (σχήμα 1). Άλλ' α'ί δύο κατά μήκος πλευ- 
ραί φέρονται βαθμηδόν συγκλίνουσαι μέχρι πέρατος τοϋ μήκους τοϋ 1,35 μ., 
είτα δέ πάλιν βαθμηδόν άποκλίνουσαι κ.ατά τό μήκος τών 0,70 τοϋ μ. Ου* 
τως ό τάφος στενοϋται πέρα τοϋ μέσου ένθα το πλάτος αύτοϋ περιορίζεται 
εις 0.64 τοϋ μ. (σχήμα 1).

Κατ' αϋτον τον τρόπον σχηματίζονται δύο τραπέζια, έκ τών όποιων 
τό ιιέν έν έχει βάσιν 0,90 τού α., την απέναντι πλευράν 0,64 τοϋ ιι. καί τάς
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εκατέρωθεν πλευράς 0,70 του μ., τό δ’ έτερον εχει βάσιν 0,86 τοΰ μ., την 
απέναντι πλευράν 0,64 τοΰ μ. και τάς εκατέρωθεν πλευράς 1,35 τοΰ μ.

Επειδή τό κατ' εΰθεΤαν μήκος τοΰ τάφου είναι μικρότερον (1,76) 
τοΰ δι έκατέρας πλευράς διά τμήσεως και λοξεΰσεως αυτής σχηματιζομένου 
(1,35-1-0,70=2,05 μ.), τό δέ πλάτος τής από δυσμάς πλευράς είναι μεγαλΰ-

Σχήμα 1. Κάτσψις τοΰ τάψου 
(Σχεδιάγραμμα Γρηγ. Ευθυμίου)

τερον τοΰ τής απέναντι αυτής, εικάζομεν δτι ό νεκρός ενεταφιάσθη συνε- 
σταλμένος τά δίνω άκρα και τό άνω μέρος τοΰ κορμοΰ, τοποθετηθείς ίσως 
πλαγιως. Μόνον οΰτω δυνάμεθα νά ερμηνεΰσωμεν την τε λόςευσιν των κατά 
μήκος πλευρών και την διαφοράν τοΰ πλάτους. Τό πάχος των λίθων των 
κατά μήκος πλευρών είναι 0,20 τοΰ μ., των δέ κατά πλάτος 0,15 τοΰ μ. 
(σχήμα 1 και 2). Ή  κατά τάς άκμάς σΰνδεσις των λίθων έγενετο άνευ πη-
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λοϋ η άσβεστου. Αΐ άκμαί των πλακών είναι εΐργασμέναι σφηνοειδώς, ώστε 
ή μία ·νά έφάπτηται της άλλης, άνευ ανάγκης χρησιμοποιήσεως συνδετικού 
ύλικοϋ. Σύνδεσμο ι  ξύλινοι η εκ μετάλλου δεν ύπάρχουσιν.

Καθ’ ά 6 ΓΙ. Καββαδίας αναγράφει, τοιοϋτοι λακκοειδεΐς τάφοι μέ 
έπενδεδυμένας τάς παρειάς διά κτιστών λίθων η μεγάλων πλακών, άνευρέθη- 
σαν ου μόνον εν τη των Μυκηνών άκροπόλει, αλλά και εν Κυκλάδαις, ένθα 
μάλιστα τό σχήμα αυτών λαμβάνει μορφήν τραπεζοειδή. Φαίνεται κατά 
ταΰτα δτι ό τρόπος ούτος τής ταφής, θεωρούμενος αρχαιότατος καί προηγη- 
θε'ις τών θολωτών, κτιστών ή λαξευτών τάφων, ήτο εν χρήσει απανταχού 
τοΰ Ελληνικού, υπό Πελασγών τότε οΐκουμένου. Συνεπώς, αΐ περί Πελα
σγών κοιναί θέωρίαι, άς εφεΰρον λαοί έστερημένοι ιστορικού καί προϊστο
ρικού παρελθόντος, είναι φαιδραί επινοήσεις. Διότι περιτράνως άποδεικνύε- 
ται δτι οΐ Πελασγοί δεν ενεφανίσθησαν καί έζησαν μόνον εις παράλια μέρη 
αλλά καί εις τό hinderland τής Ελληνικής χερσονήσου. Ά λλ5 επιπροσθέ
τους ό έλθών εις φώς τάφος τού Διδυμοτείχου έπιρρωνύει την ήμετέραν γνώ- 
μ μν . δτι ή καθ’ ημάς Ελληνική Θράκη απ’ άρχαιοτάτων κατωκεΐτο χρόνων 
ύπό  π λ η θ υ  σμον  ούδεμ ίαν εχοντος φυλε τ ικ ήν  δ ι αφοράν  από  τον κ α θ ό 
λου  'Ελλην ικόν  το ιοϋτον.  Αΐ δ’ επιστημονικά! εκζητήσεις καί άκροβασίαι 
εις ούδέν ετερον συντελούσιν, εΐμή εις τήν ενίσχυσιν τών επιχειρημάτων τών 
πολεμίων εκείνων, οΐ όποιοι προσπαθούν νά στηρίξωσιν τό ιστορικόν αυτών 
παρελθόν εις τήν ασυνείδητον άπεμπόλησιν τών ήμετέρων τ ίτλων κυριότητος 
καί ευδοξίας.

III. Σπονδα ι ό τ η ς  τή ς  τ οποθε σ ία ς .— Ή  τοποθεσία, ένθα ο τάφος 
άνευρέθη, είναι από αρχαιολογικής άπόψεως σπουδαιότατη. Κεϊται εις άπό- 
στασιν χιλιομέτρου περίπου τής πόλεως Διδυμοτείχου, άνατολικώς αυτής, με
ταξύ τών ποταμών Έρυθροποτάμου καί "Εβρου, ον ό δεύτερος εΰρηται νυν  
εις μεγάλην άπόστασιν. Τό κυριώτερον μέρος τής τοποθεσίας ταύτης άποτε- 
λεΐται εκ βράχου ομοιογενούς από άπόψεως πετρώματος προς τον τής άκραζ 
Διδυμοτείχου, καλείται δ’ ύπό τών συγχρόνων 1Αγία Πέτρα.Άλλ’ ο έν λόγω 
βράχος περιβάλλεται ύπό σειράς λοφίσκων εξ άργιλλώδους χώματος, δπερ άπο- 
δεικνύει δα οΰτοι άπετελέσθηαν πάλαι ποτέ εκ τής μετατοπίσεως τής κοίτης 
τού "Εβρου.Ό τάφος εύρέθη κατά τήν κλιτύν περίπου τού λοφίσκου καί 
έναντι ακριβώς τού ποταμού "Εβρου, εις μικράν άπόστασιν από τής σιδηρο
δρομικής γραμμής Άλεξανδρουπόλεως—Όρεστιάδος. Οΐ επί τού λόφου τούτου 
αγροί άνήκουσιν εις Τούρκους, εκουσίως μεταβάντας εις Τουρκίαν, καλλιερ
γούνται δε ύπό τών ημεδαπών έπ’ ένοικίω.

Τόσον ό βράχος τής 'Αγίας Πέτρας, δσον καί ή περί αυτόν λοφο* 
σειρά, ενέχουν μεγίστην αρχαιολογικήν σπουδαιότητα. Κατά καιρούς εύρέθη- 
σαν παντοϊα ύπ’ αυτών ευρήματα, τά όποια κατά μέγα μέρος άπωλέσθησαν,· 
τούτο μέν διότι δεν ύπήρχεν (.οργανωμένη αρχαιολογική υπηρεσία, τούτο δε



Θρακικά ευρήματα καί άνασκαφές 121

διότι οί κάτοικοι, ώ; συμβαίνει χαί σήμερον, ουδόλως ένδιαφέρονται διά 
την παράδοσιν καί ιστορίαν τής πόλεώς ίων, ακριβώ; δέ τουτου ένεκα ή κα- 
χαστρέφουσιν ή ιδιοποιούνται τα αρχαία ευρήματα.

Ή  κατά τδ παρελθόν άνεΰρεσις έν τη τοποθεσία^ ταΰτη τής αναθημα
τικής στήλης των Πλωτινοπολιτών έδωκεν εις τούς τότε άρχαιολογυΰντας 
αφορμήν όξυτάτης διά τοϋ τύπου καί των περιοδικών διενέίεως περί τοϋ αν 
ή Πλωτινούπολις ήτο εις την τοποθεσίαν, εις ήν άνευρέθη ή στήλη, ή αλ
λαχού. Ή  δ ι έν εξ ι ς δ3 αύτη έπεξετάθη καί επί τού ζητήματος άν τό Διδυμό- 
τειχον δέον νά θεωρηθή ως παλαιόν ελληνικόν χτίσμα ή ώς τοιούτον των βυ
ζαντινών χρόνων. Οΐ περί τά θέματα ταύτα ένασχοληθέντες τότε διηρέθησαν 
εις δύο αντιθέτους γνώμας ύποστηριζούσας ομάδας. Οί μεν δηλ. έλεγον καί

Σχήμα 2. Κάθετος τομή εσωτερικής πλευράς 
(Σχεδιάγραμμα Γρηγ. Ευθυμίου)

έγραφον δτι τό Λιδυμότειχον είναι οίκισμός ήδη τών Πελασγικών χρόνων, 
οΐ δέ ύπεστήριζον οτι το Λιδυμότειχον έκειτο επί τής μετά ταύτα όνομασθεί- 
σης Πλωτινουπόλεως έχον πριν διάφορον όνομα.

Καί ταύτα μέν έλέγοντο καί έγράφοντο καί ύπεστηρίζοντο, άνευ όμως 
θετικών καί άναμφισβητήτων τεκμηρίων, επί τή βάσει υποθέσεων κατά τό 
μάλλον καί ήττον εύσταθουσών. “Ανευ τελείας άνερευνήσεως τού εδάφους δά 
άνασκαφών καί άνευ επιπόνου καί ενδελεχούς τών ευρημάτων μελέτης πάσα 
έκφρασις γνώμης είναι έπιστημονικώς παρακεκινδυνευμένη, οί δ’ εώλως υίο- 
θετοΰντες γνώμας καί θεωρίας αποδείχνονται μάλλον επιπόλαιοι.

IV. Συμπεράσματα .  Κατά την γενομένην άνασκαψήν τού τάφου διε- 
πιστώσαμεν την ύπαρςιν πλήθους κεράμων εις την πέριξ περιοχήν, εϊμεθα δ"
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εις θέσιν νά γνωρίζωμεν δτι ουδέποτε έν αύτή άνηγέρθη νεώτερός τις συνοι
κισμός.Άλλα και τά κατά καιρούς τυχαίους έλθόντα εις φως ευρήματα εις την 
περιοχήν τής υποτιθέμενης Πλωτινουπόλεως άποδεικνύουν μόνον ούχΐ φω
νήν άφιέντα δτι εύρισκόμεθα προ ενδιαφέροντος αρχαιολογικού χοίρου. Τούτο 
επιβάλλει την λήψιν αμέσων μέτρων, άτινα δυνάμεθα ν’ άναγάγωμεν εις δύο: 
α) εις την κήρυξιν τής περιοχής ταΰτης ως αρχα ιολογ ικού  χώρου  και β) εις 
την άμεσον έναρξιν άνασκαφών.

Διά των μέτρων τούτων και ή επιστήμη θά προαχθή και τό πρό
βλημα των πόλεων Διδυμοτείχου καί Πλωτινοπόλεως θά έπιλυθή έπιτυχώς 
καί ή Εθνική 'Ιστορία διά νέων θά πλουτισθή στοιχείων τής φιλεργίας, 
τού πολιτισμού καί τής ελληνικότητος των αρχαίων Θρακών.

Γ' Περί τον  Ιστορημένου Ίεροϋ  Ναοϋ 'Αγίου 'Αθανασ ίου Με ταβάδων

Κατά την έξοδον τού χωρίου Μεταξάδες, ευρισκομένου εις άπόστασιν 
4 περίπου χιλιομ. από των Έλληνοβουλγαρικών συνόρων καί προς την δυ
τικήν πλευράν αυτού, εκεί ένθα τό νεκροταφεΤον τού χωρίου, κειται μικρός 
ιστορημένος Ναός επ’ δνόματι 'Αγίου ’Αθανασίου τιμώμενος, εις τήν περι
γραφήν τού οποίου ευθύς προβαίνομεν.

α) Έξωτερ ικώς.  ’Από εξωτερικής άπόψεως ό Ναός ούτος ούδέν τό 
αξιόλογον παρουσιάζει καί μάλλον προξενεί έντύπωσιν τό πενιχρόν τής οικο
δομής αυτού. Έκ τού δλου ύψους, τού υπέρ τήν γήν, οικοδομήματος, ευκό
λως αντιλαμβάνεται τις δτι ο Ναός είναι υπόγειος. Κατά τον προς δυσμάς 
τοίχον αυτού καί επί έντετειχισμένης πλακός φέρει τήν ανορθόγραφων επι
γραφήν: ΜΕΤΕΚΤΗΣΘΗ ΕΝ ΕΤΗ ΣΩΤΗΡΙΩ 1924.

Ή  τοιχοδομία τού Ναού ούδέν τό άξιόλογον παρουσιάζει. Μάλιστα 
τό μή μετακτισΰ·εν  μέρος αυτού, ήτοι τό παλαιόν, δεικνύει δτι εχρησιμο- 
ποιήθησαν πενιχρά υλικά, ήτοι συνήθεις λίθοι, πλίνθοι καί άσβεστος ήχυ- 
ρωμένη ΙΙρός τό μέρος τής μεγάλης κόγχης τού ιερού κατεβλήθη προσπάθεια 
νά σχηματισθή θόλωσις διά μεγάλων λίθων, άλλ’ ανεπιτυχούς.

Ούδαμού υπάρχουν παράθυρα, άλλ’ ό Ναός είναι κλειστός πανταχό- 
θεν. Μόνον κατά τήν κόγχην τού ιερού υπάρχει σχισμή διά τήν είσοδον φω
τός. ’Επίσης δέν υπάρχει κωδωνοστάσιον. Ή  στέγη τού Ναού είναι επικλι
νής αμφοτέρωθεν, ως ή των οικιών, φέρει δέ κατά τό εν άκρον αυτής δύο 
φεγγίτας, διά νών οποίων φωτίζεται τό εσωτερικόν. Τό δλον μήκος τού Ναού 
ύπολογίζομεν προχείρους εις 6 μέτρα, τό δέ πλάτος αυτού περίπου εις δύο.

β) 'Εσωτερ ινώς.  Εις τίν Ναόν κατερχόμεθα διά πέντε βαθιιίδων τής 
βόρειας πλευράς αυτού. Έσωτερικώς ό Ναός διαιρείται διά τοίχου εις δύο, 
τον Πρόναον καί τόν κυρίως Ναόν.

Εις τόν Πρόναον ούδέν τό άξιον λόγου υπάρχει. Τό δάπεδον αύτού 
εΐναι περί τά 0.50—0,60 τού μ. υπό τήν γήν καί δέν είναι έστρωμένον διά
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πλακών, αλλά διά χώματος. Οί τοίχοι του προνάου καταπεσόντες ποτέ ανε- 
κτίσθησαν τώ 1924. Πιθανόν οΐ παλαιοί τοίχοι νά ήσαν ιστορημένοι. Εϊς 
τινα σημεία των άνακτισθέντων καί έπιχρισθέντων τοίχων διακρίνονται άπό- 
πειραι στολισμού διά ζωγραφικής. Έκ τη; δλης κατασκευής έσχηματίσαμεν 
την γνώμην ότι ο Πρόναος προσετέθη κατόπιν ώς τμήμα τοϋ Ναοΰ καί ότι 
δεν έκτίσθη ταυτοχρόνως μέ τον κυρίως Ναόν.

Ή  προσθήκη τοϋ προνάου οφείλεται ασφαλώς άφ’ ενός μέν εις την 
αυξησιν τού πληθυσμού τού χωρίου, μή έπαρκοϋντος τού μικρού χώιρου τοϋ 
κυρίως Ναού, άφ’ ετέρου δέ εις την έλευθερωτέραν πως άσκησιν τών θρη
σκευτικών καθηκόντων τών χριστιανών κατά τά μετέπειτα έτη τής Τουρκικής 
κατακτήσεως.

γ) Ό κυρίως Ναός. Ό κυρίως Ναός είναι λίαν ενδιαφέρων καί 
αξιολογώτατος. Έν αύτώ κατερχόμεθα διά δύο άκόμη βαθμιδών από χαμη
λήν σχετικώς θύραν, εύρισκομένην εις τό κέντρον τοϋ τοίχου. Υπέρ την θύ- 
ραν ταύτην καί επί τοϋ τοίχου υπάρχει τοξοειδές κοίλωμα, δίκην παραθύρου, 
επί τού οποίου υπάρχει τοιχογραφία τοϋ 'Αγίου Αθανασίου έφθαρμένη. 
Το εσωτερικόν τοϋ κυρίως Ναού είναι μεγαλόπρεποι; ιστορημένου, παρ’ 
όλον ότι πλεΐσται τών τοιχογραφιών είναι έν όλω ή έν μέρει κατεστραμμέ
νοι. Ούτως υπέρ την θύραν καί κατά την εσωτερικήν πλευράν διακρίνεται 
μεγάλη τοιχογραφία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, κατεστραμμένη από τού 
σκηνώματος αυτής καί άνω. Κάτωθι τής τοιχογραφίας ταύτης καί κατά πλά
τος τής θύρσς υπάρχει γράμμασιν γεγραμμένη επιγραφή, έν ή θ ' άναγρά- 
φωνται ασφαλώς τά τής άνεγέρσεως καί ίστορήσεως τοϋ Ναοΰ. Δυστυχώς 
όμως αΰτη είναι έφθαρμένη εις πλεΐστα σημεία καί ούτως ή άνάγνωσίς της 
αποβαίνει λίαν δυσχερής. 'Αλλά καί ή συνήθεια τών γυναικών τού χωρίου 
νά λευκαίνωσι τούς τοίχους τού Ναού δι’ υποκίτρινου τίνος παρασκευάσμα
τος δυσχεραίνει έτι περισσότερον την άνάγνωσιν. Ή  δ’ άπόξεσις τοϋ κονιά
ματος τούτου είναι επικίνδυνος διότι δυνατόν τά γράμματα ν' άποξεσθώσιν 
μετ’ αυτού ή νά καταπέσωσιν, δοθέντος ότι οΐ τοίχοι είναι ετοιμόρροποι.

Ή  Επιγραφή άποτελείται έκ πέντε στίχων, έκ τών οποίων τή βοή
θεια κηρίου άνεγνώσαμεν μόνον τάς κάτωθι λέξεις :

ΑΝΕΣ νΠ Ε Ρ . ..........................................................................................
(Ar]A0ANACIOY. . ΑΡΧΙΕΡΕΩ[Υ]. . . [ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ]
APXIEPEOC ΟΙΝΔΡ[ΟΜΗ]....................................................................
ΙΕΡΟΥ [ΝΑΟΥ].............................................................................................

Προς τό αριστερόν τώ εισερχομένω πλευρόν τοϋ παρά τήν θύραν τοί
χου καί από τού δαπέδου άρχομένη υπάρχει τοιχογραφία τών 'Αγίων Κων
σταντίνου καί Ελένης, εϊς πλεΐστα σημεία κατεστραμμένη. 'Η καταστροφή 
οφείλεται εις τήν πτώσιν τών τεμαχίων ασβέστου τοϋ τοίχου, έφ’ ού αί τον.-
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χογραφίαι. Εις δέ την θέσιν των πεσόντων τεμαχίων οί χωρικοί έτοποθέτη- 
σαν πηλόν υποκίτρινου χρώματος.

Προς δέ τό δεξιόν τοΰ τοίχου πλευρύν διακρίνεται τοιχογραφία ’Αρ
χαγγέλου, ώς προκύπτει εκ της άμφιέσεως, σορζομένη μόνον μέχρι της όσ- 
φύος. Ή  υπόλοιπος έχει καταστροφή. Οΐ πλάγιοι εκατέρωθεν τοίχοι καταρ- 
ρεύσαντες ανεχτίσθησαν τώ 1924 καί διά τούτο δεν φέρουσιν τοιχογραφίας, 
ενώ οι παλαιοί θά ήσαν ιστορημένοι. Τύ δάπεδον τού κυρίως Ναού είναι 
έστρωμένον διά πλακών.

Τό τέμπλον είναι κατεστραμμένον. Σώζεται μόνον 6 ξύλινος σκελετός 
αυτού, οστις εΐχεν έπιχριαθή δι’ ασβεστοκονιάματος γύψου κατά την βυζαν
τινήν τεχνοτροπίαν κα'ι επ' αυτού είχον γραφή παραστάσεις θρησκευτικής φύ- 
σεως, μετά κοσμημάτων, ήτοι ανθεμίων καί μαιάνδρων βυζαντινών κλπ. Αΐ 
εκατέρωθεν τού Αγίου Βήματος είχόνες τής Θεοτόκου καί τού I. Χριστού 
είναι παμπάλαιαι καί καλής βυζαντινής τέχνης. ’Έχουν ΐστορηθή επί ξύλου 
ήλειμμένου διά γύψου, ώού καί τών άλλων υλικών τών υπό τής βυζαντινής 
αγιογραφίας χρησιμοποιουμένων. Άμφότεραι αί εικόνες είναι έφθαρμέναι. 
Καί άλλαι εικόνες ύπάρχουσιν, νειοτέρας όμως κατασκευής, επί μουσαμά.

Τό ιερόν βρίθει Ιπίσης τοιχογραφιών. Ούτως έν τή προσκομιδή καί 
εντός τής κόγχης αυτής υπάρχει τοιχογραφία τοΰ Χριστού μέ την επιγρα
φήν : Η ΠΙΚΑΘΗΑΟΟΙΘ TOT XPISTOU. [Ή  Άποκαθήλωσις τού 
Χριστού]. Ή  επιγραφή είναι άνευ τόνων καί πνευμάτων καί ανορθόγραφος. 
Ό Χριστός απεικονίζεται από τής δσφύος καί άνω. Αί χειοες αυτού εκτεί
νονται πλαγίως διπλούμεναι κατά τούς αγκώνας, αΐ δέ παλάμαι ενούνται 
περί τό μέσον τού στήθους εις θέσιν προσευχής. Τό πρόσωπον στρέφεται 
ελαφρώς προς τά δεξιά. Εκείνο τό οποίον προξενεί βαθεΐαν εντύπωσιν είναι 
ή έχφραστικότης τών οφθαλμών. Λύναταί τις νά εΐπη οτι ο καλλιτέχνης συ- 
νεκέντρωσεν άπασαν αυτού τήν δεξιοτεχνίαν εις τό σημεΐον τούτο. Πράγματι 
τό βλέμμα τού ’Ιησού περιέχει τήν σύνθεσιν τής έκφράσεως τού ανθρωπίνου 
πόνου καί τής θείας εγκαρτερήσεων εις μίαν τελείαν καί συγκινητικήν τώ 
ο'ντι ενότητα.

Προς τήν άριστεράν τώ είσερχομένω πλευράν τού τοίχου διακρίνονται 
τοιχογραφίαι 'Ιεραρχών, ών τό κατά τούς ώμους καί τήν κεφαλήν μέρος εί
ναι κατεστραμμένον, ώς καί αΐ δηλωτικά! αυτών έπιγραφαί. Μόνον τού ενός 
σορζεται τό πρόσωπον, αλλά καί τούτο κατεστραμμένον εις πολλά μέρη καί 
έπιχρισμένον δι’ άσβέστου.

Υπέρ τήν Προσκομιδήν υπάρχει ετέρα τοιχογραφία 'Αγίου, φέρουσα 
τήν επιγραφήν Ο [A[ΓI[Ο]C (ΜΗ]ΝΑΤ, υπέρ δέ ταύτην ετέρα τοιχογραφία 
'Αγίας τινός, ής τό πρόσωπον και τά δηλωτικά γράμματα είναι κατεστραμ
μένα. ’Εκ τής ύλης στάσεως τού κορμού φαίνεται ότι τό πρόσωπον θά είχε 
κλίσιν προς τό μέρος τής αριστερά: χειρός, ήτοι προς τά δεξιά. Χαρακτηρι-
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στικόν τής τοιχογραφίας ταΰτης είναι, δχι μόνον τό δτι ή έξεικονιζομένη 
φέρει πολυτελή άμφίεσιν βυζαντινής Αύγοΰστης, αλλά κυρίως ή εκψραστι- 
κότης τής δεξιάς χειρός, ής ή παλάμη χαριέντως υψωθεϊσα αναπαύεται κατά 
τρόπον φυσίκώτατον υπέρ την ζώνην τοΰ ΐματίου τοποθετηθεϊσα. Οι δά
κτυλοι συγκρατοϋσιν φυσικώς και άβιάστως την σχισμήν τοΰ δισχίστου ΐμα
τίου, εύρισκόιιενοι κατά τό ήμισυ εντός αυτής. Ή  λεπτότης των γραμμών 
των δακτύλων καί τής παλάμης, ό ωραίος χρωματισμός καί ό πλούτος των 
κοσμημάτων τής άμφιέσως καθιστούν την τοιχογραφίαν άςιολογωτάτην.

Συνεχόμενη προς την τοιχογραφίαν τοΰ 'Αγίου Μηνά εΰρηται ετέρα, 
εφθαρμένη, φέρουσα τά γράμματα : Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

Ό Ναός στερείται ιδιαιτέρας 'Αγίας Τραπέζης. Ή  'Αγία Τράπεζα 
αύτοΰ είναι ιδρυμένη επί τής μεγάλης κόγχης τοΰ ΐεροΰ. Τό τοιοϋτον οφεί
λεται εις τον εξαιρετικούς μικρόν χώρον τοΰ ΐεροΰ, έγένετο δέ χρήσις τής ού
τως έξοικονοιιήσεως τών πραγμάτων εις τους χρόνους τής παρακμής καί επί 
τής εποχής τής Τουρκοκρατίας. Ή  κόγχη τοΰ ΐεροΰ είναι τοξοειδής, διήκει 
δέ δι’ αυτής καθ’ όλον τό ΰψος στενή λωρίς έν εϊδει ανοίγματος, διά τής 
οποίας εισέρχεται τό φως τής ημέρας. Έ πί τής πλακός τής ένταΰΟα ευρισκο- 
μένης 'Αγίας Τραπέζης έχει σχηματισθή διά χρωστήρος τό σχήμα τοΰ Σταυ
ρού, εκατέρωθεν τοΰ οποίου έχουν γραφή αΐ λέξεις : ΙΣ ΧΡ. ΝΙΚΑ.

Έσωτερικώς τοΰ τόξου τής κόγχης ύπάρχουσιν αΐ τοιχογραφίαι τών 
Ά ρ χ α γ γ έ λ λ ω ν  Μιχαήλ καί Γαβριήλ, κρατουντών εις χεϊρας άνά δΰο λευκούς 
κρίνους, κατά τό μέρος δέ τής κεφαλής αυτών τά δηλωτικά εκάστου γράμ
ματα, ήτοι : ΜΙΧ[ΑΗΛ]—ΓΑ[ΒΡΙΗΛ].

Υπέρ τήν μεγάλην κόγχην τοΰ ΐεροΰ βλέπει τις τοιχογραφίαν τής 
Πλατυτέρας. Ή έξεικόνισις τών χαρακτηριστικών τής Θεοτόκου είναι λίαν 
χονδροειδής καί άτεχνος, έν άντιθέσει προς τήν τοΰ μικροΰ Ίησοΰ, καθημέ- 
νου επί τών γονάτων της, ένθα διά τών λεπτών χαρακτηριστικών καί τής εκ- 
φράσεως επιτυγχάνεται άβιάστως καί χαριέντως ή άπλότης καί ή άμεριμνη- 
σία τής βρεφικής ηλικίας.

Ή  διαφορά αυτή ήγαγεν ημάς εις τήν ανάγκην λεπτομερεστέρας τών 
πραγμάτων έξετάσεως. Μετά προσεκτικήν ερευνάν διεπιστώσαμεν δτι ή Πλα
τυτέρα, συνεπεία πτώσεως αρκετών τεμαχίων τοΰ τοίχου, ύπέστη επιδιορθώ
σεις διά χειρός άλλου τίνος ζωγράφου, δστις μή έχων ευφυΐαν καί δυναμιν 
χρωστήρος, παρεποίησε τήν μορφήν διά τής υπέρ τό κεκανονισμένον καί εξε
ζητημένη ν στάσιν έκτάσεως τών χειρών εκατέρωθεν καί τής υπέρ τό φυσικόν 
μεγεθΰνσεως τών παλαμών και τών δάκτυλον. Τοΰτο μαρτυρεΐται καί έκ τής 
διαφοράς τών χρησιμοποιηθέντων χρωμάτων. Ό πρώτος δηλ. ζωγράφος χρη
σιμοποιεί εις τήν άμφίεσιν χρώμα φαιόν λευκόν, εις δέ τά γυμνά μέρη, ήτοι 
χεϊρας, πρόσωπον κλπ. κίτρινον πρύς λευκόν. Ό νεώτερος όμως ζωγράφος 
τόσον εις τήν καλΰπτραν όσον καί εις τον χιτώνα τής Πλατυτέρας έχρησιμο-
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ποίησε χρώμα έρυθρόφαιον, εις δέ τά ακάλυπτα μέρη βαθύ κίτρινον. ’Επι
προσθέτους φαίνεται οτι ούτος ήγνόει τούς κανόνας της φωτοσκιάσεως, ώς 
άποδεικνΰεται εκ τοΰ οτι ό χιτών δεν είναι επιτυχημένος, έστιν δτε δέ χρη
σιμοποιεί χονδροειδή σκίασιν επί τοΰ κίτρινου δΓ ερυθροφαίου χρώματος. 
Διά των έπενεχθεισών ούτω διορθώσεων κατώρθωσε νά καταστρέψη την 
τοιχογραφίαν.

Προς τό δεξιόν μέρος τής κόγχης τοΰ ΐεροΰ και από τοΰ δαπέδου 
ύψοΰται ή τοιχογραφία τοΰ 'Αγ. Βασιλείου, φέρουσα εκατέρωθεν τής κεφα
λής τά γράμματα : Ο ATIOC BACIAEIOC. Τό γένειον τοΰ ‘Αγίου φέρει 
νεωτέραν βαφήν δι’ ερυθροφαίου χρώματος. Ή  κόγχη τοΰ σκευοφυλακίου 
ούδεμίαν παράστασιν φέρει. Προς ιό δεξιόν αυτής υπάρχει, από τοΰ δαπέδου 
άρχομένη, τοιχογραφία φέρουσα την επιγραφήν: O’ATIOC ΓΡΗΓΟΡΙΟΟ.

Ύπεράνω τής τοιχογραφίας τοΰ 'Αγ. Γρηγορίου υπάρχει ετέρα τοι- 
αΰτη, κατεστραμμένη τό δεξιόν άκρον, φέρουσα τά γράμματα: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ 
[ΗΛΙΑΣ]. Ό Προφήτης έχει έλαφράν κλίσιν προς τό μέρος τής δεξιάς χει- 
ρός, διά τής οποίας κρατεί περγαμηνήν άνεωγμένην, έν ή άνεγνώσαμεν τά 
κάτωθι :
OCEM (Ώς έμεγαλήνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα έν σοφίαν έποίησας). 
ΕΓΑΑ Χαρακτηριστικόν τής επιγραφής ταύτης είναι, εκτός τής ενιαχού
ΗΝΘΗ παρατηρουμένης ανορθογραφίας, δα έχει γραφή διά μελανός χρώ- 
ΤΑ ΕΡΓ ματος, έν άντιθέσει προς πάσας τας άλλας, αϊτινες έχουν γραφή 
ACOY διά φαιού χρώματος.
ΚΕ=ΠΑ' Ό προς τά δεξιά τοίχος τοΰ ιερού φέρει έπίσης τοιχογραφίας. 
ΝΤΑ Ε Προς τά κάτω και από τού δαπέδου εικονίζεται ό “Αγ. Ιωάννης 
Ν CO δ Χρυσόστομος, φέρων έκατέρωθεν τής κεφαλής την επιγραφήν :
ΦΙΑ Ο ΆΓΙΟΟ Ιω XPtC. 'Υπέρ την τοιχογραφίαν ταύτην εύρίσκε-
Ν Ε ται ετέρα, πιθανώς τής 'Υπαπαντής, κατεστραμμένη. Προς τό δε-
ΠΟΙΗ ξιόν αυτής υπάρχει Ιτέοα, έν ή άνεγνώσαμεν μόνον την λέξιν :
CAC Ο’ ΆΓΙΟΟ. Αόγω τής μεγάλης φθοράς δέν ήδυνήθημεν νά δια-
πιστώσωμεν τις ό έξεικονιζόμενος άγιος.

ΓενικαΙ  παρατηρήσε ις

Έ ν έκ των πρώτων ερωτημάτων, δπερ τίθεται άφ’ εαυτού, είναι 
πότε έκτίσθη και πότε ΐστορήθη ό έν λόγορ 'I Ναός.Έάν ήτο ευχερής ή άνά- 
γνωσις τής υπέρ τήν θύραν επιγραφής, ασφαλώς θά έλύετο κατά τινα τρό
πον τό ζήτημα τοΰτο. ’Έπειτα, οΐ παλαιότατοι κάτοικοι τού χωρίου παραδί
δουν οτι ούτως παρέλαβον τον Χαόν παρά τών πατέρων των, χωρίς καί εκεί
νοι νά πληροφορήσουν αυτούς περί τής χρονολογίας τής κτίσεως, διότι ούδέν 
σχετικώς έγνώριζον. Έπίσης, άνατρέξαντες εις τούς κώδηκας τής Μητροπό- 
λεως Διδυμοτείχου, άρχομένους από Σεπτεμβρίου τού 1320, ούδέν τό σχετι



Θρακικά ευρήματα καί άνασκαφές

κόν άνεύρομεν.’Απομένει, συνεπώς, νά εΐκάσωμεν εκ τών ευρημάτων και μό
νον τά κάτωθι διατυπούμενα :

1) Έκτος άμφισβητήσεως τυγχάνει δτι δεν πρόκειται περί ναού τής 
κλασσικής εποχής.

2) Ή  έ'λλειψις κωδωνοστασίου, τό μικρόν τοϋ Ναοΰ σχήμα, ό πενι
χρός φωτισμός διά τών επί τής στέγης ανοιγμάτων (φενεστρών) και τό εις 
τινα σημεία χρησιμοπο ιηθέν άλφάβητον άγει ημάς νά παραδεχθώμεν δτι ό 
Ναός είναι κτϊσμα τοΰ 14ου αίώνος. Εις τοΰτο συνεπικουρεί καί τό γεγονός 
δτι πολλοί σταυροί τών περί τον Ναόν μνημάτων φέροντες επιγραφάς, ανά
γονται εις την προ τοΰ 1800 εποχήν.

3) Τόσον κατά τούς κλασσικούς δσον καί κατά τούς χρόνους τής πα
ρακμής ουδέποτε οί βυζαντινοί ημών πατέρες εκτιζον τοιούτους τό εξωτερι
κόν σχήμα ναούς. Μόνον επί τής εποχής τής Τουρκοκρατίας οί Ναοί εκτί- 
ζοντο προσομοιάζοντες οίκίαις καί δπόγειοι, ΐνα ούτως λανθάνωσι την προ
σοχήν τών κατακτητών.

4) Λοθέντος δτι τό Διδυμότειχον καί ή πέριξ περιοχή κατελήφθη υπό 
τών Τούρκων ήδη τό 1361, δυνάμεθα εύχερώς νά συμπεράνωμεν δτι ό Ναός 
έκτίσθη ολίγα μετά ταΰτα έτη υπό τό κράτος φόβου. Εις τούτο οφείλεται τό 
άκαλαίσθητον καί πενιχρόν αυτού.

5) Άλλ’ ή άγαν εύλάβεια τών χριστιανών, έμποδισθεΐσα νά έπιδειχθή 
εις τό εξωτερικόν τού Ναού, εξεχύθη διαλάμπουσα εις τό εσωτερικόν αυτού. 
Ούτως δ καταδιωκόμενος χριστιανός εύρισκε την παρηγοριάν εντός τού λαμ
πρού χώρου τού Οίκου τού Θεού, ΐκανοποιούντος τό υπό τού φόβου συνε
χώς άπωθούμενον ζωηρόν θρησκευτικόν αίσθημα.

6) Φαίνεται δτι ή εσωτερική λαμπρότης τού Ναού δεν ώφείλετο μό
νον εις τάς τοιχογραφίας, αλλά καί εις τά εντός αυτού ιερά σκεύη. Τούτο 
άποδεικνύεται εξ εΰρεθείσης ξύλινης κεφαλής δεσποτικού θρόνου, ήτις πα
ρουσιάζει γνώσιν καλής ξυλογλυπτικής. Ταύτην μετεφέρομεν εις τό εν Διδυ
μοτείχου Μουσεΐον.

Τούτων οΰτω τεθέντων απομένει προς λύσιν τό πρόβλημα τού ιστό, 
ρήσαντος ζωγράφου. Παρ’ δλας τάς ερεύνας μας, ούδαμού ήδυνήθημεν ν ’ 
ανεύρωμεν μαρτυρίας περί αυτού. Έκ τού δλου δμως έργου του διαπιστού- 
μεν δτι πρόκειται περί καλλιτέχνου μεγάλης αξίας, δ οποίος γνωρίζει άριστα 
τήν οικονομίαν τού χώρου, τά προβλήματα τού φωτισμού καί τήν χρήσιν 
καί δύναμιν τού χρώματος. ’Αλλ’ εκείνο τό δποίον ιδιαζόντως γνωρίζει είναι 
ή καθαρά βυζαντινή αγιογραφία. Δεν αποκλείεται νά πρόκειται περί καλλι
τέχνου, δστις, φεύγων έκ Κων)πόλεως ολίγον προ ή μετά τήν άλωσιν, έγκα- 
τεστάθη προσωρινούς ή διά βίου εις τό χωρίον ως άγνωστος μεταξύ αγνώ
στων καί ιστόρησε τον Ναόν. Δεν αποκλείεται επίσης νά ήτο καί ιερωμένος.

Εις τήν σήμερον χρησιμοποιουμένην υπό τών κατοίκων τού χωρίου

127



12S Γρηγορίου Π. Ευθυμίου

εκκλησίαν υπάρχει είκών των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων φορητή μικρών δια
στάσεων, ή όποια είναι καθαρώς βυζαντινής τέχνης. "Ολαι αϊ εικόνες αΰται 
προέρχονται ασφαλώς εκ τοϋ παλαιού Ναού τοϋ-'Αγίου---Αθανασίου.

Δυστυχώς αι τοιχογραφίαι διατρέχουσιν άμεσον κίνδυνον καταρρεύ- 
σεως, ούδ’ είναι δυνατόν να ληφθώσι προστατευτικά μέτρα. ’Ασφαλώς μετ’ 
ολίγα έτη θ ’ άφανισθώσιν. Εκείνο τό όποιον δύναται νά γίνη, είναι μόνον 
ή διά τοϋ φωτογραφικού φακοϋ διάσωσις αυτών, ϊνα ούτως προστεθή εις 
τά πολλά και εν ακόμη τεκμήριον αψευδές τοΰ βαθέως έρριζωμένου θρησκευτι
κού καί εθνικού αισθήματος τών>κατοίκων τής καθ’ ημάς Β. Δ. Θράκης.

Δ' Ό *Εΰ'νομάρτυς Κύριλλος ό ΣΤ'  *)

Ή  Εθνεγερσία τού 1821 καί αι προηγηθείσαι αυτής δεκαετηρίδες τής 
εθνικής προπαρασκευής υπήρξαν εργον καθολικόν τών απανταχού Ελλήνων, 
από τού οποίου δεν ή το δυνατόν ν’ άπουσιάση ή ήρωοτόκος Θράκη, τών 
τέκνοϊν τής οποίας αΐ καρδίαι έζωογονούντο καί έτρέφοντο μέ τό γλυκύ όραμα 
τής άποκαταστάσεως τοΰ ελευθέρου χριστιανικού Ελληνικού ’’Εθνους. Διά 
τούτο ακριβώς ή Θράκη ουδόλως ύστέρησεν τών άλλων 'Ελληνικών περιο
χών εις προσφοράν θυσιών καί αίματος χάριν τής εθνικής ελευθερίας.

Τό σπουδαιότερον κέντρον τής επαναστατικής κινήσεως εν Θράκη 
ύπήρΗεν ή Άδριανούπολις, ή δευτέρα μετά την Κων)πολιν ισχυρά καί πλού
σια πόλις τής όθωμανικής αυτοκρατορίας, ή παλαιά τών Όδρυσσών πρω
τεύουσα. Έ ν αυτή ελειτούργουν ήδη από τού 1550 μ. X. πλεΐστα ελληνικά 
σχολεία, είς τά όποια πεπαιδευμένοι καί φιλοπάτριδες διδάσκαλοι έδίδασκον 
υπό την βαρεΐαν τής ύποδουλώσεως σκιάν την ελληνίδα φωνήν καί την άφθαρ- 
τον τών προγόνων σοφίαν καί εύκλειαν, παιδεύοντες ούτω τούς νεαρούς Θρά
κας διά τον υπέρ τής άναστάσεως τού ’Έθνους αγώνα. Ούτως, άφ ’ ενός μεν 
ή έν τοϊς σχολείοις διδασκαλία, άφ’ ετέρου δέ ή έξάπλωσις καί διάδοσις τών 
ελευθέρων ιδεών τής Γαλλικής επαναστάσεως έπέδρασαν αποφασιστικούς επί 
τό φιλελεύθερον τών Θρακών πνεύμα καί ένεδυνάμωναν την προς την ελευ
θερίαν έμφυτον αυτών αγάπην. ’Έτι δέ πλείω έπερρώσθησαν είς τούτο εκ 
τής παρουσίας εν Άδριανουπόλει τού πρωτομάρτυρος τής ελευθερίας Ρήγα 
Φεραίου καί εκ τής έν αυτή άοκνου καί καρποφόρου δράσεως τού άκαταπο- 1

1) Γ ι α  τ ό ν  Κ ύ ρ ι λ λ ο  τ ο ν  Σ Τ '  μ ά ς  δ ό θ η κ α ν  a n d  τ ό  π α ρ  ε λ θ ό ν  μ ι κ ρ έ ς  ε ι δ ή σ ε ι ς .  
Τ ι ς  - ψ α χ α λ ε ν ο ν μ ε  δώ  κ α ί  κ ε ϊ .  ‘Ως τ ώ ρ α  ό μ ω ς  δε  μ π ό ρ ε σ ε  ή  ε ρ ε υ ν ά  ν ά  μ ά ς  δώ σ η  
ο λ α  τ ά  σ τ ο ι χ ε ί α ,  π ο ύ  ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν  ι ή  σ υ γ γ ρ α φ ή  μ ι α ς  μ ο ν ο γ ρ α φ ί α ς  γ ι ά  τ ό ν  μ ε γ α λ ο 
μ ά ρ τ υ ρ α ,  π ο ύ  θ ά π ρ ε τ ι ε  νά ε ί χ ε  α τ η θ ή  ό ά ν δ ρ ι ά ς  τ ο υ  α π ό  π ο λ λ ο ϋ  σ τ η ν  ‘Α θ ή ν α ,  
α φ ο ύ  ή Ά δ ρ ι α ν ο ύ τ τ ο λ η  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί  ν ά ν α ι  ε ξω  α π ό  τ ό ν  ε λ λ η ν ι κ ό  χ ώ ρ ο .  Γ ι  α υ τ ό  
π ε ρ ι σ υ λ λ έ γ ό ν τ α ς  κ ά θ ε  τ ι  π ο ύ  α φ ο ρ ά  τ ό  έ ρ γ ο  τ ο υ  κ α ί  τ ή  ζ ω ή  τ ο υ ,  π α ρ α θ έ τ ο υ μ ε  σ ά ν  
ε ν α  λ ι θ ά ρ ι  κ α ί  τ ή  μ ι κ ρ ή  μ ε λ ε τ ο ύ λ α  κ α ί  τό  σ η μ ε ί ω μ α  τ ο ν  ε λ λ ό γ ι μ ο υ  κ .  Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  
Ε υ θ υ μ ί ο υ ,  κ α θ η γ η τ ή  α τ ό  Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο . (Σημ. τής Δ.).
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νήτοΛΓΦιλικοΰ Ξάνθου, οστις, εις μυστικός συγκεντρώσεις υπό την προεδρίαν 
τοϋ Μητροπολίτου, έζωντάνευε προ των δακρυβρέκτων όμμάτων τής όμηγύ- 
ρεως το όραμα τής έλευθέρας Πατρίδος.

‘Υπό την έπίδρασιν τής διδασκαλίας τοϋ Ξάνθου έμυήθησαν εις τα 
τής Φιλικής Εταιρείας ένωρίτατα ό Μητροπολίτης ΓΑδριανουπόλεως Δωρό
θεος δ Πρώϊος, οστις την 2αν ’Ιουνίου 1821 άπηγχονίσθη υπό των Τούρ
κων έν Κων)πόλει, και άπαντες οΐ πρόκριτοι τής Άδριανουπόλεως και των 
περιχώρων. Ό ενθουσιασμός απάντων των κατοίκων των πόλεων και τής 
υπαίθρου ηϋςανεν από ημέρας εις ημέραν, οΐ πάντες δ’ ήσαν έτοιμοι κατά 
τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως νά καταλύσωσι τάς Τουρκικός άρχάς και 
νά πανηγυρίσωσι την άνάστασιν τοϋ Ελληνικού Χριστιανικού Κράτους. 
Άλλ3 ή αποτυχία τοϋ κινήματος εις τάς Ηγεμονίας και ή άφύπνισις των 
Τούρκων διέψευσαν τάς ελπίδας των Θρακών, οϊτινες διέγντοσαν δτι τραχεία 
και αιματηρά θά είναι ή προς την ελευθερίαν οδός.

Δεν περιωρίσθησαν οΐ Θράκες μόνον εις την μύησιν κα'ι την υλικήν 
των πόρων τής Φιλικής Εταιρείας ένίσχυσιν.Έλαβον ενεργόν μέρος εις τάς 
στρατιωτικός επιχειρήσεις, αϊιινες διεξήχθησαν κατά ςηράν-καί κατά θάλασ
σαν κατά την διάρκειαν τής. Έπαναστάσεως εις την επαναστατημένην Ελ
λάδα. Θράξ ήτο 6 περίφημος θαλασσομάχος 'Αντώνιος Β ισβ ί ζη ς  ές Αίνου, 
Θράσσα ή σύζυγος αυτού Δόμνα, ή δευτέρα Μπουμπουλίνα τής Έπαναστά
σεως, Θράκες δ1 επίσης ήσαν οΐ οπλαρχηγοί Χριστόφορος Περραιβός , ό 
Στέφανος Σέρβος, ό Αιόλιος Λαζόπουλος,  ό Κάρηος  Ι Ιαηαδό ιτουλος  
και ά'λλοι πολλοί.“Αν δεν ηύδοκίμησεν εν Θράκη στρατιωτικόν κίνημα εναντίον 
τοϋ Τούρκου δυνάστου, ως έν Παλαιό Έλλάδι, τούτο δφείλεται τό μεν εις την 
γεωγραφικήν τής Θράκης θέσιν, εγγύς ούσαν προς τήν Πύλην, τό δέ εις τήν 
άγρυπνον παρακολούθησιν των γεγονότων έκ μέρους τής Πύλης και τής πα
ρουσίας πολυαρίθμου Τουρκικού στρατού. Παρ’ δλον όμως τό περιωρισμέ-' 
νον πεδίον τής στρατιωτικής .δράσεως, δέν απούσιασαν οΐ κλέφτες  από τά 
Θρακικά όρη, εςοχώτεροι των οποίων άνεδείχθησαν ό Κωστής  Ί γ ν ά τ ο -  
γλον,  ό Παπάζογλους,  κ. ά., των οποίων τά ηρωικά κατορθώματα εψαλεν 
ή λαϊκή Μούσα, ή αείποτε τοϊς Θραςίν συγκατοικούσα ’).

'Η έκτασις τής Εθνικής έν Θράκη άντιστάσεως κατά τήν διάρκειαν 
τής Εθνεγερσίας, αλλά καί πολύ μετά ταϋτα, καταδείκνυται από τήν έντασιν 
καί έκτασιν των κατά τοϋ πληθυσμού βιαιοπραγιών, τάς οποίας διέπραξαν 
οΐ Τούρκοι έν αυτή. “Αμα τη έκρήςει τής έπαναστάσεως εις τήν Πελοπόννη
σον αΐ σφαγαί καί of απαγχονισμοί τών ’Αρχιερέων, Ίερέτον, Προκρίτων, 
αλλά καί απλών χωρικών, εβύθισαν τήν Θράκην εις τό πένθος καί τήν από* 
γνωσιν.Έ ’ις πάσας τάς επαρχίας αυτής έξηγοιωμένοι Γενίτσαροι πόοέβαινον
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εις την έξόντωσιν τοΰ Ελληνικού στοιχείου. 'Η Άδριανούπολις, ή Φιλιπ- 
πούπολις, η Βάρνα, ή Σωζόπολις, αί Σαράντα Έκκλησίαι, ή Αίνος, τό Δι- 
δυμότειχον και άλλαι άκμάζουσαι πόλεις έβάφησαν εις τό αίμα και ό πληθυ
σμός των απεδεκατίσθη. Μεταξύ των θυμάτων των εν Άδριανουπόλει σφα* 
γών, τά όποια προσεφέρθησαν εις τον βωμόν της Πατρίδος, άπό της 18ης 
μέχρι τής 20ής 'Απριλίου 1821, είναι και ό πρώην οικουμενικός Πατριάρ
χης Κύριλλος ΣΤ', Σερμπετζόγλους έπωνυμούμενος.

Ό Κύριλλος έγεννήθη τω 1775 εις Άδριανούπολιν εκ γονέων πτω
χών, εκ Καισαρείας καταγομένων. Έσπούδασεν εις Άδριανούπολιν και δταν 
ένηλικιώθη εχειροτονήθη διάκονος υπό τού Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως 
Καλλινίκου τού Μουντανιώτου, τού μετέπειτα οικουμενικού Πατριάρχου. Τό" 
ό'νομα αυτού ήτο Κωνστ)νος, μετωνομάσθη δέ Κύριλλος άμα τή χειροτονία.

Περί αυτού ό Ή λίας Τανταλίδης εν τω βίφ Στεφάνου Καραθεοδωρή 
αναφέρει τα εξής : «Κωνσταντίνος ήν οΰτος ό τούπίκλην Σερμπενζόγλους, εκ 
Καισαρείας καταγόμενος, δν πένητος και άποχειροβιώτου πατρός γενόμενον, 
άλλα ψυχής καλλυνόμενον εύγενεία και έξόχοις κομώντα πλεονεκτήμασιν, δια- 
πρέψαντα ήδη εξ απάντων τή; σχολής μαθητών επί θαυμασία επιδόσει εις την 
σπουδήν τής ελληνικής· παιδείας και γλώσαης καί τινων φιλοσοφικών μαθη
μάτων, γνούς ποτέ ό άπό τού έτους 1780 —1792 αρχιερατεύουν τής Άδρια* 
νουπόλεως Καλλίνικος ό εκ Μουδανίων, όξύνους καί φιλομαθής άνήρ, πα- 
ρέλαβεν υπό την προστασίαν αυτού έτι μαθητεύοντα καί μετά τήν άποπε- 
ράτωσιν τών σπουδών εΐσεποιήσατο πνευματικόν υιόν, χειροτονήσας αυτόν 
διάκονον καί Κύριλλον άπό Κωνσταντίνου μετονομάσας, είτα δέ καί άρχι- 
διάκονον τής μητροπόλετος άναδείξας καί γραμματέα εαυτού, δοχιμώτατον έν 
τοΐς τότε γόαμματεύσιν».

Κατά ταΰτα ό Κύριλλος έχρημάτισεν πρώτον μέν γραμματεύς και 
Αρχιδιάκονος τού Καλλινίκου, είτα δέ Αρχιδιάκονος τού Εφέσου Γαβριήλ. 
Έ ν έτει 1803 εχειροτονήθη Μητροπολίτης Τκονίου, ένθα διά τής συνεχούς 
διδασκαλίας του ύψίστας υπηρεσίας έκεΐσε προσήνεγκεν. Κατ’ ’Οκτώβριον 
τού 1810 προβιβάσθη εις τον θρόνον τής Άδριανουπόλεως, έργασθείς υπέρ 
αυτής δι’ δλων αυτού τών δυνάμεων. Τέλος τήν 4ην Μαρτίου τού 1813, 
ΰψώθη εις τον Οικουμενικόν θρόνον ως Κύριλλος ΣΤ', διαδεξάμενος Ιερε
μίαν τον Δ'. Έπατριάρχευσεν μέχρι τής 13ης Δεκεμβρίου 1818, δτε παραι
τηθείς επέστρεψεν· εις τήν γενέτειραν.

Ό Κύριλλος ανήκει εις τήν χορείαν τών πεπαιδευμένων εκείνων Α ρ
χιερέων, οΐτινες διά τής δράσεως καί τού πνεύματός των άνεγέννησαν τήν 
πνευματικήν ζωήν καί έλάμπρυναν τον θρόνον τής νέας Ράμιης. Οί σύγχρο
νοί του κρίνουσιν αυτόν ώ: έλλογιμώτατον καί φιλογενέστατον. Κατά τό 
πενταετές διάστημα τής πατριαρχεία; του συνέβαλεν εϊς τήν διορθωτήν ττολ-' 
λών κακώς κειμένων καί έπρωτοστάτησεν εις τήν ϊδρυσιν μουσικής σχολής

13d Γρηγοςίου Π. Ευθυμίου
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υπό τούς διδασκάλους της νέας μεθόδου. Εις τάς άοκνους προσπάθειας αυτού- 
και εις την μεσολάβησίν του παρά τφ Καλλινίκω οφείλεται ή διατήρησις τής 
Μεγάλης τού Γένους Σχολής, ήτις τόσον συνέβαλεν εις την- πνευματικήν τού 
υποδούλου Γένους άνάπτυξιν. ‘Υπήρξε φίλος των-γραμμάτων, έκήρυττε δέ 
συνεχώς τον θεΤον λόγον. Ό Κύριλλος υπήρξε και συγγραφεύς, θεραπεύσας 
έπαξίως καί τάς Μούσας. ’Έργα αυτού είναι τά εξής:

1) Πίναξ χωρογραφικός τής μεγάλης άρχισατραπείας Ίκονίου (Βιέννη 
1812). 2) 'Ιστορική περιγραφή τού έν 
Βιέννη προεκδοθέντος χωρογραφικού 
πίνακος τής μεγάλης άρχισατραπείας, 
νυν πρώτου τύποις έκδοθεϊσα έν τφ 
Πατριαρχικά) τυπογραφείω,. έν έτει 
1815.. Εις τήν μελέτην ταύτην παρέχει 
πολλάς άλλα καί περιέργους πληροφο
ρίας περί τής Θράκης καί Άδ)πόλεως.
3) Επιγραφή έν «Λογίω Έρμη» τής 
Βιέννης, 1815. 4) Κανονικοί διατάξεις.
5) Όμιλίαι άνέκδοτοι έν τή Βιβλιο
θήκη τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχο
λής. 6) 'Ιερογραφική 'Αρμονία έκ δια
φόρων έμμέτρων ποιημάτων Θεοδώ
ρου τού Πτωχοπροδρόμου, Γεωργίου 
τού Πισίδου, διακόνου καί Χαρτοφύ- 
λακος τής Μεγάλης Εκκλησίας καί Νι
κηφόρου τού Ξανθοπούλου, εις έν συν- 
τεθεϊσα καί διορθωθεϊσα άξιόχρεως 
προσεφωνήθη τφ Παναγιωτάτφ καί 
Θειοτάτφ Οΐκουμενικω Πατριάρχη,
Κυρίφ Κυρίφ Καλλινίκφ παρά τού εξ 
Άδριανουπόλεως έλλογιμωτάτου μεγάλου ’Αρχιδιακόνου τής ‘Αγίας τού Χρι
στού Μεγάλης Εκκλησίας Κυρίου Κυρίλλου, οΰ τοΐς άναλώμασιν διά κοινήν 
τού γένους ωφέλειαν ήδη τύποις έξεδόθη. Έ ν τφ τής Κων)πόλεως τυπογρα- 
φείφ έτει ςιωβ', 1802. . ί -

Εις τήν β' σελίδα τής «Τερογραφικής 'Αρμονίας» εύρηται τό κάτωθι 
άφιερωματικόν έπίγραμμα : «Τού έξοχωτάτου άρχυντος ιατρού Βασιλείου ως 
έκ τής τυπογραφίας εις τον φιλογενή Αναγνώστην».

'Ήν χερσίν κρατείς ΐεράν βίβλον ξένε,
Κύριλλος έλλόγιμος άτρύτοις πόνοις,
Πρώτος διηκόνοισι πρώτου Ποιμένος,
Εις φώς δέδωκεν άρτι λαμπρφ τφ τύπφ,

Ή  εσωτερική σελίς τής ‘Ιερογρα- 
ψικής 'Αρμονίας τοϋ Μ. ‘Αρχιδια-' 

κάνου Κυρίλλου
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’Αρχήν αληθή τοις σοφοϊς κοσμουργίας,
Κάλλα Γραφής λόγια τής θεοσδότου,
Πιστοΐς νέμει άριστα, μέλπουσ’ ήδέως.
Έμοί δέ πλούτον άρίδοξυν και κλέος.
Χάριτας ο’ικούν τ’ άνδρ'ι πάντες εΐσομεν.

Μετά χινα ανεπίγραφα επιγράμματα ακολουθεί ό Πρόλογος, τοϋ 
οποίου εκ τοϋ άνά χεϊράς μας αντίτυπου ελλείπει δυστυχώς εν φϋλλον. Τό 
σωζόμενον τμήμα αύτοΰ έχει ουτω :

«... ποιότητι δέ μάλλον αυτό θεωρούντο άλλως τε ούδ’ ε’ι των ελάχι
στων ό προσφέρων εγώ, ούδ’ ώς έλάχιστον κα'ι τό προσφερόμενον οίητέον! 
Ιερόν γάρ τό χρήμα, και ολον τοΰ πνεύματος’ κα'ι μάλιστα μεν υπό των 
πολλών σου,, καί μεγάλων εύποιϊών, ούχ’ ήκιστα δέ κα'ι ύπ’ αυτής δή τής 
βίβλου κινούμενος, σοί τώ μεγάλω Άρχιποιμένι αυτήν άνατίθημι, έγκειμένη 
γάρ μοι έξητεΐτο προστάτην ούδένα, άλλ’ ή τήν ύμετέραν Παναγιότητα, άλλα 
τε: πλεϊστα, καί τήν προς αυτήν οικειότητα προβαλλόμενη, ούδέσι γάρ άλλοις, 
ή τοΤς ΐεροίς’ τά 'Ιερά, καί τοΐς τοϋ Πνεύματος ύπηρέταις καί λάτρισι, τά 
Πνευματικά προσφέρεσθαι δίκαιον είναι. Έγώ μεν ούν, ΤΙαναγιώτατε, καί 
Θειότατε Πάτερ, καί Δέσποτα, οις τε καί ώς είχον' τήν Ιδ ίαν ου μεμπτήν 
ίσως βουλήν, εί καί μή δλως έχρήν έκτετέλεκα, συ δέ μοι καί αΰθις εϋξαιο 
τοϋ τε πόθου καί τής οφειλής, οση δύναμις, πληρωτή φανήναι, τοϋτο γάρ 
άν αγωγέ μάλιστα κερδάναι τοϋ μετά σώματος ϋπείληφα βίον, εϊ ποτέ καί 
βραχύ τι τώ τε επεράστω μοι γένει χρήσιμος, καί σοΐ τφ μεγίστω μοι εύερ̂  
γέτπίεύγνώμων δφθείην γενόμενος, άλλ’ εϊη μοτ μακροΐς τοΐς αϊώσι συμπαρεκ- 
τείνων τό ζήν, έπιδιδούς τε έν τοΐς κατά Θεόν διαβήμασιν, ώς ήλιος καταυ- 
γάζων επί τής ύπερτάτης τιτύτης σφαίρας διά βίον πυριλαμπής, ϊνα κοινόν 
θ·’ άπασιν όφελος γένοιο, κάμοί εν μέρει τάς ζωογόνους επιτέλλοις ακτίνας 
εξαιτοϋμαι δέ παρά τού Θεοϋ υπέρ αυτής. Αΐέν τοι κάρτιστα ύπείροχον έμ- 
μεναι άλλων Όλβιον εν λαοίς, καί γήραος ουδόν ίκέσθιιι. Κατά τον ποιητήν, 
ύποδιατελών, τής σής Θειοτάτης καί ευεργετικής μοι Παναγιότητος, Δούλος 
υπήκοος καί τέκν.ον ευπειθές ό Μ. ’Αρχιδιάκονος Κύριλλος».

Μετά τον πρόλογον έπεται ήρωελεγεΐον τοϋ Κυρίλλου, άφιερωμένον 
εις τον Πατριάρχην Καλλίνικον, εχον δ’ ουτω :

Ό  Βασίλεια πόλις Κωνσταντίνου ερικυδής,
Αύχείς άτρεκέως, κάλλεσι παντοδαποΐς,
Καλλύνει δέ σε τών λοιπών ώς εςοχ’ απάντων 
Καλλινίκου ’Αρχή, ένθεος Άρχιθύτου, 
νΟς νίκης φορέων δή καλής οΰνομ’ αγλαόν,
’Άγει θειοσεβή, σεϊο λεώ προφρόνως.

Μετά τό επίγραμμα τούτο ακολουθούν έτερα τρία ήρωελεγεΐα, ειτα δέ 
πίνα; τών έν τή βίβλω περιεχομένων, ήτοι τετράστιχα καί ΐαμβεϊα Θεοδώρου
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τοΰ Πτωχοπροδρόμου, Έξαήμερος ή Κοσμουργία Γεωργίου του Πισίδου 
και Σύνοψις Θείας Γραφής Νικηφόρου τοΰ Ξανθοπούλου. Έν.τελεί τον βι
βλίου ό Κύριλλος προσέθετο ιστορικήν άπαρίθμησιν Πατριάρχων νέας Ρώ
μης καί των μεγάλων Διερμηνέων, ακολουθών τό ΰφος καί τό μέτρον των 
έν τή εκδόσει ποιητών.

“Οτε έξερράγη ή Ελληνική Έπανάστασις ο Κύριλλος, ύπέργηρος ών, 
εύρίσκετο εις Άδριανούπολιν έφησυχάζων καί ασχολούμενος μέ θεολογικάς 
καί φιλοσοφικός μελέτας, έν τή πατρική οικία, ένθα ειχεν πλουσία.ν ιδιόκτη
τον βιβλιοθήκην. Δεν φαίνεται νά ήτο εντελώς αμέτοχος τού παρασκευαζο- 
μένου έπαναστατικοϋ κινήματος, διότι τό σουλτανικόν φιρμάνιον τό διατάσ- 
σον τον απαγχονισμόν 
του, τόν κατηγορεί δι’ 
άνάμιξιν είς τό κίνημα 
τό παρασκευαζόμενονμε- 
ταξύ- τοΰ Ρωμαϊκού ’Έ 
θνους. Τό φιρμάνιον 
τούτο, άποσταλέν υπό 
τού Σουλτάνου προς τόν 
Νομάρχην Άδριανου- 
πόλεως Δερβίς Βέην διά 
τού Μουσταφά, ταχυ
δρόμου τοΰ Πρωθυ
πουργού του, δι’ ου δια- 
τάσσεται ή άμεσος σύλ- 
ληψις καί θανάτωσις 
τού Κυρίλλου έχει ούτω:

«Προς τόν Νομάρχην ’Αδριανουπόλεως Δερβίς Βέην, υιόν Σεχσου- 
βάρ, έκ τών Άρχιθυρωρών τής υψηλής μου Αυλής (εϊη διαρκής ή δόξα 
αύτώ). Συ ό τιμών τήν χορείαν τών εύγενών καί δεδοξασμένων, δ πεπροικίΓ 
σμένος μέ σπανίας άρετάς καί έςοχον μεγαλοψυχίαν, δ ιδιαζόντως αξιωθείς 
τής μεγάλης εύσπλαγχνίας τού αιωνίου. Βασιλέως έν τή άφίξει τοΰ ‘Υψηλού 
τούτου φιρμανίου μου θά γνωρίσης τά εξής. ’Επειδή έξηκριβώθη οτι καί ό 
έκ τής έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχείας τών Ρωμαίων απολυθείς καί εν 
Άδριανουπόλει έξορισθείς Κύριλλος, δ προκάτοχος τού φονευθέντος Πα- 
τριάρχου, ενέχεται επίσης εις τό κίνημα τό παρασκευαζόμενον μεταξύ τοΰ 
Ρωμαϊκού ’Έθνους καί έδέησε νά έξαλειφθή καί οΰτος έκ τοΰ προσώπου- 
τής γής προς παραδειγματισμόν τών άλλων, έξέδωκα μυστικώς τό υψηλόν 
τούτο φιρμάνιον, δι’ ού διατάσσω τήν άπαγχόνισιν τού εΐρημένου Κυρίλλου 
εντός τής ’Αδριανουπόλεως,. μετά τής ήν περιβάλλεται ένδυμασίας καί σοΰ 
υποστέλλω τούτο εσφραγισμένως διά τού Μουσταφά, ταχυδρόμου τού ΙΙοω-
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θυπουργοϋ μου, μετά της διαταγής όπως, άμα λάβης γνώαιν τοϋ περιεχομέ
νου αύτοΰ, σπεύσης και κρεμάσης αυτόν εντός τής Άδριανουπόλεως μέ την 
περιβολήν του, χωρίς να παράσχης την έλαχίστην υπόνοιαν εις ούδένα και 
ειδοποίησης ανυπερθέτως εις Κωνσταντινούπολή τή,ν εκτέλεσιν τής διαταγής 
μου ταΰτης. Φοβοϋ καί άπεχε τοΰ ν ’ αντίπραξης και πρόσεξον νά συμμορ- 
ςρωθής τελείως προς αυτήν, καθότι είναι ιερά και υποχρεωτική δι’ άπαντας. 
Οΰτω και εις τό ιερόν μας σύμβολον πιστεύσατε».

’Ήδη από τής Κυριακής των Βαΐων και προ του άπογχονισμοϋ τοΰ 
Κυρίλλου, οί Γενίτσαροι εΐχον προβή εις την σύλληψιν απάντων των προ
κρίτων Άδριανουπόλεως, μεταξύ των οποίων ήτο και δ Πρωτοσυγγελος τής 
Μητροπόλεως Θεόκλητος, οστις άντεπρασώπευεν τον Μητροπολίτην /Δωρό
θεον, μεταβάντα ώς Συνοδικόν εις Κων)πολιν και ουδέποτε έκεϊθεν επιστρέ-'. 
ψαντα.Ή  ούλληψις των προκρίτων και ή κρίσις περί τής τύχης των εβοάδυ- 
νεν επ’ ολίγον, διότι τινές μεν αυτών πληροφορηθέντες τά γεγονότα προσε- 
πάθουν ν’ άποκρυβώσιν, οί δέ συλληφθέντες επειρώντο διά δωροδοκίας 
των Γενιτσάρων καί τοΰ Μουσελίμη τής Άδριανουπόλεως ν’ άπαλλαγώσι. 
Καί ήγέρθη μ.έν ερις μεταξύ των Γενιτσάρων καί τοΰ Μουσελίμη περί τοΰ 
ποιους έδει ν* άπολύσωσι καί ποιους νά θανατώσωσιν, άλλ’ αυτή κατέπαυ- 
σεν από τοΰ αυτομάτου άμα τή αναγγελία τοΰ απαγχονισμού τοΰ ΓΙατριάρ- 
χου Γρηγορίου Ε' καί των Συνοδικών καί τών αντιποίνων, εις άτινα ήρξατο 
προβαίνουσα ή Πύλη εις εκδίκησιν τής έπαναστατησάσης Ελλάδος. Και 
τοιουτοτρόπως οί Γενίτσαροι καί δ Μουσελίμης, καίτοι δωροδοκηθέντες, 
προέβησαν εκ φόβου εις την καρατόμησιν απάντων τών συλληψθέντων τή 
Κυριακή τοΰ Θωμά.

Τή δ’ επομένη 20ή Απριλίου οί Γενίτσαροι πορευθέντες · εις τό Συ
νοδικόν τής Μητροπόλεως συνέλαβον τον Κύριλλον μετά τοΰ Πρωτοσυγγέ- 
λου' καί δέσαντες σχοινιά από τοΰ σιδηρού κιγκλιδώματος τοΰ παραθύρου 
τών Γραφείων τοΰ Συνοδικού, άπηγχόνισαν αυτούς. Κατά τινα μάλιστα 
άτιτχή σύμπτωσιν άπεκόπη τό σχοινίον τής αγχόνης τοΰ Κυρίλλου καί κατέ- 
πεσεν οΰτος ημιθανής εις τό λιθόστρωτον. Όθωμανίς δέ τις, έγκυος ούσα 
καί ϊδοΰσα αυτόν πίπτοντα τοσοΰτον κατετρόμαξεν ώστε πεσοΰσα εις τήν γήν 
παρευθύς φόβω άπέθανεν.

Εις μνήμην τοΰ απαγχονισμού τό παράθυρον άφ’ ου άπηγχονίσθη δ 
Κύριλλος έμενεν έκτοτε εντελώς κλειστόν. Μόνον κατά τήν είσοδον τοΰ νικη- 
φόρως προελαύνοντος Ελληνικού Στρατού εις τήν Άδριανούπολιν τώ 1921, 
εκατόν δλόκληρα έτη μετά τον απαγχονισμόν τοΰ Έθνυμάρτυρος Κυρίλλου 
καί τών μετ’ αύτοΰ ηρωικών τής Θράκης τέκνων, ήνυιξεν, άνηρτήθη δ’ επ’ 
αύτοΰ τό εξής επίγραμμα.

Κυρίλλω τώ ΣΤ'
Γόνω μέν τής δε πόλεως

Γρηγορίου Π. Εύθτμίου

εύκλεεί, δεξιώς δέ τήν 
ρλκάδα τής Μ· ’Εκκλησίας.
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οιακοστροφήσαντι 
υπέρ πίστεως κα'ι πατρίδος 
τον δΓ αγχόνης 
ύποστάντι θάνατον, 
ή Πατρ'ις. έλευθερωθεΐσα 
και μεγάλη ήδη

τούτο ίδρύσατο σήμα 
μνημεΐον μεν τής προς 
αυτόν άϊδίου τιμής 
και σεβασμού, 
δείγμα δ’ αρετής 
τοϊς έπιγιγνομένοις.

Μάρτιος 25 1921
Μετά τον απαγχονισμόν, τα πτώματα των θυμάτων ερρίφθησαν 

κατά,διαταγήν των Γενιτσάρων, εις τον "Εβρον, δστις τότε-κατά τΰχην είχε 
πλημμυρίσει, άφοϋ πρώτον παρεδόθησαν εις τούς Εβραίους, οί όποιοι 
ύβρισαν και έχλεΰασαν αυτά. Συγχρόνως δ’ εξεδίδετο αυστηρά διαταγή των 
Γενιτσάρων νά μη τολμήση κα'ι πλησιάση τις των’Χριστιανών τά πτώματα, 
ή παραλάβη προς εντα
φιασμόν. Ούτω εκ τών 
υπό τοϋ ρεύματος τοΰ 
πο τα μοϋφερο μενών πτω
μάτων, άλλα μεν έΗεβρά- 
σθησαν είς την Αίνον, 
άλλα δε έκαλύφθησαν 
υπό τής Ιλύος αύτοϋ.
Κατά θείαν παραχώρι- 
σιν μόνον τό πτώμα 
τού Κυρίλλου, φερόμε- 
νον υπό τοϋ ρεύματος, 
συνεκρατήθη από τίνος 
άναδενδράδος ϋπερθεν 
και ολίγον μακράν τοϋ 
Πυθίου,'παρά τό σημερινόν χωρίον Χειμώνιον. Κατ3 ευτυχή τινα σύμπτω- 
σιν διήρχετο εκεΐθεν έφιππός τις εξ Άδριανουπόλεως, κατευθυνόμενος εις 
Πύθιον δι3 εμπορίαν ιχθύων, δστις ΐδών τό πτώμα, άνεγνώρισεν εν.αύτώ 
τον Πατριάρχην, δν και εγνώριζεν έξ Άδριανουπόλεως ως και τάς εν αυτή 
γενομένας σφαγάς. Παρά τον κίνδυνον νά ύποστή την αυτήν τύχην, άλ'έσυ· 
ρεν μετ3 εύλαβείας τό ιερόν λείψανον και άπέκρυψεν αυτό υπό πυκνούς κλά
δους δένδρων και θάμνων, χωρίς νά γίνη αντιληπτός ύπ3 ούδενός έν τή ερη
μιά τής περιοχής. Φθάς νύκτωρ είς Πύθιον,. επεσκέψατο τον Πρόκριτον 
(Τσορμπατζήν) τοϋ χωρίου, Χρήστον Αργυρίου εις τον όποιον και άπεκάλυ- 
ψεν μετά τής επιβαλλόμενης μυστικότητος τήν άνεύρεσιν τοϋ ΐεροϋ σκηνώ
ματος τοϋ Πατριάρχου. t

Ό Πρόκριτος, συνεννοηθεις μετά τινων άλλων εμπίστων αύτώ χωρι
κών, μετέβη νύκτωρ υπό τήν οδηγίαν τοϋ Άδριανουπολίτου εις τήν θέσιν

Άποψις τοΰ μεσαιωνικοί φρουρίου έν ΠυΟίφ
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ένθα εΐχεν αποκρυβή τό λείψανον. Άνευρόντες δ’ αυτό εΰχερώς, τό έπεβί- 
βασαν επί ενός πλοιαρίου, τό οποίον ό Πρόκριτος είχ,εν διατάξει να εξέλβγ) 
είς τον ποταμόν προφάσει μέν προς αλιείαν, πράγματι δέ προς άνίχνευσιν 
της όχθης τοΰ ποταμού. Τό πτώμα παραληφθέν μετεφέρθη διά τοΰ πλοια
ρίου εις Πυθιον,'ενεταφιάσθη δέ περί τό μεσονύκτιον εντός τοΰ μαγειριού 
τής οικίας τοΰ Προκρίτου.

Έκεΐ παρέμενεν τεθαμμένος ό Κύριλλος, μέχρις δτου, δοθείσης υπό 
των Τούρκων άμνηστείας διά τά γεγονότα τής Έπαναστάσεως, μετηνέχθη 
είς την Άδριανούπολιν. Ά λλ’ οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, τιμώντες την θυσίαν

τοϋ 'Ιεράρχου, έκτισαν κενοτάφιον εις 
τό μέρος τοΰ ένταφιασμοΰ του, έφιλο- 
τέχνησαν δέ καί εικόνα αΰτοΰ τιμών
τες καί λατρεΰοντες ώς “Αγιον. Προ 
τής είκόνος του έκαιε πάντοτε κανδήλα 
ακοίμητος.

Περί τής είκόνος τοΰ Πατριάρχου, 
σωζομένης καί σήμερον εις τήν οι
κίαν τών απογόνων τοΰ Προκρίτου, 
Ιπληροφορήθημεν οτι είχε σχεδόν κα
ταστροφή ένεκα τής πολυκαιρίας.Άλλ’ 
ό Πατριάρχης, παρουσιασθείς καθ’ 
ΰπνους είς τινα γυναίκα έκ Σουφλίου, 
πάσχουσαν εκ- νοσήματος μη θερα
πευόμενου υπό τών ιατρών, ήτήσατο 
παρ’ αυτής ν’ ανακαίνιση τήν εικόνα 
του καί θά θεραπευθή. Πράγματι δέ, 
έγερΟεΙσα έντρομος ή γυνή, μετέβη 

Ή  έν Πυΰίω σωζομεΛ'η σήμερον αγία είς Πυθιον, παρέλαβεν τήν εικόνα καί 
είκών τοΰ έθνομάρτ. Κυρίλλου ΣΤ άνακαινίσασα ταΰτην άπηλλάγη τοΰ

νοσήματος. ’Επίσης οί κάτοχοι τής εί
κόνος καί πολλοί χωρικοί, βεβαιοΰν ότι κατά περιόδους καί κατά τάς νυκτε
ρινός ώρας, άκοΰουσιν εΰκρι.νώς τά βήματα τοΰ Πατριάρχου; εισερχομένου 
είς τήν οικίαν, προηγουμένου τοΰ χαρακτηριστικού κτΰπου τής βακτηρίας του.

Τό κενοτάφιον, τό όποιον ή φιλοπατρία καί τό φιλόθρησκον τών κα
τοίκων τοΰ Πυθίου είχεν ένεγείρει πρός τιμήν τοΰ αοιδίμου 'Ιεράρχου σή
μερον κατάκειται είς ερείπια. Αί έθνικαί δοκιμασίαι καί τά αλλεπάλληλα γε
γονότα δέν επέτρεψαν μέχρι σήμερον τήν έκπλήρωσιν τοΰ έπιβαλλομένου φό
ρου εθνικής ευγνωμοσύνης πρό: τον άπαγχονισθέντα 'Ιεράρχην, όστις ζών 
μέν ήνάλωσεν «πάσας αΰτοΰ τάς δυνάμεις πρός ωφέλειαν τοΰ υποδούλου 
Γένους, θανών δέ κατέλιπεν άνεκτίμητον παράδειγμα φιλοπατρίας,
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/Αν ή θυσία τοϋ αοιδίμου 'Ιεράρχου και προμάχου τής Εθνικής 
ημών ελευθερίας δεν έγένετο άνά τό Πανελλήνιον γνωστή καί ή σεπτή μορφή 
αίκοϋ δεν στολίζει την Εθνικήν Πινακοθήκην, εις τοϋτο δεν πταίει άλλος 
τις, άλλα αΐ περιπέτειαι, άς εκτοτε ύπέστη ή πολυπαθής Θράκη καί ή αγνω
μοσύνη των απογόνων. Διά τοϋτο ακριβώς επιβάλλεται ΐνα δ,τι δεν έπετεύ- 
χθη μέχρι σήμερον, έπιδιωχθή καί έπιτευχθή το νϋν. Αΐ μεγάλαι μορφαί 
τής Εθνικής ημών 'Ιστορίας δεν ·πρέπεf ν’ αποτελούν γνώριμον γήν μόνρν 
τών ολίγων ερευνητών καί έπαϊόντων, άλλα πρέπει νά γίνωνται κτήμα 
προσφιλές ολοκλήρου τοϋ λαοϋ, υπέρ τοϋ οποίου καί έθυσιάσθησαν.

Ή  Ελλάς, καταστάσα διά τών θυσιών τών έξοχων τέκνων της, Σΰμ- 
βολον κα ί’Ιδέα πανανθρώπινη, άνεδείχθη καί έξέλαμψε μόνον διά τών αστεί
ρευτων ηθικών κεφαλαίων της, άανα έξεκκολάφθησαν εντός τών κόλπων 
τής ’Ορθοδόξου ημών ’Εκκλησίας, .εξ ή; καί ήντλησε τήν ηθικήν εκείνην ρώ
μην, ήτις σήμερον αποτελεί τήν γνοόριμον πεμπτουσίαν τής ’Εθνικής ’Α
ρετής. νΕθνη μεγάλα δέν λογίζονται τά πολυάνθρωπα καί κατέχοντα παμ- 
μεγέθεις σωρούς υλικών έτροδίοον, άλλ’ εκείνα, άανα αντλούν τήν θέλησιν 
τής ιστορικής των έπιβιώσεως από τής Παραδόσεως τήν άστείρευτον πηγήν. 
Τό ιστορικόν παρελθόν δέν είναι απλός τίτλος τιμής διά τούς απογόνους, 
αλλά φωτεινόν παράδειγμα μιμήσεω: τών πράξεων καί τής αρετής τών άν- 
δρών εκείνων, οΐτινες υπήρξαν ποδηγέται τής εποχής των καί πρότυπα τών 
έπιγιγνομένων, ών τά έργα δέν δύνανται νά παροραθοϋν άνευ σοβαρών κιν
δύνων διά τήν ύπόστασιν τής Φυλής.

Τοιοΰτον ύπήρξεν καί τό έργον τοϋ άοιδήμου 'Ιεράρχου Κυρίλλου", 
έπισφραγισθέν διά τής υπέροχου θυσίας αυτού. ’Εναπόκειται ήμΐν τή αξιο- 
ποίησις τού έργου του, ώ; πρώτη δέ υλική έκδήλωσις τής προς εκείνον αψο- 
σιώσεώς μας ή άνίδρυσις τοϋ εν Πυθίω κατερειπωθέντος ναϊδρίυυ καί ή 
άνέγερσις τού άνδριάντος του. άτενίζοντος μέ τό ιλαρόν του βλέμμα προς 
τήν νύμφην τής Θράκης, τήν παλαιάν τών Όδρυσσών πρωτεύουσαν, εν ή ό 
αείμνηστος ’Εθνάρχης άνετράφη, επαιδεύθη καί έμαρτύρησεν.
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AV ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜ ΥΛΙΑ '

Ή  διατήρηση και ανάπτυξη του Ελληνισμού στα- χρόνια-τής Τουρ
κοκρατίας οφείλεται κυρίως σέ δυο παράγοντες, τον "Ελληνα διδάσκαλο καί 
παπά. Χωρ'ις την ευεργετική επίδραση τής εκκλησίας και των σχολείων, πού 
θά ήταν ακόμη μεγαλύτερη, άν έλλειπε το σχολαστικό πνεύμα, ό Ελληνι
σμός θά είχε άποξενωθή από τις βασικές πηγές τής δυνάμεώς του. Θρησκεία 
και γλώσσα θά είχαν λησμονηθή και θά ήταν δύσκολη, άν οχι αδύνατη, ή 
αποκατάσταση των αρχικών φυλετικών γνωρισμάτων, και ή παροιμία «τό 
αίμα νερό δεν γίνεται» θά κινδύνευε νά χάση τη σημασία της, νά μείνη χω
ρίς περιεχόμενο, άφοϋ, απλούστατα, δεν θά υπήρχε πιά αίμα Ελληνικό ! 
Την πικρή αυτή αλήθεια έρχεται'νά δεί’ξη καί ή τύχη τού Ελληνισμού τής 
:Ανατολ. Ρωμυλίας. Κάτω από τό ζυγό τών Τούρκων, πού συνήθως ανέχον
ταν τό έργο τής εκκλησίας καί τής παιδείας τής ελληνικής, δ Ελληνισμός 
εγνώρισε βέβαια πολλές καί τρομερές δοκιμασίες' κατώρθωσε όμως μέ τή 
θαυμαστή ζωτικότητά του, όχι μονάχα νά διατηρήση ακμαία τή δύναμή του, 
μά καί νά ζήση, στοιχείο εκπολιτιστικό αξιοθαύμαστο ’) καί τών άλλων υπο
δούλων στον Τούρκο λαών. 'Ενώ, κάτω από τό ζυγό τών Βουλγάρων, πού 
μέ τον φανατισμό των τόν εθνικό καί φυλετικό έκαναν προβληματική καί 
σιγά σιγά αδύνατη τήν λειτουργία τών σχολείων καί τής εκκλησίας τών όμο- 
δόξων 'Ελλήνων, δ Ελληνισμός άρχισε νά παρακμάζη, νά έκβουλγαρίζεται 
ή νά ξερριζώνεται από τις εστίες του γιά ν’ άποφύγη τόν κίνδυνο τής εξον- 
τώσεώς του τής δλοκληρωτικής, κίνδυνο πού δεν διέτρεξε από τόν αλλόθρη
σκο Τούρκο.

Τήν δύναμη καί τήν αίγλη τού Ελληνισμού τής Άνατ. Ρωμυλίας 
κατά τήν περίοδο πού τήν Τουρκική κυριαρχία δέν είχε υποκαταστήσει ακόμα 
ή Βουλγαρική, έρχεται νά δείξη καί μιά έκθεση μέ στατιστικά στοιχεία γιά 
τά σχολεία (ελληνικά, άλ/ηλιδιδακτικά, παρθεναγωγεία, δημόσια καί ιδιω
τικά), πού λειτουργούσαν στήν περιφέρεια τού. ύποπροξένου τής Ελλάδος 
στή Φιλιππούπολη, δηλαδή στούς 8 καζάδες τού σαντζακιού Φιλιππουπό- 
λεως καί στο σαντζάκι τής Σόφιας, πού ήταν επίσης, όπως καί ή Φιλιππού- 
πολη, έδρα πασά: Ή  έκθεση σώζεται στύ υπουργείο Εξωτερικών (1863, Φ. 
77]2), όπου είχε σταλή από τόν υποπρόξενο τής Ελλάδος στή Φιλιππούπολη 
Γ. Δ. Κανακάρη στις 12 'Οκτωβρίου 1863 (χρονολογία αναφοράς).

«’Από τού 1861—γράφει δ Άχ. Σαμοθράκης—οί τέως Ελληνόφω
νοι Βούλγαροι άπεσπάσθησαν τής Ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος (Φιλιπ- 1

1) Ό Λαμαρτΐνρς στή Θράκη Άρχ. Θρ. Θησ, τ. λ '  τεύχος Β'.,
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πουπόλεως). καί ,άπετέλεσαν ιδίαν Βουλγαρικήν κοινότητα μετά σχολείων 
Βουλγαρικών και εκκλησιών, υπαχθεί ϊαν από του 1872 εις την θρησκευτι» 
κήν δικαιοδοσίαν τής Βουλγαρικής εξαρχίας μέ Βούλγαρον μητροπολίτην...» 
(Λεξικόν- γεωγραφικόν και .ιστορικόν-, Θράκης, εις 'Αρχείο ν Θρακικού Θη
σαυρού, Ά θήναι 1945—46, σελ. 346) ').

Είναι λοιπόν φανερό ότι τό αναφερόμενο στήν έκθεση ποσοστό μα
θητών κατά σχολεία, αφορά “Ελληνας αμιγείς, μειωμένο βέβαια μετά την 
αποχώρηση τών Ελληνοφώνων Βουλγάρων, από τούς οποίους ’ίσως μερικοί 
δεν θά είχαν μονάχα τη φωνή κοινό γνώρισμα μέ τούς “Ελληνας...

Εκθέσεις «περί τών γραμμάτων και τής· δι5 αυτών ελληνικής επιρ*· 
ροής»· είχαν ,σταλή από τον Γ. Κανα
κάρη και στο υπουργείο τής Δημοσίας 
Έκπαιδεΰσεως, δεν είναι δμως γνω
στό εάν σώζωνται.

Ή  συλλογή τών στατιστικών στοι
χείων, πού φέρνομε στή δημοσιότητα, 
έγινε μέ τή βοήθεια ενός λαμπρού εκ
παιδευτικού και πατριώτη, τού Βλα
σίου Γ. Σκορδέλλη, πού διηύθυνε.τότε 
τήν Κεντρική Ελληνική σχολή στή 
Φιλιππούπολη και είχε τήν έ.ποπτεία 
δλων τών Ελληνικών σχολείων στήν 
περιφέρεια (αναφορά ύποπροξένου 12 
'Οκτωβρίου 1863).

«Προς τούτον οφείλει· πολλά ή δια
τηρούμενη ενταύθα Ελληνική γλώσ
σα», έγραφε ό Γ. Δ. Κανακάρης. «Θερ
μόν .απόστολον τού Ελληνισμού* χα- Βλάσιος Σκορδέλλης (1834-1898) 
ρακτηρίζει τον Βλ. Σκορδέλλην καί ό
σύγχρονός του μεσαιονολόγος Μ. Γεδεών (Άποσημειώματα χρονογράφου, 
Ά θ . 1932, σελ. 103). Δέν περιορίζεται: δέ ό Σκορδέλλης στήν υψηλή, τού 
επαγγέλματος του αποστολή' γράφει και διάφορα μελετήματα μέ σκοπό νά 
διαφώτιση τήν ιστορία τής πατρίδος του καί διασώση δ,τι θυμίζει τή δύ
ναμη τού Ελληνισμού στήν περιοχή. Γιά νά δώσουμε αφορμή σέ μιά πλη
ρέστερη ανασκόπηση τού έργου του τού συγγραφικού προβαίνουμε σέ ανα
γραφή διαφόρων δημοσιευμάτων του, γνωστών καί αγνώστων, από τά όποια 
-πολλά μάς έχει υποδείξει ό κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου. Προηγουμένως δμως 
θεωρούμε σκόπιμο νά διόσουμε καί μερικές βιογραφικές σημειιύσεις. 1

1) Βλ. καΙΆρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ' Μυρτ. Άποστολίδου.
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Ό Βλάσιος Σκορδέλλης, όπως φαίνεται καί από την. προξενική έκ
θεση, κατήγετο από τη Στενίμαχο, οπού γεννήθηκε στα 1835, αφού στα. 
1863, πού μνημονεύεται, είχε ηλικία; 28 ετών. Ή  Στενίμαχος στα χρόνια 
αυτά είχε πληθυσμό 12.000 κατοίκους, από τούς οποίους οί 10 000 ήταν 
"Ελληνες κι οί άλλοι Τούρκοι και Βουλγαρόφωνοι "Ελληνες. Διατηρούσε δη
λαδή ακέραιο σχεδόν τον Ελληνικό χαρακτήρα της. Οί δασκάλοι της, καί 
μάλιστα δ Κ. Σαϊτίδης από την Περιστερά, καλλιεργούσαν τύ πατριωτικό 
αίσθημα μέ τραγούδια πατριωτικά, μέ εικόνες φημισμένων προγόνων, πού 
κρεμούσε στα σχολεία, ακόμα καί μέ την αλλαγή των επιθέτων, σύμφωνα 
μέ τήν συνήθεια τής εποχής, πού ακολουθούσαν καί σέ άλλα μέρη φιλότι
μοι μά σχολαστικοί λόγιοι.

Δέν είναι παράδοξο λοιπόν πώς στήν τρυφερή ψυχή τού Βλασίου 
Σκορδέλλη γεννήθηκε τέτοια έφεση για μάθηση καί διάδοση τής προγονικής 
γλώσσας. Για νά πάρη δμως από τό δάσκαλό του τό όνομα « ’Αριστείδης», 
θά πή πώς δ δάσκαλός του διέκρινε ο’ αυτόν αρετές πού θύμιζαν τό μεγάλο 
δμώνυμο πρόγονο. Ή  τάση πού είχε ό νεαρός Βλάσιος (Αριστείδης) για 
μάθηση έγινε αφορμή νά σταλή στήν ’Αθήνα, άγνωστο άν από δικούς του 
ή από τήν κοινότητα ή από κάποιον ευεργέτη τής παιδείας. Έκεΐ τελείωσε 
τό Γυμνάσιο καί αργότερα έπήρε καί δίπλωμα «τής επί τών Ελληνοδιδα
σκάλων εξεταστικής επιτροπείας μέ βαθμόν « '» , πού σημαίνει ότι ή παρα
μονή του στήν πρωτεύουσα δέν τον εμπόδισε νά παρακολουθή μέ τον ίδιο 
ζήλο τα γράμματα. “Ετσι καταρτισμένος γύρισε στήν πατρίδα του, όπου 
διηύθυνε τό Ελληνικό δημόσιο σχολείο από τά 1858 (κατά τήν προξενική 
έκθεση). ’Από τά 1863 βρίσκεται στη Φιλιππούπολη, οπού τό Ελληνικό 
..στοιχείο είχε επίσης τά πρωτεία, καί διευθύνει τό κεντρικό δημόσιο 'Ελλη
νικό σχολειό' παράλληλα έχει καί τήν εποπτεία «πάντων τών κατά τήν περι
φέρειαν ταύτην Ελληνικών σχολείων δΓ άμφότερα τά φύλα (αναφορά υπο
πρόξενου 29 —11 —1863). Στή διεύθυνση τής σχολής παρέμεινε μία δεκαε- 
τία. Στα 1872 ιδρύει καί σύλλογο φιλομούσων κατά τό υπόδειγμα καί τάς 
τάσεις τού Φιλολογικού συλλόγου Κων)λεως, πού τον είχε επίτιμο μέλος (βλ. 
π. Έλλ.,Φιλ. Συλλ. Κ)λεως, 1895, τ. κε", σ. κδ'), μέ σκοπό τή δημιουργία 
πνευματικής κινήσεως, πού θά διατηρούσε άγρυπνη τήν εθνική καί θρησκευ’ 
τική συνείδηση τού Ελληνισμού καί στήν κοινωνία.

Ή  επιθυμία τού μεγάλου ευεργέτη τού Γένους Γ. Ζαρίφη νά χρησι- 
μοποιήση τον πεπειραμένο εκπαιδευτικό καί θερμό πατριώτη Βλάσιο Σκορ
δέλλη στο δμώνυμο διδασκαλείο, έγινε αφορμή νά σταλή μ’ έξοδά του στή 
Γερμανία γιά ευρύτερε; σπουδές. Γυρίζοντας από τή Λειψία, όπου σπού
δασε παιδαγωγικά,"’ παρέμεινε στα Ζαρίφεια ως διευθυντής ένα χρόνο 
(1877—78). Ή  μετέπειτα παιδαγωγική καί εθνική δράση του συνεχίζετα1 
στό ελεύθερο Ελληνικό Κράτος,, στήν Τρίπολη αρχικά (1880), απου διηύ'



θυνε τό Διδασκαλείο της και ύστερα; στήν-Α θήνα,όπου διηύθυνε, μαζί'· με 
τήν αδελφή του,- το ομώνυμο- Παρθεναγωγείο (to μετέπειτα Χουρμούζη).. 
Παράλληλα  ̂προς· τήν έθνική: καί ηθική διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας, θέλει 
νά .τόνωση· και τό: θρησκευτικό αίσθημα τής κοινωνίας, τό·χαλαρούμενο διαρ- . 
κώς από την εισροή ξενότροπων εθίμων και χρησιμοποιεί για νΐς θρησκευ-. 
τικές"διδαχές, τοίττόν αμβωνα τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου (Καρΰτση). 
Τόεργο αυτό συνεχίζεται.'(κατά προφορική ανακοίνωση τοϋ κ. Μαρ. Σιγού-, 
ρόυ) και κατά τό 1900, πού τον βρήκε ό θάνατος σέ ηλικία 65 χρόνων.

Αυτή ύπήρξέ, σέ γενικές γραμμές, ή. ζωή τοϋ Βλασίου· Σκορδέλλη;. 
ζωή γεμάτη φλογερό-πατριωτίσμό, πού'διέκρινε καί άλλον πολέμιο τοϋ Βουλ
γαρικού φανατισμού, .τόν Ζακυνθϊνό- Γεώργιο Τσουκαλά,, τον συγγραφέα 
τοϋ έργου : 'Ιστοριογραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως υπό 
Π Τσουκαλά' 1351' Βιέννη. 'Ομοίως και. τον αιδεσιμότατον Κωνσταντίνον 
Οικονόμου, γράψαντα τό έγχειρίδιον περί τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως ή 
περιγραφήν αυτής, 1819 Βιέννη. ' ■ ·

Ή  συγγραφική δράση τοϋ Βλ. Σκορδέλλη έχει χαρακτήρα παιδαγω
γικό καί ιστοριοδιφικό. Ένδιαφέρεται νά έξυψώση τό δάσκαλο και μαζί του 
τό μαθητή καί γράφει σειρά παιδαγωγικών έργων, όπως είναι: ιό Εγκόλπιο, 
τοϋ Έλληνόπαιδος (1860), Οΐ γονείς τοϋ-Ρήγα, Ημερολόγιο δημοδιδασκά
λου, 'Οδηγός δημοδιδασκάλου, Πίστις, πατρίς, καί μεταφράσεις όπως είναι:. 
«Τό' σχολεΐον τής Γιασνάϊας, πολιτείας τοϋ Λέοντος Τολστό'ι>, πού ξανατυ- 
πώθηκ”ε από τόν εκδοτικό οίκο Φέξη στά 1910, μεταφράστηκε όμως στά 
1862, όπου σημειώνεται-στο τέλος τοϋ βιβλίου (σ. 152). Μελετήματα μέ 
ιστορικό χαρακτήρα . είναι α) σέ βιβλία : Meditationes Thracise, Leipzig, 
1877, β) σε περιοδικά κλπ. έντυπα 1) Μελέτη Φιλιππουπόλεως καί -Στενι* 
μάχου, Χρόνος, ήμερ. Νεολόγου 1871, σ. 74—83 (βλ. Τρ. Εύαγγελίδου).
2) Έκθεσις πεπραγμένων τοϋ έν Φιλιππουπόλει Ελληνικού συλλόγου των 
τών φιλομούσων (1872—73), έν Κ)λει, έτ. 1874. σ. 35—3Τ. 3) Σημειώματα 
περί τής μονής Βατσκόβου έν · Στενιμάχφ (Δελτίον Τστορ. Έθνολ- Έταιρ. 
Ελλάδος,· Ά θ . 1889, Γ, σ. 354—358). 4) Ή  πρώτη ίδρυσις κοινοτικού 
σχολείου (Στεν-ιμάχου), (π; Εστίας, Αύγ. 1889, σ. 85 καί 107). .5) Τούρκος 
είμαι, βούλα: κόφτω (Δ. Γ. Ε. Ε. Ελλάδος, Δ, 1892, σ. 285, 7). _ 6). Χρο
νικά σημειώματα (Δελτ. 'ίστ. Έ θν. Έτ. Ελλάδος, Δ, 1892, 3, σ. 288—90', 
α) από κώδικα Σχολής Φιλιππουπόλεως 1712—95 καί. β) από κώδικα μη* 
τροπόλεως ιδίας πόλεως). 7) Περίεργον έθιμον εν Στενιμάχφ (π. Έβδομός, 
τ. Η, ·φ. 8,. σ. 6)·. 8) .Τά πρακτικά τής Σχολής Στενιμάχου [1851, Σ)βρίού 
1 (π. Θρακικά,' Α, 1928, σ. 350—363]. 9) ’Απομνημονεύματα (1863, Μαΐου 
11, π. Θρακικά, Α, -1929, σ. 121—128).

"Ολα αυτά βέβαια δεν εξαντλούν τά έντυπα - δημοσιεύματα τοϋ Βλ. 
Σκορδέλλη; ’Από τόν Μ. Γεδεών πληροφορούμεθα, ότι έγραψε κιενα μικρό

ίά  'Ελληνικά'σχολεία στήν ’Ανατολική Ρωμυλία ■- 4 4 ί
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φυλλάδιο μέ τον τίτλο : «Προς τούς &V Θράκη καί αλλαχού αδελφούς ημών- 
τούς καλούντας εαυτούς Βουλγάρους» (Άποσημειώματα Χρονογράφου, σ.’ 
103). ’Έντυπες διατριβές τού Βλ. Σκορδέλλη, αναγόμενες στην ιστορία καί 
λαογραφία της Θράκης, θά υπάρχουν, υποθέτουμε, καί άλλες,, πού ή ερευνά 
καί ο χρόνος θά· φέρη στο φώς.

’Από τό ανέκδοτο έργο τού Σκορδέλλη γνωστοί είναι οί δύο κώδικες για 
τη Στενίμαχο, ιδιαίτερη πατρίδα του, από τούς οποίους ό κ. Πολ. Πάπα- 
χριστοδοΰλου έτΰπωσε μέγα μέρος στις πολύτιμες εκδόσεις του στο ’Αρχείο 
τού Θρακικυύ Θησαυρού' περίληψη των έδωσε καί στο Επιτύμβιο Χρήστου 
Τσούντα. Κατά προφορικές ανακοινώσεις τού ίδιον, οί κληρονόμοι τού Βλ'. 
Σκορδέλλη βρήκαν καί μία κασέλλα γεμάτη χειρόγραφα, ϊσως καί ανέκδοτα-, 
πού αγνοείται ή τύχη των. " ' · . · ■ '

Στο ’Αρχείο τού Θρακ. Λαογρ. Θησαυρού, την ιερά αυτή κιβωτό των 
παραδόσεων καί εθίμων τού Θρακικού Ελληνισμού, έχουν άποθησαυρισθή 
από τον ακάματο εκδότη των καί άλλες ενδιαφέρουσες μελέτες, δπως είναι ή 
πολύτιμη εργασία τού Σ. Άντωνιάδου : Ή  Ελληνική έκπαίδευσις έν Φιλιπ- 
πουπόλει (π. Άρχεΐον Θρακικού Θησαυρού, τ. ΙΓ', 1946, σ. 78 κές.), πού 
συμπληρώνει προγενέστερη καί έξ· ίσου περιστατική καί ενδιαφέρουσα : Τά 
Ελληνικά εν Φιλιππουπόλει σχολεία υπό Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου (Θρα- 
κικά, Ά θ . 3, 1929, σ. 94—121). Τό Προξενικό υπόμνημα, πού ακολουθεί' 
δεν είναι μονάχα προγενέστερο, γραμμένο από πρόσωπα άρμοδιώτερα από 
κάθε άλλον, νά-δώσουν μιά θετική εικόνα γιά τήν κατάσταση τής παιδείας, 
έχει καί γενικώτερο χαρακτήρα, αφού οί πληροφορίες του άναφέρονται καί 
σέ άλλα κέντρα λαμπρά τού Ελληνισμού τόσο στη διοίκηση Φτλιππουπό- 
λεως,'υσο καί τής Σόφιας. ’ Ιδού τό πολύτιμο προξενικό κείμενο :

. . .  Βλ Υ Π Ο  Μ-Ν Η Μ A

Γ. Κ ανακάρη  (ΰποπροξένου 'Ελλάδος έν Φιλιππουπόλει) η ερ ϊ  της  'Ελλην ι 
κής πα ιδ ε ία ς  είς δ ι ο ικήσε ις  ( σ α ν τ ζ ά κ ι α )  ΦιλιππουπόΧεοος 

κα ί  Σ&ψιας κατά τό 1 8 6 3 *

«...'-Η περιφέρεια τού.Σαντζακιού Φιλιππαυπόλεως υπό μέν τήν διοι
κητικήν ή πολιτικήν δικαιοδοσίαν περιλαμβάνει μόνον τό τής Φτλιππουπό- 
λεως σαντζάκιον (σατραπείαν), ή. περιφέρεια δε ,τού υπό τήν προξενικήν δι
καιοδοσίαν μου τμήματος .περιλαμβάνει καί. τ:ήν τής Σοφίας Νομαρχίαν ή 
Σατραπείαν. ’Άρχομαι δέ των στατιστικών περί'σχολείων πληροφοριών εκ τής. 
τής Φιλιππουπόλεως σατραπείας, ής πρωτεύουσα είναι ή ομώνυμος μεγαλούπο- 
λις, ένθα ώς καί εις Σοφίαν, εδρεύει σατράπης'(πασάς).

Αη Σατραπεία, ή Φιλιππουπόλεως

Αύτη υποδιαιρείται εις οκτώ διοικητικά τμήματα ή καζάδες α) τό
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τής Φίλιππουπόλεως ιδίως εξ ον έξαρτώνται τά λοιπά τμήματα, β) του Πα- 
ζαρτζηκίου, γ) του Χασχιοΐου, δ) τής Έσκή Ζααράς, ε)· τοϋ Κιζανληκίου, 
στ) του Τζιοπανίου, ζ) του Καρλόβου, η) του Άχήρ Τζελεπή (επί τής Ρό·~ 
δόπης). Όλικός πληθυσμός υπέρ τάς 600 000 ψυχάς, εξ ών : 'Οθωμανοί 
περί τάς 350.000, Βούλγαροι 175.000, "Ελληνες 60.000, ’Αρμένιοι 4.000, 
’Ιουδαίοι 6 000 καί Παυλικανοί 5.000.

Πληθυσμός τής πόλεως υπέρ τάς 60.000, έξ ών 25.000 είναι 'Οθω
μανοί, 18.000 Έ?Αηνες, 3.000 ’Ιουδαίοι, 3.000 ’Αρμένιοι, 2.000 Παυλικιά- 
νοι (Μανιχαΐοι) ’) καί 9.000 Βούλγαροι. ‘Εν χή πόλει ταύτη ύπάρχουσιν εν· 
Ελληνικόν, τρία αλληλοδιδακτικά καί έν παρθεναγωγεΐον. Τό Ελληνικόν 
Κεντρικόν δημόσιον Σχολειον (τό άνώχερον πάντων των καθ’ δλην την πε- 
οιφέρειαν Ελληνικών εκπαιδευτικών καταστημάτων 3) φέρει εις τό μαθητο- 
λόγιόν του διά τό τρέχον έτος μαϋ-ητάς 6 5 , οί πλείονες μικρας ηλικίας. Δι
δάσκαλο ί  τρεις, ό Διευΰ'υ ντης Βλάσ ιος  Γ. Σκορδέλης  έκ Σχενιμάχου κα
ταγόμενος, ετών 28 φέρων απολυτήριον τού έν Άθήναις Γυμνασίου καί δί
πλωμα τής επί τών ελληνοδιδασκάλων εξεταστικής επιτροπείας τού ήμεχέρου 
Πανεπιστημίου μέ βαθμόν Αον, ό δεντερενον δ ιδάσκαλος Νικόλαος Αον·_ 
σης*), επίσης έκ Σχενιμάχου ετών 26, φέρων απολυτήριον τής Ριζαρείου εκ
κλησιαστικής σχολής μέ βαθμόν Α°ν, Ό τρίτος διδάσκαλος Κωνσταντ ί νο ς  
Πετκίδης. έκ Φιλιππουπόλεως ετών 26 σπουδάσας  έπ ί  τ ινα ετη έν τφ Γν-  
μνασ ίω  ’Αθηνών,

Τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία. Τό πρώτον διατηρούμενον δαπάνη τού 
φιλογενοΰς πολίτου κ. Μιχαήλ  Γκιουμης Γκερδάνη ι ). Έ ν τούτφ φοιτώσι 1 2 3 4

1) ΟΙ Παυλικιανοί (από την προτίμησή των στις επιστολές τοΰ αποστόλου 
τών εθνών Παύλου, πού σχετίζονται μέ τούς Μανιχαίους) είχαν , μεταφερθή στή 
Θράκη κοντά στή Φιλιπποΰπολη άπό τόν Τσιμισκή (970 μ. X ).

2) Ή  'Ελληνική σχολή περιείχε κατά τόν Σ. Άντωνιάδη (Ή έλληνική έκ* 
παίδευσις έν Φιλιππουπόλει Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΓ') δύο τμήματα, τό 'Ελληνικό με 
τρεις τάξεις καί τό Γυμναστικό μέ δύο τάξεις. Ό βοηθός τοΰ σχολάρχου ' ήτο συ
νήθως απόφοιτος τής ίδιας σχολής, όχι σπάνια όμως κα ί’.Αθηναϊκών σχολών, όπως 
συμβαίνει μέ- τόν βοηθό τοΰ Βλ. Σκορδέλη, τελειόφοιτο τής Ριζαρείου σχολής, κατά 
τήν έκθεση.

3) Ό Ν. Λούσης αργότερα (1870) εδίδαξε καί στό 'Ελληνικό παρθεναγω
γείο (Σ. Άντωνιάδη· Ή έλλ. έκπ. έν Φιλιππουπόλει σ. 81).

4) rO Μιχαήλ Γκιουμής Γκερδάνης ίδρυσε τό πρώτο αυτό αλληλοδιδακτικό 
σχολείο <είς μνήμην τού αοιδίμου αύτοΰ αδελφού Δημ. Γκιουμουαγερδάνη, θύμα
τος δολοφόνου χειρός...» (αύτ. σ. 80). Χαρακτηριστική καί άξιομήμητη είναι ή πρό
νοια τοΰ αειμνήστου αύτού ευεργέτου καί προστάτου τής ' παιδείας- για τά άπορα 
παιδιά, πού έφοδιάζει καί μέ βιβλία καί ρουχισμό. "Υστερα άπό τό θάνατό του 
(1880) τό σχολείο (κατά τήν ίδια πηγή) δωρήθηκε στήν κοινότητα. Περί Γκιου- 
μουσγερδάνηδων περισσότερα βλέπει ό ενδιαφερόμενος στις έργασίες τοΰ Μ. Άπο-
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μα&ηταϊ  κατά τό ένεστώς έτος 210, ών οι άποροι εχουσι πάντοτε δωρεάν τά. 
βιβλία, κατ’ έποχάς δέ και την ενδυμασίαν παρά τοϋ ίδρυτού και προστά
του. Διδάσκαλο ί δύο, δ . Διευθυντής  Δημήτριος Λιαοΰτζης εκ Κύμης, ετών 
27, φέρων δίπλωμα τοϋ διδασκαλείου ’Αθηνών, ο βοηθός Γεώργιος, έγχώ 
ριος εκπαιδευτείς ενταύθα μόνον. Τό δεύτερον ΐδρυθέν εκ της προς τούτο 
κληροδοτηθείσης περιουσίας τοϋ μακαρίτου Νικοδήμου, ηγουμένου ') τής 
ίεράς μονής τών 'Αγίων 'Ανάργυρων, περιέχει μαθητάς 12δ. Διδάσκαλοι 
δυο, 6 Διευθυντής Βασίλειος Λουσης ετών 24 Ρ), καταγόμενος εκ Στενιμά- 
χου, έν τοϊς σχολείοις τοϋ οποίου έςεπαιδεύθη, επομένως μη φέρων δίπλωμα, 
άλλ’ εις των μάλλον διακεκριμένων άλληλοδιδασκάλων. 'Ο βοηθός Λάμπρος. 
Θεοδωρίδης, ετών 22, εγχώριος έκπαιδευθείς ενταύθα μόνον. Τό τρίτον αλ
ληλοδιδακτικόν σχολεΐον τό και μόνον δημόσ ιο ν  έπιλεγόμενον τής 'Αγίας 
Παρασκευής, μαθηται 170.' Διδάσκαλοι δυο, ό Διευθυντής ’Αντώνιος Άν- 
τΰπας, έκ Κύθνου, ετών 29, έκπαιδευθείς έν τψ Γυμνασίφ ’Αθηνών, μή 
φέρων δίπλωμα, άλλ’ είς τών διακεκριμένων διδασκάλων τής πόλεως, βοη
θός έγχώριος, έκπαιδευθείς ενταύθα.

Τό Παρθεναγωγείων είναι δημόσιον, μαθήτριαι 180 3), Διδάκτρια ή- 
Σμαραγδή Χ"Δαή, ετών 18 4) έγχώριος έξεπαιδεΰθη δαπάνη τοϋ Μιχ. Γκιου- 
μούς Γκερδάνη, έν τω Άρσακείω και φέρουσα δίπλωμα μέ βαθμόν Α. Δι
δάσκαλος ό Δημήτριος Σλαβίδης, εγχώριος, ετών 4 2 ,-έκπαιδευθείς έν Άθή* 
ναις* και Παρισίοις, δεν φέρει ούτε δίπλωμα, ούτε απολυτήριον. Ύπάρχουσι 
δέ καί τινα ιδιωτικά σχολεία τών κοινών λεγομένων γραμμάτων εις τά προά- 
στεια τής πόλεως υπό ιερέων προ πάντων διοικοΰμενα. Είς αυτά φοιτώσι 
περί τούς 150 μαθητάς.

2ον Έ ν  zfj χωμοπόλει Στενιμάχου

Πληθυσμός  περί τούς 12.0C0. "Ελληνες περί τάς 10 000, οΐ λοιποί 
’Οθωμανοί καί Βουλγαρόφωνοι, ές ήμισείας περίπου. Έ ν τή κωμοπόλει * 1 * 3 4

στολίδου Μνημόσυνα, Θρακικά τ. Γ' (1932) σ. 100 κέ. καί ΟΙ τάφοι λαλοΰσιν,Άρχ. 
Θρ. Θησ. τ. Θ' 1942—43 σ. 35.

1) Τον ευεργετικό ρόλο τών μονών, πού ήσαν στηρίγματα τής παιδείας στά 
χρόνια εκείνα τά σκοτεινά, μαρτυρεί καί ή ίδρυση τοΰ Νικοδημείου .Δημοτικού 
σχολείου, πού έγινε, κατά τόν Σ. Άντωνιάδη, στά 1835 (Ή Έλλ. Έκπαίδευσις 
κλπ., σελ. 80), - ·· * ■

* 2) "Ισως πρόκειται περί συγγενούς τοϋ Ν. λοΰση-, βοηθού τοϋ Σκορδέλλη
στην Ελληνική Σχολή, καί οί δύο ξεχωρίζουν κατά τήν έκθεση γιά τό ζήλο καί 
τήν αφοσίωση πού είχαν- στό έργο των. _ r

3) Στά 1870 είχαν έγγραφή (κατά τόν Σ. Άντωνιάδη) 246 μαθήτριες. Ή 
διαφορά (66 μαθήτριες) είναι χαρακτηριστική καί τού ζήλου τοϋ προσωπικού άλλά 
καί τής ακμής καί φιλομάθειας τοϋ 'Ελληνικού στοιχείου.

4) Φαίνεται οτι άνέλαβε τή διεύθυνση τού Παρθεναγωγείου μόλις έτελείωσε 
τή φοίτησή της στό ’Αρσάκειο.
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Π ο

ταΰτη ύπάρχουσιν ε ν 'ΕΙλήνι,χόν αχολε ϊον ,  τρία αλληλοδιδακτικά και εν 
Παρθεναγωγεΐον. Τό Ελληνικόν δημόσιον, διευθυνόμενον προ πενταετίας 
μέχρι προ ολίγου υπό τοϋ Βλασίου Σκορδέλη, είχεν νυν δυο διδασκάλους. 
Διευθυντής 6 Βασίλειος Παπαδημητρίου ετών 24 εγχώριας τελειόφοιτος τοϋ 
Γυμνασίου’Αθηνών δια δαπάνης τοϋ Μιχ. Γκιουμής Γκερδάνη,υ δευτερεΰων 
Νικόλαος ΙΙεντοβέλης ετών 18 εγχώριος τελειόφοιτος τής ιδίας σχολής.

Τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία δημόσια : Τό πρώτον, τό τοϋ ιδίως 
Στενιμάχου εχει μαθητάς 150 και διδάσκαλον ενα τύν Θεόφιλον Σμίθ,γεν- 
νηθέντα και έκπαιδευθέντα εν Φιλιππουπόλει ετών 35, άγνοοϋντα την αλληλο
διδακτικήν μέθοδον και ανίκανος. Τό δεύτερον τοϋ ’Αμπελίνου μαθηταί Γ25, 
διδάσκαλος Κωνσταντίνος Ζαγοραΐος ετών 65 ές ’Ηπείρου, εκπαιδευθείς έκεΐ 
(και ανίκανος μάλλον) τά κοινά γράμματα διδάσκει. Τό τρίτον τό τοϋ Τζι- 
προχωρίου μαθηταί περί τους 80, διδάσκαλος Βασίλειος Παπά ’Αργυρίου 
ετών 27 εκ Φιλιππουπόλεως, ένθα έσπούδασε, δραστήριος μεν άλλ’ ανίκανος.

Τό Παρθεναγωγε ίον  καί τοϋτο δημόσιον διευθύνεται υπό τής ’Ελέ
νης X" Θεοδώρου έκ Φιλιππουπόλεως ετών 18, έκπαιδευθείσης εν τώ εν
ταύθα Παρθεναγωγεία). Μαθήτριαι περί τάς 80. Παρατηοητέον, ότι εν τή 
Στενιμάχου κωμοπόλει υπάρχει μέγας ζήλος διά τά γράμματα καί φιλελλη
νισμός άκρατος, άλλ’ υπάρχει μεγάλη απορία χρημάτων.

3ον  ’ Εν zij χώμτ} Βοδ ινώ ν

Πληθυμός 1000 ψυχαι "Ελληνες. "Εν αλληλοδιδακτικόν νεωστί διά 
προτροπών καί συνδρομής μου συστηθέν, μαθηταί περί τούς 100, διδάσκα
λος Γεώργιος Μιμίδης, μαθητής τελειόφοιτος τής εν Στενιμάχω Ελληνικής 
Σχολής ετών 20, ελλειψις πόρων χρηματικών.

4ον 'Εν τω χοιρίω Κουχλαίνης

Πληθυσμός 2500 ψυχαί : τά Υ3 δθωμανοί καί ι ; 3 "Ελληνες. "Εν αλ
ληλοδιδακτικόν σχολειον δι’ άμφότερα τά φΰλα, μαθηταί περί τούς 50, γραμ
ματοδιδάσκαλος εγχώριος ανίκανος, ελλειψις παντελής πόρων.

Βον Τμήμα  η Παζαρτ ζηχ ί ο υ
Ιον Έν τή πόλει Τατάρ Παζαρτζήκι (’Αρχαία Βησσαπάρα)

Κάτοικοι περί τάς 25.000 εις τά J/;, ’Οθωμανοί τών λοιπών οί ττλεΓό
νες Βούλγαροι, "Ελληνες δέ περί τάς 150 οικογένειας. "Εν ΐδιοσυντήρητον 
τών Έλλην. οικογενειών,Ελληνικόν καί αλληλοδιδακτικόν σχολειον, διευθυ- 
νόμενον ϋπό τοϋ δραστήριου καί φιλοπόνου διδασκάλου Κωνσταντίνου Σαϊ- 
τίδη Ιγχωρίου σπουδάσαντος έν Φιλιππουπόλει ετών 50 καί Έλληνος υπη
κόου, μαθηταί καί μαθήτριαι περί τούς 80.

Τά 'Ελληνικά σχολεία σοήν ’Ανατολική Ρωμυλία
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14(5 Αγγέλου Ν. Ιϊαπακώστα

2ον  ’Εν τή κώμ η  Περιστεράς

Πληθυσμός περί τάς 1000 οικογένειας, τό ι/3 ’Οθωμανοί, οΐ λοιποί 
“Ελληνες καί Βούλγαροι έζ ήμισείας περίπου. “Εν ιδιοσυντήρητον (των εκεί 
Ελληνικών οικογενειών) σχολεΐον αλληλοδιδακτικόν μαθηταί καί μαθήτριαι 
περί του; 70, διδάσκαλος ιθαγενής μαθητής τελειόφοιτος τοΰ έν Παζαρτζη- 
κίφ σχολείου, ετών 24, άνευ μεθόδου.

Τον  Τ μ ή μ α  ή Χ α σ χ ι ο ΐ ο υ

Έ ν τη πόλει Χασκιοίου κάτοικοι 20.000 τά 2/3 Όθωμανοί τό 1 /3 
Βούλγαροι, ών τό ήμισυ περίπου Ελληνίζει. “Εν Ελληνικόν καί αλληλοδι
δακτικόν συνάμα σχολεΐον, ίδρυθέν υπό τοΰ εκεί φιλογενοϋς X" Σταΰρου 
Πρίμου προ δεκαετίας, διατηρείται δέ δια συνδρομών, μαθηταί περί τούς 
100, διδάσκαλος εις ’Αθανάσιος Σωσιάδης εκ Παζαρτζηκίου έκπαιδευθείς εν 
τφ εκεί σχολείω, ετών 26 κάτοχος καί τής Βουλγαρικής, ήν καί διδάσκει 
επίσης, ικανός περί τά γράμματα καί ζηλωτής.

“Εν παρθεναγωγείον εσχάτως συστηθέν τή συνδρομή καί προτροπή 
μου καί διά συνδρομών διατηροΰμενον, μαθητριαι περί τάς 50, διδάκτρια 
έκ Φιλιππουπόλεως τελειόφοιτος τοΰ ενταύθα Παρθεναγωγείου. ΓΙαρατηρη- 
τέον δτ ι  μέσος ζήλος έμπνέε ι  τους έν Χασκ ιό ϊ  'Ελλην ίζοντας Βουλ γά 
ρους, άλλ’ ή ανάγκη χρηματικών πόρων μεγίστη. (Βλ ’Αοχ. Θρ., τ. ΙΓ', σ. 66).

Ε ίς  r o  Δ, Ε, Σ Τ , κ α ί  Ζον Τ μ ή μ α

Ουδέ ίχνος.‘Ελληνικού σχολείου, πανταχοϋ Βουλγαρικά, μίσος υπο
θάλπεται κατά τών Ελλήνων καί τής ελληνικής χλώσσης.

Η ’ Τ μ ή μ α  ή 'Αχήρ Τ ζ ε λ ε π ή  έ π ΐ  Ρ ο δ ό π η ς

Πληθυσμός περί τάς 50.000 ψυχάς, ών */s ’Οθωμανοί τά 1 /3 Βουλ
γαρόφωνοι “Ελληνες. Τό τμήμα τούτο εκτείνεται μέχρι τής επαρχίας Ξάνθης 
συνορεύει επομένως με τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν, μόνον εις τό χωρίον 
Τζιτάκι, περιέχον περί τάς 300 Βουλγαροφώνους Έλλην. οικογένειας υπάρ
χει §ν δημοτ ικόν  άλληλοδ ιδ ακτ ικόν  σχολε ΐ ον  κακώς διευθυνόμενον υπό 
δύο διδασκάλων (αδαών καί μεθόδου καί γνώσεων), ό μέν έκ Ξάνθης, 6 δέ 
έξ ’Ηπείρου, μαθηταί περί τούς 40.

Σ α τ ρ α π ε ί α  Σ ο φ ία ς  έν  Β ο υ λ γ α ρ ία

‘Υποδιαιρείται εις οκτώ διοικητικά τμήματα ή καζάδες : 
α) Τό τής Σοφίας ιδίως, .6) τοΰ Ίχτιμανίου, γ) τή; Λουπνίτσης, δ) τής 

Τζουμαγιάς, ε) τού Κιοστεντυλίου, στ) τού Ραδομηρίου, ζ) τής Πρεζνίκης, 
η) τή: Ζλαδής, Θ) τού Σαμοκοβίου.

Πληθυσμός περί τάς 400.000 ψυχάς : Βούλγαροι 250 000, ’Οθωμα
νοί 130.000, ’Ιουδαίοι 150.000, “Ελληνες ο.ΟΟΟ.



Έ ν τή Σοφίρ πληθυσμός 25.000, ’Οθωμανοί 10.000, ’Ιουδαίοι 
4000, οί λοιποί Χριστιανοί, εξ ών 500 “Ελληνες, οί λοιποί Βούλγαροι. Οΐ 
έκεϊ “Ελληνες έχουσιν προθυμίαν να κτίσουν εξ ιδίων των Ελληνικήν Ε κ
κλησίαν καί σχολεϊον, αλλά φοβούνται τούς Βουλγάρους.'

Καί έν Σοφία ως καί εν τοΐς λοιποΐς τμήμασι τής σατραπείας ταυ- 
της ούδεν 'Ελλην ικόν αχολε ϊον ,  πανταχού_Βουλγαρικά άρρένων καί θη- 
λέων.’Εν τελεί υπενθυμίζω προγενεστέρας καί παρακαλώ τό Σ. Ύπουργεΐον 
νά διατάξη σύστασιν προξενικού Πρακτορείου ε ι;*Σοφίαν, δπως ύποστηρι- 
χθώσι δι’ αυτού καταλλήλως τά τε συμφέροντα των εκεί Ελλήνων υπηκόων 
καί οι ομογενείς υπήκοοι τής πολεως καί άποβή τοιουτοτρόπως τελεσφόρους 
ό υπέρ τού Ελληνισμού ζήλος των, εκφράζω δέ την βεβαιότητα δτι άμα τή 
συστάσει πρακτορείου θέλουν συστήσει οί εκεί ομογενείς ΐδίαις δαπάναις καί 
ελληνικόν σχολεϊον καί ελληνικήν εκκλησίαν.

Ευπειθέστατος 
Γ. Δ. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ

Τά 'Ελληνικά σχολεία στην ‘Ανατολική Ρωμυλία U1



ΐΤόΛ. ΤΤΑ1ΤΑΧΡΙΣΤ0Δ0ΥΛ0Υ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΣΚΟΡΔΕΛΛΗΝ

Προ ολίγου καιρού ή κόρη τού Βλ. Σκορδέλλη κ. ’Ασπασία Σκορδέλη 
μάς παρέδωσεν ενα φάχελλον τού πατρός της, πού περιέχει :

1) Άπόφασιν τής Έλλην. Όρθοδ. κοινότητας Φιλ)λεως προς απο
στολήν του εις Κων)λιν ως αντιπροσώπου τής Κοινότητας (1868 η Λ)βρίου).

2) “Εγγραφον τοΰ εν Κων)πόλει Θρακικοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
(2C Όκ)βρίου 1874) κοινοποιούντος την άπόφασίν του προς αποστολήν εις 
Ευρώπην δΓ εύρυτέρας σπουδάς τού Βλ. Σκορδέλλη.

3) Επιστολήν ευχαριστήριον τού ίδιου Συλλόγου (5 ’Ιουλίου 1875), 
δια τάς σπουδάς του κα'ι εκφρασιν χαράς διά τήν επάνοδόν του.

4) “Εγγραφον προς τον Οικ. Πατριάρχην ιδιόγραφον τού Σκορδέλλη 
μέ τάς ύπογραφας ύπερεκατόν προυχόντων Στενιμαχιτών διαμαρτυρομένων 
διότι γίνεται πολύς λόγος περί τής πατρίδος των κατά το βουλγαρικόν ζή
τημα, μέ ημερομηνίαν 3 Λεκεμβρ. 1868 καί τής αποστολής τού Βλ. Σκορ
δέλλη ώς πληρεξουσίου καί αντιπροσώπου.

Κατωτέρω δημοσιεΰομεν τά κείμενα των εγγράφων κατά σειράν.

Έ ν ετει σωτηρία) 1868op ημέρα Κυριακή τή α' Δεκεμβρίου οι υπο
φαινόμενοι συνελθόντες εις τήν ίεράν Μητρόπολιν προ: εκλογήν αντιπροσώ
πων τής πόλεως καί επαρχίας Φιλιππουπόλεως, δπως άποσταλή εις Κωνσταν- 
τινοΰπολιν προς ύπεράσπισιν των εκκλησιαστικών καί εθνικών δικαιωμάτων 
καί συσκεφθέντες ώρίμως περί τούτου, κοινή γνώμη άπεφασίσαμεν ώς 
τοιοΰτον τον κ. Βλάσιον Γ. Σκορδέλην, Σχολάρχην τή: Κεντρ.Έλλ. Σχολής, 
δν καί διωοίσαμεν επισήμους, χορηγούντες αύτώ κατά μήνα εκτός τού διδα
σκαλικού μισθού του γρόσια έτι χίλια, πλήν των εξόδων τής οδοιπορίας καί 
άλλης τινύς εκτάκτου ανάγκης άφορώσας τά συμφέροντα τής- αποστολής του, 
ώς-ύποφαινάμεθα. Ή  δε έπιχορήγησις των κατά μήνα χιλίων γροσίων άρ- 
χεται από τής ημέρας τής άφίςεώς του εις Κωνσταντινούπολιν.

1. — Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ :

Ό  Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως άποφαίνεται.
Μιχαήλ Γκιουμής Γκερδάνης 
Ιάκωβος ’Αργυρίου 
Κ. Παπαδάτης 
Γ. X. Άργύοογλους 
Ζ Νέμτσογλου 
’Αθανάσιος Μ. Θωμαΐόη: 
Χριστόδουλος...........

Σ. I. X' Κάντζου 
Σωτήριος Χριστοδούλου 
Άντώνης X’ Άντώνογλου 
Θεόδωρος ’Αθανασίου 
Ν. Πέτρου Κεριζίκογλου 
‘Ιωάννης Ανδρόνικος 
Λημήτριος Ζλάβος



Διάφορα έγγραφα άφορώντα τόν Βλ. Σκορδέλλην Η9

Γεώργιο; ’Αργυρίου Κοϊμτζόγλου 
’Αθανάσιος Μ, Κκιουμουσγκερδάνης 
Γ. Κλεάνθη;
’Ιάκωβο; Δ. Κοτζιάκοβιτς

Δημήτριο; Γεωργιάδης 
’Iάκcoβος Παπαδό.τουλος 
’Αντώνιος Γεωργίου

Σημ ε ίωσ ι ς  : Πρόκειται περί έκπροσωπήσεως των Φιλιππουπολιτών εις τήν 
Με γαλήν ΈΟνοσυνέλευσιν τοΰ "Sfrvov; (1SK8) εν Ιΐωνσταντινουπόλει δτε οί Βούλγα
ροι ύπέόαλον. τας άγεροιχους άςιώσεις των, πού πρηκάλεσαν καί τό Σχίσαα (Βλ. 
προσεχή ΙΖ' τόμον, συγκριτική λαογραφική μελέτη Βογαζλή Δ., κεφ. : τό Σχίσμα).

2. -  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ A

ΙΙαναγιώτατε Δέσποτα, 'Αγία και Ιερά Σύνοδος,
Οΐ εύσεβάστω; ύποσημειούμενοι, τέκνα πιστά τής μητρός ταΰτης Μ. 

τοΰ Χρίστου ’ Εκκλησίας, βαρύ Ου μουντές επί τοίς πολλοί; καί ποικίλοις δει- 
νοΤς, οσα προύςένησαν ήιιϊν πολυχρόνιος περί τά εκκλησιαστικά καί εθνικά 
ημών πράγματα ανωμαλία καί συστηματική επιβουλή εκ μέρους ευαρίθμων 
τινών άνθρωπο)ν άναστατωσάντων τά προαιώνια καθεστώτα τής έπαρχία; 
ημών, ήδη δέ μετ’ άφάτου εκπλήςεως καί απορίας μανθάνοντες, οτι εν ταΐ; 
περί τοΰ βουλγαρικού ζητήματος συζητήσεσι γίνεται πολύς λόγος καί περί 
τής ήμετέρας πατρίδας υπό τινων αύτοκαλουμένων άντιπροσώπων αυτής, 
συγκαταριθμούντων καί αυτήν μεταξύ των βουλγαρικών επαρχιών έν παντε- 
λεΐ άγνοια ημών καί έτι μάλλον τοΰ απλοϊκού βουλγαροφώνου λαού τοΰ κάτοι
κού ντο ς έν τισι χωρίοις τής επαρχίας ταύτης, καί επί τούτοις λυπούμενοί τε 
καί άγανακτοϋντες καί διαμαρτυοόμενοι, έγνωμεν, ίνα έν γενική ημών συνε- 
λεΰσει έκλέςαντε; άποστείλωμεν αύτόσε αντιπρόσωπον τής τε πόλεω; καί άπά- 
σης τή; επαρχίας ημών ταΰτης, ο πω; δΓ αυτού ημείς τε ώμεν εν λεπτομερεΐ 
γνιόσει των περί τής ήμετέρας πατρίδος λεγομένων ή γινομένων καί μετά 
τής μητρός Μ. ’ Εκκλησίας έρχώμεθα εις άμεσον ούτως είπεΐν καί συχνήν 
συνεννόησιν. Συνελθόντες τοίνυν έν τή καθ’ ημάς αγία καί ιερά Μητροπόλει 
καί υπό τήν προεδρείαν τού πανσεβάστου ήμίν άρχιερέως αγίου Είρηνουπόλεως 
συσκεψάμενοι άπεφασίσαμεν καί πέμπομεν αύιόσε τόν έλλογιμώτατον σχολάρ- 
οχην τής Κεντρικής Ελληνικής σχολής κ. Βλάσιον Σκορδέλλην τέλειον πλη
ρεξούσιον ημών καί αντιπρόσωπον, δπως παοαστήση τήν τε αληθή των 
πραγμάτων κατάστασιν καί τά απαράγραπτα δίκαια ημών, δν καί συνιστών- 
τες τή μητρί Μ. ’Εκκλησία έςαιτούμεθα υπέρ αυτού ευμενή υποδοχήν Οδη
γίαν καί προστασίαν τή; τε 'Υμετέρας Θ- ΙΙαναγιότηχος καί τής περί Αυ
τήν αγίας καί ιερά; Συνόδου, καί διατελοΰμεν βαΟυσεβάστως τή; Υμετέρας 
Θειοτάτης καί προσκυνητή; ήμίν Παναγιότητος τέκνα έν Κυρίω πειθήνια 
καί δούλοι πρόθυιιοι οΐ κάτοικοι τής ’ Επαρχίας Φιλιππουπόλεως.

Έ ν Φιλιππουπόλει τή γ' Δεκεμβρίου αω’ςη'



160 Πολυδ. Παπαχριστοδούλου

Σακελλάριος παπά γεώργιος 
X' παπαπαναγιώτης 
Παπά Εμμανουήλ 
Παπά Παναγιώτης 
Χατζηπαπά Νικόλαος 
Παπά Κωνσταντίνος 
Παπά Βασίλειος 
Παπαγιάννης 
Παπαγιώργης 
'Ιερείς Κουκλαίνης : 
Παπαθεοχάρης 
Π απ απαναγ ι ώτης

'Ιερείς Βοδενών :
Σύγγελος Θεόκλητος 
Π,ασχάλης ΐερεύς 
Κωνσταντίνος ΐερεύς 
Βασιλάκης Χριστοδούλου 
Γεώργιος Σοπηρίου Πετράκογλου · 
Άργύρ. Κων)τίνου Μανώλκογλους 
Χατζηγιάγκος Γεωργίου 
Παπά 'Αργυρίου 
’Απόστολος Χριστοδούλου 

"Επονται άλλες 193 υπογραφές και 
εννέα βουλές Τουρκικές.

3. -  Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α

"θ ΕΝ ΚΩΝΙΠΟΛΕΙ ΘΡΑΚΙΚΟΣ 
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
, Έ ν Κων)πόλει τη 20 Δ)βρίου 1874

Αξιότιμε Κύριε,
Ό Θραχιχός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, ούτινος εΐσθε μέλος, έκτι- 

μών τον υπέρ τής έν Θρα'κη διαδίόσεως τής Ελληνικής παιδείας ζήλον υμών 
και τους μέχρι τοΰδε τώ γενεθλίω υμών τόπω υπηρεσίας υμών, άπεφασισε, 
προτάσει δύο τών μελών'αυτού, ΐνα άποστείλη υμάς διά εν καί ήμισυ ή διά 
δύο τό πολύ έτη εις την Εσπερίαν (ίσως .την Ελβετίαν), υπως έπαυξήσητε 
και τελειοποιήσητε τάς παιδαγωγικός υμών γνώσεις και έκμάθητε τά αναγ
καία προς διεύθυνσιν Διδασκαλείου έπι τώ σκοπώ ινα άναθέση ύμιν μετά 
την επιστροφήν υμών, τήν Διεύθυνσιν τοϋ έν Φιλιππουπόλει «Ζαριφείου Δι
δασκαλείου». Προσφέρει δέ ύμΐν κατά τήν έν Ευρώπη διαμονήν υμών διακο- 
σίας κατ’ έτος οθωμανικός λίρας, συμπεριλαμβανομένων όλων τών εξόδων.

’Εάν λοιπόν δέχεσθε τήν αποστολήν ταύτην, ειδοποιήσατε ημάς εγ
καίρως ώς και περί τής έποχής, καθ’ ήν δύνασθε ϊν ’ άναχωρήσητε, δπιος 
διατυπωθώσιν αί λεπτομέρειαι τοϋ μεταξύ τοϋ Συλλόγου, και υμών συμφω
νητικού και ληφθώσι τά αναγκαία μέτρα ϊν ’ άναπληρωθήτε εγκαίρως έν τή 
Σχολαρχίςι τής Ελληνικής Σχολής Φιλιππουπόλεως και Ϊνα μή επέλθη ζη
μία τις, υλική ή ηθική τή Σχολή εκείνη, ώς εκ τής άποχωρήσεως υμών. 
Δέξασθε, Κύριε, τήν εκφρασιν τής ιδιαζούσης προς υμάς ύπολήψεως ημών.

Ό Πρόεδρος Α. ΒΛΑΣΤΟΣ *0 Γεν. Γραμματεύς Α. ΖΩΗΡΟΣ

4. — ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Κωνσταντινούπολις τή 5—17 Ιουλίου 1S75
’Αξιότιμε Κύριε,

Εγκαίρως περιήλθεν εις χεΐρας ήμών ή ύμετέρα επιστολή τής 26ης
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παρελθόντος Ιουνίου έ. έ., είς «πάντησιν τής οποίας σπεύδομεν νά εύχαρι-- 
στήσωμεν άμα δε 'και νά συγχαρώμεν ύμΐν δΓ οΰς χαρπούς άνεδείξατε έν τή 
από δωδεκαετίας ύφ’ υμών διευθυνομέι-η Ελληνική Σχολή καθά εκ τής συν
τόμου μέν άλλα εκφραστικής έκθέσεως υμών εξάγεται.

Ό Σύλλογος ημών, ελλόγιμε κύριε, αληθώς χαίρει βλέπων τοιαΰτα 
κατορθώματα, αποτελέσματα όντα τής υμετέρας φιλυπονίας και φιλοπατρίας, 
και εύχεται νά εύρη πολλούς μιμητάς τοϋ παραδείγματος υμών, οΐτινες, ώς 
άλλοι στρατιώται, αμυνόμενοι κατά τής άμαθείας, τής επίφοβου ταύιης νό
σου, άναδείξωσι τόν αληθή προορισμόν τοΰ Έλληνος.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Θρακικοΰ Συλλόγου δύναται νά χαυ- 
χάται δτι έν τώ προσώπφ υμών εΰρεν αληθή τής παιδείας θιασώτην και εύ
χεται μετά την εξ Ευρώπης επάνοδον υμών διπλάσιους νά ΐδη παραγομένους 
καρπούς έν δλιγωιέρω χρονιχφ διαστήματι. Τούτο άπεκδεχόμεθα εί μή άπαι- 
τοΰμεν παρ’ υμών, έχοντες ύπ’ οψιν τοιαΰτα παραδείγματα τής υμετέρας 
φερεπονίας.

Τώ έλλογίμφ κ. Βλασίφ Σκορδέλλη, είς Φιλιππούπολιν 
(σφραγίς)

5. -  ΠΙΣΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πρυτανεία τοϋ ‘Οθωνείου Πανεπιστημίου

'Ο κύριος Βλάσιος Γεωργίου, εκ Θράκης, δοκιμασθεΐς κατά τόν νό
μον, ένεγράφη είς τό μητρώον τοΰ Πανεπιστημίου καί κατετάχθη είς την 
Φιλοσοφικήν Σχολήν.

Επίσημον τούτου μαρτύριον έστω τά γράμματα τάδε, την σφραγίδα 
τοΰ Πανεπιστημίου και την υπογραφήν τοΰ Πυυτάνεως φέροντα.

Έ ν Άθήναις τή 5 Όκτωβρ. 1S53
ό Πρύτανις

σφραγίς ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
τακτ, καθηγ. Θεολογίας

Όπίσω. άρ. 246 Ισχύει διά τό έτος 1855—1856
Άθήνησι τή 8η Όκτωβρ. 1855

ό Πρύτανις
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ .

Ά ρ. 157 ’Ισχύει καί διά 1856—1857
Άθήνησι τή 28 7βρίου 1856

ό Πρύτανις
Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ

Άρ. 47 ’Ισχύει καί διά τό έτος 1857—58
Άθήνησι τή 17 7βρίου 1857

ό Πρύτανις
ΦΙΛΙΠ ΙΩΑΝΝΟΥ
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No 832 γερμανιστί βεβαίωσις έγγραφος σπουδών διά to έτος 1858 μέ σφρα
γίδα Προξενείου της Ελλάδος έν Λειψία.

G. -  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

’Αξιότιμε Κύριε,
Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, προς παγίωσιν καί πρόοδον 

αυτού, χρήζει πάντως τής ύποστηοίςεως καί συμπράξεως άνδρών, οίος υμείς, 
δστις επί πολύ επονήσατε υπέρ τής διαδόσεως των Ελληνικών γραμμάτων, 
καί άντιπαλαίετε κατά των εχθρών αυτών. Διό καί έψηφίσατο υμάς μέλος 
άντεπιστέλλον, πεποιθώς ότι καί υμείς θέλετε άνακοινοΐ αύτώ είτε φιλολογι
κά; καί επιστημονικά; πραγματείας, είτε περιγοαφάς διαφόρων χωρών. 
’Αποστέλλουν ύμιν τό δίπλωμα, αξιότιμε κύριε, σάς παρακαλώ να δεχθήτε 
την διαβεβαίωσιν τής μεγάλης προς υμάς ύπολήψεώς μου.

Έ ν Κωνσταντινυυπόλει τή 31η Μαρτίου 1869
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Προς τον άξιότιμον κύριον Βλάσιον Σκορδέλλην κτλ., κτλ.

7 . —  Θονο ίος  'Ύ μ ν ο ς  της Θράκης

Εις τον όμφαλόν τής Θράκης
κατοικώ στενάζουν δούλος
εις «λύσεις τρομεράς
πλήν την γλώσσαν μου φυλάττω
καί πατρίδα μου λατρεύω
μέ ελπίδας γλυκεράς.
’Άγωμεν εις την Ροδόπην 
δείςωμεν εις την Ευρώπην 
οτι ζώμεν καί νεκροί.
Εις την Θράκην, συμπολΐτα, 
Έλλην είμαι όχι Σκΰθης.
Καί ή Θράκη είν’ Ελλάς, 
είν’ Ελλάς Παλαιολόγων. 
Πατρός τόσων λαμπρών γόνων 
μέ τάς άλλα; άδελφάς.
Τού Έβρου ή τού Ίλισσοϋ 
τάς δχθας κοτοικίαν έχων 
μίαν αισθάνεται πνοήν, 
τού Ελληνισμού τό γένος 
δεν θά καταστρέψη ξένος

“Ελλην είς ενόσω ζή.
Βώλον, χώματος συνθλίβω 
είς τάς χεϊράς μου καί αίμα 
αίμα στάζει Ελληνικόν.
Τον θυμόν μου μόλις πνίγω 
αετού μακρόθεν βλέμμα 
βλέπω κατακτητικόν.
Είς τον “Εβρον πορευθώμεν 
καί Όρφέα άσπασθώμεν 
πρώτος “Ελλην είν' Αυτός.
Καί ό Αίμος είν’ δικός μας 
είναι μόνον σύνορόν μας 
προς λαούς βαρβαρικούς. 
“Ελλην Θράξ για την Πατρίδα 
λαχταρώ κι’ έχω ελπίδα 
είς καιρούς ευνοϊκούς.
’Άγωμεν εις ΐ)\ν Ροδόπην 
δείςωμεν είς την Εύρουπην 
ότι ζώμεν καί νεκροί.
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’Έγγραφα  δ ιάφορα  άφορώντα  τήν πα ιδ ε ία ν  
τής Ε λλη ν ικ ή ς  Θράκης άπδ  τοΰ 1 8 7 7 —1 8 8 2

Ό τμηματάρχης τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής κ. Σκοπετέας είχε την 
καλοσύνη νά μέ πληροφόρηση προ καιροΰ δα στή Βιβλιοθήκη υπάρχει ένας 
φάκελλος μέ έγγραφα διάφορα πού αφορούν τη Θράκη. ’Έσπευσα νά εξε
τάσω τον φάκελλον. Μελέτησα τά έγγραφα και τούς πίνακες και εξα
κρίβωσα ότι όλο το περιεχόμενο τοΰ φακέλλου αφορά την ελληνική 
παιδεία στη Θράκη από τά 1877 — 1882. Μέσα σέ τούτο τό χρονικό 
διάστημα γίνεται ή αλληλογραφία των δασκάλων, δεσποτάδων και έφο
ροδημογεροντιών προς τον Φιλολογικόν Σύλλογον Άδριανουπόλεως κα'ι 
προς την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν Κων)πόλεως — πού ποιος ξέρει πώς 
βρέθηκε στή βιβλιοθήκη τής Βουλής —· δπου αποτείνονται οι πάντες ζη
τώντας βοήθειαν για τή συντήρηση τών σχολείων τών άναριθμήτων κοι
νοτήτων, τον διορισμό διδασκάλων καί εκθέτουν τήν κατάσταση τών σχο
λείων, τά προγράμματα καί. τό καλύτερον δίνουν στατιστικές τών περι
φερειών κατά καξάδες καί νομαρχίες καί καϊμακαμλίκια περί τού αριθμού 
τών σχολείων, τών κοινοτήτων, τών μαθητών, τών διδασκάλων. ’Αξιόλογα 
είναι τά σημειώματά των, δπου κανείς ευρίσκει πληροφορίες σπάνιες καί 
ωφέλιμες γιά τήν δύναμη τών μέσων τού Ελληνισμού πού διέθετε γιά τήν 
παιδεία, τούς αγώνες τών δασκάλων, τήν οίκτρά κατάσταση σέ πολλά σχολεία 
καί τήν αδιαφορία ή τό ζήλο τών δεσποτάδων περί τά εκπαιδευτικά πράγ
ματα τής περιφερείας των. Σημειώματα αξιόλογα μένα λόγο. Γνωρίζουμε κι 
από άλλες πηγές καί μελέτες τά τής παιδείας, άλλα τά έγγραφα αυτά είναι 
πηγαίες πληροφορίες πού δέν επιδέχονται αμφισβήτηση.

‘Ο Σταμάτιος Ψάλτης περιέλαβε στο βιβλίο του : «'Η Θράκη καί ή 
δύναμις τού Ιν αυτή ελληνικού στοιχείου» κάθε στατιστική, πού ήταν γνω
στή έτος τό 1919 από κάθε πηγή. Έσημείωσε δέ'οτι «ούδεμία εΐδησις, ήν 
παρέχομεν, στηρίζεται επί πληροφοριών προσωπικών ή άλλων, καί-έπισή- 
μων ακόμη, μή δημοσιευθεισών εΐσέτι καί επομένως μή δυναμένων νά έχωσι 
τό κύρος, δπερ έχει μία εΐδησις δημοσιευθεΐσα καί μή τυχούσα διαψεύσεως».

’Έχει δέ δημοσιεύσει πληροφορίες τών τεσσάρων Εκκλησιαστικών 
περιφερειών, πού άπαρτίζει ή Κων)πολις μετά τής περιοχής τοΰ Σαντζακιού 
τής Τσαλτάτζας, ήτοι α) ή ’Αρχιεπισκοπή Κωνστ)πόλεως, β)'ή Μητρόπολις 
Δέρκων, γ) ή Μητρόπολις Σηλυβρίας καί δ) ή Επισκοπή Μετρών. ΌμιλεΙ 
περί εκπαιδευτικής - κινήσεως Κων)πόλεως από τού 1881 —1882'), 1882— 1

1) Βλ. Επετηρίδα Θρακικοϋ ψιλολολ. συλλόγου Κων)πόλεως 1873 καί σταη 
στική Χασιώτου καί ’Ημερολόγιο Άθ. Παλαιολόγου.
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83, 1884 — 85, δημοσιεύει και εκ θέση τοϋ Γεν. "Επόπτου των Σχολών Κ, 
Δελικάνη. ’Έκθεση Κεντρικής εκπαιδευτικής Πατριαρχικής Επιτροπής του 
έτους 1909 —1910, 1910—11, 1911 —12 « ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» και 
1912—13 ομοίως εκεί. ’Ακολουθούν των άλλων μητροπόλεων. ’Έπειτα τοΰ 
Βιλαετιού Άδριανουπόλεως. Βλέπε από σ. 97. Δημοσιεύει στατιστικές ει
δήσεις τοϋ ελληνικού πληθυσμού εν συγκρίσει προς τον βουλγαρικόν πλη
θυσμόν, σ. 233—255 και σύγκριση τοΰ ελληνικού προς τον τουρκικόν πλη
θυσμόν. Επίσης συνοπτικούς πίνακες, πού δείχνουν τή βαθμιαία εξέλιξη 
τοϋ ελληνικού πληθυσμοϋ στην τελευταία πεντηκονταετία, σελ. 305 — 167.

Β ιβ λ ι ο θ ή κ η  Βουλής
Φάκελλος ά ρ ιθ .  4 3 4  (Θ ρακ ικ ά ) .—Πίναξ περ ιεχομένων έγγράφων

Τά έγγραφα κατέταξα με την ε’ίής σειρά και με αϋξοντα'άριθ. 44.
1) Πίναξ εθνολογικός και στατιστικός πόλεων, κωμοπόλεων καί χω

ρίων Κεσσάνης, Μαλγάρων, Ούζούν — Κεοπρού, Τσορλοϋ.—2) Κατάλογος 
των οικιών και στεφάνων τών κωμοπόλεων και χωρίων τοϋ τμήματος Τσορ- 
λοϋ.—3) Στατιστική έκθεσις τής διανοτμικής καταστάσεως Ραιδεστοϋ και 
τών πέριξ τμημάτων (1881).—4) ’Έκθεσις προς Γ. Ζαρίφην τοϋ Θρακικοϋ 
Φιλεκπαιδευτικοϋ Συλλόγου Ραιδεστοϋ (1880). — 5) ’Έκθεσις λεπτομερής τής 
επαρχίας Μαρωνείας προς την έν Κων)πόλει Εκπαιδευτικήν Φιλ)κήν αδελφό
τητα (1415 —1883) τοϋ Ν. Γ. Χατζοπούλου έξ Αίνου (1S83) διευθύνοντος 
προσωρινώς τό ύποπροξενειον Πύργου Ά ν. Ρωμυλίας καί διδασκάλου.—6) 
Τεμάχιον εφημερίδος «Θράκη). ’Έκθεσις τής επαρχίας Ούζούν—Κιοπρού 24 
’Ιουλίου 1879 περί σχολείων (1882).—7) ’Έκθεσις Ν. Γ. Χατζοπούλου, δι
δασκάλου Φερρών, πρός τήν εν Κων)πόλει εκπαιδευτικήν Φιλεκπαιδευτικήν 
αδελφότητα περί τής επαρχίας Μαρωνείας. — 8) Έκθεσις περί τοϋ Καζά— 
Ούζούν—Κιοπρού έτους 1890 τοϋ Ίωάννου Κ. Γλαυκωπίδη μετά σχεδίου 
χάρτου. —8α) Όμοια περί Ιπαρχίας Μαλγάρων Υ . Άνθοπυύλου 1889 διευ- 
θυντοϋ σχολείου. — 9, 10) Κατάλογος χωρίων καί κωμοπόλεων επαρχίας Δι
δυμοτείχου μετά καταλόγου πλουσιωτέοων καί ίσχυροτέρων ομογενών καί 
κατάλογος σχολείων τά όποια διατηρεί ή Φιλεκπαιδευτική αδελφότης Κων- 
σταν)πόλεως. ’Άλλη κατάστασις επαρχίας Διδυμοτείχου. —11) Τά έν Θράκη 
χωρία τής επαρχίας Μαρωνείας τό όλον 49 καί επαρχίας Αίνου (1882) Ν. 
Κ. Χατζοπούλου. —12) Χωρία τού Καζά — Άχήρ—Τσελεμπή μετά πληθυ
σμού μικτού Χριστιανών καί Οθωμανών. —13) Στατιστική τού ελληνικού 
διαμερίσματος τής επαρχίας Καβακλή. Επτά Κοινότητες" Καβακλή, Καρυαί, 
Συναπλή, Μέγα Μοναστήριον, Μικρόν Μοναστήριον, Δογάνογλου, Τσου· 
κούρκιοϊ. —14) ’Έκθεσις πρός τον Φιλεκπαιδευτικόν σύλλογον Άδριανουπό- 
λεως τού Αυγερινού ΓΙαπαϊωάννου διδασκάλου εκ Καρυών (1877). Ε π ι
στολή εφόρων σχολείου Καρυών τού Αύγερινοϋ Παπαϊωαννου (1875). —15)



‘Ομοια τοΰ διδασκάλου 'Ηρακλή Θεοχαροπούλου ( L877) προς Φιλεκπαιδευ
τικόν σύλλογον Άδριανουπόλεως. ‘Ομοια εκ Καβακλή τοϋ ιδίου και των 
εφόρων'‘ιΓΕΟν-ιαιταστάσεως χών Σχολείων προς ομογενή ευεργέτην. .

16) Στατιστικοί Άύο επαρχιών Καρύων και Καβακλή μετά μα&ητόί- 
λογίου τοΰ διδασκ. ΑυγερινόνΠΊτιπσαωάννου 1877 εν ΚαρυαΤς.—17) ’Έκ- 
ί)εσις περί σχολείων κατ’ εντολήν Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου περί Σχολείων 
Θράκης, Άδριανουπόλεως, Μουσταφά Πασά κλπ.—18) Τά μεταξύ Όρτά- 
κιοϊ και 'Αδριανουπόλεως χωρία Καρυατιϋν καί μονής 'Αγίας Τριάδος. —19) 
Στατιστική επαρχίας Όρτάκιοϊ (1877) Ά θαν. Κωνσταντινίδου μετ' επιστο
λής Εύστρ. Σδρόλλα προς Φιλολογικόν Σύλλογον Άδριανουπόλεως. — 20) 
Στατιστική τής επαρχίας Μουσταφά Πασά.—21) Έκθεσις περί σχολείων 
Άδριανουπόλεως.—22) Στατισκική χωρίων Ραιδεστοΰ.—28) Πίναξ τών εν 
τή επαρχία Μαρωνείας υπαγόμενων πόλεων καί χωρίων.—24) Χάρτης τής 
επαρχίας Διδυμοτείχου επί κηροχάρτου.—25) Έφημερίς Νεολόγος 2)1)7 Όκτ. 
(1879) μέ νεκρολογίαν Κ. Κ. Καραθεοδωρή. Δημοσία έκπαίδευσις εν τή επαρ
χία Άδρ)πόλεως. 26) Μελέτημα ιστορικόν περί Βιζΰης τοΰ διδ. Σάββ.Ίωαν- 
νίδη (1881) μετά εκπαιδευτικής καταστάσεως τής εκκλησιαστικής περιφερείας 
Βιζΰης.—27) Κατάλογος περιέχων καί τά χωρία τεσσαράκοντα εκκλησιών 
Χριστόφορου Σαμαρτζίδου προς χρήσιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τής εν Κων- 
σταντινουπόλει εκπαιδευτικής καί φιλανθρωπικής ’Αδελφότητος.—28) Κατά- 
στασις περιφερείας Όρτάκιοϊ καί Καβακλή.—29) ’Επιστολή τοΰ Μαρωνείας 
ιερωμένου (1879) εκ Γκιουμουλτζίνης περί τών εφόρων δημογερόντων προς 
τον. Ελληνικόν Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον Άδριανουπόλεως.—30) Ά . 01- 
κιάδου επιστολή περί τής επαρχίας Άρδακινής (Όρτάκιοϊ).—31) Κατάλογος 
πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ελληνικών, βουλγαρικών καί Τουρκικών τών 
εν τή περιφερείς: τής μητροπόλεως Διδυμοτείχου κτλ. μετά καταλόγου, τών 
πλουσιωτέρων καί ισχυρότερων.—32) ’Επίτομος εκθεσις τής επαρχίας Λιτί- 
τσης εξ 24 χωρίων.—33) Στατιστική τοΰ Καζά Λουλέ-Μπουρκάς μετά στατι
στικής- τών σχολείων.—34) ’Επιστολή προς τον Μ. Άλτϊνανμάζην πρόεδρον 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Άδρ)πόλεως γραμμένη υπό τοΰ Γ. Λαμπουσιά- 
δου από Λουλέ-Βουργάς (1876) διά τήν κατάστασιν.τών διδασκάλων. — 35) Χρι
στιανικά χωρία υπαγόμενα εις τήν διοίκησιν Λουλέ-Βουργάς (1S79) —35α) 
Συνοπτική κατάστασις τοΰ ελληνικού^ πνεύματος Λουλέ-'Βουργας.—36) Στατι
στική τοΰ εν Ά ν. Ρωμυλίςτ τμήματος Καβακλή, Καζά Χάφσας, Βαβά Έσκή, 
Λουλέ Βουογάς·, Μουσταφά-Πασά,Άδριανουπόλεως, Σαρ. ’Εκκλησιών μέ γε
νικόν άθροισμα τών καζάδων.—37) «Αυγή» έφημ. 1884 9ης Απριλίου εκ
παιδευτικής επαρχίας Σουφλί.—38) Σχολικά Διδυμοτείχου μετά σχετικού ση
μειώματος καί παρατηρήσεων. — 39) Ή  όμιλουμένη έν τοΐς χωρίοις γλώσσα. 
Στατιστική τών σχολείων τής επαρχίας Διδυμοτείχου. —40) Στατιστική σχο- 
λείιυν Σουφλίου.—41) ’ Επιστολή δι’ ής δίδονται πληροφορίαι ες Ούζούν—

"Εγγραφα άφορώντα χήν 'Ελληνικήν παιδείαν είς Θράκην Ιοδ
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Κεοπόοΰ (1879) περί των σχολείων περιφερείας.—42) Στατιστική τής Ε κ
κλησιαστικής ττεριφερείας ’Αδριανουπόλεως (1880) (τμήμα ’Αδριανουπόλεως 
— Μουσταφά - Πασά, Σαράντα Εκκλησιών, ’Ανατολικής Ρωμυλίας).—43) 
Επιστολή διδ. Ή λ. Βασιλειάδου από Σκουτάρι (1880) προς τό συμβουλών 
τής Φιλεκπαιδευτικής περιφερείας ’Αδριανουπόλεως.— 44) Χωρογραφικός 
και στατιστικός πίνας των πληθυσμών κατ’ εθνικότητα, τών ιερών ευκτήριων 
και εκπαιδευτικών αυτών τής περιφερείας παντός τοΰ μουτεσαριφλικίου 40 
’Εκκλησιών υπό Κ. Κ. Χατζοποΰλου (17 Μαίου 1888) μετά ιδιαιτέρων πα
ρατηρήσεων περί τών πηγών τής συντηρήσεως τών σχολείων και τοΰ συνολι* 
κοΰ πληθυσμού σχολείων, διδασκάλων, εκκλησιών, ιερέων κλπ.

Π Η Γ Ε Σ  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Άρχ. Θρ. Θησ. r. Ε' σ. 268—274.
Άρχ. 0ρ. Θησ. τ. Τ'. Κ. Κονρτίδου, Τά γράμματα εις την Άδρ)πολιν επί 

Τουρκοκρατίας (1365 —1912) σ. 113 — 131.
Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Τ' σ. 132—147, Ί . Άδαμαντιάδου.
Άρχ. Θρ. Θησ, τ. ΙΓ'. Σ. Άντωνιάδου, Ελληνική Έκπαίδευσις εν Φι,λιπ- 

πουπόλει σ. 75—95.
Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ'. ‘Ο δευτερτς κώδικας Σχολής Στενιμάχου Ά ν . Ρωμυ

λίας. Πρόγραμμα Σχολής Στενιμάχου σ. 13 (1851).
.Θρακικά τ. Α.' σ· 303—311, Γ. Λαμπουσιάδου, Εκπαιδευτική κίνησις.
Θρακικά τ. Α' σ. 350—363. Πρακτικά σχολής Στενιμάχου. Βλ. Σκορδέλλη.
Θρακικά τ. Β' σ. 80. Περί 'Ελληνικής Σχολής.
Θρακικά τ. Β' σ. 94—121. Μ.Άποστολίδου, Τά Έλλην. έν Φιλιππ. σχολεία.
Θρακικά Παράρτημα τ. Γ' σ. 59 — 83. Σχολεία επί Τουρκοκρατίας.
Θρακικά τ. 17ος σ. 330. Αίνου εκπαιδευτήρια.
Θρακικά τ. 13ος σ. 109 —156. Σέ διάφορα σημεία μελέτης κ.ΆΟ-ηιάς Γιαν- 

νιοΰ Γαϊτάνου.
Θρακικά τ. 20ός σ. 16S —171. Σαράντη Μιλτ,
Θρακικά τ. 19ος σ: 39—58, Κωνσταντινίδη Γ.

/



MIX. K. ΜΟΣΧΟΤΤΟΥΛόΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΛΑΥΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΣ

(Έκ τής Βουλγαρικής, μετάφρασις Μιχ. Κ. Μοσχοπούλου)

Α' Β ο υ λ γ α ρ ικ ή  Ι σ τ ο ρ ί α ,  σ υ γ γ ρ α φ ε ϊσ α  υ π ό  Γ α β ρ ιή λ  Κ ρ ία τ ο β ι τ ς ,  μ έ λ ο υ ς  τοϋ
Α ν ώ τ α τ ο υ  Κ ε ν τ ρ ι κ ό ν  Δ ικ α σ τ η ρ ίο υ  τή ς  Τ ο υ ρ κ ία ς  (Ν τ ίβ ά ν ι  ’Α χ κ ιά μ ι  Ά δ λ ι γ έ ) .
Τ όμ ο ς  Α'. Έξεδό-&η εν Κ ) π ό λ ε ί  Τ υ ττο γραφ ε ΐο ν  τής Μ ακεδ ο ν ία ς  εν ε τε ι  1 8 6 9 .

Ή  σχετική άδεια του 'Υπουργείου τής Δημοσιάς έκπαιδεΰσεως τής 
Τουρκίας, έκδοθεϊσα την 11ην Μουχαρρέμ 1284 και 3 Μαίου 1283 (1867) 
έχει ωδε μεταφρασθεϊσα εκ τής Τουρκικής. «Ή  A. Ε. δ κ. Γαβριήλ μέλος 
τοϋ Έφετείου, ύπέβαλεν αϊτησ.ιν δΓ ής αίτεΐται όπως τώ-χορηγηθή άδεια 
έκτυπώσεως τής ύπ’ αϋτοΰ βουλγαριστί συνταχθείση; μέχρι τοϋ έτους σωτη
ρίου 470 αρχαίας ιστορίας των θ ύ ν ν ω ν , δηλών δτι οϋδέν τό κρατικώς καί 
έθνικώς έπιλήψιμον υπάρχει εν αυτή. Τής αιτήσεως ταΰτης εγκριθείσης παρά 
τοϋ Συμβουλίου τής Δημοσίας Έκπαιδεΰσεως καί κατόπιν ‘Υψηλής διαταγής 
τής Υψηλής Πύλης, εδίδεται ή παροϋσα άδεια έκτυπώσειος καί δημοσιεϋ- 
σεως τής ιστορίας ταΰτης ύπ’ ευθύνην αύτοϋ».

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Τό Βουλγαρικόν ’Έθνος τοϋ οποίου έπιχειροϋμεν νά γράψωμεν τήν 
Ιστορίαν, ζή σήμερον από πολλοΰ χρόνου, διεσκορπισμένον εις. δλόκλίΐρον 
σχεδόν τήν Ευρωπαϊκήν Τουρ.κίαν ιδία δέ εις έκείνας τάς χώρας τάς οποίας 
οί “Έλληνες καί Λατίνοι συγγραφείς ώνόμασαν Μυσίαν (κάτω καί μέρος-τής 
άνω) Θράκην, Μακεδονίαν καί μέρος τής Ηπείρου καί ’Ιλλυρίας. Ή  τοι- 
αΰτη εξάπλωσις εις χώρας είναι τόσον πυκνή καί πολυάριθμος, ώστε οΰτοι 
άποτελοϋσιν εν αύταϊς τό μεγαλΰτερον μέρος τοϋ πληθυσμοΰ δμοϋ μετά των 
κυριάρχων αυτών Τούρκων. Δεν άπαιτοϋνται προς τοϋτο υποδείξεις διότι 
οΰτοι τυγχάνουσι ζώντες εκεί καί πάς τις δΰναται νά έπισκεφθή καί τούς 
ΐδη. Παρά ταϋτα ημείς θά μεταφέρωμεν ενταύθα τήν μαρτυρίαν δΰο-τριών 
ξένων σοφών, ξένων οί όποιοι τάς έχωσι περιέλθει καί τάς έχωσιν ΐδει καί 
τών οποίων ή ειλικρίνεια δεν είναι δυνατόν ποτέ νά άμφισβητηθή' οΰτοί 
είσι : 1) Ό Άμί-Μπουέ (Ami Boue) σοφός γεωγράφος γάλλος, δστις πε- 
ριηγήθη αυτοπροσώπως, δλην τήν ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, έξέδωκεν έν ετει 
1840 εις τέσσαρας τόμους επί 8ου λεπτομερή πεόιγραφήν παντός δ,τι είδε 
καί ήκουσεν έν αυτή. 2) Κύπριάν Ρομπέρτ (Cyprieii Robert) άλλος γάλλος 
περιηγητής δστις περιηγήθη επίσης δλα αυτά τά μέρη καί έΗέδωκε τφ 1844 
εις 2 τόμους επί 8ου ιστορικήν περιγραφήν απάντων τών κατοικοΰντων αυ
τόθι σλαυϊκών καί άλλων εθνών. 3) Ό ένδοξος Τσέχος φιλόλογος Σαφαρίκ 
μεταξύ πολλών άλλων συγγραμμάτων σπουδαίων διά τούς Σλαΰβους, έχει έκ-
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δόσει εις την Τσεχικήν γλώσσαν, έν έτει δέ 1843 δ Μποδιάνσκη μετέφρασεν 
εις την Ρωσσικήν γλώσσαν ένα τόμον υπό τον τίτλον Σλαβική λαογραφία 
(Σλαβιάνκο. Ναροδοπισάνιε) εις τον όποιον μέ μεγάλην λεπτομέρειαν περι
γράφει τάς χώρας δπου σήμερον όμιλοϋνται διάφοροι σλαυϊκαι γλώσσαι, με
ταξύ τών οποίων και ή βουλγαρική γλώσσα.

Ό Ami Boue, εις τόμον II σελ. 5 γράφει περί τώ>ν βουλγάρων τά 
εξής : «Οι βοΰλγαροι κατοικοϋσι τήν Κάτω Μυσίαν (επι τής ύπερβαλκανικής 
Βουλγαρίας) και το μεγαλΰτερον μέρος τής άνω Μυσίας (σηαερινήν Σερβίαν) 
προς τοΰτοις δέ άποτελούσι και τό μεγαλΰτερον μέρος τοϋ έν Μακεδονία πλη
θυσμού, συμπεριλαμβανομένης ολοκλήρου τής νοτιοδυτικής περιοχής έκ Κα
στοριάς μέχρι Ίντζέ-Καράσου), Έκεϊ τά δρια τά ευρισκόμενα μεταξύ Φλω- 
ρίνης και Καστοριάς μεταξύ Καϊλαρίων και Σιατίστης, μεταξύ ’Όστροβο και 
Βερροίας και μεταξύ Βοδενών και Νιαοΰσσης, διαχωρίζουσι τήν βόρειον πε
ριοχήν δπου όμιλοϋσι μόνον τήν βουλγαρικήν, από τήν νοτίαν περιοχήν 
οπού όμιλοΰσιν ' Ελληνικά. Εύρίσκονται επίσης βοΰλγαροι διασκορπισμένοι 
ή ηνωμένοι εις χωρία, έν Θράκη και δή έν Ραιδεστώ (δπου τό χιορίον 
Μπόλγκαρσκο), εύρίσκονται δ’ ωσαύτως και νοτιοανατολικούς τής Σερβίας».

Ό Kyprien Robert, έν τόμω II σελ. 230 γράφει καί ούτος τά εξής: 
«Οί γεωγράφοι έξακολουθοϋσι νά δεικνΰωσιν ώς δρια τής Βουλγαρίας τήν 
Θράκην, Μακεδονίαν και Σερβίαν. ’Αλλά και είς τάς τρεις ταΰτας χώρας, δ 
βουλγαρικός λαός σήμερον ύπεοαφθονεϊ. ’Αποτελεί τό κυριώτερον τμήμα τοϋ 
πληθυσμού τής Μακεδονίας, δπου ή βουλγαρική γλώσσα όμιλεΐταl είς δλας 
τάς νοτιοδυτικάς περιοχάς τών όρέων τών εύρισκομένων μεταξύ Καϊλαρίων, 
Σιατίστης, Όστρόβου και Βερροίας, μάλιστα δέ και κατωτέρω παρά τήν 
Νιάουσαν και Βοδενά. Μόνον είς τάς νοτιωτέρας περιοχάς τών όρέων τού
των και πεδιάδων οϊ αγροίκοι Μακεδόνες είναι "Ελληνες. Παρά ταϋτα μία 
βραχεία άκρα έκ τής Αίγαιατικής παραλίας ανήκει άποκλειστικώς είς βουλγα
ρικός οικογένειας, κατοικούσας τάς κωμοπόλεις Μπουγιούκ-Μπεσίκ, Παζάρ 
Τξεδίτ, και Σιδηροκάψη. Και είς τήν Θεσσαλονίκην ακόμη κατοικούν τόσοι 
πολλοί βοΰλγαροι, ώστε δεν δΰναταί τις νά μήν ε’ιπη ότι ή πόλις αυτή είναι 
κοινή πόλις τών Ελλήνων και τών Βουλγάρων. Έν Θράκη οΐ βοΰλγαροι, 
κρατοΰσι πολύ σπουδαίας δέσεις και · μάλιστα μέχρι τοϋ Ίντζίκ, κωμόπολιν 
παρά τήν Κωνσταντινοΰπολιν, αυτοί άποτελοϋσι τό κυριώτερον τμήμα τοϋ 
πληθυσμού. ’Ά ν στρέψης προς τήν Ανατολικήν 3Αλβανίαν και έκεϊ θά εΰρης 
δλοκλήρους περιοχάς, δπου ή βουλγαρική είναι ή μοναδική χρησιμοποιου- 
μένη γλώσσα. Οί βοΰλγαροι κατέρχονται και μέχρι Λιβαδειάς (Άχαΐας) εύρί* 
σκονται δέ και είς αυτόν ακόμη τον Μωριάν. Επειδή όμως, ως εκΣτής εργα
τικής των φΰσεως ούτοι προτιμοϋσι τά χωρία παρά τάς πόλεις, οί βοΰλγα- 
ροι έγκατέλειψαν ταΰτας είς τούς "Ελληνας και διά τούτο δέν φαίνεται ή 
πληθΰς των, πάντως είναι πολυπληθέστεροι έξ δλων τών εθνών "τά όποια κα*



τοιχοΰσιν εΐς την Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν. Ό  σοφώτατος ομώ; Σαφαρικ εις 
τήν δίνω σλαυϊκήν λαογραφίαν (Σλαβιάνχο Ναροδοπισάνιε). Κεφ. II παραγ.. 
10 γράφει τά εξής : «Κατά τήν ανθήραν εποχήν του παλαιού βουλγ. βασιλείου 
μέχρι τής καταστροφής των Μαγυάρων έν Έπταπόλει (Σεδμηγκράτ) και Ιΐανο- 
νία των Πολοβητών και των Πετσενέγων, μία καί αυτή ή σλαυική γλώσσα επε- 
κρατεί εις ολας τάς περιοχάς, αΐ όποΐαι ανήκουν εις τό βασίλειον τοΰτο, του* 
τέστι πλήν τής νοτιοδουναβικής χώρας, δπου είναι καί σήμερον έν χρήσει 
ώς επίσης καί εις τάς χώρας τάς βορείως τοΰ Δουνάβεως κειμένας, αΐτινες. 
κατοικοΰνται σήμερον υπό Βλάχων -καί.. Μαγυάρων, συγκεκριμένους δέ έν 
Βλαχία, ‘ Επταπόλει καί τή σημερινή Ουγγαρία από τοΰ Δουνάβεως' μέχρι 
Πέστας— Γιάγκερ καί έτι περαιτέρω έν Τάτρ καί κάτωθι τοΰ Τάτρ- μέχρι 
τών. πηγών τοΰ Τίσσα. Έκ τών έν τή έρμηνείρ τής Ίεράς-γραφής καί λει-, 
τουργικοϊς . βιβλίοίς μνημείων, κατανοεί τις δτι ή γλώσσα αΰτη υπήρξε τότε 
δ,τι καί ή σημερινή τοίαύτη.

«“Οταν αΐ βορείως τοΰ Δουνάβεως κείμεναι αύται χώραι επλημμυρη-ι 
σαν από ξένους εΐδωλολάτρας, ή βουλγαρική γλώσσα έλαβε κλίσιν προς τάς 
χώρας τάς νοτίως τοΰ Δουνάβεως, τήν παλαιάν Μυσίαν καί σημαντικόν 
τμήμα τής Θράκης καί Μακεδονίας, δπου ήδη επικρατεί εΐς τό στόμα τοΰ 
άπλοϊκοΰ λαοΰ, κατά μήκος έκ τών στομίων τοΰ Δουνάβεως, ή καί (από τοΰ 
1830 καί έντεΰθεν) έκ τής πόλεως Φάλτσα εΐς Προΰθον μέχρι καί τής Θεσ
σαλονίκης καί τής λίμνης τής Καστορίας, κατά δέ από τοΰ ακρωτηρίου Ζε- 
λεγκράτ εΐς Μαυρην Θάλασσαν, μέχρις ’Όχριδος καί άνω Δεβρών τοΰ Μαύ
ρου Δρίνου». Επίσης ό Σαφαρικ εΐς τό αυτό σπουδαΐον σύγγραμμά του 
(Κεφ. II παρ. 12) περιγράφει καί λεπτομερώς τά δρια καί τήν έκτασιν τής 
Βουλγαρικής γλώσσης εΐς τάς τελευταίας ταύτας χώρας ως εξής :

«Ή  έκτασις τοΰ βουλγαρικοΰ τούτου λόγον  περιγράφεται μέ γραμ
μήν έρχομένην από τον λαιμόν τοΰ Γκιούργκεβου ή νοτίως-τοΰ Δουνάβεως 
έπί τοΰ ροΰ τοΰ Δουνάβεως προς δυσμας μέχρι τής πόλεως Τουλτσας, οπό* 
θεν αυτή διέρχεται ό'πισθεν τοΰ Δουνάβεως εΐς Ρωσσίαν, άποκλείνει πέριξ 
ολοκλήρου τής περιοχής Καγκουλ εΐς Βεσσαραβίαν (δπου υπάρχουν 89 με
γάλα βουλγαρικά χωρία μέ τήν πόλιν Μπόλγκρατ ή οποία πρότερον ωνόμά- 
ζετο Ταμπάκ καί■ 70 χιλιάδες . κάτοικοι), στρέφεται μέχρι πτώσεως εΐς. τον 
Προΰθον ή τήν πόλιν Ρένι εΐς Τουρκίαν, ειτα δέ έκφεύγει πρώτον προς τά 
κάτω προς Νότον, είτα προς Δυσμάς διά τοΰ ποταμοΰ Δουνάβεως μέχρι Βι- 
δινίου, δπου διά ξηράς ύπερπηδά προς Μπρέγκοβο εΐς Τιμόκ. Έκεΐθεν 
άποκλείνει προς Ν.Δ. καί νοτίώς διά τοΰ ποταμοΰ Τιμόκ, μέχρι τοΰ στενοΰ 
Βρατάρνιτσσ, δπου κλείνει προς άνατολάς καί άφοΰ διέλθη σέρβικά τινα χω
ρία διασχίζει προς νότον τό Σβαρλήκ Τιμόκ καί φθάνει εΐς τό χωρίον Ντρα- 
ζέβτσα δέκα βέρτσια δυτικώς από τής Νίς. Έντεΰθεν διευθύνεται διά τοΰ 
βουλγαρικοΰ Μοράβα καί συνεχίζει τήν πορείαν της προς τήν δυτικήν άνω-
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φέρειαν. Ειτα Ν.Δ. χαί δυτικώς εκ τής ακρας των πόλεων Αεσκόβτσα και 
Βράνια καί διερχομένη κάτωθεν τής πόλεως Μοράβας τον ποταμόν Μορά- 
βαν, εισέρχεται εις τό στενόν (μπογάζ) τοϋ Κατσανήκ.

«Έκεΐθεν υπερπήδα την ράχιν των δρέων Σάρσκη προς τό ’Αλβανικόν 
χωρίον Ζέλκ, οπερ απέχει περί την μίαν ώραν προς Νότον εκ τοΰ Τέτοβο 
καί βαίνει νοτίως τής ανατολικής κατακορϋφου ράχεως Σάρ, όπου οΐ Άλβα' 
νο'ι μίγνυνται μετά των Βουλγάρων μέχρις αυτής ταυτης τής πόλεως ”Οχρι* 
δος, όπόθεν επανέρχεται πάλιν προς βορράν και θίγει μέρος τής Δέβρας, 
ειτα συνεχίζει την πορείαν της διά τοϋ ροϋ τοΰ Μαΰρου Δρίνου, διά τής 
ανατολικής όχθης τής λίμνης ’Όχριδος, πλησίον τής πόλεως Ντέβολδιά τής 
ράχεως των δρέων Τζουμέρκα καί βαίνει πλησίον τσΰ Μακεδονοβλαχικοΰ συ
νοικισμού 'Αγιά - Μαρίνα. Έκεΐθεν στρέφεται προς άνατολάς διά τής λί" 
μνης τής Καστοριάς, διά τοϋ χωρίου Καστρενήτσα, διά τής λίμνης Γένιτζε, 
διά των ερειπίων τής (αρχαίας πόλεως) Πέλλας καί οδεύει μέχρι αυτής ταύ- 
της τής Θεσσαλονίκης. Έκεΐθεν διέρχεται διά Γενή - κιοϊ κάτωθι τοϋ Χορ 
τιάτη, τελευταίαν βουλγαρικήν κατοικίαν εις την χώραν ταύτην, εκ τής κορυ
φής τής όρεινής ράχεως, ή οποία άφίνει προς δυσμάς την πεδιάδα Σερρών, 
μέχρι τής πόλεως Βέτρεν καί Σιδηρόκαστρον τοϋ Στρυμώνος. Έκεΐθεν πά
λιν προς άνατολάς καί βορειοανατολικώς διά τοϋ χωρίου Κράσνο, Στάρτσι- 
στε, ύψηλοϋ όρους Περίν προς τό χωρίον Ρουσοϋμ τοϋ Κάτω Νέστου... 
Ειτα όπισθεν τοϋ όρους Δοσπάτ (Ροδόπη) προς την πηγήν τοϋ ποταμοϋ 
Σουρμίνα ή "Αρδα, διά τής ροής τοϋτου εις τό χωρίον Καρλητζήκ, έκεΐθεν 
μεσογειακώς προς τήν πόλιν Χαρμανλή τοΰ Έβρου, τελευταίαν οΐκησιν βουλ
γαρικήν τής περιοχής ταυτης. Έκεΐ έκ νέου άνατολικώς εις τήν πεδιάδα τοϋ" 
Έβρου εις Άδριανοΰπολιν, ειτα άνατολικώς διά τοϋ χωρίου Έρεκλέρ μό
νον συνοικισμόν βουλγάρων, όπισθεν τοϋ χωρίου Τυρνάβου καί Σαμοκοβίου 
τέλος αναλαμβάνει πορείαν προς βορράν καί παραλιακώς προς Βασιλικόν καί 
τό στόμιον τοϋ Δουνάβεως παρά τό Γκιοΰργκεβον, όπόθεν καί ήρχίσαμεν.

«Τοιουτοτρόπως αί βουλγαρικαί οικήσεις έπεκτείνονται είς τό μεγαλϋ- 
τερον τμήμα τής ’ Αρχαίας Μυσίας, Θράκης καί Μακεδονίας ή όπως σήμε
ρον δνομάζουσιν οι Τούρκοι : τής.Ρουμελίας, μόνον δε βορείως, εισέρχονται 
διά τοϋ Δουνάβεως εις τό Ρωσικόν Κράτος, τοϋτέστι συμπεριλαμβάνουσι τό 
μεγαλϋτερον τμήμα τής περιοχής Καγκοχίλσκας.

«Έκτος τοϋ συμπαγοϋς’τούτου'βουλγαρικού πληθυσμοϋ συναντώνται 
καί ειδικώς : έν Τουρκία πέριξ τής Γκόριτσας, είς Άβοινίαν, πλησίον τής 
Κων)πόλεως καί έν αϋιή τή Μικρά Άσία (Κήζ Δερβέντ, μεταξύ Νικομή
δειας καί Νίκαιας) έν Βλαχία, έν τή Σέρβική ‘Ηγεμονία, έν τώ Έλληνικώ 
Βασιλείω, (π. χ. εις Βοϊνίτσα καί άλλαχοϋ), έν τώ Κράτει Ράκους, έν Οϋγ- 
γαρίμ, έν τή περιφερεία Τεμέσκα, δύο μεγάλας πόλεις : Μπεσένοβο καί Βίγγα, 
εξ χωρία εις τήν Διοίκησιν Χερσώνος, όχι μακράν τοϋ ΓΓιρασπόλ. Είς τήν
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εκτασιν ταύτην διαβιούσι όμοϋ μέ τούςβουλγάρούς και διάφορα άλλα έθνη, 
ιδίως Τούρκοι, οΐ οποίοι πανταχού κατέχουσι τάς μεγάλας καί όχυράς πόλεις, 
επίσης "Ελληνες, ’Αλβανοί (πέριξ της Βράνιας τού Μοράβα εις Κόστοβο καί 
Κητσεβο κ. ά.). Μακεδονοβλάχοι (Κουτσόβλαχοι ή Τσιντσάροι) ‘ Εβραίοι, 
Μολδαυοί καί Ρώσοι εις την περιοχήν Καγκούλσκας».

Β'. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ» 1903 ■)

Κατά τό έτος τούτο (1903) μία τοιαύτη κίνησις έγινε εις Μακεδονίαν, 
νομίζω γύρω στα χωριά οπού έδρα τότε ό έθνομάρτυς Π. ΜΕΛΑΣ, εκρά- 
γείσα ανήμερα την εορτήν‘τού Προφήτου "Ηλία εξ οΰ καί ελαβεν τήν ονο
μασίαν ’Ίλιν - ντέν=ήμέρα τού Προφ. Ήλιού, άλλη δέ κίνησις ε’ις τά πέριξ 
των Σαράντα Εκκλησιών ανήμερα τής Μεταμορφώσεως (ήτοι τήν 6ην Αύ
γουστου 1903) έξ οΰ καί έλαβε τό όνομα «Πρεομπραζένστβο» ήτοι τής μετα
μορφώσεως.Ενθυμούμαι μάλιστα ότι τήν ημέραν εκείνην συνελήφθησαν εις 
τό παρά τήν πόλιν μας γνωστόν χωρίον Γένιτζέ άπέχον περί τά 15 χιλιόμ. από 
40 Εκκλησίας προς τον δρόμον 5Αδριανουπόλεως, αρκετοί νεαροί διδάσκα
λοι βούλγαροι μέ ενδυμασίες γυναικείες καί μετήχθησαν εις τήν πόλιν μας.

Μιιΐου 11 1903: Οΐ Βούλγαροι προητοιμάζοντο νά εορτάσουν τήν 
μνήμην τού Κυρίλλου καί Μεθοδίου, είχαν δέ φέρει εις τό περίφημο «Μπα- 
δεμλήκι», συνήθη τόπον εορτής αυτής, όπως θά θυμάσαι, όλα τά άπαιτούμενα 
προς λαμπρότερον πανηγυρισμόν. Τό πρωί όμως, έώρταζε λαμπρότερον πα- 
σης άλλης προηγούμενης χρονιάς ή Εκκλησία τού ‘Αγίου Σπυρίδωνος, όπου 
μαζί μέ τό βουλγαρικό έκλησίασμα παρευρίσκοντο καί πλεΐστοι έκ τών πέριξ 
τής Εκκλησίας ελληνικών οικογενειών καί εύρίσκετο χάριν τής ασφα
λείας ως δργανον τής ’Αστυνομίας ό γνωστός από τάς ηθογραφίας σου Θεο- 
δωράκης, γνώστης καί τής βουλγαρικής. Τον πανηγυρικόν τής ημέρας έξε- 
φώνησεν ό γνωστός τών 40 ’Εκκλησιών διδάσκαλος Δημήτρης Γκρούεβ, (δ 
μετέπειτα τελειόφοιτος τής Νομικής Σχολής τής Γενεύης," κατά τό έτος δέ 
1913 δήμαρχος Σαρ. ’Εκκλησιών) δστις λησμονήσας δτι εύρίσκετο εν Τουρ- 
κίςι καί δτι ήτο δυνατόν οΐ λόγοι τού νά έχουν κακήν άπήχησιν εις βάρος 
τών ομοεθνών του καί αποτεινόμενος προς τό Εκκλησίασμα· εκραύγαζεν τ 
«’Ηλθεν δ καιρός τής εξεγέρσεως κατά τού τυράννου Τούρκου,'λάβετε τά όπλα 
σας κλπ...».‘Ως ήτο επόμενον οΐ επαναστατικοί αυτοί λόγοι διεδόθησαν αμέσως 
εΐς τό κοινόν καί μετεδόθησαν καί εις τάς Τουρκικός Άρχάς, αΐ δποΐαι άφ’ 
ενός μέν συνέλαβον καί έκράτησαν τον όμιλητήν καί τούς συναδέλφους του 
διδασκάλους, άπέστειλαΐ' δέ καί έγγραφον (τακρίρ) προς τον Βούλγαρον Άρ- 1

1) Βλ. και Άρχ. Θρ. Θησ. ,τ. ΙΕ' σ. 268, Πετροπούλου τ. Ε' σ. 268, τό επα* 
ναστατ. κίνημα 1S9I, κατ’ αφήγηση λαϊκή."Ιλιν-Ντεν (Προφήτη Ήλία προστάτη τοϋ 
αγροτικού κόσμου 1903 20 Ιουλίου), Δ. Βογαζλή ΙΖ' *Αρχ. Θρ. Θησ,, μελέτη αδη
μοσίευτη, καί Δακίδη ’Ιστορία Βιζύης.

'Επανάσεασις Μεταμορφώσεώς
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χιεφατικόν ’Επίτροπον τής πόλεώς μας άπαιτούσαι νά δοθή άμεσος άπάν- 
τησις εντός 24 ωρών καί δή εις την Βουλγαρικήν γλώσσαν «διατί καί υπό τι* 
νας συνθήκας, ό ομιλητής τής ημέρας μετεχειρίσθη επανειλημμένους τήν λέξιν 
δπλα». Τό Τουρκιστί συντεταγμένον έγγραφον τούτο τής Νομαρχίας προς τον 
Άρχ. Επίτροπον, μή υπάρχοντος άλλου, <5 τελευταίος τό έφερεν είς εμέ πρός 
μετάφρασιν εις τήν Βουλγαρικήν, έσπευσε δέ νά μεταβή εις τήν Μητρόπο-  
λ ίν  του,  οπού κατόπιν συννενοήσεως μέ τούς κομιτατζήδες έθεωρήθη άπά- 
ναγκες νά σταλή τάχιστα κάποιος εις τήν Άδριανούπολιν, δπου υπήρχε προι- 
σταμένη πνευματική αρχή, διά νά λάβη οδηγίας διά τήν ζητουμένην απάντη- 
σιν. Τώρα πώς κατωρθώθη εντός προθεσμίας πολύ μιχροτέρας τών 24 ωρών 
μέ τα πρωτόγονα μέσα τής εποχής εκείνης νά έπιτευχθή, ή εις τήν’Ανδ)πολιν 
μετάβασις, συννενόησις καί επιστροφή, αυτό είναι άλλο ζήτημα Πάντως ή 
άπάντησις τήν έπομένην Ιδόθη εις τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν, αυτοστιγμεί δέ 
εκλήθην πάλιν εγώ ενώπιον τοϋ Νομάρχου εις τον ’Αστυνομικόν Προϊστάμε
νον και μετέφρασα ταΰτην εις τήν Τουρκικήν. Είχε δέ περίπου τά εξής : 
«Η μείς οι χριστιανοί εις τας πρός τον Θεόν δεήσεις μας, εϊτε επ’ έκκλησίαις 
είτε αλλαχού χρησιμοποιούμεν τήν φράσιν «οπλον κατά τού διαβόλου», ό δέ 
ομιλητής τής εορτής έχρησιμοποίησε τήν λέξιν υπό τήν έννοιαν ταΰτην».

Εννοείται δτι ή ανόητος αυτή άπάντησις, δεν ωφέλησε τόσον τον 
ομιλητήν, δσον καί πλείστους εκ τών συναδέλφων του, οΐ όποιοι κατεδικά- 
σθησαν άλλοι εις ισόβια, άλλοι εις πρόσκαιρα δεσμά 15—20 ετών κ.τ.τ. Οΐ 
Βούλγαροι δμως εΐργάζοντο καί προετοίμαζον τήν έξέγερσιν. Συγχρόνως όμως 
καί ή Τουρκική Κυβέρνησις, μέ αρκετά καλά ό'ργανά της, μεταξύ τών όποιων 
καίτινες φλογεροί νεαροί "Ελληνες ύποβοηθοΰντες επιδεξίως τήν ’Αστυνομίαν. 
Καί αίφνης πληροφοροΰμεθα εν μέν τοϊς πέριξ τών 40 Εκκλησιών τό ξέ
σπασμα εις τά βουλγαρικά χωρία Γενιτζέ-Καβακλή, Καραχηδήρ κ λ.π. εν δέ 
τη περιφερείς: Βιζύης εις τά βουλγαρόφωνα—πατριαρχικά χωρία Πινακά καί 
Γιατρός, δπου συνελήη;θησαν εκατοντάδες στασιαστών καί μετεφέρθησαν εις 
Σαράντα ’Εκκλησίας. ’Ενθυμούμαι τήν ημέραν εκείνην, δπου οΐ σιδηροδέ
σμιοι μεταφερόμενοι έπαναστάται, έπέρασαν απ’ έξω από τό γραφεΐον μου, 
οδηγούμενοι εις τάς φυλακάς. Ή σαν δέ δλοι ζωντανά πτώματα, διότι εΐχον 
βασανισθή σκληρότατα. Ζωηρότατα μένει εις τήν μνήμην μου, ή ε’ικών ενός 
έλληνος εκ τών ως άνω μεταφερομένων επαναστατών Φωτάκη καλουμένου, 
μόνου έγκαταστημένου εις Πίνακα, γνωστού καί ακραιφνούς πατριώτου, δστις 
συρόμενος σχεδόν, έπεσεν εμπρός στο γραφεϊά μου καί εξέπνευσε. Ό μακα
ρίτης αυτός έχει ήδη έν Έλλάδι εγκατεστημένα καλά παιδιά, ένα δέ από αυτά 
ό Φωτιάδης, τού οποίου μού διαφεύγει τό μικρό του ό'νομα, αφού ύπηρέτη- 
σεν επί τινα έ'τη εις Κομοτινήν καί Θεσσαλονίκην, νομίζω δτι τώρα υπηρε
τεί εις άνωτέραν θέσιν εις τό ύπουργεΐον ’Εσωτερικών.

ΕΙπον ανωτέρω δτι ή Τουρκική Κυβέρνησις παρηκολούθει άγρυπνος



τήν εξέλιξιν των γεγονότων, διό καί συνεπεία συλλήψεων και των τρομακτι
κών μέτρων τά οποία εληφθησαν, εματαιώθη εγκαίρως πάσα περαιτέρω  ̂
δράσις βουλγάρων.'Έν από τά μέτρα πού έλαβεν ή Τ. Κυβέρνησις κατά των 
επαναστατών ητο και τό νά μεταφέρη ε'ξ’Αλβανίας δλόκληρα συντάγματα ’̂Αλ
βανών στρατιωτών, οΐ οποίοι από τ ας 40 ’Εκκλησίας έξεχύθησαν προς τά 
βουλγαρικά χωρία, ιδίως δέ προς τά βορείως της πόλεως καί κατά μήκος τής 
δημοσίας οδού Τυρνόβου κείμενα βουλγαρικά χωρία, οπού μέ τήνδράσιντών 
"Αλβανών στρατιωτών, δεν έμεινεν ούτε: πέτρα επί πέτρας ούτε ζώσα ψυχή. 
Δυστυχώς έν τφ-μεταξύ αρκετά ειχονπάθει καί οΐ κάτοικοι Εύκαρύου καί 
Κουρού - Ντερέ, τών οποίων οΐ κάτοικοι ήταν ’Έλληνες, άναγκασθέντες νά 
καταφύγωσιν εις Σκοπόν, δπόθεν υπέβαλαν μακροσκελές υπόμνημα τών δει- 
νοπαθημάτων των εις τον τότε επίσκοπον ’Άνθιμον μετέπειτα Άγιον-Βιζόης 
καί εσχάτως Άγιον Μαρωνείας καί Θάσου. Ούτος δέ άνέφερεν εις τάς Τουρ
κικός. Άρχάς τά κατορθώματα τών Αλβανών μη φεισθέντων τών Ελληνι
κών χωρίων, ενώ ή δοθεΐσα σχετικώς εντολή άφεώρα μόνον τά βουλγαρικά 
τοιαύτα. Ό μακαρίτης ήδη επίσκοπος, εξέδηκε τά δεινοπαθήματα τών ελλή* 
νων χριστιανών του, τά όποια ή εν Σκοπφ δημογεροντία είχε βεβαιώσει δΤ 
υπογραφών αυτής καί πολλών άλλων τσορμπατζήδων, χωρίς, νά υπόδειξη 
καί τά ονόματα τών ύπογραψάντων κατοίκων Σκοπού, διότι υπήρχε φόβος 
νά ταλαιπωρηθώσιν, δεδομένου ότι οΐ Τούρκοι τότε αντί νά κινηθώσι καί 
άνακαλόψωσι και τιμωρήσωσι τούς δράστας, έτρεχαν καί ζητούσαν τούς κα
ταγγέλλοντας τά έκτροπα. Υπηρετεί τότε εν 40 ’Εκκλησίας ως βοηθός Νο
μάρχου (μοαβίνης) δ γνωστός Χριστάκη Έφέντης εις δν άνετέθη νά καλέση 
τον επίσκοπον νά παρουσίαση τό υπόμνημα προς μετάφρασιν. Ό  μοαβίνης 
όμως μολονότι Έλλην καί' αρκετά μορφωμένος, ήγνόει τήν ελληνικήν καί 
έδέησε νά.κληθώ πάλιν εγώ, ύπαγορεΰοντος. δετού επισκόπου, μετέφρασα 
τό περιεχόμενον, χωρίς πάλιν τάς ύπογραφάς. 'Ο επίσκοπος μέ τό υπόμνημα 
στον κ ό ρ φ ο τ ο υ  έπέστρεψεν εις τήν μητρόπολιν, τήν δ’ Ιπομένην έλαβε 
έπείγουσαν διαταγήν (τακρίρι) τού Μουτεσαρίφου (Νομάρχου), λέγοντος ότι 
«είναι καθήκον άφωσιωμένου εις τό Κράτος 'Ιεράρχου νά έχη εμπιστοσύνην 
καί στείλη αύτούσιον τό έγγραφον- τούτο’ (τό υπόμνημα) εις τήν ζητούσαν 
Δημοσίαν ’Αρχήν κλπ.». ’Αλλά καί ό μακαρίτης ’Άνθιμος, όπως θά θυμά
σαι, ήτο.γερό μυαλό καί δεν'έφοβεϊτο άπό τοιαύτας άπειλάς καί άπήντησε, 
συντάσσοντος πάλι εμού, ότι «τό έγγραφόν κατ’ εντολήν τού Πατριάρχου ύπε· 
βλήθη εΐς τά Πατριαρχεία, δπόθεν αΐ άρχαί δύνανται νά τό ζητήσωσι», *Εκ 
τών γεγονότων τούιων οΐ.Βούλγαροι εχάθηκαν κατά εκατοντάδας, τά χωρία 
τής περιφερείας κατεστράφησαν και έδιδάχθησαν πολλά,

‘Επανάστασις Μεταμορφώσεως ’ . · 143
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ΠΟΛ. ΤΤΑΤΤΑΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΤΟΝ !Θ' ΑΙΩΝΑ Μ

Καταρτίζοντας τό ’Αρχείο τον Θραχικοϋ  λαογραφ ικοϋ  κα ί  γλοοα~ 
αικοϋ Θησανροϋ  και ξεχωρίζοντας σέ ιδιαίτερους φακέλους τά μεγάλα θέ
ματα, πού θάπασχολήσουν τούς μελλοντικούς λαογράφους της θρακικής λαο
γραφίας για νά γράψουν σύνθετες μελέτες πλέον κιόχι ταξινόμηση υλικού— 
γιατί υλικού έχουμε πλούσια συγκομιδή—πήρα έ'ναν από τούς φακέλους 
αυτούς. Συναρμολογώντας τό υλικό του—ό'χι πλήρες βέβαια — ετοίμασα τούτη 
τή μελετούλα, πού θά μπορούσα νά την ονομάσω ανακοίνωση, και νάνα- 
κοινώσω τό περιεχόμενό τη; όχι ως ψυχαγωγία βέβαια των αναγνωστών — 
κιαύτό είναι πιθανό — αλλά σάν ωφέλιμη ανακοίνωση λαογραφική προς τούς 
ενδιαφερομένους γιά τά λαογραφικά ζητήματα. Είναι θέμα από τή λαϊκή 
γιαΐρική Θά προσπαθήσω νά είμαι σύντομος και περιεκτικός και να μή σάς 
κουράσου. νΑλλως τε τό θέμα είναι πολύ ευχάριστο κι’ ενδιαφέρον γιά κάθε 
αναγνώστη, πού διαβάζοντας θά συμπληρώση τις γνώσεις του μέ δσα δεν 
διάβασε ως τώρα, αφού έχει ήδη διαβάσει και γνωρίσει πολλά άλλα. Ή  
λαϊκή γιατρική εινχτι θέμα στή ζωή μας πάγκοινο. Και οί ίδιοι έχουμε 
ΐσως θεραπευθή από μια γιάτρισσα ή ένα λαϊκό γιατρό στήν επαρχιακή ζωή 
πού μεγαλώσαμε παιδιά. "Αλλά πριν ή προχωρήσω στο θέμα μου θάπρεπε 
’ίσως νάναφερθώ και μέ λίγα λόγια νά σάς'πώ μερικά από τήν αρχαία γ ια 
τρική και μάλιστα τήν 'Ομηρική, πού είναι ή π ρ ομάμη  τής δικής μας λαϊ
κής γιατρικής και πού ο "Ομηρος μάς τήν χάρισε σώραΐες σκηνές χειρουρ
γικής και νοσοκομιακής περιθάλψεως τραυματιών, κυρίως τού πολέμου και 
τών μαχών, οπού στήθος προς στήθος οΐ ήρωες αγωνίζονταν παλληκαρίσια 
γιά τήν επικράτηση, ή από τήν πολυβασανισμένη ζωή τού Όδυσσέα, πού 
πολύπλαγκτος περιέπεσε στά χέρια καί τά δίχτυα τής μαγεύτρας και γητεύ- 
τρας μάγισσας Κίρκης, πού ήξαιρε τόσα τεχνάσματα μαγικά γιά νά σαγηνεύη 
τούς ανθρώπους.

Α'. Τί είδους γιατρική ή ανθρωπότητα μεταχειρίζονταν μέσα στούς 
αιώνες γιά νά θεραπεύη τούς ανθρώπους από τις ασθένειες πού τον προσ
βάλλουν πάνω στή ζωή, πληροφορούμεθα από τούς παλαιότατους ιστοριο
γράφους και ποιητές. Αυτοί διηγούνται πολλά εξ ακοής. ’Έτσι γνωρίζουμε 
ό'χι μόνο τήν ϊδική μας ιστορία τής γιατρικής αλλά καί όλων τών ανατολι
κών λαών τής ’Ασίας. Τήν ελληνική γνωρίζουμε κυρίως από τον "Ομηρο 
όπου μανθάνουμε πολλά. Μαύτόν διδασκόμεθα κυρίως τήν χειρουργική τής 1

1 ) Διάλεξη πού δόθηκε έκ μέρους τής Λαογραφικής 'Εταιρείας στήν αίθουσα 
τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τό Φεβρουάριο 1951.
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εποχής (μιας πολεμικής περιόδου) και τη θεραπευτική μέ βότανα κάθε πλη
γής και άρρώστειας ‘). Διαβάζοντας κάνεις τον "Ομηρο αληθινά μπορεί νά 
διδαχθή πώς θεραπεύονταν οΐ πληγές και τά τραύματα και πώς χειρουργούν- 
ταν τά μέλη τοΰ κορμιού πού πάθαιναν αθεράπευτη καταστροφή στις μάχες. 
Σκηνές τέτοιες σιοζονται σέ. πανάοχαια αγγεία. 'Υπάρχει παράσταση πού ό 
Πάτροκλος δένει την πληγή τοΰ Άχιλλέα, και ό Μαχάων πού προσφέρει τί: 
πρώτες βοήθειες στο Μενέλαο, ή πώς επιδένει τό πόδι τοΰ Φιλοκτήτη, (σ. 48 
'Ιστορία ’Ιατρικής Κούζη Άριστ.).

Στήν 'Ομηρική εποχή λοιπόν οΐ γιατροί, άν καί δέν ήταν καλοί επι
στήμονες απολάβαιναν δμως υπερβολική τιμή καί κατατάσσονταν ανάμεσα 
στούς χρισιμώτερους ανθρώπους τής κοινωνίας. Στήν ’Οδύσσεια καταλέγον- 
ται ανάμεσα στούς μάντεις (Ρ. 332), τούς ποιητές, τούς τέκτονες, πού ήταν 
οι πιο ώφέλιμοι από τούς τότε θνητούς. Καί αυτοί οΐ ’Ολύμπιοι άν καί 
αθάνατοι, είχαν τον ιδιαίτερο γιατρό τους. Τόσο τον θεωρούσαν απαραίτητο. 
Οΐ γιατροί ςαίρουμε από τά 'Ομηρικά κείμενα οτι έπέδεναν πληγές, γνώρι
ζαν τά ιαματικά χόρτα, γνώριζαν τήν επίδρασή τους καί τή μέθοδο τής χοή- 
σεώς των. Στον Ήμηρο γνωρίσαμε τρεις γιατρούς, τόν ’Ασκληπιό ,  τό Μα· 
χ άω να , τόν Ποδαλείριο.  Στο Ιλληνικό στρατόπεδο υπήρχαν κι’ άλλοι πού 
νοσήλεψαν τόν Άγαμέμνονα, τόν Όδυσσέα, τόν Διομήδη, τόν Εύρύπυλο 1 2 3).

'Ο ’Ασκληπιός παιδί τοΰ ’Απόλλωνα καί τής Κορωνίδος βασίλευε στή 
Θεσσαλία καί καλείται από τόν "Ομηρο άμνμων .  Ή ταν εξαίσιος γιατρός, 
καί διδάχθηκε τήν επιστήμη του από τόν Κένταυρο Χείρωνα, πρακτικό, αλλά 
περίφημο γιά τις γιατρικές του γνώσεις 3). Ό Μαχάων κι’ ό Ποδαλείριος 
ήσαν παιδιά τοΰ ’Ασκληπιού καί κληρονόμοι τοΰ πατρικού κλέους, υπηρέτη
σαν ώς γιατροί κ ι’ ως μαχητές στον Τρωικό πόλεμο. Ό Μαχάων θεραπεύει 
τήν πληγή τοΰ Μενελάου. Ό Ποδαλείριος θεραπεύει τόν Φιλοχτήτη στή 
Λήμνο. 'Ο Στράβων διηγείται πώς στή Δαυνία τής Μ. ’Ασίας υπήρχε μνήμα, 
πού απείχε χίλια στάδια από τή θάλασσα, καί πώς νερό τοΰ ποταμού Άλ- 
θαίου, πού παοέρρεε θεωρούνταν ιαματικό. Ό Μαχάων μάλιστα τόση φήμη 
είχε στούς Ρωμαίους, ώστε καί ή χειρουργική νά λέγεται ars Machaonea 
κοί χειροΰργοι Machaones. ’Αλλά κι’ οΐ γυναίκες ήταν μυημένες στή 'Ομη
ρική εποχή καί πολλές άναφέρονται ώς περίφημες. Οΐ γνώσεις τους δμως 
περιωρίζονταν στά χόρτα καί τίς ΐδιότητές τους, πού ήξαιραν νά τά μεταχει- 
ρίζωνται κατά τρόπο συγγενικό προς τή γοητεία. Ή  Άγαμήδη, ή Πολυδά- 
μνα, ή Ελένη, ή Κίρκη ήξαιραν χίλια φάρμακα.

1 ) Βλ. Έρανιστή 1912 Σμύρνης, άρθρο ιατρού Μπενάκη Β., βλ. όμοιο άρθρο 
‘Αριστ. Κούζη, Έγκοκλοπ. Λεξικό στή λ, Δημώδης γιατρική.

2 ) Τούς μέν τ’ ίητροΐ πολυφάρμακοι άμφιπένονται | έλκε’ άκειόμενυι. ’Ιλιάδ·
II, 2δ.

3) ’Ιλιάδ. Δ' 194, Δ', 219.
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Ή  Άγαμηδη  ή ξανθιά, πού ήταν απ’ όλες πιο περίφημη, ήξαιοε 
τόσα φάρμακα, «δσα τρέφει εύρεϊα χθών». (Ίλ. Λ. 741). Ή  Ελένη ήξαιρε 
τό νηηενΰ'ες φάρμακο, πού χδμαθε από την Αιγύπτια ΓΙολυδάμνη. Τάνα- 
κάτεβε μέ κρασί. Τέτοιο πότισε καί τόν-Τηλέμαχο για νά λησμονήση τις θλί
ψεις του και νά λυτρωθή από τή μελαγχολία του. Για τό φάρμακο τούτο 
υπήρχαν γνώμες διάφορες. Ό Θεόφρασιος δεν τό μνημονεύει, γιατί ή δεν 
τό θυμήθηκε ή τάγνοοΰσε όλότελα. Ό Διόδωρος μαρτυρά την ύπαρξή του 
και βεβαιώνει πώς τό μεταχειρίζονταν οι γ-υναΐκες για πραϋντικό τής λύπης 
καί οργής. Ό Πλούταρχος τό εξηγεί ώς λόγια γλυκά τής Ελένης και παρη
γόρα. Γιά τό νηπεν&^ς έγραψαν και ξένοι στή Γαλλία στά 1685 —1724. 
=Άς μή λησμονούμε καί την Κίρκη «μέ τά λυγρά φάρμακα», πού δηλητή
ριασε τό σύζυγό της βασιλέα των Σκυθών και τού πήρε τήν εξουσία. Ή  
σκληρή και απηνής συμπεριφορά τη; στούς υπηκόους της έγινε αιτία νά τήν 
διώξουν. Κατέφυγε στο έρημο νησί της, δπου έπεδόθηκε στή μελέτη των 
«κρύφιων» ιδιοτήτων των φυτών. ’Έτσι αληθινά ή φήμη της ξεπέρασε δλη 
τήν αρχαιότητα καθώς κι’ ή σοφία της καί τά κακουργήματα της, καί οί 
σχέσεις της μέ τον Όδυσσέα έφθασαν ώς σέ μάς.

Είπα δλ’ αυτά προκαταβολικά γιά νά μπούμε στο θέμα μας. Ό Κλ. 
Ραγκαβής, στον «Καθ' Όμηρον οικιακόν βίον» ')Γ περιέλαβε όχι λίγες πλη
ροφορίες γενικά γιά τις άυρώστειες στην ‘Ομηρική εποχή καί τή λαϊκή για
τρική, πού βασίλευε στον κόσμο τότε τον Ελληνικό. ‘Όποιος θάθελε νά έγ- 
κύψη στή μελέτη τής γιατρικής τών αρχαίων χρόνων, θά μπορούσε νά μελε- 
τήση τό σπουδαίο έργο τού καθηγ. τού Πανεπιστημίου Άριστοτέλους Π. 
Κούζη 'Ιστορία, της ’Ιατρ ικής ,  Άθήναι 1929, μεθοδικόν σύγγραμμα, οπού 
ευρίσκει κανείς πολλές πληροφορίες γιά τήν Ιατρική—τήν Προϊστορική, Με- 
σοποταμιακή, Αιγυπτιακή, αρχαία Ελληνική μέ πλήρη σειρά εικόνων, 
Ελληνορωμαϊκή, Θεουργική. Γιά τήν δημώδη γιατρική 6 ίδιος καθηγητής 
έχει γράψει ωραία μελέτη στο Εγκυκλοπαιδικό λεξικό, χρήσιμη για πάντα 
λαογράφο, προκειμένου νά συστημάτοποιήση τήν εργασία του στο θέμα τής 
κατατάξεως τής ύλης του 1 2).

Β'. Ή  γιατρική γνωρίζουμε δτι διασώζεται, όπως δλα μέσα στούς 
αιώνες, μέ τήν παράδοση. Γιαύτό καί ή έρευνα τής εξασκήσεως τής γιατρικής 
από λαϊκούς γιατρούς ανάγεται στή Ααογραφία, δπου καταγράφεται ώς θέμα 
λαογραφικό μέ τό'νομα : λα ϊκή  γ ιατρ ική ,  γ ι α τ ροσόφ ια ,  π ρακ τ ι κ ή  γ ι α 

1) Κλ. Ρ. Ραγκαβή, ‘Ο καθ’ "Ομηρον οικιακός βίος, Λειψία 1S83, έκ τής 
’Ανατολικής τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου, Έρανιατής Σμύρνης (1911), λίπενάκη 
ιατρού, Ή  'Ομηρική χειρουργική.

2) Στήν παρακάτω μελέτη τού Δ. Οίκονομίδη υπάρχει πλήρης ό κατάλογος 
τών πηγών, πού αφορούν τό θέμα.
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τρ ική ,  γ ια τρ ικά κα ί  φάρμακα · κ.λ.π. Στις λαογραφικές συλλογές βρίσκουμε 
άπειρα στοιχεία τής λαϊκής ή πρακτικής γιατρικής, πού χρησιμοποιείται χα'( 
σήμερ’ ακόμα στάπόμερα σημεία τής Ελληνικής γής, όπου υπάρχουν άνθρω
ποι έγκαταστημένοι, πού ζοΰν τή ζωή τοϋ χωρικού άγρότυυ ή βοσκού καί 
αποχωρισμένοι από τον άλλο κόσμο, δεν μπορούν νά επικοινωνούν εύκολα 
μέ τά κέντρα. Έκεΐ εμφανίζονται τό περισσότερο οί πρακτικοί γιατροί καί 
οί γιάτρισσες, τά πρακτικά φάρμακα καί οΐ τρόποι τής χρήσεως καί στις πα
θολογικές καί στις χειρουργικές παθήσεις. Οί άνθρωποι πάντοτε μέ δυσκο
λίες προσαρμόζονται στην πρόοδο. “Οσο καί άν ή γιατρική ως επιστήμη 
από τον παλαιότατο καιρό προχωρεί αδιάκοπα καί κατακτά βήμα προς βήμα 
τήν κοινή γνώμη καί τή συνείδηση τών· λαών καί γίνεται πιστευτή ως επι
στήμη από τό λαό, όμως στον πολύ λαό γεννά δυσπιστίες καί βλέπουμε, νά 
εμπιστεύεται τούτος σέ εμπειρικούς ανθρώπους- νά τού θεραπεύσουν τίς πα
θήσεις του, πού τον πολιορκούν καί τον προσβάλλουν. Μήπως καί σήμερα 
ακόμη δέν εμπιστεύονται οί άνθρωποι στούς εμπειρικούς γιατρούς νά τούς 
θεραπεύσουν ένα σπάσιμο τού χεριού, παρά σέναν ορθοπεδικό γιατρό, πού 
ειδικά έχει σπουδάσει νά συγκολλά ένα κόκκαλο σπασμένο καί γνωρίζει τή 
φυσιολογία τού κορμιού καί τήν ανατομία των μελών του ; Ό «Βλάχος», 
κατά τό λαό, πού κάνει θαύματα συγκολλήσεως, είναι ό γιατρός, πού αλά
θευτα συγκολλά τά σπασμένα κόκκαλα. Γιατί σπούδασε λένε εμπειρικά τά 
συγκολλήματα στά ζώα, πού βόσκει ή έβοσκε καί πού συχνά σπάνουν τά πό
δια τους πηδώντας χαντάκια ή κακοτοπιές. Κι’ ό Βλάχος αυτός ακόμα καί 
τώρα εγκαταστημένος έξω από τάς ’Αθήνας δέχεται κόσμο καί κοσμάκη μέ 
ραντεβού, όλο τό 24ωρο τού ήμερονυχτίου, γιά νά συγκολλά τά σπασμένα.

Καί στή Θράκη, όπως σολη τήν Ελληνική γή, τόν περασμένο αιώνα, 
πού ακόμα βασίλευε ή αμάθεια καί ή δουλεία, ό Ελληνισμός κατώρθωνε νά 
απαλλάσσεται από τίς προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, .πού τόν περίζωναν. Το 
σχολείο πού ήκμαζε, μπορεί νά πή κανείς μεταδίδοντας τή γνώση καί τή 
σκέψη, ξάνοιγε τό ανθρώπινο μυαλό, νά σκέπτεται ελεύθερο κι’ απαλλαγμένο 
από τήν προσήλωση στήν εμμονή τών συνηθειών τής ζωής. Τά παιδιά πη
γαίνοντας στο σχολειό καί μαθαίνοντας δυο γράμματα καί γραφή μπορού
σαν νά είρωνευθούν τόν παπού καί τή γιαγιά γιά τίς παλιές τους σκέψεις. 
’Έτσι έχουμε πηγές πού μπορούμε νά γνωρίσουμε ακόμα από τόν 18 αιώνα 
τήν πρόοδο τού Θρακικού λαού στή ζω ή .’Εγκατάλειψη παλαιών συνηθειών 
καί πρόσκτηση νέων, πού προέρχονται πλιά από τό φώς τής προόδου τών 
τεχνών κι’ επιστημών. 'Η πηγή αυτή είναι τών περιηγητών. Οΐ περιηγητές 
ταξιδεύοντας, στή διαδρομή του; προς τήν Πόλη διημερεύοντας ή ξενυχτίζον
τας σέ σταθμούς ταξιδευτικούς, έρχονταν σεπικοινωνία μέ τούς λαούς πού 
γνώριζαν στο δρόμο τους. Γιαύτό έχουμε περιηγητικά κείμενα ενδιαφέροντα



Ή γιαχρικη σχή Θράκη χόν ΙΘ' αΙώνα 169

ώς λ. χ. τής Λαίδης Montangu (Μονταγικού), πού μπαίνοντας στην Άδρια- 
νούπολη στα 1717 μάς δίνει μιά εικόνα· τής ομηρικής καθαυτό ζωής τής τότε 
ελληνικής κοινωνίας καί λεπτομέρειες πολλές άλλες, πού μάς φωτίζουν νά εκ
τιμήσουμε τον τρόπο τής ζωής τού Ελληνισμού καί νά ζυγίσουμε ανάλογα 
τη βαθμίδα τού πολλοϋ ή ολίγου πολιτισμού, πού τούς είχε καταχτήσει. Ή  
ιδία μάς περιγράφει’ τον τρόπο τον πραχτικό πού εμβόλιαζαν λ. χ. τότε τό 
λαό κατά τής βλογιάς. Τόσο μάλιστα βρίσκει τον τρόπο θαυμαστό, ώστε εκ
θαμβώνεται καί παρακαλεΐ νά τον μεταδώσουν στούς γιατρούς τής ’Αγγλίας. 
Κιαύτά γίνονται στά 1717, όταν ή ’Αγγλία είναι στις δότες της. Είναι ή 
πρώτη πού είσήγαγε στην ’Αγγλία από την Τουρκία την σωτήρια τέχνη τού 
εμβολιασμού τής βλογιάς. ’Ιδού πώς περιγράφει τον τρόπο σε μιά της επι
στολή : «Θά σάς εϊπω κάτι, γράφει, πού θά σάς κάμη νά επιθυμήσετε να ει- 
σθε καί σείς εδώ. Ή  ευλογία, ή τόσον θανατηφόρος καί τόσον διαδεδομένη 
μεταξύ μας, εδώ είναι τελείως αβλαβής, μέ την εφεύρεση τού εμβολιασμού, 
όπως τον άποκαλοόν.Υπάρχουν μερικές γραίες, πού ασχολούνται κάθε φθινό
πωρο κατά Σεπτέμβριο μέ τον εμβολιασμό, όταν ή πολλή ζέστη έχει παύσει. 
Ό κόσμος στέλνει ο ένας στον άλλον νά μάθουν αν κάποιο μέλος τής οικογέ
νειας των σκέπτεται νά έμβολιασθή. “Οταν μαζευθούν προς τούτο 15—20 ή 
γραία έρχεται μένα τσόφλιο καρυδιού γεμάτο μέ τον όρο τής καλλιτέρας ποιό- 
τητος κέρωτά ποιά φλέβα προτιμά ό καθένας νάνοιχτή. ’Αμέσως την ανοίγει 
μέ μιά μεγάλη βελόνα, πού δέν πονεΐ περισσότερο από μιά τσουγγρανιά καί 
μεταδίνει στη φλέβα τόν ορό όσο μπορεί νά κρατήση ή κεφαλή τής βελόνας. 
’Αμέσως κατόπι δένει τήν πληγή σκεπάζοντάς την μέ κοϊλο κομμάτι τσο
φλιού καί κατά τόν ίδιο τρόπο ανοίγει 4 —5 φλέβες. Οί “Ελληνες έχουν 
τήν πρόληψη συνήθως νάνοίγουν μιά στο μέσο τού μετώπου, μιά στον κάθε 
βραχίονα καί μιά στο στήθος, ώστε νά σχηματίζουν τό σχήμα τού σταυρού. 
Τούτο όμως έχει πολύ καλό αποτέλεσμα.“Ολες αυτές οί πληγές αφήνουν μι
κρά σημάδια καί τάποφεύγουν όσοι δέν είναι προληπτικοί, πού προτιμούν 
νά τά έχουν στά σκέλια'ή στά μέρη τού βραχίονα, πού μένουν σκεπασμένα. 
Τά παιδιά ή οΐ μπολιασμένοι σέ νεαρή ηλικία παίζουν τό υπόλοιπο τής ημέ
ρας καί απολαμβάνουν άκρα υγεία ώς τήν δγδόη ημέρα. Τότε αρχίζει ό πυ
ρετός νά τούς πιάνη, οπότε κρεβατώνονται δυο μέρες, σπάνια τρεις. Τότε 
βγάζουν στο πρόσωπό τους σημάδια όχι περισσότερα από 20—30, πού δέν 
αφήνουν ίχνη. Σδχτώ μέρες απογίνονται καλά όπως πριν μπολιασθούν.“0σων 
όμως έχουν πληγιάσει, μένουν ανοιχτές οί πληγές καί τρέχουν όταν δ πυρετός 
υψώνεται. Κιαύτό δέν αμφιβάλλω πώς προξενεί μεγάλη ανακούφιση. Κάθε 
χρόνο χιλιάδες ύφίστανται τούτο τόν εμβολιασμό καί δ Γάλλος πρεσβευτής 
λέγει- γελώντας, ότι εδώ κάνουν τόν εμβολιασμό γιά διασκέδαση, όπως αλλού 
τά λουτρά. Δέν υπάρχουν παραδείγματα θανάτου από ευλογιά. Δύνασθε νά 
είσθε βεβαία ότι είμαι πεπεισμένη γιά τό ακίνδυνο τού πειράματος, καθότι
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σχεδιάζω να τδ δοκιμάσω και γώ στο αγαπητό μου μικρό αγόρι. Είμαι αρ
κετά πατριώπσσα νά δοκιμάσω τον κόπο, για να διαδώσω τη χρήσιμη αυτή 
εφεύρεση στην ’Αγγλία. Και δέ θά βαρεθώ νά γράψω σέ μερικούς γιατρούς 
απ’ αυτούς, πού θά είχαν τόσην αρετή νά καταστρέψουν τόσο σπουδαίο κλάδο 
των εσόδων τους γιά τό καλό τής άνθρωπότητος. Αυτή ή άρρώστεια είναι 
πολύ ευεργετική γιαύτούς, ώστε νά γέννηση τήν κατακραυγή τους κατά τοΰ 
θαρραλέου προσώπου, πού θάνελάμβανε νά βάλη τέλος σαύτή,’Ίσως, άν ζήσω 
και έπιστρέψω, νάχω τό θάρρος νά κηρύξω τον πόλεμο εναντίον τους».

Και συμπληρώνει μέ τό υστερόγραφο πώς μπόλιασε τό αγόρι της και 
πώς πηγαίνει πολύ καλά. Αυτά μαθαίνουμε άπό τά βιβλία τής L,ady Mon
tague, πού γράφτηκαν στά 1717.

Ό Τούρκος περιηγητής Έβλίγιά Τσελεμπής (βλ. μετάφραση Θρακικά 
τ. Ε' σ 43), περιγράφοντας τήν Άδρ)πολη θίγει και τό ζήτημα των για
τρών. Σημειώνει τό διασημότερο τής εποχής του γιατρό στους Τούρκους, τον 
Χαζάρ τσελεμπή, αμίμητο στήν τέχνη τής περιτομής. Μιλώντας για τό τρελ- 
λοκομεϊο τής πολιτείας βεβαιαόνει πώς ό Βαγιαζήτ ως θεραπευτικό μέσο διώ- 
ρισε δέκα καλλίφωνους τραγουδιστές κιόργανοπαΐχτες γιά τήν θεραπεία τών 
άρρτυστων και ανακούφιση τών ψυχοπαθών. «'Υπάρχουν, λέγει, έμπειροι 
γιατροί και σοφοί πού συζητούν μεταξύ τους περί μονοθεΐας και θεωρίας 
τοΰ Σωκράτη,'Ιπποκράτη,’Αριστοτέλη, Γαληνού, Φιλικού, Πυθαγόρα. Βάση 
τής σοφίας των δέ,τουν πρώτα τή γνώση τών θρησκειών και δεύτερη τή 
γνώση τών σωμάτων· και προσπαθούν νά εύρουν τά κατάλληλα φάρμακα γιά 
τή θεραπεία τών πασχόντων». “Ολη τή θεραπευτική τήν στηρίζουν στάφθο- 
νώτατα βοτανικά.

Στή Θράκη δλη από τον Αίμο ως τήν Προποντίδα ο Ελληνισμός 
τον ΙΘ' αΙώνα είχε κατακτήσει τούς σύνοικους λαούς πνευματικά και οικονο
μικά. ’Οργανωμένος οίκονομικώς σέ έσνάφια, πού τά διεΐπε ένας οργανισμός 
θαυμάσιος, κρατούσε τά επαγγέλματα στά χέρια του. Παντού προπορεύονταν 
άφίνοντας πίσω τούς άλλους χριστιανικούς λαούς. Οΐ Βούλγαροι δέ γνώριζαν 
επαγγέλματα πλήν ελάχιστων, ήσαν καλλιεργητές τών χτημάτων τών μπέηδων. 
’Έτσι οί “Ελληνες ταξίδευαν χάριν τού εμπορίου στήν Άνατολ. Ευρώπη μέ
χρι Βιέννης και ΤΙέστης και Πράγας και εμπορεύονταν λαμπρά και πλου- 
τούσαν και εκπολιτίζονταν στον τρόπο τής ζωής κιάπαλλάσσονταν από προ
λήψεις καί δεισιδαιμονίες, καί δέχονταν κάθε πρόοδο μεύκολία και χαρά1)· 
’Έτσι και ή γιατρική εΐσδυσε ανεμπόδιστα ανάμεσα στον ελληνικό λαό, 
πού από τά σπλάχνα του νέοι σπούδαζαν γιατρική στή Βιέννη και στο Πα
ρίσι κέπέστρεφαν νά εξασκήσουν τό επάγγελμά τους στις πατρίδες τους ανά
μεσα στούς συμπατριώτες τους.

1) Βλ. Θρακικά τόμ. Γ', Μ. Άποστολίδου.



Ή  εμπειρική γιατρική του λαοΰ υποχωρούσε και ό κόσμος δεν εμπι
στεύονταν τήν υγεία τούς πραχτικούς. Βέβαια τό νά βάλουν ένα κλύσμα') στον 
άρρωστο δεν ήταν κοινό πράμα, όπως σήμερα, κι α.ύτή ή ένεση, κι αναγκά
ζονταν νά καλέσουν τήν ειδική γιάτρισσα. -Άλλ1 2 3 οί άνθρωποι ξυπνούσαν 
σιγά - σιγά και οΐ μέθοδοι των επιστημόνων γιατρών γίνονταν εύπρόσδεχτες 
από τον πολύ κόσμο, πού στά σχολεία προετοιμάζονταν νά δεχτή πολλά από 
τον πολιτισμό τής Ευρώπης. Οί γιατροί τότε σπουδασμένοι στά ξένα Πανε
πιστήμια επεστρέφοντας στή Θράκη, έπεβάλλονταν και άντιδροΰσαν στή 
λαϊκή γιατρική, στήν εμπειρική επέμβαση των κομπογ ι α ν ι τώ ν  3), όπως 
τούς έλεγαν, σδλα τά εΐδη των παθήσεων. Ό  γιατρός θαυμάζονταν ώς θαυ
ματοποιός. "Εβλεπε ό λαός τή διαφορά τής επιστήμης και εμπειρίας προε- 
τοιμασένος από τό σχολειό, δπου ανυψώνονταν τό πνευματικό επίπεδό του.

"Ετσι εξαφανίσθηκε ή δυσπιστία στο γιατρό και άρχισε ή είρωνία 
καί περιφρόνηση στή γιάτρισσα, πού θεράπευε τά πάντα, καί τούς εμπειρι
κούς γιατρούς. Στις Σαρ. Εκκλησίες είχαμε τό Σερνοσκοΰτη, πού ό τζουμπές 
πού φορούσε άγγιζε στή γή καί σέρνονταν. Στήν αρχή τού ΙΘ' αιώνα ή Φι· 
λιπποΰπολη, ή 3Αδριανούπολη, ή Ραιδεστός καί άλλες πολιτείες είχαν για
τρούς φημισμένους, πού καβάλλα στάλογο, περιέτρεχαν τις πολιτείες’ κέκαμναν 
τις επισκέψεις τους. Έξασκοΰσαν κάθε είδους ειδικότητα. Ξενόγλωσσοι καί 
πολιτισμένοι έπεβάλλονταν, καί φιλοχρήματοι ή φιλάνθρωποι έξασκούσαν 
επίδραση μεγάλη στήν εκπολιτιστική πρόοδο τής κοινωνίας εισχωρώντας καί 
σαύτά τά χαρέμια μέμπιστοσΰνη. ’Ανάμεσα τους ακόμα υπήρχαν οί εμ
πειρικοί γιατροί, πού δεν είχαν επιστημοσύνη, άλλ’ είχαν τήν εμπειρία. Γνώ
ριζαν τή φαρμακευτική καί είχαν φαρμακείο στο σπίτι τους—φαρμακεία δεν 
υπήρχαν τότε κοινά—καί παρεσκεΰαζαν τά φάρμακα στο ιγδίο τους. Γνώρι
ζαν από φυσιολογία τού κορμιού καί μπορούσαν επιτυχημένα νά κάνουν διά
γνωση—πού είναι ή πρωταρχική βάση τής επιτυχίας τού γιατρού. Πολλές 
φορές ή απειρία τών επιστημόνων γιατρών τούς ωθούσε σέ ατυχίες στή διά
γνωση. Ό εμπειρικός γιατρός συντηρούσε ακόμα τή σημασία του έξαιτίας 
τής ικανότητας πού είχε στή διάγνωση. Ή  φαρμακολογία τους^ήταν αυτό
χρημα': ομηρικής. εποχής. "Εδιναν φάρμακα από τό φυτικό κόσμο απλά, 
άβλαβή.καί αποτελεσματικά. ’Έγραφαν ρετσέτες, πού τις έχτελούσαν στήν 
αη ε τααρ ία  τους,—τό κρυφό δωμάτιο τού σπιτιού τους δπου χιλιάδες-μπου-
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1 ) Στό Διδυμότειχο πληροφορούμαι δτι τήν Καθαρή Δευτέρα στον εορτασμό 
τοΰ Κιοπέκ * Μπέη—αγροτική γιορτή—ένας τοϋ θιάσου υποκρίνεται τό γιατρό, πού 
τόν διακωμωδεί φωνάζοντας : —Καλός γιατρός, καλός γιατρός άπό τά Παρίσια. Κρα
τώντας σερβιτσάλι λέγει : —Μάτια βγάζω. —Τζιτζήλια βάζω. (Γιάννης Γιαννόπου- 
λος Στν)χης).

2) Κομπογιανίτες=έμπειρικοί γιατροί στήν "Ηπειρο όπως αναφέρει ή κ. Χα-
τζημιχάλη Άγγ. Έσνάφια, Έπαγγελμ. Σχολής δελτίο.
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χάλια γεμάτα από περιεχόμενο φαρμακευτικό, χρησίμευαν στο γιατρό για νά 
κατασκευάση τό φάρμακό του, απείραχτο, ακίνδυνο, αποτελεσματικό. ’ Επί
σημα φαρμακεία άρχισαν νάνοίγουν στα μέσα του. 19ου αιώνα μέ φάρμακα 
ευρωπαϊκά και συσκευασμένα. Ως τότε τό κινίνο τδπαιρνεν 6 ασθενής αέ 
σκόνη, πού φαρμάκωνε τό στόμα του. «Τά μαλαχτικά» ήταν λ', χ. φάρμακα 
από χόρτα βρασμένα, από λίπος χοιρινό, από ζωντανούς σαλιάγκους —γυ- 
μνοσάλιαγκους—,Ό φθισικός η ό πασχών από στηθικά, κάδε πρωί κατάπινε 
ένα φλιτζάνι χλιαρό λίπος χοιρινό, η έπινε μολλοχόρριζας ζουμί, η κατάπινε

γυμνοσάλλιαγκο, πού τον έβγαζαν σχίζοντας 
κορμούς δέντρων, — δπου φωλιάζουν συνή
θως—ή κατάπινε χάπια από ματζούνι, πού 
τό παρασκεύαζε ό γιατρός βράζοντας παν
τοειδή χόρτα τού βουνού σέ καζάνι, ώς που 
πολλών οκάδων χόρτα έφτανε νά καταντή
σουν από τό βράσιμο ένα φλιτζάνι μόνο τσα
γιού πηχτό και κορδιστό παρασκεύασμα. 
Αυτό σέ σχήμα σφαιριδίου μικροσκοπικοΰ 
πασπαλισμένου μάλεύρι ή κανέλλα για την 
αλλαγή γεύσεως, τό κατάπινε ό άρρωστος. 

-."Οτι είχε επίδραση στην υγεία τού ανθρώ
που, ήταν αύταπόδειχτο, άν σημείωση κα
νείς τά σημερινά παρασκευάσματα τών κα 
θαρτικών σέ παστίλλιες, ή καταπότια πίνκ, 
όπως ποτέ, πού. ευκολύνουν τον άνθρωπο 
στη δυσκοιλιότητα ή σέ σκόνη όπως τό ση
μερινό ringlise, σκόνη από ρίζες. Ανάλογα 
φάρμακα παρασκεύαζαν και οί γιάτρισσες 
μυστικά — ή φαρμακολογία τους ήταν αμύ
θητη — και τά πρόσφερναν μέ πεποίθηση, 

Στήν προσφορά|τών φαρμάκων εισέδυσε και τό ξόρκι για διάφορες παθήσεις 
πού συνήθως αποδιώχνει τό κακό."Οποιος θάθελενά έγκύψη στα χίλιω δυο μέ
σα, πού μεταχειρίζονταν οί γιάτρισσες για τήγιατριά τών χιλιάδων ασθενειών, 
μπορεί νά μελετήση τή μακρά μελέτη τής κ. Έλπ. Σαραντή—Σταμούλη στά 
Θρακικά τόμ. ΙΓ '. Έκεΐ είναι νά θαυμάζη κανείς τή λαϊκή εφευρετικότητα 
τρόπων και μέσων για τήν απαλλαγή τού άρρτοστου από τήν πάθησή του. 
Τί φαντασία, τί εφευρετικότητα, τί συγκερασμός μέσων.

Ή  επιστήμη λοιπόν, για νά επιβληθή είχε νά παλαίψη μέ τις προλήψεις 
και δεισιδαιμονίες. Χρειαζότανε ψυχολογικές υποχωρήσεις καί τεχνάσματα 
γιά νά μη προσκρούη στο λαϊκό αίσθημα. Μελετημένα καί σιγά - σιγά έξετό- 
πιζε τις προλήψεις. Γιά νά έπικρατήση συνεργάζονταν μέμπειρικούς γιατρούς.

Λαϊκός γιατρός μέ τονομα 
«2 ερνοσχούτης»



μέ υicxroισσες, μέ κομπογιανίτες, έως δτου σέ μια 25ετία επέτυχε νά έπιβληθή 
στο λαό, πού ατό εξής εμπιστεύονταν από τά μέσα τού ΙΘ' αιώνα στους για
τρούς, παθολόγους μαιευτήρες, χειρούργους. Ό Λαμαρτΐνος στα 1830 δια
σχίζοντας τή Θράκη σταμάτησε στη Θρακική Φιλιππούπολη, δπου και φιλο
ξενήθηκε από την Ελληνική οικογένεια Μαυρίδη Γ. ’)■ Φεύγοντας προς βορ- 
ράν, σταμάτησε άρρωσταίνοντας σένα χωριό της επαρχίας Τατάρ - Παζαρτζίκ. 
“Έπεσε βαρεία και ό ήμεροδρόμος—κάποιος Γενίτσαρος έφιππος—καταφθά- 
νοντας στη Φιλιππούπολη ζητά από τό Μαυρίδη ένα γιατρό. Τέτοιος τοϋ· στέλ
νεται ό γιατρός Assino Luis, πού τόν επισκέπτεται στο Γενί-Κιοϊ καί επι
στρέφει νά πάρη φάρμακα. Ε κεί τόν περιποιήθηκε υπέροχα δ Achmet - 
Bey. Αυτά γίνονται στά 1833, δταν ή Φιλιππούπολη σάμεση επαφή μέ τήν 
Ευρώπη ζή πολιτισμένη ζωή, πού τήν ζωηραίνει δ μεγάλος ελληνικός πλη
θυσμός, πού απαρτίζεται από βιομηχάνους, εμπόρους, ταξιδευτές σδλα τά 
μέρη τής Ευρώπης καί Ασίας ώς τις ’Ινδίες. “Ωστε τό πρώτο ήμισυ τοϋ 
ΙΘ' αιώνα τό,Παζαρτζίκ—ή Βισσαπάρα—δεν έχει γιατρό 1 2 3) καί μετακαλεΐται 
από τή Φιλιππούπολη, δπου είναι ένας-δυό. 'Ένας από τούς κατόπιν διάση
μους γιατρούς τής Φιλιππουπόλεως, ο Σωτ. Άντωνιάδης, πού πέθανε στήν 
Αθήνα 82 ετών (1927) μάς άφήκε σημειώματα τής ζωής του πολύτιμα 3). 
Είναι πολύτιμα γιά τήν ιστορία τή: γιατρικής στον ΙΘ' αιώνα. Ό Ά ντωνιά
δης γεννήθηκε στά 1840 στή Στενίμαχο δπου καί εκπαιδεύτηκε. Σπούδαζε 
στήν Αθήνα γιατρός, δπου όμως δεν έμεινε ευχαριστημένος καί γιαύτό στά 
1863 πήγε στή Βιέννη γιά νά έξακολουθήση τις σπουδές του. Στά 1868 άνα- 
γορεύθηκε διδάκτωό τής Ιατρικής σχολής Βιέννης. «Μετά τήν άποπερά- 
τωσιν τών σπουδών μου, γράφει, ήκολούθησα εν τώ γενικώ νοσοκομεία) δια
φόρους κλάδους τής ιατρικής, ώς λαρυγγολογίαν, ρινολογίαν, ώτιατρικήν, 
δδοντοΐατρικήν επί εννέα μήνας. Διότι είχον ύπ’ δψιν, δτι επανερχόμενος είς 
τήν γενέτειραν θά ήμην ήναγκασμένος νά μετέρχωμαι δλους τούς, κλάδους 
δΓ έλλειψιν είδικών/ιατρών. Καί πράγματι μετήλθον τόν παθολόγον, τόν χει
ρουργόν, τόν όφθαλμολόγον, τόν μαιευτήρα γυναικολόγον, ώτίατρον, ρινολό- 
γον καί εν μέρει τόν οδοντίατρον. ’Ιδιαιτέρως ήσχολήθην παρά up καθηγητή 
τής συφιλιδολογίας κ. Δίτταλ. Έπειτα έπεσκέφθην τά νοσοκομεία τοϋ Μο
νάχου επί τινας ημέρας καί ακολούθως μετέβην είς Παρισίους, ένθσ διέμεινα 
επί 6 μήνας παρακολουθήσας διαφόρους επισήμους καθηγητάς,. Έκεΐθεν με
τέβην εΐςΛονδΐνον προς έπίσκεψιν τών νοσοκομείων καί έπιστρέφων διά Πα-
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1) Βλ. II τόμ. Άρχ. Θρακ. Θησ. ό Lamartine στή Θράκη Πολυδ, Παπα- 
Χριστοδούλου.

2) Στά 1825 ό Στέφ. Καραθεοδωρής αλληλογραφεί από τό Τατάρ - Παζαρ
τζίκ μένα ιατρό Κοζακηνόν. ’Επιστολή του αρχαιοπρεπή σώζεται σέ χειρόγραφο 
τής ’Ακαδημίας.

3) Τά σημειώματα αυτά ^δημοσιεύσαμε στό Άρχ. Θρ. Θησ. τόμο ΙΒ'.



Πολυδ. ΠαπαχριστοδοιίΧο^

ρισίων μετέβην εις Βερολίνον ένθα ηχούσα μαθήματα παρά το) οφθαλμέ- 
τρο; χ. Γραιφε καί τω διασήμω Ρ. Βίρχωφ. 'Έπειτα έπισκέφθην τό Πάνε· 
πιστήμιον χαι τά νοσοκομεία τής Πράγας,

«Εις Στενίμαχον έφθασα στα 1869 και αυθημερόν προσεκλήθην εί- 
άσθενή. Άλλα φαρμακεΐον δεν υπήρχε, άφοΰ δεν υπήρχε επιστήμων ιατρός 
ό δέ τον ιατρόν έπαγγελλόμενος πρακτικός γέρων Ήπειρώτης έφερε μεΟ1 
εαυτού τά φάρμακα. Έπρομηθεύθην έκ Φιλιππουπόλεως τά αναγκαιότερα. 
Έπισκεπτόμενος δέ τούς ασθενείς άνέγραφον συνταγάς τάς οποίας έςετέλουν 
μόνος §ν τω οΐκω μου, αναγκαζόμενος μετά τινας επισκέψεις νά επιστρέφω 
εις τον οίκον διά την έχτέλεσιν των συνταγών. Άπεφάσισα δέ νά σχηματίσω 
φαρμακεΐον έκ των ένόντων και νά μορφώσω πρακτικόν φαρμακοποιόν, δν 
είχον πάντοτε υπό την έπιτήρησίν μου. Διατρίψας δέ επί 2 1)2 έτη καθ’ α 
έπισκέφθην άσθενεΤς πάσης τάςεως, τό πλεΐστον δωρεάν, και δείξας και τοΐς 
άπλουστέροις πότε πρέπει νά προσκαλώσι τον ιατρόν και παραχωρήσας και 
τό φαρμακεΐον τω διαδόχω μου κ. ΓΙεντοβέλη μετέβην εί: Φιλίππούπολιν 
κατ’ επίμονον αϊιησιν τοϋ συναδέλφου μου κ. Μιχαήλ Βλάδου.

«Αί δυσκολίαι περί την έξάσκησιν τοϋ ιατρικού επαγγέλματος ήσαν 
μεγάλαι. Κατά την εποχήν τής έγκαταστάσεώς μου έν Φιλιππουπόλει ύπήρ- 
χον τρεις μόνοι ιατροί, δυο “Ελληνες και εις Βούλγαρος. Εις “Ελλην καί ό 
Βούλγαρος ήσαν δημοτικοί ιατροί, άνευ τίνος ύποχρεώσεως προς τούς πτω
χούς, άλλ’ ώς πραγματογνώμονες, επί σπουδαίων εγκλημάτων. Ειχον σχετι- 
κώς μεγάλας άπολαυάς αύξανομένας έα μάλλον έκ τής έλλείψεως ιατρών, τών 
εκτός τής Φιλιππουπόλεως μερών. Οϋτω καί έν αυτή τή πρωτευούση τού νο
μού Σόφιας, δεν υπήρχε ιατρός και έν ανάγκη προσεκαλεΐτο έκ Φιλιππουπό- 
λεως. Έ ν τούτοις έν Φιλιππουπόλει δέν υπήρχε ούδ’ έλάχιστον νοσοκομεΐον, 
Μία παλαιά οικία, φέρουσα μόνον τδνομα νοσοκομείου έχρησίμευεν ώς κα
τοικία επαιτών. Φαρμακεΐον επίσημον δέν υπήρχε. “Εκαστος ιατρός είχεν 
ίδιον φαρμακεΐον διευθυνόμενον ούχί υπό έπιστήμονος φαρμακοποιού αλλά 
υπό πρακτικού, οΰτινος αι γνώσεις λίαν ατελείς περιωρίζοντο εις τά ολίγα 
φάρμακα τοϋ φαρμακείου, εύφήμως οϋτω καλουμένσυ. Οί έκ τών ευκατάστα
των πελατών ειχον συμφωνίαν μετά τών ιατρών νά πληρώνωσι κατ’ έτος 
γρόσια πεντακόσια ήτοι δ λίρας Τουρκίας διά τε τάς επισκέψεις καί τά φάρ
μακα καθ’ ολον τό έτος. Κατά τόν υπολογισμόν ενός ιατρού ή έπίσκεψις 
ήμείβετο μέ έναν παράν (1/40 τού γροσιοϋ), τά δέ φάρμακα δωρεάν.

Ό Δημητράκος Δημ. στο τελευταίο του βιβλίο οί Νυκλιανοί'). στο 
κεφάλαιο αρρώστιες—γιατροί σ. 48—49, μιλεΐ γιά τούς παχτονάρηδες  γ ι α 
τρούς καί παραθέτει ένα συμβόλαιο από τόν Κώδικα 214, πού μάς.δίνει τέ
λεια την εΐκόνα τού ηαχτονάρη  γιατρού από τά 1719. Ό ίδιος αναφέρει

1U

1) Οί Νυκλιανοί ιόμ. Α', ’Αρχαίος Έκδ. Οίκος Δημητράκου Άθήναι 1950.
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οτι οΐ επιστήμονες ιατροί παρουσιάσθηκαν στη Μάνη στα 1825 και οτι οΐ 
παχτονάρηδες  άρχισαν νά χάνουν έδαφος και έπειτα από λίγα χρόνια χάθη
καν και οτι ή πρακτική γιατρική ήταν καθολική. “Οπως εξηγούν τά όνειρα 
έτσι ξαίρουν να γιατρεύουν και τις περισσότερες άρρώστειες και πώς αυτές 
τις γνώσεις τις μαθαίνουν στή Ρούγα, όπου οΐ γιατριές συζητοΰνται καθη
μερινά. Στις εσωτερικές αρρώστιες 6 παπάς είναι από τά βότανα χρησιμό
τερος, γιατί έχει τή θεία· χάρη νά θεραπεύη μέ τό διάβασμα. Άναφέρεται 
καί σέ περιηγητικά κείμενα. Ό  δόκτωρ Δήμος Στεφανόπολι στά 1798 απο
δίδει τή θεραπευτική δύναμη του παπά στήν υποβολή ').

Αλλά δ Άντωνιάδης δίνει κα'ι άλλες πολύτιμες πληροφορίες γιά τις ει
δικότητες : «'Όταν έσπούδαζον έλαβον ύπ3 δψιν οτι μή ύπάρχοντος'έν Φιλιπ- 
πουπόλευ(διότι μόνον εκεί υπήρχε επιστήμων ιατρός), ειδικού ιατρού, έδει δ 
έκεΐ εγκαθιστάμενος Ιατρός νά έφοδιασθή και μέ ειδικάς γνώσεις. Διότι άλλως 
βεβαίως είναι καταδικασμένος ν ’ άποτύχη. 3Εγώ δ’ άποπερατώσας τάς σπυυ- 
δάς μου έμεινα εν Βιέννη έπι εν έτος, ασχολούμενος κατά τό ενόν και μέ 
τάς κυριωτέρας ειδικότητας. Δεν έβράδυνα δέ νά εννοήσω πόσον δίκαιον εΐ- 
χον νά φροντίσω εγκαίρως νά έφοδιασθώ μέ τάς άναγκαιοτάτας ειδικότητας. 
Ούτω εκτός τής παθολογίας μοι παρουσιάσθησαν περιπτώσεις τής χειρουρ
γικής, κήλης περιεσφιγμένης, λιθιάσεως, κύστεως, καρκίνου γλώσσης, έξα- 
θρώσεως ώμου, πληγών περιτοναίου, ατρησίας στόματος ουρήθρας, ατρη
σίας άπηυθυσμένου και διαφόρων άλλων*χειρουργικών περιπτώσεων τάς 
όποιας ενεχείρησα έπιτυχώς. Ή  δυσκολία δέ των θεραπειών τούτων δέν 
προήρχετο μόνον εκ τής έγχειρήσεως αυτών, αλλά κυρίως εκ τής έλλείψεως 
νοσοκομείου κα'ι τής έλλείψεως βοηθών, τήν όποιαν μόνον ό εγχειρίζουν δύ- 
ναται νά έκτιμήση. Εκ τής οφθαλμολογίας έςετέλεσα υπό τάς ιδίας συνθή- 
κας δύο έξαγωγάς καταρράκτου, άφαίρεσιν νεοπλάσματος εκ τού κερατοει- 
δούς, θεραπείαν έπιπεφυκίτιδος. Έκ τής μαιευτικής χρήσιν εμβρυουλκού, 
βρες.'οτομίαν, εςαίρεσιν πολύποδος μήτρας. ’Εκ τής όδοντοϊατρικής εξαγωγήν 
δδόντων, θεραπείαν τερηδόνος δδόντων, μετά προσωρινής σφραγίσεως και 
πολλάς άλλας περιπτώσεις ειδικοτήτων, τάς όποιας ήμην ήναγκασμένος νάνα* 
λαμβάνω μέχρι τής έλεύσεως ειδικών. ’Άλλας δυσκολίας, μοι παρουσίασαν 
οί πελάται ή συγγενείς αυτών, μή παραδεχόμενοι αγνώστους αύτοΐς μεθόδους 
θεραπείας. "Οτι δέ κυρίως καθίστα δυσχερή τήν έξάσκησιν τής ιατρικής 
ήτο ή εν ώρα νυκτός πρόσκλησις. Έ ν τω μακρώ διαστήματι τής έξασκήσεως 
τού επαγγέλματος μου πολύ σπάνιαι είναι οΐ νύκτες άς διήλθον ολοκλήρους 
εν τή κλίνη. Καθ’ ό'λον τό διάστημα τών σπουδών μου, από τού 1857 μέχρι 
τού 1868, συνέζησα μετά τού αληθούς φίλου Γ. Διαμαντοπούλ,ου έκ Στενι- 
μάχου, συμμαθητού μου, έχωρίσθημεν δέ μόνον τόν Απρίλιον 1868 λαβόν- 1

1) Voyage en Grece τ. 2ος σ. 29.



τες τό δίπλωμα της Ιατρικής, τό όποιον κατ’ εκείνην την εποχήν άπετελεΐτο 
εκ τριών : τής εσωτερικής ιατρικής, τής χειρουργικής και μαιευτικής. Ό 
εχων τό τής εσωτερικής ιατρικής εδικαιούτο νά μετέλθη μόνον αυτήν, ό δέ 
τό τής χειρουργικής αυτήν, και ό τής μαιευτικής την μαιευτικήν.

«Κατ’ εκείνην την εποχήν έδίδασκον εις τήν Ιατρικήν σχολήν τής Βιέν
νης οί τρεις στύλοι αυτής, ό Σκόδα τής παθολογίας, ό Ροκίτουσσων τής πα
θολογικής ανατομικής και ό Σίκ τής χειρουργικής. Και οί άλλοι καθ)|γηταί 
τής ιατρικής έφημίζοντο μετά των διασημοτέρων. Ή  ιατρική σχολή τής 
Βιέννης διεκρίνετο και κατά τήν λίαν ωφέλιμον κατάταξιν των ωρών τής δι
δασκαλίας, ούτως ώστε ό φοιτητής ήδυνατο νά χρησιμοποιή δλας τάς ώρας 
τής ημέρας. Ή  διδασκαλία έγίνετο έν τώ Γενικώ Νοσοκομεία) περιέχοντι 
13 χιλ. κλίνας. Οι βοηθοί τών καθηγητών παρέδιδον ιδιαιτέρως,-συνήθως 

•τούς προετοιμαζομένους εις διδακτορικός εξετάσεις έν διαστήματι 4—5 εβδο
μάδων τό εν ενι έτει παραδιδόμενον μέρος τής ιατρικής. Ή  διάρκεια τών 
σπουδών ήτο πενταετής».

Και συμπληρώνει τις πληροφορίες του ώς εξής : «Έ ν Βουλγαρία 
μέχρι τής ανεξαρτησίας αυτής υπήρχε και έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι, ώς έν Φι- 
λιππουπόλει, τοιαύτη σπάνις ιατρών, ώστε ή Βουλγαρική κυβέρνησις άπε- 
τάθη εις τήν Ελληνικήν ζητούσα ιατρούς. Διότι τότε μόνον ήρχισαν νά 
σπουδάζουν ιατρικήν οί πλεΐστοι ώς κυβερνητικοί υπότροφοι, μετά τινα 
δ’ έτη ή έλλειψις ειδικοτήτων .ήνάγκασεν αυτήν νά στέλλη έκ τών ιατρών 
υποτρόφους δι’ ειδικότητας τους έπιθυμοΰντας ν’ άσχοληθώσι μέ αύτάς. 
Ούτω δ’ άνεπληρώθη αρκούντως ή έλλειψις αύτη, ή δέ κυβέρνησις ίδρυσε 
νοσοκομεία και εις τάς μικροτέρας πόλεις άναθεϊσα τήν υπηρεσίαν αυτήν 
εις τούς δημοτικούς καί επαρχιακούς ιατρούς. Έ ν Στενιμάχω, ένθα κατά τό 
1869 ούδεις υπήρχε επιστήμων Ιατρός, σήμερον ό αριθμός αυτών υπερβαίνει 
τούς 20, Βουλγάρους τούς πλείστους, διότι ή Κυβέρνησις παρακωλύει τούς 
"Ελληνας δι’ αύστηροτάτων μέσων, περιβληδέντων τήν νομικήν δύναμιν».

Στον ΙΒ' τ. τοΰ ’Αρχείου Θράκης, σ. 132, σένα του σημείωμα ό 
ίδιος γράφει : «Μέχρι τών μέσων τοΰ παρελθόντος αιώνος επιστήμων ιατρός 
έν Στενιμάχτρ δεν υπήρξε, Έξετέλουν τά καθήκοντα ιατρού πρακτικοί ια
τροί, συνήθως Ήπειρώται, φέροντες μεθ5 εαυτών και τά φάρμακα».

Στήν κάτω Θράκη — στις Επιβάτες — εμφανίζεται μέ τον μεγάλο 
ευεργέτη Άρχιγένη επιστημονική ιατρική κίνησις στα 1860. Ή  υγε ιο νομ ία  
είναι τό πρώτο του έργο. Ό Άρχιγένης σπούδασε στά 1840 στο Παρίσι, 
έχοντας τήν υποστήριξη τοΰ πρεσβευτοΰ τής Τουρκίας καί μεγάλου βεζύρη 
κατόπι, πού τον άνέδειξε κιαύτόν γιατρό τοΰ Σουλτάνου καί τοΰ χαρεμιού.

Έπέμεινα νά περιλάβω εδώ δσα περίπου βρήκα στά χειρόγραφα τοΰ 
Άντωνιάδη Σωτηρίου ιατρού (πού πέθανε 86 ετών στά 1927), γιατί είναι

ί?6  ίϊολυδ. Παπαχριστοδούλου .



κείμενα αυθεντικά και αληθινά. Πολυτιμότερη πηγή δε θά μπορούσαμε νά 
βοοΰμε. Κάθε τόπος, κάθε πολιτεία, είχε τούς γιατρούς του, πρακτικούς βέ- 
βαια και εμπειρικούς, πού άνελάμβαναν νά θεραπεύσουν κάθε άρρώστεια. 
Ώς τά 1880. ζούσαν στή Θράκη περίφημοι τέτοιοι γιατροί, πού ή πείρα 
τους ήταν μεγάλη καί ή γνώση αξιόλογη. Ό λαός μάλιστα τούς εμπειρικούς 
αυτούς, πού περιηγούντο τά χωριά τούς περιέλαβε καί στά παραμύθια του. 
2 ’ αυτά βλέπουμε νάρρωστά τό βασιλόπουλο μέχρι θανάτου και νά θερα
πεύεται από τόν γιατρό, πού περνούσε από τό_παλάτι φωνάζοντας : — Κα
λός γιατρός, καλός γιατόός... *) και φέρνοντας στο ταγάρι του τά φάρμακά 
του. Στις Σαράντα Εκκλησίες υπήρχε ό παπούς ό Δημητρός, αξιόλογος κα
λοκάγαθος και φιλότιμος γιατρός και στα γύρω χωριά ό Βαγγέλης, πού περί· 
ήρχετο τά χωριά τής επαρχίας θεραπεύοντας ο'λες τις ασθένειες τις ανθρώπι
νες. Ή  θεραπευτική του μέθοδος ήταν τό ϊ δ ρωμα  γενικά, όπως περίπου ή 
μέθοδος τού Κιοΰνε, μέ τό ηλεκτρικό λουτρό.

Έπίστευε ότι ολα τά κακά προέρχονται από τό κρύωμα και φεύγουν 
μέ τό ΐδρωμα. Τό ϊδρωμα πετύχαινε μέ τή μέθοδο τού ποδόλουτρου μέ τό 
περίφημο χαρντάλι—τό συνάπι — μέσα στο καφτερό νερό. Στά χωριά τής Στε- 
νιμάχου φούρν ι ζ α ν  τούς αρρώστους οΐ χωρικοί μέσα στο φούρνο θερμασμένο 
τόσο πού νά ύποφέρεται. *Έκεΐ σάν ένα ψωμί φουρνιστό, φούρνιζαν τόν 
ασθενή και κλειοΰσαν τήν είσοδο. Ό ασθενής έπεφτε σέ ύπνο καί ξυπνούσε 
καταίδρωμένος. Μετά τό Ϊδρωμα τόν ξεφούρνιζαν τόν άρρωστον καί τόν έτρι- 
'βαν. ’Έτσι περνούσε ό πυρετός καί τό κακό ξεθύμαινε. Τούτο τό'χω ακούσει 
από μιά αξιόλογη κυρία 1 2 3) γεμάτη χιούμορ, πού ήξαιρε νάφηγιέται ευτράπελα 
κιεύχάριστα ωραία συμβάντα. Τό είδε έλεγε στήν Κούκλαινα Ροδόπης, οπού 
έτυχε νά παραθερίζη. "Οτι τό ϊδρωμα ήταν γενικό μέσο στή Θράκη νά πέφτη 
ό πυρετός καί νά δροσίζεται ό ασθενής, αυτό είναι ευκολονόητο από τό σκέ
πασμα των αρρώστων, πού μετά τό ποδόλουτρο τούς κουκούλωναν μέ παπλώ
ματα καί κάπες εκβιάζοντας έτσι τό ϊδρωμα3)· Στο Σκοπό τής Άν. Θράκης
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1) Στόν ΣΤ' τ. τοΰ ’Αρχείου Θράκης, σ. 247, υπάρχει μέ τόν τίτλο «Για
τρός» ενα παραμύθι : «Καινούργιος καί πολύ καλός γιατρός για τά μάτια γήρτε», 
φώναζε καί διαλαλοΰσε τό φάρμακο «μουτζιά πέ τό κουτσουνί».

2) Τήν κ. Παναγοπούλου —Κοσμίδου έκ Φιλιππουπόλεως.
3) ’Εδώ στήν ’Αθήνα ξεΐ καί άσκεϊ τήν όδοντογιατρική ό Ί . Προδρομίδης

άπό τή Θράκη. Αυτός καί σήμερα ζεϊ καί διατηρή τήν εϋλυγισία του καί σβελτάδα, 
μολο’πού είναι παρήλικας, μέ τή μέθοδο τοΰ έφιδρώματος. Έχει κατασκευάσει ενα 
ξύλινο όργανο, όπου κλείεται μέ τό κεφάλι μόνο έξω. Μετοχετεύει ήλεκτρική δύναμη 
καί υπομονητικά προκαλεΐ τήν εφίδρωση τής θεωρίας τοΰ Κιοΰνε. Έτσι-μέ τή λιτή' 
δίαιτα, τήν εφίδρωση, τόν πρωινό περίπατο κατορθώνει νάχη σβελτακϊύνιφ παι&ιατϊ; 
καί νά γυμνάζεται σάν παιδί μέ τά δυσκολώτερα γυμνάσματα άκρηβατικά;πρά-παγε
τός. ’Ακολουθεί τή θεωρία τοΰ Βαγγέλη εμπειρικού γιατρού τής επαρχίας. Σαράντα: 
’Εκκλησιών. I

12



Πολυδ. ΠαπαχριστοδούλουϊΥδ

ξεχώριζαν μιαν ασθένεια μέ τδνομα κονρμπες  «Ή ταν ό'στόμας άου πού θη
λάζοντας μύριζε», λέγει χό κείμενο. Τη γιάτρευαν την κούρμπα ώς έξης· «Βά- 
ζουν, λέγει το κ ε ί μ . έ ν α  τσουκάλι νερό χωματένιο στη φωτιά. Τού τσουκα
λιού τό στόμιο (9πιστό·_Τ) εναι στενό ώς ένα χηνόστομα. Άοχίζ’ νά βράζ’ τό 
νερό πάν’ στη φωτιά. Ρίχνουν ώρισμένα χόρτα νά βράσνα, και λένε λόγια 
μυστικά την ώρα πού βράζει. Κατεβάζνα τό τσουκάλι πέ τη φωτιά γιά νά 
κρυώσ’ τό νερό λιγάκ’. Ξεγυμνώννα τό παιδί καί τό καθίζνα πάνω στο τσου- 
κάλ\ Ό ατμός πού βγαίν5 πέ τό τσουκάλ’ πρέπ’ νά τό ίδρώσ\ Τρεις φορές 
γίνται αυτό καί τό παιδί γιανίσκει».

Γιατρική εξασκούσαν καί οί μπαρμπέρηδες. Αυτοί έκοφταν βεντούζες 
γιά τό κρύωμα κέπαιρναν αίμα από τό χέρι γιά τη συμφόρηση. Αίμα έπαιρ
ναν κείνα τά χρόνια ταχτικά κατά τό Μάη όλοι οί αιματώδεις άνθρωποι .προ
λαβαίνοντας έτσι τον νταμλά—τη συμφόρηση — τό κόλπο. Αυτοί θεράπευαν ή 
ξευρίζωναν δόντια σάπια. Γιατρική εξασκοΰσαν καί οί μπακάληδες, πού ήξαι- 
ραν νά καίνε τά κακά σπειριά—τό νταλάκι — τον άνθρακα μέ αναμμένο σίδερο 
καί πυρωμένο.1)· Στά χωριά, πού δέν πατούσε ποτέ γιατρός, γνωρίζουμε λε
πτομερειακά,—ποιά είδους γιατρική εξασκοΰσαν οί γιάτρισσες καί πόσα είδη 
φαρμάκων γνώριζαν' καί πόσων ειδών άρρώστειες υπήρχαν καί ποιες για
τρεύονταν μέ φάρματα βότανα καί ποιες μέ ξόρκια. Άπό λαογραφικά κεί
μενα γνωρίζουμε τον τρόπο τής θεραπείας, τά μέσα καί τά φάρμακα τόσο 
λεπτομερειακά, γιατί έχουμε θαυμάσιες μελέτες καί συλλογές, πού μάς περι
γράφουν καταλεπτώς καί μάς διαφωτίζουν ωραία.

Γιατρική εξασκούσαν κοί παπάδες διαβάζοντας τις ευχές άπό τό εύχο- 
χολόγιό τους. Αυτή ή ευχή εξασκούσε μιά υποβολή στον άρρωστο—, πού τού 
κρεμούσαν άπό τό λαιμό μέ κορδόνι καί τό περίαπτο—τό χαμαγλί, μέ μιά 
ευχή μέσα, γραμμένη άπό τό ευχολόγιο—πού τού'δινε τό χρειαζούμενο θάρ
ρος γιά τή ζωή.'Ο παπάς έμπαινε στο σπίτι να διαβάση την ευχή του καί νά 
καλοσυνέψη δ άρρωστος. Ή ταν κο ί  Χάρες.

Γιατρική εξασκούσαν σάν .θίασος, σάν σωματείο θρησκευτικό καί οί 
άναστενάρηδες.  Δέν έδιναν φάρμακα, ού'τε μεταχειρίζονταν γιατροσόφια καί 
γητέματα καί ρετσέτες τής λαϊκής φαρμακολογίας. Ήπεσκέπτονταν τον ασθενή 
κομίζοντας τής εικόνες τών αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, προσεύχονταν 
καί άπαιτούσαν θυσία. Επικαλούνταν τήν επέμβαση τών αγίων, πότιζαν τον

1) Ό άποθανών (1900) άγιος Θυατείρων Γερμανός, μοΰ διηγήθη στο'Λον
δίνο, πώς παιδί έπαθε άνθρακα στά φρύδια ανάμεσα, καί πώς τοΰ τόν καυτηρίασε 
σάλλο χωριό γειτονικό ό ειδικός μπακάλης καίοντάς τον μέ τάναμμένο καρφί, τήν 
τήν ώρα πού είχε πέσει σάλλους κόσμους άπό τό μεγάλο πυρετό. Έτσι ή μάννα 
του τόν αφιέρωσε στήν εκκλησία ντΰνοντάς τον ράσο καί μέ μιά τριχιά δένοντάς 
τον στήν εικόνα τής Παναγίας. Αύιό έγινε ή αιτία νάφιερωθή ιός υπηρέτης τής εκ
κλησίας καί νά γίνη όεσπόιης. Τοΰ έχω κάνει διήγημα «τό Τάμα».



'Η γιατρική στΠ Θράκη τόν ΙΘ' αιώνα-

ασθενή αγιασμό, υπέβαλαν σέ δοκιμασία τούς γύρω σπιτικούς, τούς ύπο- 
χρέωναν νά θυσιάσουν τό αρνί η την κόττα. ή τόν κόκκορα πού τόν έτρωγε 
τό σωματείο στην υγεία τού αρρώστου σέ κρασοκατάνυξη. "Αν <5 ασθενής γι
νότανε καλά και ξέφευγε τό θάνατο, ήταν ή επέμβαση τού θιάσου πού τόνε 
γλίτωνε, αν άπέθνησκε καλώς άπέθνησκε, ήταν Θεού θέλημα. Ό λαός προτι
μούσε τούς αναστενάρηδες από τούς παπάδες—πού κι αυτοί διάβαζαν ευχές 
και επικαλούνταν τούς αγίους. Τις ευχές αυτές τις έρραβαν γράφοντάς τες 
σένα χαρτί, σέ σχήμα τριγώνου και σαν περίαπτο (χαμαγλί) τ'ις κρεμούσαν 
από τό λαιμό τού άρρωστου. Γι αυτό και'ποτέ οΐ παπάδες δέν έχώνευαν τούς 
αναστενάρηδες, πού τούς άφαιροΰσαν τά τυχερά τους. Γι αυτό και ή εκκλη
σία τούς κατεδίώκε και τούς εμπόδιζε στην τέλεση τού εθίμου των. «Οί νε* 
στενάρηδες; λέγει τό λαογραφικό κείμενο, έκανάσι και τις γιατροί τη χωριού 
μας. "Οάες άρρωστούσε κανένας άλα φουγιάζου τέσσερες πέάε νεστενάρηδες 
νά ιδού τόν άρρωστο. Πήγαινάσι οί νεστενάρηδες, γήγλεπάσι τόν άρρωστο 
κέδινάσι προσταγές: Ή  εικόνα τής Πανεγίγιας δέν είναι καλά δώ, ά άή σρε- 
μάσης σέ κείνο στο άόπο, ά dη δώσεις τό ζουγράφο νά την Ιολύνη καί νά 
άή σφουγγαρίση. "Εχεις κένα κότος (κριάρι) ά τό κόψεις, ά τό κάνεις κουρ
μπάνι» καί λοιπά... Α γήάανε πέ χαρακιά άστένεια, πρόσπεφτε καί ά άονε 
συμπάθιζε ή Χάρη, άλα γίνει καλά1)». Αυτό είναι τό κείμενο πού μάς ομο
λογεί τήν πίστη καί πεποίθηση στις Χάρες (εικόνες), πώς ό άρρωστος θάβρι- 
σκε έλεος καί σωτηρία.

Στην εργασία της ή Έλπιν. Σαραντή (Θρακικά τόμος Θ' σ. 195 κ. 
εξ.), μέ τόν τίτλο .: «Πώς°γιάτρευαν στη Θράκη, γιατρικά, γητιές καί χάρες» 
μάς παρουσιάζει μια συλλογή από τις επαρχίες τής Ά ν. Θράκης αξιόλογη 
από γιατρικά καί γητιές. Στή μελέτη.αυτή μιλώντας για τούς γιατρούς καί 
τις γιάτραινες λέγει τά εξής : «Τά περασμένα χρόνια οί γιατροί ήτανε πρα
κτικοί, όπως κοΐ δάσκαλοι είρχονταν απ’ τήν "Ηπειρο, φορούσανε τσουμπέ- 
δες, πού διέφεραν άπό τά ράσα των παπάδων καί άσπρο λαιμοδέτη, στο κε
φάλι φέσι μέ μεγάλη μαβιά φούντα. "Ετρεχαν άπό τόπο σέ τόπο καί φώνα
ζαν :— Καλός γιατρός, γιατρικά καλά. Καλός γιατρός. Καλός γιατρός καί. κέρ
διζαν απ’ τήν γιατροσύνη. Σόλες τις αρρώστιες διόριζαν νά πάρνε αίμα’ γιά- 
νισκαν κέπεφτ,ε ή ζέστη. Τό αίμα έπαιρνε επίκουρος ό μπερμπέρης. "Εδενε 
τό μπράτσο μένα μαντήλι ή μέ μια κόκκινη κοοδέλλα καί στήν κλείδωση μέ 
τό νιστέρι έκοφτε τή φλέβα κέτρεχε τό κακό αίμα. Ό  μπερμπέρης έβγαζε 
συγχρόνως τό πονεμένο δόντι μέ τό χέρι, ή μέ τήν ντανάλια. Μερικοί μπερ- 
μπέρηδες ήξεραν και γιάτρευαν καί τις πληγές. "Ητανε καί γυναίκες γιάτραι- 
ναις πού θεράπευαν τις άρρτόστιες μέ βότανα καί γητιές. Τά βουνά είχανε
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1 ) Άρχ. Θρ. Θι]σ. Ε τόμ. σ. 141 «Γιάτρευαν καί μέ τό νερό τών αγιασμά
των, βουζούνια. θέρμες μέ περίχυμα νεροΟ».
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πολλά χόρτα, όλα φάρμακα, τα μάζευαν κέλεγαν : «άς βρίσκονται κι ας μή 
χρειάζονται, και στον Καντη νά χρειασθούν». ’Άλλη γυναίκα ήξαιρε νά για- 
,τρευη τις πληγές, άλλη τη σπλήνα, άλλη τα ξωτικά, ή μία μέ την άλληνα 
μάθαιναν κή μαμή ήξαιρε καί γιάνισκε πολλές αρρώστιες».

Σαύτή τη μελέτη της μεθοδικά ή καλή λαογράφος κατατάσσει καί ση
μειώνει αναρίθμητα γιατροσόφια καί συνταγολόγια για κάθε ε’ίδους αρρώ
στια μαΰξοντα αριθμό 207. Διακόσιες εφτά ειδών άρρώστειες κι ανάλογα εϊδη 
φαρμάκων. Εργασίες παρόμοιες προς τήν εργασία τής κ. Έλπ. Σαραντή 
έχουν κι άλλοι λαογράφοι Θράκες. ‘Ο Καλλ. Χουρμουζιάδης λ. χ. περισυνέ- 
λεξε πλεΐστο υλικό γιά τή λαϊκή γιατρική καί τοΰ ανθρώπου καί των ζώων; 
Γιατροσόφια καί θεραπευτικοί άφορισμοί υπάρχουν πάμπολλοι ').

’Από τις σημειώσεις πού σάς απαρίθμησα βγάζουμε τό συμπέρασμα 1) 
ότι σόλη τή Θράκη βόρειο καί νότιο από τόν Αίμο ώς τήν Προποντίδα στα 
μέσα τού ΙΘ' αιώνα αναφαίνονται γιατροί επιστήμονες, πού αρχίζουν τόν 
τιτάνειο αγώνα προς τόν κομπογιανιτισμό, προς τούς εμπειρικούς γιατρούς 
καί προς τήν προσήλωση τού Θρακικοΰ Λαού στήν πραχτική κεμπειρική για- 
τρική. Είναι αγώνας δύσκολος καί τραχύς κ α ί-2) ότι άπολα τά πνευματικά 
κέντρα τού. ελληνισμού διαλάμπει ή Φιλ)πολη καί ή Άδρ)πολη, προ παντός 
ή πρώτη, γιατί αυτή εκπέμπει ξενητεμένους ώς τά γνωστά πέρατα τού εμ
πορίου τής Ευρώπης, πού επιστρέφουν πολυείδμονες καί μπασμένοι στον 
πολιτισμό, φωτισμένοι από τό συγχρωτισμό τους καί τή συναλλαγή προς τούς
Εύοωπαίους ’).*Ετσι στο δεύτεοο ήιιισυ τού ΙΘ' αιώνα ή Θοάκη πλημιιυοεΐ 
, 7  > / \ * - , , , ,απο γιατρούς επιστήμονες, που επικρατούν και ολιγοστεύουν τους εμπειρι
κούς μέχρι τής έξαφανίσεως των κομπογιανιτών. ’Αδύνατοι στάθηκαν νά 
εξαφανίσουν τις γιάτρισσες καί τις γητεύρες. Αυτές ώς τά σήμερα υπάρχουν 
στή συνείδηση τού λαού, καί σαύτές προστρέχει στις άρρώστειες του.

Περατώνοντας τήν ανακοίνωσή μου δηλώνω πώς δεν εξαντλώ τό θέμα 
μου ικανοποιητικά, γιατί τό θέμα είναι ανεξάντλητο κι’ απέραντο. Χρειάζε
ται κι’ άλλων προσπάθεια γιά νά συμπληρωθή ή δική μου εργασία. Κι εύχο
μαι άλλος επιτηδειότερός μου νά άνεβή τό βήμα τούτο γιά νά μάς άνακοι- 
νώση τά συμπεράσματα των μελετών του καί τής έρεύνης των λαογραφικών 
κειμένων, πού τόσο πλούσια συγκομιδή έχουμε στή διάθεσή μας, όταν μάλι
στα γενικεύσουμε τό θέμα μας, από τή Θράκη σόλο τό Πανελλήνιο. 1 2

ι&)

1) Θρακικά τόμ. ΙΓ'.
2) Οί γιατροί στήν Κρήτη πήγαιναν καβάλλα πάντα καί ουδέποτε πεζοί. 

"Οταν τούς χαλούσαν στά χωριά τούς πήγαιναν μέ τάλογο μέ παχύτερα χαμούρια 
καί σέλα καινούργια. Μπροστά, σέ πολλά μέρη, πήγαινε ό σεΐζης, πού φώναζε : 
"Ερχεται ό γιατρός. Στις Σαράντα ’Εκκλησίες στά 1S90 ό Κερεμιτσόγλους ό γιατρός 
πήγαινε πάντα καβάλλα μέ καμτσίκι στο χέρι καί υποδήματα.
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ΔΗΜΩΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝ ΘΡΑΚΗ,

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Έξετάζων τις τάς δημώδεις ιατρικός γνώσεις τοΰ θραχικοϋ λαόν, αΐ- 
τινες είναι εγκατεσπαρμένοι εις ποικίλας εκ Θράκης συλλογάς λαογραφικοΰ 
υλικού, δημοσιευθείσας εις τά « Θρακ ικά» και εις.το άνά χεϊρας περιοδικόν, 
ανευρίσκει, δτι άλλαι μέν τούτων είναι μεμειγμέναι με μαγικάς πράξεις, δει
σιδαιμονίας, .προλήψεις καί θρησκευτικός αντιλήψεις άρχαιοτάτας, άλλαι δ’ 
εξ αυτών είναι εν πολλοΐς λείψανα παλαιοτάτων ιατρικών εμπειρικών μεθό
δων, μεταδοθεισών κατά παράδοσιν από γενεάς εις γενεάν.

Τώ οντι, από τών ομηρικών χρόνων μέχρι τοΰ νϋν, παρατηρεΐται συ
νέχεια ουδόλως διακοπτομένη καί ως προς τάς αντιλήψεις περί τών αιτίων, 
των προκαλοΰντων τάς νόσους, καί ως προς τούς Ιατρούς, τά θεραπευτικά μέσα 
καί τά άλλα συναφή ζητήματα τής λαϊκής ιατρικής τών Θρακών. Διά τούτο, 
δθεν, ή σπουδή τής δημώδους ιατρικής εν Θράκη ενέχει σημασίαν καί άξιό- 
λογον ενδιαφέρον από τε επιστημονικής καί εθνικής άμα έπόψεως, διότι δι’ 
αυτής θά καταδειχθη καί αύθυς ή συνέχεια τοΰ εθνικού βίου τής μαρτυρι
κής Θράκης, τής οποίας οι κάτοικοι από άρχαιοτάτων χρόνων εως σήμερον 
διετήρησαν άναλλοιώτους τάς ελληνικάς αυτών παραδόσεις. Προς τούτοις θά 
καταφανή ή φυσική ευφυΐα καί τά άλλα ποικίλα πνευματικά καί ψυχικά προ
σόντα τών Θρακών, οΐτινες έν τή αντιμετωπίσει τών διαφόρων νόσων, τών 
προσβαλλουσών ανθρώπους τε καί ζώα, άπεδείχθησαν ου μόνον οξυδερκέστα
τοι παρατηρηταί τής περιβαλλούσης αυτούς πλουσιωτάτης εις ζωικόν καί φυ
τικόν κόσμον φύσεως, αλλά καί βαθύτατα θρησκευτικοί φύσεις, ίκαναί ν’ 
άναμετρώνται προς τάς εκάστοτε δυσκολωτάτας καί δυσμενέστατος τών πε
ριστάσεων, άντλούντες πάντοτε από τήν παρακαταθήκην τής πίστεως αυτών 
άνεξαντλήτους θεραπευτικός δυνάμεις. Δυστυχώς τά κείμενα έξ ών πηγάζει ή 
μελέτη αύτη, καίτοι πλούσια εις πληροφορίας καί ευσυνειδήτως καταγεγραμ- 
μένα, δεν δυνάμεθα νά ΐσχυρισθώμεν, δτι εξαντλούν τον κύκλον τών περί τήν 
δημώδη ιατρικήν έθιζομένων εν Θράκη, διότι ούτε δλα τά θρακικά χωρία 
ήτο" δυνατόν νά τύχουν ενδελεχούς έρεύνης εκ μέρους τών λαογράφων συλ
λογέων, ούτε ΐατροσοφικοί κώδικες, ασφαλώς-υπάρχοντες καί παρ’ ιδιώταις 
ακόμη, έδημοσιεύθησ ιν, ώστε καί τούτους νά συμβουλευθή 6 μελετητής. Λέ- 
γομεν δέ δι' ελλειψιν ιατροσοφικών κωδίκων, διότι πράγματι ούτοι παρέ
χουν συνήθως πολύτιμον υλικόν καί διά τήν ιστορίαν τής ιατρικής καί τής 
φαρμακολογίας, γνωρίζοντες εις ημάς τάς παρατηρήσεις, τάς οποίας έκαμαν 
οί “Ελληνες καί άλλοι λαοί περί τής θεραπευτικής τών ριζών αξίας, τών φύλ
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λων και τών σπόρων διαφόρων βότανών, και αί όποΐαι ελησμονήθησαν, διά 
τής επικρατήσεως τής νεωτέρας χημικής συνθέσεως των φαρμάκων ')·.

Τά περί ών ό λόγος ιατροσόφια 3) κατηρτίσθησαν κατά τούς βυζαν
τινούς χρόνους, περιλαμβάνοντα εις εκλογάς συντόμους τά κύρια έκ των με
γάλων έργων των αρχαίων Ελλήνων ιατρών. Τάς εκλογάς τών Όρειβασίου, 
Άετίου και Παύλου Αΐγινήτου επηκολούθησαν άλλαι συντομώτεραι ως ή 
τού Θεοφάνους Νόννου. Έ πι τή βάσει δέ τών συντόμων τούτων συλλογών 
εγένοντο κατά τούς υστάτους βυζαντινούς χρόνους δημώδη τινά εγχειρίδια, 
συνοπτικά, χάριν τού κοινού τών νοσοκόμων και τών μη επιστημόνων ια
τρών, εις τά όποια γίνεται λόγος, εις απλήν γλώσσαν, διά τά διάφορα νοσή
ματα, την διάγνωσιν καί την θεραπείαν αυτών. Αΐ χειρόγραφοι αύται συλ- 
λογαί, αείποτε συμπληρούμεναι διά νεωτέρων ιατρικών παρατηρήσεων υπό 
τών κατόχων αυτών καί διά προσθηκών δημωδών φαρμάκων, ώς καί ποικί
λων δεισιδαιμονιών καί προλήψεων, άπετέλεσαν νέας παραλλαγάς, αίτινες, 
άντιγραφόμεναι υπό τών μεταγενεστέρων κτητόρων των καί αύθις συμπλη- 1 2

1 ) Κ.  Ά μ ά ν τ ο υ ,  Ίατροσοφικός κώδιξ, Ά θ η ν ά  43 (1931) σ. 149.
2) Συναγωγήν έπιγραφομένην : 'Ια τρ ικά  δ ιάφ ορα  αληθ έστα τα  εις π ά σ α ν  α σ θ έ 

νε ια ν  καί άλλα πολλά περιέχει τό Γετοπον ίκδν  τού εκ Κρήτης μοναχού 'Αγαπίου  
Αάνδου, τό όποιον μέχρι ιών νεωτάτων χρόνων πολύ άνεγινώσκετο (πρώτη έκτύ- 
πωσις έν Βενετία 1 647). Δημώδες δ’ ελληνικόν ίατροσόφιον πρακτικής ιατρικής καί 
δεισιδαίμονος θεραπείας, άντιγραφέν τφ 1384 υπό Ίωάννου  Σ ταφ ίδα  έξέδωκεν έκ 
τού ελληνικού παρισινού κωδικός 2315 ό Ε. L e g r a n d , Bibl. grecque vulg. 2 (1881), 
σ. 1—27. Τούτο άπετέλέσθη επί τή βάσει τών βιβλίων, άτινα πρό τών χρόνων έτι 
τού Γαληνού συνέθετον <γόητες άνθρωποι, έργον έχοντες νά εκπλήττουν τόν όχλον». 
Ν ..Γ . Νολίτου , Παλαιογραφΐκή σταχυολογία, Δαογρ. Σ ύ μ μ ε ικ τ α ,  τ. Γ' έν Άθή- 
ναις, 1931· σ. 163. Πλήν δέ τών παρά Κ ρουμβάχερ  ('Ιστορία τής βυζαντ. ψιλολογ.. 
τ. Β' (1900) σ. 425 καί τ. Γ' (1900) σ·235 κε. (μετάφρ." Σωτηριάδου)) καί Σ π .  Λάμ
π ρ ο υ  (Mixrui σελίδες, 1905, σ. 493) άναψερομένων, σημειώ ενταύθα τό Ί α τ ρ ο α ό -  
φ ι ο ν ,  τ ό  συνταχθέν ύτό τού σκευοφύλακας τής εν Κύπρφ» ίεράς μονής Μαχαιρά Μη-  
τ ρ ο φ ά ν ο υ ς  (1790—1867) έκδοθ. υπό τού ίερομονάχου καί διδασκάλου τής αυτής μο
νής Φιλαρ έ το υ ,  Λευκωσία, 1924 καί τάς μελετάς : Σ π .  Λ ά μ π ρ ο υ ,  Τά μετά Σολω- 
μονικής ίατροσόφιον τής Β ινωνίσς, Νέος Έ λ λ η ν ο μ ν ή μ ω ν ,  τ.  15, Άθήνησι, 1921, 
σ. 30—40. Λ. Cou s i s ,  Contribution a l ’etude de la iuedecine de zenons pendant 
le XVe siecle, basee sur deux manuscripts inedits (άνακοίν. γενομένη εις τό βυ
ζαντ. συνέδρ. τού Βελιγραδιού 1927), B yz a n t in i s c h —N eu e g r i e c h i s c h e  J a h r b i t c h e r ,  
τ. 6 Athen 1928, σ. 77—90. Τοΰ Αΰτοϋ ,  Τό «περί τών εν όδονσι παθών» εργον 
Νεοφύτου τοΰ Προδρομηνού, Έ π ε τ η ρ Ι ς  ‘Ετα ι ρ ε ί α ς  Β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν ,  τ. 7ος, Ά· 
θήνπι, 1930, σ. 318—357. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ ,  Ίατροσοφικός Κώδις, ' Α θ η ν ά  43 (1931)« 
σ. 148—170. Γ. Α. Μ έγα — Γ. Κ  Σ πυρ ι δ ά ν , η ,  Βιβλιογραφία τής ‘Ελληνικής Λαογρα
φίας τών έτών 1939 — 1947, Έ π ετ η ρ Ι ς  τ ο ΰ  Λαογρ.  'Αρχε ί ο υ  τ ής  'Α κα δη μ ί α ς  ‘Α θ η 
νών ,  τόμ. Ε', Ά θή να ι-1951, σ. 1 9 0 —1 9 - 1 ,  ένθα ή περί δημώδους ιατρικής νεωτέρα 
βιβλιογραφία. Βλ.καί τά χ)φα ιατροσόφια τής Έθν. Βιβλιοθήκης Ελλάδος.’/. Σ α κ '  
κ ε λ ίω νο ς ,  Κατάλ. τών χ)ψων τής Έθν. Βιβλ. τής 'Ελλάδος. Έν Άθήναις, 1892’ 
σ. 265—270, ά ρ .  1477—1509.
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ρούμεναι διά νέων μαγικών λέξεων,' καβαλλιστικών σημείων καί έξορκισμών, 
άπετέλεσαν χάς δημώδεις χειρογράφους ιατρικός σύλλογός, γνωστός υπό τό 
ώς άνω όνομα Ιατροσόφ ια ,  τοΰτο δ’ ιδία συνέβη μειό την πτώσιν τής Κων
σταντινουπόλεως, οπότε δι’ ελλειψιν Ιατρών καί Ιατρικών συγγραμμάτων έξη- 
κολούθησαν ταΰτα όντα εν χρήσει ώς εγχειρίδια οικιακής Ιατρικής καί εγ
κόλπια εμπειρικών ιατρών καί μοναχών, κυρίως δ" ώς πηγή, έξ ής ήντλουν 
την ιατρικήν των σοφίαν οι λυμαινόμενοι την Ελλάδα κατά τούς χρόνους 
τής δουλείας άγύρται ')·

Τοιούτων ΐ,ατροσοφικών εκ Θράκης κωδίκων στερούμεθα βεβαίως, 
αλλ,ά τό κενόν δΰναται‘να πλήρωσή εν μέρει ή πλούσια συλλογή τής κ. ’Ελ
π ι ν ίκης  Σ ταμονλη  - Σ α ρα ν τ ή , «Π ώ ς  γ ιά τρευαν  ατή Θράκη, Γιατρικά,  
γητειες κα ί  Χάρες», δημοσιευθεΐσα εις τον 8υν καί 9ον τόμον τών «Θρα- 
κιχών»  τώ 1937 καί 1938.

Έ πί τη βάσει κυρίως τής συλλογής ταυτης ώς καί τών λαοχραφικών 
συλλογών καί μελετών, τών άναφερομένων εις τάς υποσημειώσεις τής ανά 
χεΤρας μελέτης, θά διαπραγματευθώ τά περί δημώδους ιατρικής εν Θράκη, 
ποιούμενος την αρχήν μια: προσπάθειας, την οποίαν καί άλλοι θά ήδΰναντο 
νά συνεχίσουν.

Καί δή έν τή πραγματεία ταύτη θά ασχοληθώ περί τα εξής τρία ζη- 
τήιιατα : α )  την ονομασίαν τών νόσων κατά τούς Θράκας, (παραλείπω τάς 
ονομασίας τών νόσων τών κτηνών, διότι θά τάς περιλάβω εις τό κεφάλαιον 
τής δημώδους κτηνιατρικής), β') περί ιατρών καί Ιατραινών καί γ') τά αίτια, 
εις τά όποια αποδίδονται αΐ νόσοι καί τρόποι άντιμετωπίσεως αύ:ών.

Δ' ΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ1 ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ

Αΐ έν Θράκη δνομασίαι τών νόσων καθορίζονται κυρίως έκ των έξης 
παραγόντων : *) α )  από τό κυριαρχικόν και προε’Εάοχον σύμπτωμα τής νόσου, 
είτε άπ* ευθείας είτε κατά παρομοίωσιν. Ούτω έχομεν: αιμορραγία δοντιού 1 2 3 4), 
αιμορραγία λεχούσας, *) αιμορραγία μύτης, 5 6) άνακάτωμα (=τάσις προς εμε
τόν) 8), βήχας χρονικός, βήχας μωρού που βράζει τό στηθάκι του Τ), δάγκαση

1 ) Ά ρ ι σ τ ,  Π. Κούζη ,  Τατροσόψιον, Μεγάλη ‘Ελλην, Έ γχυκ λ ο πα ι δ .  τ . 12, 
ΆΘήναι [1930] σ. S28.

2) Είς τήν κατάταξιν ταύτην ακολουθώ τό-σύστημα τοΰ καθηγητοΰ-κ. Τ. 
Μ έ γ α , Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχος Β', άνάτυπον έκ τής ’Ε π ε τ η ρ ί δ ο ς  
τ ο ν  Λ α ο γ ρ α φ ι κ ο ϋ  Ά ρ χ ε ί ο ν  τ ή ς  ’Α κ α δ η μ ί α ς  Ά & η ν ώ ν  (1941 —1942), έν Άθήναις 
1951, σ. S7-S8.

3) ’Ε λ π ι ν ί κ η ς  Σ τ α μ ο ν λ η  — Σ α ρ α ν τ ή , Πώς γιάτρευαν στή Θράκη, Θ ρ α κ ι κ ά ,  
τ. 8ος, Άθήναι, 1937, σ· 356.

4) Έ νθ . άν. σ. 356.
5) Έ νθ. άν. σ. 355.
6 ) '-Ενθ.-άν. σ. 358· 7) Έ νθ . άν. σ· 366·
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(=όσφυαλγία) '), εμετός 1 2 3 4 * 6), ζάλη ·’), θερμασιά (=ελονοσία *), θέρμη *), ίδρω- 
τήρια β), κιτρινάδ’ (=ΐκτερος) 7 8), κοχκινούδι καί Μέρη (=ίλαρά) a), κομμάρα 
(—αδυναμία) 9 10 11 12 13 14), μαυροτήγανο (=μαΰρη φλύκταινα) ι0), παροξυσμός (=θέρ· 
μη)11), πρήξιμο (=οϊδημ«) ι3), πρήσματα όπου έβγαίνουν εις τον λαιμόν καί 
πιάσιμο τοΰ λαιμού/*), σχυλόβηχας (=κοκκύτης) στούμπωμα (δύσπνοια) 1S 16 17 18), 
φόβος 1β), φουσκάρμενο Ι7), χτικιό (=φθίσις) '*), κ. ά.

β') από την θέσιν όπου εδράζεται ή νόσος. Ούτω λέγουν : πόνος αυ
τιού 19 20 21 22), πόνος αχαμνών 30), σταματά τό γάλα (=μαστ!τις) 31), τά γούλα πο
νούν (=ούλιτις)23), πόνος τής γλώσσας 35), σταματά τό γούρος (=ούρος)34), 
δοντόπονος “ ), καρδιόπονος (=στομαχόπονος) ™), κεφαλόπονος 37), λα ι μια ή 
λαιμά 38), ματόπονος 39), μέση (=ισχυαλγία) *°), παραμαγούλα (=παρωτΐ-

1) νΕνθ. άν. σ. 374.
2) Έ νθ. άν. σ. 377.
3) Σ τ ί λ η ω ν ο ς  Κ υ ρ ι α χ ί δ ο υ , Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι εκ 

Γκιουμουλτζίνας τής Θράκη;, Λ αογραφ ία ,  Β' (1910) σ. 410,422.
4) Κ , Κ ο ν ρ τ ί δ ο υ , Δημώδεις δοξασίαι Άδριανουπόλεως, Ά ο χ ε ΐ ο ν  Θ ρ α χ ιχ ο ΰ  

λ α ο γ ρ α φ ιχ ο ϋ  xai γ λ ω ο ο ιχ ο ΰ  ϋ·ησαυροϋ , τ. Ιος, Έν Ά θήναις 1934—35, σ. 20—21.
δ) ’ Ε λ η ι ν ί χ η ς  Σ τ α μ ο ύ λ η — Σ αρα ν τ ή ,  ε. ά. σελ. 381.
6) Αυτόθι σ· 383.
7) Δημ. Π ε τ ρ ο η ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπού ’Avar. Θράκης, Ά ο χ ε ΐ ο ν  Θρα· 

χ ΐΗ ον  λ α ο γρ .μ χ α ι  γ λ ω ο ο . Θηο. χ. 5ος, έν Άθήναις 1938—39 σ. 165.
8) ’ Ε λ η ιν .  Σ τ α μ ο ύ λ η —Σ α ρα ν τ ή ,  Πώς γιάτρευαν στη Θράκη, Θ ρα χ ιχ ά ,  τ. 

9ος, Άθήναι 1938, σ. 202.
9) Αυτόθι σ. 203.

10) Αυτόθι σ. 216.
11) Κ. Π α η α ΐω α ν ν ί δ ο υ , Σύμμεικτα λαογραφικά, Θ ρ α χ ιχ ά ,  τόμ. 2ος, Άθηναι 

1929, σ. 179.
12) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ύ λ ο υ , Λαογραψικά Σκοπού ’Avut. Θράκης, έ. ά. σ. 165.
13) Έ λ η ι ν . Σ τ α μ ο ύ λ η  — Σ αρα ν τή ,  έ. ά. σ. 209 — 210.
14) Σ τ ί λ η .  Κ υ ρ ι α χ ί δ ο υ , ε. ά. σ. 410. 421.
15) Έ λ η ι ν .  Σ τ α μ ο ύ λ η — Σ αραν τή ,  ε. ά. σ. 259.
16) Κ . Κ ο ν ρ τ ί δ ο ν , ε· ά. σ. σ· 20.
17) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ύ λ ο υ ,  Λαογραφικά Κωστί Άνατ. Θράκης, Ά ρ χ ε ϊ ο ν  Θ ρ α χ ιχ ο ΰ  

Χαογρ. xai γ λω οο .  19-ηα. τ. 6ος, έν Άύήναις 1939—40, σ. 243.
18) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ύ λ η —Σ α ρ α ν τ ή ,  ε. ά. σ. 267.
19) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ύ λ η  — Σ α ρ α ν τ ή ,  ε. ά. τ. 8ος (1937) σ. 381—2.
20) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ύ λ ο υ , Λαογρ. Κωστί κ. λ. έ. ά. σ. 242.
21) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ύ λ η  — Σ α ρ α ν τ ή ,  έ· ά. σ. 371.
22) Έ νθ. άν. σ. 372. 23) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ύ λ ο υ . ε. ά. σ. 241.
24) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ύ λ η  — Σ α ρ α ν τ ή , έ. ά· σ · 372—3.
25) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ύ λ ο υ , ε. ά. σ. 241.
26) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ύ λ η —Σ α ρα ν τ ή ,  ε. ά. τ. 9ος, σ. 195.
27) Αυτόθι σ. 200.
28) Αυτόθι σ. 208—9, 29) Δ. Π ετ ρ ο η ο ύ λ ο υ ,  έ· ά. σ. 24.
30) Δ, Π ε τ ρ ο η ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπού Ά ν . Θρ. έ. ά. σ. 165. -
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τις) *), σταφυλές 1 2 3 4), στηθόπονος 3), σφάγιό τοϋ πλευροϋ *),. φτόπονος 5 6) χτυ
ποκάρδια (=ταχυκαρδία)Π) κ.τ.λ.

γ) από την αιτίαν (πραγματικήν ή υποθετικήν και δεισιδαίμονα) εις 
τήν οποίαν αποδίδεται ή νόσος : ανεμοπύρωμα (=έρυσίπελας) 7), βασκανία, 
βάσκαμα, βάσκα και μάτιαγμα 8 9), βελόνι δταν εμβη °), δάγκαμα σκυλιοϋ 10 * 12), 
δάγκωμα λυσσασμένου σκυλιοϋ “), κάψιμο 13 14 15 16 17 18), κόψιμο ι3), κρύωμα '*) μάτ’ ls), 
ξεπάγιασμα ,δ), πάρσιμο (εξ ου ό «παρμένος») ι;), πιάσιμο τοΰ ήλιου (=ήλία- 
σις 's)r σάρα (=σεληνιασμός, επιληψία) 19 20 21 * * * * * *), σκιάξιμο (=φόβος) °°), σκοϋλη- 
κ ε ,3Ι), σκυλοδάκγωμα ” ), σπάσιμο (=κήλη)33), τριχοφάς 31), τσαλαπάτημα ” ), 
φεγάριασμα 2β), κ.τ.λ.

δ') από τήν τάσιν ευφημισμού ή κολακευτικού κατονομασμοϋ' π. χ. 
βλογημένη (=ή ευλογία) 37), οί γλύκες (=λειχήνες) 38), καλαγκάθι 39).

και ε') από τήν άρχαίαν ή σύγχρονον επιστημονικήν ονοματολογίαν» 
(ελληνικήν ή ξένην όρθώς ή έσφαλμένως έκπεφρασμένην). Οΰτω λέγουν :

1) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ν λ η — Σ α ρ α ν τ ή , αυτόθι σ. 245.
2) Δ. ί ί ε τ ρ ο π ο ν λ ο υ ,  Λαογρ. Κωστϊ κ.λ. έ. ά. σ· 242.
3) Δ. Π ε τ ο ο π ο ν λ ο υ , έ. ά. σ. 242.
4) Έ λ η .  Σ τ α μ . — Σ α ρ α ν τ ή ,  ε. ά. σ. 251.
5) Δ. Π ετ ο οπ ο ν λ ο υ ,  Λαογρ. Κωστι κλ. έ. ά. σ. 241.
6) Έ λη .  Σ ταμονλη  Σ αραν τή ,  ε. ά. σ. 195.
7) Έ λ η ι ν .  Σ τ α μ ο ν λ η —Σ α ρα ν τ ή ,  ε. ά. τ. 8ος, σ.358—360 και Έ λ λ η ς  Κ α λ ό 

κ α ρ δ ο υ ,  Λαογραφικά Σκοπού Άνατ. Θράκης, Ά ρ χ .  Θ ρακ .  λαογρ . κ α ι  γλωσο .  &ηα. 
τ. 13ος, έν Άθήναις 1946—47, σ. 174.

8) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ν λ η —Σ αρα ν τή ,  ε. ά. τ. 9ος σ. 235—243.
9) Έ λα .  Σ τ α μ ο ν λ η  — Σ α ρ α ν τ ή ,  I. ά. τ. 8ος, σ. 365.

10) Έλττ. Σ τ α μ ο ν λ η —Σ α ρ α ν τ ή ,  Αυτόθι σ. 373 — 4.
λ\) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ν λ ο υ ,  Λαογρ. Κωστί κλ. ε. ά. σ. 213.
12) [Ελίτ. Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  έ. ά. τ. 9ος, σ. 199.
13) Αυτόθι σ. 205.
14) Αυτόθι σ. 205 — 6.
15) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ν λ ο υ , Λαογρ. Σκοπού κλ. ε. ά. σ. 166.
16) Έ λ η .  Σ τα μ .  Σ α ρ α ν τ ή , αυτόθι σ. 219.
17) Έ λ η .  Σ ταμ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  αυτόθι σ. 219—20
18) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  ε. ά. τ. 8ος σ. 381.
19) Έ λ η .  Σ τ .  Σ α ρ α ν τ ή , έ ά. τ. 9 ις σ· 235, 276.
20) Β. Ν. Ν τε λ η γ ιά ν ν η , Λαογρ. Δογάνκιοϊ—Μαλγάρων, Ά ρχ .  Θρακ. λ α ο γ ρ α φ ,  

κ α ι  γλωσσ .  &ηο. τ. 4ος, έν Άθήναις 1937 — 38 σ. 57.
21) Έ λ η .  Σ ταμ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  αΰιόθι α. 25).—22) Δ. Π ε τ ο ο π ο ν λ ο υ ,  Λαογραψ.

Σκοπού κ.λ. έ. ά. σ. 165.—23) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  αυτόθι, σ· 255. — 24) Αυτόθι
σ. 211.—25) Κ .  Κ ο υ ρ τ ί δ ο υ , έ· ά. σ. 21.

26) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  αυτόθι σ. 233, 234.
27) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  ε.ά. τ. 8ος, σ. 367.—28) Πολ. Π α η α χ ρ ι ο τ ο δ ο ν λ ο ν ,

Δεισιδαιμον. Σαράντα Εκκλησιών, Θ ρ α κ ικ ά ,  τ. Ιος, Άθήναι 1928, σ. 451. — 29)
Έ λ η .  Σ τα μ .  Σ αρα ν τή ,  έ. ά. σ. 383·

Δημώδης ιατρική έν Θράκη
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άκρουμ’ «οτάν το π α ι δ ί  πάμντ] ποάα ινα  κ εχ ’ πόνο,  δε τδ λούζνε καί 
το δ ίνε  θ ερ ια κή  κα ί  περνάε ι»  (Ξάστρο)1), άμυγδαλίτ’ J), αποβολή ( =  πρόω- 
ρος τοκετός) 3), άμπέλ’ (=σταφυλοκοκκίασις) 4), αμπελομάννα ή τυφλοβοΰ- 
ζουνα (ψευδοδοθιήνες) 3), άφτρες (=φλΰκταιναι τοϋ στόματος) 8), άχελώνια. 
χελοόνια και βχαλτά (=χηιράδε;) 7), βοΰζνο **), βυζοΰνια9), γαοδαβίτσες (—με- 
λικηρίδες) εν Καστανιές ι0) άουλοι και κότσια εν Σηλυβρίά (=ειδυς άκροχορ' 
δόνων), γιαλαμάς (=άσθένεια καθ’ ήν λευκαίνονται τά άκρα των χειλέων) u), 
δάγκαση (=όσφυαλγίυ) 12), δυσεντερία ι3), δυσκοιλιόιητα ' 4), έκζεμα IS), εΰκοι* 
λιόιητα ιβ), ζονρα(=ή θέρμη) ,7). ζωχάδες (=αΐμορροΐδες) lf>), θανατικό (=πα' 
νοΰκλα) ι9), Ιλαντζίκι (=φΐδάκι) 2°), ϊλερη και κοκκινοϋδι (=ΐλαρά) 31), καλό
γερος (=δοθιήν) 5ϊ), κασίδα (=άχώρ)23), καταμήνια (=έμμήνα) (λέγονται και 
συνήθεια, ρούχα και τάξες) 2i), κατεβασιά (—κατάρρους) 2i), κιοπέκ—μεμεσι 
4=ογκος τής μασχάλης) 2β), κοκκυτης :7), κόλπος (=ήμιπληγία) 2S), κορδέλλα 
(=ταινί«) 29), κότσες (=τυλώματα) 30), κότσια (=τΰλοι των χειρών) 31), κουλι- 
κάς 32), κοΰρόες (=όταν μυρίζη τό στόμα τοΰ παιδιού πού θηλάζει, οπότε 
αδυνατίζει και δεν έχει όρεξη) 31), κρουπα (=σκορβοϋτον) 31), λεύκωμα 33), λο- * 29 * * 32 33 * 35

1) Αυτόθι σ. 357.—2) Αυτόθι σ. 358.
3) Αυτόθι σ. 360. — -4) Αυτόθι σ. 357.
δ) Αυτόθι σ. 357—358. — 6) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  έ. ά. σ. 363.
7) Αυτόθι σ. 363—5.—8) J . Π ετ ρ ο π ο ύ λ ο ν ,  Ααογρ. Σκοπού κ λ. έ. ά. σ. 165. 

9) ’Έ λπ . Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  Λ. ά. σ. 370.
10) Αυτόθι σ. 371.
11) Κ. Κ ονρχ ίδ ο ν ,  ε. ά, σ. 22.
12) ’ Ε λπ .  Σ τ α μ .  Σ αρα ν τή ,  ε. ά. σ. 374.—13) Αυτόθι σ, 375.—14) Αυτόθι σ- 

.375.—15) Αυτόθι σ. 377—8.
16) Αυτόθι σ. 378—330. —17) Κ .  Ι Ι α π α ϊω ά ν ν ίδ ο ν ,Σ ν μ μ ε ιχ χ ο .  λαογραφίκά, Θρα· 

χ ι χ ά ,  τ. 2oc. Άθήναι 1929 σ. 179. —18) Έ λ π .  Σ τ α μ .  Σ αρ α ν τή ,  Αυτόθι Ο- 380—1.
19) 'Έλπ. Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  έ. ά. τ. 9ος, σ. 215. 20) Έ λ π .  Σ τα μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  ε. 

ά. τ. 8ος, σ. 383 καί Β . Ν. Ν τεληγ ιά ννη ,  Σύμμεικτα λαογραφίκά, Θ ρ α χ ιχ ά  τ. Ιος, 
Άθήναι 1933, σ. 222.—21) Βλ. καί κοκκινούδι.

22) Δ. ΙΣ ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ααογρ. Σκοπού κλπ. έ. ά. σ. 165. —23) 'Έλπ. Σ τ α μ .  
Σ α ρ α ν τ ή ,  ε.-ά. τ. 9ος, σ. 196.

24) Αυτόθι, σ. 197—198.—25) Αυτόθι, α-. 198.
26) Δ. ΣΓετροπούλον,  έ. ά. σ. 166. 27) 'Έ λπ . Σ ταμ -  Σ α ρ α ν τ ή , έ. ά. σ. 203. 2δ) 

Αυτόθι,, σ. 203. ,
29) Αυτόθι, σ, 204. 30) Σ τ .  Κ υ ρ ι α χ ί δ ο ν ,  ε. ά. σ· 410, 421. 31) Π ολνδ . Πα·

π α χ ρ ι ο τ ο δ ο ν λ ο ν , Δεισιδαιμονίαι Σαράντα Εκκλησιών, Θ ραχτχά ,  τ. Ιος,Άθήναι 1928,
σ. 450—1.

32) ’Έ λπ. Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή , έ. ά. σ. 204.
33) Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο ν , Ααογρ. Σκοπού κλ. έ. ά. σ. 164. 34) Τοΰ αυτού, Ααογρ.

Μαΐστρου Άναχ. Θράκης, Ά ρ χ ε ϊ ο ν  Θ ρ α χ ικ ο ν  λα ο γρ .  χ α ί  γλιχ>σσ. -d-ηα.  τ. 9ος, έν 
Άθήναις 1942—43, σ. 188.

35) Έ λ π .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  ε. ά. σ. 210-
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γυρίστρα 1),'(=διαπΰησις ονυχος) και λούργιά 1 2 3), λόξιγκας (=λύγξ) 3), λυσαν- 
τεοία (=δυσεντερία) 4 * *), λύσσα s), μαυροτήγανο (=μαύρη φλύκταινα) 8), μη* 
νιγγίτης7), μουσαφίρης (=ματόπονος μέ εξανθήματα)8), μώοα (=έφιάλτης 3 * * *), 
νταλάκι εν ‘Ηράκλειά είναι ή κακοήθης, φλύκταινα ι0), εν Σκοπώ είναι ό αν- 
θοαξ νταλωσιά (=ζαλάδα) Ι2), δρνιθόκωλος (=λειχήνα καίλειχιά) 13), παι· 
διάκο (=βρεφικοί πόνοι) Μ), πανάδες 13), πανούκλα 1β), πούντα ^ π ερ ιπ νευ 
μονία) Ι7), ρευματικά ,β). σκίρο; (=καρκΐνος) ,9), σπάσιμο ’°), τατάρ-κουρντού 
(=·κωλικός των εντέρων) 31), τρίχωμα του βυζιού (=έπίσχεσις του γάλα
κτος) 3Ϊ), φονικό (=μεγάλο βύζουνο, δοθιήν)33), φούστουλας (=συρίγγΐον)” ), 
φώκια (=ερυσίπελ«ς, επειδή γιατρεύεται μετά ζεστά και τό' κάπνισμα από 
πετσί φώκιας) Ι5), χιαρτζίκι (=βουβών) 5β), χολέρα 37), χολόργο (=δταν τρο- 
μάζη κάνεις) 29), χρυσή ή σαρλίκι (ίκτερος) 39), ψάλλιδα (=μόλις ξεφούρνιζες 
τό ψωμί έπαιρνες τήν ψυχα ζεστή - ζεστή, ερριχνες λίγο λάδι κι εβαζες τις 
άκρες τά μαλλιά πού ’χάνε τις ψάλλιδες μέσα καί περνούσαν) 3°) καί ψώρα31).

Ή  απλή ώς άνω άπαρίθμησις των ονομασιών των διαφόρων εν Θρά
κη ασθενειών (παραλείπω, ώ: εΐπον, τάς ονομασίας τών ασθενειών τών ζώων) 
καταδεικνύει,δτι τά έκ ξένων γλωσσών δάνεια είναι ολίγα,ώ: π.χ.τά εκ τής τουρ
κικής γλώσσης, γιαλαμάς, ίλαντζίκι, κοπέκ- μεμεσί, τατάρ - κουρντού, χιαρτζίκι 
καί σαρλίκι. "Ότι επίσης ικαναί εκ τών ονομασιών τούτων είναι άρχαΐαι καί 
βυζαντιναί, διατηρηθεΐσαι διά τών αΙώνων. "Αξιόν δέ σημειώσεως είναι δτι 
παντελώς ελλείπουν βουλγαρικά ονόματα, όπως άλλωστε ήτο καί τό φυσικόν,

1) Αυτόθι, σ. 210.
2) Δ. Σ ί ε τ ρ ο η ο ν λ ο υ , Λαογρ. Σκοπού κ.λ. ε. ά. σ. 166.
3) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ η , ε. ά. σ. 210.
4) Δ. Π ε τ ρ ο η ο ΰ λ ο ν , Λαογρ. Σκοποϋ Άν. Θρ. ε. ά. σ. 165.· 5) Αυτόθι, σ. 

166. 6) Έ λ η .  Σ τα μ .  Σ α ρ α ν τ η ,  ε. ά .  σ . 216.
7) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ η ,  ε. ά. σ. 216 8) Αυτόθι, σ. 213. 9) Αυτόθι, σ. 221.

10) Αυτόθι σ. 218.
11) Έ λ λ η ς  Κ α λ ό κ α ρ δ ο υ ,  Λαογρ. Σκοποί?, Ά ρ χ .  Θρ. Θησ. τ. 13 (1946—47) 

σ. 173. 12) ά .  Κ ε τ ρ ο η ο ν λ ο ν . Λαογρ. Κωστΐ ε. ά. σ. 242. 13) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ η ,  
ε. ά’. σ. 244. _ ' .

14) Κ .  Ν. Χ α τ ζ ο η ο ν λ ο υ , Σύμμεικτα Λαογρ. Σαράντα Εκκλησιών, Θ ρ α κ ιχ ά ,  
τ. 2ος (L929) σ. 440. 15) Έ λ η .  Σ ι ά μ .  Σ αρα ν τη ,  ε. ά. σ. 244. 16) Αυτόθι, σ. 245.

17) Αυτόθι, σ. 253. 18) Αύτόθς σ. 254. 19) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ η ,  ε. ά. τ· 
8ος, σ 369. 20) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ η ,  I. ά. τ. 9ος, σ. 255.

21) Β . Ν. Ν τ ε λ η γ ιά ν ν η , ε. ά. σ. 222.
22) Έ λ η .  Σ τα μ .  Σ αραν τη ,  ε. ά. χ. 8ος,.σ. 367—9, 23) Δ. Σ ί ε τ ρ ο η ο ν λ ο υ , Λαογρ. 

Κωστί, ε. ά. σ. 242. 24) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ αρα ν τη ,  ε. ά. τ. 9ος, σ. 266.
25) Πολ. Hα π α χ ρ ι ο τ ο δ ό ύ λ ο υ , ε. ά. σ. 450. 26) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ η ,  ε. ά. 

σ- 268. 27) Αυτόθι, σ. 268.
28) "Ελλης Κ α λ ό κ α ρ δ ο υ ,  ε. ά, σ. 174. 29) Έ λ η .  Σ τ α μ .  Σ α ρ α ν τ η ,  ε. ά. σ. 267· 

30) Αυτόθι, σ·.268^31) Αυτόθι, σ. 269.
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διότι οΐ Βούλγαροι δεν; έδωκαν, άλλ’ έλαβον παρά των Ελλήνων και Ιδία 
των Θρακών, συν τοϊς άλλοις, και ικανά ονόματα ασθενειών ‘).

V  ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΙΛΤΡΑΙΝΑΙ ΕΝ ΘΡΑΚΗ

Οΐ ιατροί και Ιάτραιναι εν Θράκη κατά τό παρελθόν ήσαν πρακτι' 
κοί, ερχόμενοι από τήν "Ήπειρον και φοροϋντες «ταονμπέδες», ολίγον δια* 
φόρους από τά ράσα των ιερέων, άσπρον λαιμοδέτην και φέσι είς τήν κεφα
λήν με μεγάλην μαυρειδερήν φούνταν. Περί ερχόμενοι οΰτοι τάς πόλεις καί 
τά χωρία τής Θράκης, εφώναζον, ώς άλλοι πλανόδιοι μικρέμποροι και επαγ- 
γελματίαι βιοτέχναι, «καλός γ ια τρός», διαφημίζοντες 6έ τά προϊόντα τής τέχ
νης των προσέθετον τήν τρράσιν «καλά  γ ια τρ ικά» ,  ή «γ ια τρ ικά  καλά».  
Οΰτω δέ πράττοντες ot καλογ ιατρο ί ,  αττααογιατροϊ  ή κομηογ ια νν ΐτ ε ς  με· 
τήρχοντο τό επικερδές επάγγελμά των, κερδίζοντες αρκετά και απολαμβάνον- 
τες περισσής υπό του λαοΰ έκτιμήσεως.

Μεταξύ τιϋν πρακτικών τούτων Άσκληπιαδών πρα)τεΰουσαν θέσιν κα- 
τελάμβανον οί μπερμπέρηδες ,  οΐτινες «έπαιρναν αίμα, έδεναν τό μπράτσο 
μ" ένα μαντήλι, ή μέ μιά κόκκινη κορδέλλα και στήν κλείδωση μέ τό νυστέρι 
έκοφταν τή φλέβα κι έτρεχε τό κακό αιμα, έβγαζαν τό πονεμένο δόντι μέ 
τό χέρι, για μέ τήν τανάλια» 1 2 3), τινές δέ τούτων εγνώυιζον νά ιατρεύουν και 
τάς πληγάς. Εις τούς επιστήμονας ιατρούς δέν επήγαινε τότε ό κόσμος «δεν 
τούς ήξερε κι έζηγαν πιο πολύ, ύστερα πού πήγαιναν, άδυνάτσε ο κόσμος» 3).

Έκ τών ώς άνω πρακτικών ιατρών τής Θράκης ελάχιστων τά ονόματα 
διεσώθησαν μέχρις ημών ώς π. χ. του 'Αποατόλ '  από τήν Αισ ιν ίτ σαν ,  δσ- 
τις εξασκήσας τό ιατρικόν επάγγελμα απέκτησε καλόν ό'νομα και ένυμφεύθη 
τήν κόρην τοΰ Κότα Τσορμπατζή 4) καί τού Γιώργη  3Αρβαν ί τ η , oarις διέ- 
μενεν εις Κουροΰάερε και κατερχόμενος εις Σκοπόν «έγιάτρευε. τό νταλάκ (=  
άνθρακα» 5).

’Αλλά πλήν τών άνδρών και at γυναίκες διεκρίθησαν ώς «γιάτρισσες, 
πού θεράπευαν τίς αρρώστιες μέ βότανα καί γητειές. Τά βουνά είχανε πολλά 
χόρτα, φάρμακα δλα, τά μάζευαν κι έλεγαν : ας βρίσκουνται κι άς μή χρειά. 
ζουνται και στον Καδή νά χρειασθοΰν. ’Άλλη γυναίκα ήξερε νά γιατρεΰη τίς 
πληγές, άλλη τή σπλήνα, άλλη τά ξωτικά, ή μιά μέ τήν'άλλη τά μάθαιναν κ 
ή μαμμή ήξερε καί γιάνισκε (=  yιάτρευε) πολλές αρρώστιες."Ό,τι γήτευαν, πί
στευαν καί γιάνισκαν, δέν πήγαιναν στο.γιατρό, σάνε τώρα. Ή  γυναίκα πού 
γήτευε, πάντοτε πρώτα έκαμνε τό σταυρό κ’ έλεγε :

1) Πρβλ. τό «Βούλγαρο - γαλλικόν Λεξικόν» τοϋ Γ. Τ Ι ε τ οώ φ ,  Paris, άνευ 
χρον. έ κ δ., σποράδην.

2) "Ε λπιν ίκης Σ ταμ ον λη -Σ α ρα ν τή ,  έ. ά. τ. 8ος, σ. 351.
3) ΈνΟ·’ άν. σ. 353.
4) Αυτόθι, σ. 351 -
5) Έ λ λ η ς  Κ α λ ο κ ά ς δ ο ν , έ . ά. σ. 173.
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’Έλα Χριστέ και Παναγιά, | Χριστός κα'ι τ’ άγιο Πνέμα.
"Υστερα έλεγε τή γητειά με τό νοΰ και πότε πότε κουνοϋσε τά χείλια» ’)· 
-Αξιόν σημειώσεως είναι ακόμη ότι «ή γυναίκα που γήτευε, τη γητειά την 
έλεγε τρεις φορές. Τρεις φορές σταύρωνε τον άρρωστο, τρεις φορές τον έπλυνε 
ανάτρεχα, τρεις φορές τον φυσούσε γιά νά φόγ’ τό κακό καί τρεις φορές 
έφτυνε γιά νά τό διώξ’. Τρεις φορές έκαμνε τή γητειά καί σέ μερικές αρρώ
στιες τρεις μέρες μέ τή σειρά από. τρεις φορές. Γιά νά κάμη τή γητειά 
προτίμαε: Πέμπτ" ή Σαββάτο' αν τήν έκαμνε τρεις μέρες μέ τήν αράδα τότε 
τήν έκαμνε Πέμπτ’, Παρασκευγή καί Σαββάτο... ‘Η γιατραΐσσα ξόρκιζε νά 
φόγ' τό κακό άπ1 2 3 4 τον άρρωστο... 'Η γιάτραινα πού έκαμνε τή γητειά δέν 
πληρώνουνταν, τήν έκαμνε γιά τήν ψυχή της,, όποιος ήθελε τήν έδινε δεκάρ’ 
(=10 παράδε;) γιά είκοσάρ3 (=20 παράδες) γιά ν3 άνάψ’ ένα κεράκι στήν 
εκκλησία. Τή γητειά δέν έλεγε σ3 άλληνα, γιατί τότε δέν έπιανε. Τον καιρό 
πού έννοιωθε πώς θά πέθαινε, ή γέρασε πολύ καί δέ μπορούσε νά γητεύη 
τήν μάθαινε στήν κόρη της ή σ’ όποιαν ήθελε. ”Λν τήν έλεγε χωρίς νά γη
τευτή παρά μονέ γιά νά τήν μάθη στήν άλληνα, τότε τής γιάτραινας ή γη- 
~τειά όταν γήτευε δέ θά ’πιάνε, κι έπιανε αύτηνής πού τήν έμαθε. Στις Κα
στανιές ή κερά Ρηγίταα,  πού ήξερε πολλές γητειές έλεγε : ’ Ελάτε, ελάτε, γώ 
θά γητεΰω, θά τό λέγω δυνατά καί σείς νά τό μαθαίνετε, νά πιάσ’ ή δική 
σας, νά πιάν’ κ3 ή δική μου γητειά. "Οταν ή γιατραΐσσα γήτευε κι έλεγε δυ
νατά τή γητειά, τότε τή γητειά μάθαινε κ’ ή άλλη πού άκουε κι έπιανε καί 
τών δυο ή γητειά, όταν θά τήν έκαμναν 3)».

Έκτος όμως τών γυναικών πολλάκις καί οί Ιερείς εκαλούντο εις τούς 
ασθενείς διά.νά αναγνώσουν έξορκισμούς. «Μερικές φορές φώναγαν τον παπά 
καί τις διάβαζε τό βράδυ καί τότε ώς τό πρωί δέν άνοιγε τού σπιτιού ή 
πόρτα s)».

Οΰτω, καθώς βλέπομεν, καί οι ιερείς έτέλουν χρέη ιατρού, μάντεως ή 
γόητος, καίτοι παραδόξως άντετίθεντο κατά τών γυναικών εκείνων, αι όποΐαι 
«εκαμν,αν γητειές καί τό ξομολογιοΰντανε», διότι «ό παπάς τις έρριχνε κα
νόνα, δέν.τις μεταλάβαινε καί τις έδινε αντί αγία κοινωνία ένα χουλιαράκι 
μεγάλο αγιασμό. Τίς έβαζε ένα χρόνο νά μή κοινωνήσ3 νε, νά νηστεΰσ3 νε ένα 
δυο μήνες, νά κάν’ νε κάθε πρωί καί κάθε βράδυ από σαράντα ώς’ εκατό με
τάνοιες,’ νά βαπτίσ’ νε ενα, δυο παιδιά γιά νά :σχωρεθούνε *)». "

’Αλλά παρά τάς κατά τών ίατραινών απαγορεύσεις τής Εκκλησίας, 
ουδέποτε ελειψαν αύται από τον λαόν, άποτελούσαι τα απαραίτητα στελέχη 
τής δημώδους κατά παράδοσιν ιατρικής καί τά αναγκαία πρόσωπα, τά έναν*

1) Ε λ π ι ν ί κ η ς  Σ τ α ι ι ο ύ λ η -Σ α ρ α ν τ η ,  I. ά. σ. 352.
2) "Ελπ. Σ τ ά μ ο ν λ η — Σ α ρ α ν τ ή , ε. ά. ΰ. 352—3.
ο) Αυτόθι, σ. 353.
4) Αυτόθι, σ. 352, ιΐποσημ. 2.
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τιούμενα κατά πάσης παροδικής η χρονιάς νόσου. Γεννήματα δεισιδαίμονος 
κατ' εξοχήν δε θεουργικοΰ περιβάλλοντος, ευπαθείς και πλήρεις μυστικισμού 
υπάρξεις, μέ δυνάμεις υποβολής και ψυχικής ακτινοβολίας, αΐ νεώτεραι αύται 
άδελφαί τής Άγαμήδης, τής Πολυδάμνας και τής 'Ελένης, έξήσκησαν ιό έν 
πολλοΐς ευεργετικόν αυτών έργον επί την διατήρησιν τής υγείας των συμπα
τριωτών των, διότι όντως ού μόνον τάς θεραπευτικός τών φυτών ιδιότητας 
έχνώριζον καλώς, άλλα και διέθετον ανεξάντλητου; ψυχικός δυνάμεις επιβο
λής, ' δΓ ής κυρίως έθεράπευον τους απλοϊκούς, θρήσκους και πλήρεις πί- 
στεως ασθενείς αυτών.

Σαφή δ’ εικόνα τής αληθούς Ιατρα ί σσας  εκ Θράκης δονάμεθα νά 
λάβωμεν άναγινώσκοντες τά όσα λέγει ή κόνα Μαυροδέσσα  έν τή σχετική 
ηθογραφία τοϋ κ. Πολυδ. Παπαχρ ιο τοδούλον  ').

Ιδού αυτά : «’Έτσι βρέθηκα κι εγώ στον κόσμο για να φαντάζω 
και να γιατρεΰγω. Να γιατρεύγω πληγές, βουζούνια, ξεσηκώματα, βγατά, 
λαιμά, πρηξήματα και γούλες τις άρρώσπες και ιό κακό τού κόσμου... Γράμ
ματα δεν έμαθα, γιατί στον καιρό μας τό κορίτσια δεν πάγαιναν στο σκο
λειό... Σά δεν ξέρω γράμματα, όμως ξέρω τή γιατρική, τις γητειές, τα ξόρ-* 
κια, τα πατήματα1 2)».

Πώς όμως έσπουδασεν ή κόνα Μαυροδέσσα τήν ιατρικήν και πώς 
άπεταμίευσε τοσαΰτας πρακτικός γνώσεις; «... Παρακάθησε τό Δημητρό τό 
γιατρό κι έμαθε πολλά απ’ αυτόν— πού έφκιανε τις ρετσέτες μόνος του και 
τό σπίτι του ήταν σπετσαρία σωστή, πού είχε σολφόρικο και σουλφάτο. Κ αί- 
είχε ολα τά βότανα τής γής κι ετοίμαζε τα ματζούνια, γιά νά γιατρεύη κατά 
τόν ομηρικό τρόπο τό εσωτερικό πάθια, και μέ τό βότανα τα εξωτερικά... 
Ή  κόνα Μαυροδέσσα στην αρχή έμαθε νά φκιάνη to υηαΰ 'όλαδο  3) καί τό 
κρεμούσε χρόνον καιρό στον ήλιο μέσα σ’ ένα μπουκάλι. .Αυτό θεράπευε τις 
πληγές,' πού λάβαινε δ ξυλοκόπος ή δ χασάπης από τά κοφτερά τους μαχαί
ρια. Τέτοια λυγής ήταν ή κόνα Μαυροδέσσα. Θρήσκα, δεν έλειπε από τήν εκ
κλησία, μά έβαζε μπρος καί τούς παπάδες για τό σφάλματά τους Κ’ οί πα
πάδες τήν ακουγαν, γιατ’ ή γλώσσα της τσάκιζε κόκκαλα4)».

Καί ή λαϊκή αυτή αγράμματος ιατρός, διαθέτουσα δωρεάν τήν ιερόν 
αυτής τέχνην, υπερέχει ένίων εκ τών σημερινών επιστημόνων ιατρών ιδία ως 
προς τήν χαρακτηρίζουσαν αυτήν άφιλοκέρδειαν, μή ύπολειπομένη 'τούτων 
καί ως προς τήν διάγνωσιν τών νόσων, τήν θεραπείαν αυτών καί τήν σύντα

Αημητρίου Β. Οίκονομίδού

1) Π ολυδ . Π α π η χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο υ ,  Ή γιάτρισσα, Θρακική ήθογραψία, Φ ιλολο 
γ ι κ ή  Π ρω τοχ ρο ν ιά ,  1951, τόμ. Soc, σ. 189 —192.

2) νΕνΟ·* άν. σ. 1S9. Ίδέ τοΰ Ί δ ι ο υ ,  Ή Γιάτρισσα, Θ ρ α χ ιχ έ ς  η θ ο γ ρ α φ ί ε ς ,  
Μέρος Β’, εν Άθήναις 1921, σ. 115.

8) Πολ, Π α η α χ ρ ι σ τ ο δ ο ν λ ο υ , Θρακ. ήθυγρ. έ. ά. σ. 125.
1) Πολ. Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ν λ ο υ ,  Φιλολογ. Πρωτοχρονιά, ε ά. σ. 189.
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ξιν των συνταγών. 'Η κάνα Μαυροδέσσα, γραφικός τύπος γραϊδίου τοΰ πα
ρελθόντος αΐώνος, μέ την μαύρην ·μανδήλαν και την μαύρην μακράν μέχρι 
τής γης φούσταν, λαμβάνουσα ΰφος σοβαρόν ύπηγόρευε εις την ολίγα γράμ
ματα γνωρίζουσαν Λοχτινιώ την κατωτέρω συνταγήν, προοριζομένην διά τον 
α ή β ασθενή. «Γράφε παιδί μ’ , Δοχτινιώ. Νά πάρ’ς φλοίδες μιά φούχτα 
από ντι.σπουδάκ' (μελιά) και μιά φούχτα χορτάρια, πού βγαΐνα στην Τοΰζλα 
— στον 'Αλμυρό τής Σηλυβριάς, νά τά βράσης σ' ένα τέντζερε χωματένιον πέ 
μιά οκά νερό. 'Αμα νά χρίσης πέ πάν’ τον τέντζερε. Νά βράζ’να ώσπου νά 
μείνη 100 δράμια. Αυτό νά τό σουραόσ’ς καί νά π ίν’ς ενα φιλτζάν’ κάθε 
πουρνό τή καβέ, μεσημέρ’ καί βράδ\ "Ύστερα νά κουπανίσης κρεμμύδια μέ 
τά σκουπίδια άους μαζί καί νά τά βάλ’ς μ’ άλειμματοκέρ νά βράσνα καί νά 
τά βάλ’ς στο προκοίλι σου ά πάψ’ δ πόνος ')». ‘Ιδού ετέρα συνταγή δι’ ανία
τον πληγήν, απευθυνόμενη προς την κόνα Σμαραγδή': «Νά πάρ’ς ανάλατο 
βούτ’ρο, διάρνυρο, αλοιφή γιασεμί, μουρτασέν’ καί σουρούλ’ . Τ’ αγοράζεις 
άζύγιαστα. “Ενα Σαββάτο πουρνό τά κάν’ ή γιαγιά σας στή γωνή πού μα- 
γειρεΰ’τε, τά κάν' αλοιφή, αλείφει τήν πληγή καί θεραπεύγεται 1 2)».

Ή  κόνα Μαυροδέσσα, ώς πρακτικός ιατρός, έθεράπευεν δλας σχεδόν 
τάς νόσους. Π. χ. «τό παιδί δ Χρηστάκης είχε λαιμό. Τό ’πνίγε δ βήχας. 
Άπό'τήν πλαγινή τσέπη τής φούστας της στή στιγμή δίχως λόγο έβγαζε τήν 
ταμπακέρα της. Βουτοΰσε τό δάχτυλό της — το δείχτη τοΰ δεξιού χεριού—μέσα 
σέ μιά άλοιηιή μυστηριάιδικης φκιάσης, άνοιγε τό στόμα τού παιδιού, πού 
γκούρλωνε τά ματάκια του από φόβο .κι από πόνο, καί δεξιά—ζερβά πατούσε 
χώνοντάς το τις «μυγδαλάτες του, κι άλειφε πάνω τήν περίφημη αυτή ου
σία 3 * * 6), Τό παιδί κατακόκκινο .έσκανε στο βήχα, φτούσε φτύσματα ματωμένα, 
έκλαιγε... κι άποκοιμούνταν στής μάννας του τήν ποδιά *)». Διά τό μ άπα γμα '  
«Ζητούσε ένα φιλτζάνι. τού καφέ, τό γιόμιζε νερό, κατέβαζε τήν καντήλα από 
τό είκονοστάσή στάλαζε μές τό φιλτζάνι της λίγες σταλιές λάδι, διάβαζε τρεις 
φορές κάτι λόγια μυστηριώδικα φκιάνοντας μέ δαύτο τό σχήμα τού σταυ
ρού 3), πάνω στο κεφάλι τού άρρωστου, ξόρκιζε τό πονηρό πνέμα μέ κάτι 
ψιθυρίσματα μέσα στά παχιά της χείλια καί σηκώνοντας τό κεφάλι τ’ άρρω
στου τον επότιζε τρεις ρουφηξιές. Τό άλλο τό ’ρίχνε στο πηγάδι καί γυρίζον
τας δυνάμωνε τον άρρωστο μέ τήν ελπίδα ?)». ■ .

1) ‘Ένθ. άν. σ. 191.
2) “Ενθ. άν. σ. 191,
3) «Τί ή το αυτή ή αλοιφή μυστήριο. Μυστικό δικό της. Κείνο πού ολοφά

νερο δείχνονταν ήταν ή μυρωδιά τής μαστίχας καί κάτι σαν μυρωδιά λίγδας χοι
ρινού ξυγκιού ή βουτυρου*. Π ολ. Π απαχρ ισ το δονλον ,  Θρακ. ήθογρ. Β' σ. 118.

1) Αυτόθι, σ. 116.
ό) Ό σταυρός, ή λόγχη, ό αγιασμός κ. ά. τά όποια χρησιμοποιεί ή γητεύ- 

τρια κατά τάς επωδός αντικατέστησαν παλαιότερα μαγικά σύμβολα.
6) Πολ. Π αηαχ ρ ιο το δ ο ν λ ο ν ,  έ. ά. σ. 121—2,
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Διά δέ τό χτύπημα, βουζούν’ η μαυριά έλεγε : «Κάνε λήγορα μ1(̂  
φρυγανιά, βάλ’ σ’ ένα πιάτο ξίδ’, φέρ’ ένα τουλουπάν’. Θά to καπριάσουμή 
Και σέ λίγο βουτοΰσε μια φρυγανισμένη φέτα ψωμί μέσα στο ξίδι, την το
ποθετούσε πάνω στο πρήξιμο και την έδενε· γΰρω στο κεφάλι τοΰ παιδιού 
δυο τρεις φορές μέ τό τουλουπάνι κα'ι,τό παράδινε στη μάννα του» ').

Καθώς βλέπομεν δ ίδιος 6 γ ιατρός  η ή γ ι α τ ρ α ΐ σ αα  ήσαν και φαρ
μακοποιοί, διαθέτοντες τά φάρμακα, η ύπεδείκνυον διά συνταγών την πα
ρασκευήν τούτων εις τούς υπέρ των ασθενών ενδιαφερομένους. ΓΙαραλλήλως 
δμως προς τά βότανα τής γης, τά όποια ύπεδείκνυον εις τον λαόν και 
τά όποια απετέλουν τάς πρώτας ΰλας τής λαϊκής φαρμακολογίας, καί παραλ
ληλίας προς τάς διαφόρους μείξεις τοΰ χυμού τών βοτάνων ή άλλων θερα
πευτικών μέσων εκ τοΰ ζωϊκοΰ και φυτικοΰ κόσμου λαμβανομένων, ουδόλως 
άπεμάκρυνον τόν· λαόν οι πρακτικοί ώς άνω ιατροί και από την θρησκείαν 
και τάς εκκλησιαστικός παραδόσεις και πεποιθήσεις του. «Ή  κόνα Μαυρο- 
δέσσα ήξερε και τις χάρες. ’Έκανε τά γιατρικά της τά χίλια μύρια, τις γη
τειές της, μά κοίταζε και τις χάρες .. Νά καί τ' αγιάσματα, νά κ’ οΐ εκκλη- 
σιές. Πάρτε τό κόνισμα τής Παναγιάς πέ την εκκλησία κοντά στον άρρωστο. 
Πάντε τό φακιόλ’ τής λεχώνας, τό πουκάμισό της, πάντε τό σώβρακο τοΰ 
άρρωστου και τή φανέλλα τ’ καί ξαναφορέστε τα. Νίψτε τον μέ τά νιψίδια 
τοΰ παπά» 1 2 3).

Τοιουτοτρόπως ό λαϊκός ιατρός συνεχίζων παοάδυσιν θρησκευτικής 
και λατρευτικής πίστεως, εγνώριζε νά τηρή αυτήν άναλλόίωτον, όπως τήν 
παρέλαβεν από τούς προγόνους του καί νά τήν μεταδίδη άκεραίαν εις τούς 
μετ’ αυτόν. «’Ήξερε όλα νά τά φυλάη όπως τά πήρε από τά παλιά χρόνια, 
όπως έλεγε. Είχε φόβο Θεοΰ. Φοβότανε τήν αμαρτία, τά ψέμματά και τον 
κακό λόγο, νήστευε καί πίστευε στή χάρη» 3).

Άλλ’ ενταύθα πρέπει νά άναφέρωμεν προς τούτοι; ότι καί οΐ ανα
στενάρηδες μετήρχοντο τον ιατρόν : «Οΐ νεστενάρηδες (εις τό Κωστί) έκανάσι 
καί τις. γιατροί τοΰ χωριού μας. “Οόες ρωστοΰσε κανένας άλα φουγιάξου 
τέσσερις-πέάε νεστενάρηδες νά Ιδού τον άρρωστο. Πήγαινάσι οΐ νεστενάρη- 
δες, γή-γλεπάσι τον άρρωστο κ’ έδινάσι προσταγές: Ή  εικόνα τής Πανέϊ- 
γιας δέν είναι καλά εδώ. ά άή πάρης πέ δώ ' καί ά τήν gρεμάoης σέ κείνο 
τον τόπου, ά άήν δώκης καί στο σγουράφο νά άή πλύνη- καί 'νά άή σγουρα- 
φίση. ’Έχει κ’ ένα κότος (κριάρι) ά do κόψης ά do κάνης κουρμπάνι καί ά 
do φέρης στο κονάκι τό νεστενάρικο. Πήγαινάσι οΐ άθρώποι τή άρρωστου 
τό κότος στο κονάκι καί οΐ νεστενάρηδες έτρωγάσι do γονλο, και γήλεγάσι λό
για γιά νά γίνη καλά ό άστενής. ”Α γήόανε πέ χαρικιά άστένεια πρόσπεφτε

1) U. Σ Γ α ηα χ ρ ια τ ο δ ο ν λ ο ν , ε. ά. σ 124.
2) U. Π α π ταχ ρ ισ τ ο δ ού λ ο ν ,  Φιλ. Πρωτοχρ. ε. ά. σ. 192.
3) Αυτόθι, σ. 192..
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και αάονε συμπάθιζε ή -χάρη άλα γίνη καλά» '). Ό δέ ’ Α. Χονρμονζ ίάδης  
άναφερόμενος παλαιότέρον εις τό ζήτημα τούτο λέγει: «Προσκαλούνται τ’ 
’Αναστενάρια εις την οικίαν τοΰ πάσχοντος και μετά πολλής εύλαβείας εν 
λαμπάσι και θυμιάμασιν αυτούς οί οικείοι τοΰ ασθενούς υποδέχονται- οί δ’ 
εν ταΤς είκοσι των παππούδων έλθόντες, σταυρούσι τον ασθενή και τον ιερόν 
χορόν, τής μουσικής παιανιζούσης, περί αυτόν χορεΰσαντες, ερωτώσι τον 
παππούν, κλίνοντες τό ούς προς την εικόνα, αν ό ασθενής μέλλη νά ζήση. 
Και ώς παρά τού αγίου δήθεν λοξώς αποκρίνονται, διά τάγματος θυσίας 
την άνάρρωσιν ύπισχνούμενοι και την αιτίαν τής άσθενείας τή παρά τού πά
σχοντος ή και των προγόνων αυτών άμελεία θυσίας τεταγμένης άποδίδοντες. 
Φιλοδωρηθέντες δέ την τελείαν άνάρρωσιν έπευξάμενοι, απέρχονται- και εί 
μέν άναλάβη ό άσθενής, αυτός θύει τό τεταγμένον θύμα καί συμπόσιον πα- 
ραθέμενος Ιστιρ τά ’Αναστενάρια καί έν χοροΐς καί θαλίαις ευφραίνονται- 
εΐ δέ καί άποθάνη, οί συγγενείς αυτού έν τφ  ναώ την θυσίαν προσφέρουσιν. 
Έάν δέ 6 άσθενής είναι παϊς ή μειράκιον, υπό των γονέων τάζεται ϊνα χο- 
ρεύση άναρρώσας ώς άναστενάριον» 5).

Μετείχαν ακόμη οί ’Αναστενάρηδες εις τήν θεραπείαν τής έπιζφοτίας 
καί έσταύρωναν τά: τέσσαρας άκρας τού χωρίου μέ τάς εικόνας των παππού
δων, έκδιώκοντες τό κακόν *).

Εις τό Μπροντίβο «άμα έρχουνταν καμιά αρρώστια, θά νά πάρουνε 
τά εικονίσματα οί άνεστενάρηδες καί οί χωριανοί μαζί καί θά νά πάνε γύρω 
τό χωριό, νά φράζουν τό χωριό, δπως λέγανε.’Έπειτα θά νά πάρουνε δρόμο 
ν’ ακολουθήσουνε τήν άρρώστια νά ντή βγάλουνε πέ τό χωριό, νά ντή διώ
ξουν στα βουνά, καμιά μισή -ώρα δρόμο» *).

’Ήδη νομίζω δτι εύχερώς δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν τούς λαϊκούς'τού
τους τής Θράκης ιατρούς5) ου μόνον προς τούς ομοτέχνους αυτών τής-βυζαν- 
τινής εποχής, άλλ’ έτι ποός τούς συναδέλφους αυτών ομηρικούς ιατρούς, πού 
ήσαν καί αυτοί εμπειρικοί ή χειρουργοί, οϊτινες συνήθως μετά τήν εξέτασιν 
τοΰ τραύματος καί τήν εξαγωγήν ή τήν εκκοπήν τού βέλους εξεμύζων ή άπέ- 1 2 3 4 5

Δημώδης ιατρική εν Θράκη

1) Δ. Π ε ε ο ο π ο ΰ λ ο ν , Λαογραφ. Κωστί Άν. Θράκης, ε ά. σ. 111.
2) Ά. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ιά δ ο ν ,  Περί ιών Αναστεναριών καί άλλων τινών παραδό

ξων εθίμων καί προλήψεων, έν Κων)πόλει 1873, σ. 15 — 16.
3) ΠοΧυδ. Ι Ι α η α χ ρ ι σ τ  ο δ ο ύ λ ο υ , Τ’ αναστενάρια, Ά ρ χ ε ι ο ν  Θ ρακ .  λαογρ . κ α ι  

γλ. &ησ., τ. 15ος, έν Άθήναις 1948—1919, σ. 286.
4) Γ. Α. Μ έ γ α , Mraytxai καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός αποτροπήν επι

δημικών νόσων, "Έτεετηρις τ ο ΰ  Ααογρ. ’Α ρχ ε ίο υ  τ η ς  5Α κ α δ η μ ία ς  Ά ϋ 'η ν ω ν  (1913—
11) σ. 28, Βλ. καί Ί .  Μ α γ κ ρ ιώ τ ο ν ,  “Εθιμα Εΰκαρύου, Θ ρακ ικ ά ,  τ. 8ος, σ· 385 — 6.

5) Ίδέ λαϊκός γιατρός μέ τ* όνομα <Σερνοσκοΰτης> έν Π ολνδ . Π ατεαχρ ιο το -  
δ ο ν λ ο υ ,  Ή γιατρική σιή Θράκη τόν ΙΘ' αιώνα, έν τφ άνά χεϊρας τόμφ σ. 172.Ά ς 
σημειωθή ότι ή §ν λόγω μελέτη τοΰ κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου έγένετο άψορμή νά 
ένδιατρίψω εις τά τής δημώδους ιατρικής των Θρακών.

13
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πλυνον τον βρότον ‘). θέτοντες έπειτα επί τοΰ πάσχοντος μέλους οδύνηςατα 
φάρμακα ’). Ή σαν δέ ταΰχα χόρχα καί ρίζαι ΐαματικαί καταπαύουσαι χήν 
αιμορραγίαν και ύποβοηθούσαι χήν έπούλωσιν, ακριβώς δπως έπραχχον καί 
οΐ λαϊκοί τής Θράκης ιατροί ετχ'ι παρομοίων περιπτώσεων. II. χ. εις τό Φα
νάρι τής Θράκης «κοπανίζουν άπάστρευτα κρομμύδια μέ άλας, τά βάζουν 
επάνω εις τό κτύπημα καί περνά 6 πόνος» η «καίουν μέσα εις τό σεχάνι λίγο 
ξίδι η ράκη, έχουν άπλυτο παννί καί τό γυρνοΰν μέσα, διά νά απορρόφηση 
τό ξίδι καί τό βάζουν επάνω εΐ; τό κτύπημα» *). Εις δέ τις Καστανιές έλε
γαν : «Να πάρης τσιρίσι (=ρίζα πού την κάνουν κολλητική σκόνη) καί νά 
τό λυώσης πηχτό, νά τό βάλης εις τό παννί καί από πάνου νά τό άλείψης 
λάδι, νά τό.βάλης εις την πληγή, κλεΐ, ή ανάλατο βούτυρο, διάργυρο, αλοιφή 
γιασεμί, μουρτασένι καί σουρούλι τ’ αγοράζεις άζύγιαστα, ένα Σαββάτο πρωί 
μιά ήλικιωμέν’ γυναίκα στη γωνιά πού μαγερεύ’νε, τά κάμνει αλοιφή καί τ’ 
άλείφτουνε καί θεραπεύεται» *). ’Αλλά καί αί γυναίκες μετήρχοντο τον ια
τρόν κατά τε τήν ομηρικήν εποχήν καί τούς μετέπειτα χρόνους. Αΐ γνώσεις 
δ’ αυτών περιωρίζοντο εις τά χόρτα καί τός Ιδιότητας αυτών, ακριβώς όπως 
συμβαίνει καί μέ τάς εκ Θράκης νεωτέρας συναδέλφους των. Πλήν δέ τού
του, μετήρχοντο καί τήν γοητείαν, ώς έπραττε ή Μαυροδέσσα, ήτοι έκαμνον 
καί έκεΐναι εξορκισμούς, γητειές καί μάγια. ’Εκ τούτων άναφέρονται ή Ά- 
γαμήδη

ή τόσα φάρμακα ήδη, δσα τρέφει εύρεΐα χθών s), 
ή Ελένη, ήτις, είχε νηπενθές τι φάρμακον, δπερ λαβονσα παρά τής Αίγυ- 
πτίας Πολυδάμνης καί ύπερμείξασα μετ’ οίνου έδωκεν εις τον Τηλέμαχον καί 
τούς συντρόφους αυτού, δπως δι’ αυτού λησμονήσουν τάς θλίψεις των καί 
απαλλαγούν από τήν κατατρύχουσαν αυτούς μελαγχολίαν επί τή αναμνήσει 
τού Όδυσσέως, καί ή Κίρκη, ήτις έπεδόθη θαυμασίως εις τήν μελέτην τών 
κρύφιων ιδιοτήτων τών φυτών δ).’Αλλά καί κατά τούς μετά τον "Ομηρον χρό
νους αί γυναίκες επίσης ήσχολούντο περί τό έργον τού Ιατρού, τού γόητος 
καί τού μάγου, ώς μαρτυρεί δ Δημοσθένης λέγων : «Έ φ ’ οις υμείς τήν μια- 
ράν Θεωρίδα, τήν Λημνίαν, τήν φαρμακίδα, καί αυτήν καί τό γένος άπαν * 2 3 4 * 6

• 1) Β ρ ό τ ο ς  καλείται ,τό πεπηγμένον μετά κονιορτοϋ αίμα. *0 Κ λ έ ω ν  Ρ α γ χ α-
β ή ς ,  Ό καθ’ "Ομηρον οικιακός βίος, έν Λειψίςι 1883, σ. 211 λέγει : «Βρόχος ήχο 
γενικώς τό άπαίσιον εκείνο μείγμα, πΰου, αίματος καί άλλων υλών, όπερ γεννώ- 
σιν αί πλεϊσται ιών πληγών». Περί δέ τής εξαγωγής τοΰ βέλους έκ τής πληγής 
τοΰ Μενελάου υπό τοΰ Μαχάονος καί περί έκμυζήσεως τοΰ βρότου καί έπιπάσεως 
φαρμάκων βλ. *Ιλ. Δ, 217—219.

2) 'Ο μ .  Ίλ. Ε, 101, -900.
3) Έ λη .  Σ τ α μ ο ν λ η —  Σ α ο α ν τ ή , έ. ά. τ. 9ος, σ. 206.
4) Αυτόθι, σ. 219. Βλ. καί σ. 247 καί 248.
δ) Ό μ .  Ίλ . Λ, 741.
6) Κλ. Ρ αγχαβή ,  *0 καθ' Όμηρον οίκιακός βίος, έ. ά. σ. 216.

Δημητρίου Β. Οίκονομίδου



άπεκτείνατε, ταύτα λαβών τά φάρμακα και τάς επωδάς παρά τής θεραπαίνης 
αυτής, ή κατ’ εκείνης τότ’ έμήνυσεν, εξ ήσπερ δ βάσκανος ούτος πεπαιδο- 
ποίηται, μαγγανεύει καί φενακίζει, καί τούς έπιλήπτους φησίν Ιάσθαι αυτός 
ών έπίληπτος πάση πονηρίφ' ούτος ούν αυτήν έξαιτήσεται δ φαριιακός, δ λοι
μός, ον οιωνίσαιτ’ αν τις μάλλον ΐδών ή προσειπείν βούλοιτο» ')■

Ωσαύτως ιατροί καί ΐάτραιναι, κατά τούς δμηρικούς χρόνους και με- 
τέπειτα, έτΰγχανον πολλών τιμών, διότι οΰτοι συγκατελέγοντο μεταξύ τών μάν
τεων J), τών ποιητών καί τών τεκτόνων, κατέφευγον δ’ ως καί οΐ νεώτεροι 
εις επωδάς καί γοητείας. Ούτω θεραπεύουν τον υπό τού συός τρωθέντα 
Όδυσσέα : ώτειλήν δ’ Όδυσήος άμύμονος, άντιθέοιο, | δήσαν έπισταμένως1 
έπαοιδ-η δ’ αίμα κελαινόν | έ'σχεθον 3). Παρά Πινδάρφ 4) δ’ δ ’Ασκληπιός φέ
ρεται διδαχθείς υπό τού Χείρωνος την χρήσιν τών επωδών 5). .

Καί κατά την βυζαντινήν εποχήν ή ιατρική στηρίζεται εις τήν εμπει
ρίαν, τήν μαγείαν καί τήν πίστιν εις τον. Θεόν καί τούς αγίους (κράμα εμ
πειρικών, μαγικών καί θρησκευτικών πράξεων). Καί τώρα ώς καί παλαιότε- 
ρον οΐ ιατροί χρησιμοποιούν επωδάς καί περίαπτα, παρά τάς κατ’ αυτών 
επιθέσεις τής χριστιανικής ’ Εκκλησίας, οδηγούν δε παραλλήλως τούς ασθε
νείς εις αγιάσματα καί εκκλησίας, ένθα υποβάλλονται εις εγκοιμ ή σεις, ώς 
συνέβαινεν εις τά ’ Ασκληπιεία.

Καί εις τήν παλαιάν Μεσοποταμίαν οΐ Ιατροί άνήκον εις τό ΐερα- 
τείον, ήσαν δε καί μάγοι καί μάντεις καί εξηγηταί ονείρων καί έξορκισταί 
δαιμόνων 6). Ύπήρχον δέ καί θεραπευταί, λαϊκοί δηλονότι ιατροί, μή 
άνήκοντες, ούτως εΐπείν, εις τό ίερατεΐον ’ ). ’Αλλά καί έν Αιγύπχω κατά τήν 
αρχαιότητα οΐ ιερείς ήσαν καί Ιατροί καί μάγοι καί διδάσκαλοι τής ιατρι
κής, τής θεραπείας γενομένης ώς επί τό πλεΐστον δι’ ευχών καί επωδών καί 
έγκοιμήσεως *). Ούτω οΐ λαϊκοί ιατροί παρ’ "Ελλησι καί τοΐς άλλοις Άνατο- 
λικοίς λαοΐς, άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων υπήρξαν οΐ αυτοί σχεδόν μέχρι σήμε
ρον’: εμπειρικοί καί πρακτικοί, συνενούντες προς τήν απλήν εμπειρίαν πο
λυάριθμα θρησκευτικά, μαγικά καί δεπιδαίμονα στοιχεία. ’ Εάν όμως ή ια
τρική ήτο θείας καταγωγής, τούτο ούδαμώς μαατυρείται υπό πού 'Ομήρου, 
ουδέ εκ τών αμέσως εφεξής χρόνων, αλλά μόνον μεταγενεστέρω; έπιστεύθη 
τούτο, δτι ή τέχνη έκληροδοτήθη εις τούς Άσκληπιάδας υπό τού υιού τού 1 2 3 4 5 6 7 8
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1) Δημοσ&ένονς, Κατ’ Άριστογ. Α', 79—80.
2 ) Όδ. ρ, 382 : μάντιν ή ίητήρα.
3) Όδ. τ, 456—S.
4) Πύ&ιον. Γ' 45.
5) Βλ. καί Πλάτωνος, Χαρμίδ. 155e. Πολιτ. Δ', 426b,
6) Ά ο. Π. Κούζη, 'Ιστορία τής Ιατρικής, τείχος Α ',Άθήναι 1929, σ. 24.
7) Ά ο .  Π. Κ ού ζη ,  αυτόθι. σ. 25.
8) Αυτόθι, σ. 29.



196 Λημητρίου Β. Οίκονομίδου

'Απόλλωνος Ασκληπιού, υπό τούτων δέ παρεδόθη είς τάς μεταγενεστέρας 
των ίατόών γενεάς ‘).

Γ . ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

Ό απλοϊκός άνθρωπος μη ασκούμενος μόνον εις τό νά συνάθροιση 
μέ χή ν βοήθειαν τής απλής πείρας Ορισμένα πρακτικής σημασίας πορίσματα, 
προσεπάχθησε συγχρόνως νά έξηγήση κάθε τί, τό όποιον παρετήρει. Ή  τά- 
σις αύτη προς ερμηνείαν και αίτιολόγησιν είναι έμφυτος εις τον ανθρώπινον 
νοϋν. Οΰτω παραλλήλως προς τήν δημώδη θεραπευτικήν άνεπτύχθη και δ 
αΐτιολογικός κλάδος τής δημώδους ιατρικής, τούτέστιν ή έξήγησις των αιτίων, 
των προκαλούντων τάς νόσους.

Καθώς δε και έν τή άλλη Έλλάδι οΰτω καί εν Θράκη δ λαός ακο
λουθών παλαιοτάτας παγκοσμίους δοξασίας καί άγνοών τους φυσιολογικούς 
νόμους, αδυνατών δέ νά έμβαθύνη εις τήν έξέτασιν τών παθολογικών φαι
νομένων, άπέδωκε τήν γένεσιν τών νόσων εις διαφόρους ςένας έπηρείας, εις 
δυνάμεις μεταφυσικός έκτος τού ανθρωπίνου σώματος ένεργούσας. Ό Θεός 
αποστέλλει τήν '/όσον προς τιμωρίαν, ενίοτε προς δοκιμασίαν. Επίσης δ 
διάβολος ή άλλα εχθρικά προς τον άνθρωπον πνεύματα θεωρούνται γενε
σιουργό αυτών αίτια, ϋυτω έν Άδριανουπόλει τήν νύκτα έκλειον ερμητικώς 
τάς θύρας τού δωματίου τής λεχοΰς, ϊνα μή ελθη δ κακός δαίμων καί κακο
ποίηση τό νεογνόν1 2). :Εν τή αυιή πόλει έπίστευον επίσης δτι αρχαία τινά 
οικοδομήματα, τεμένη ώς επί τό πλεΐστον καί λουτρώνες πανάρχαιοι βυζαν
τινού ρυθμού, είναι ενδιαιτήματα τών σ ι ο ι χ ε ιών  καί δεν πρέπει τά παιδιά 
νά οΰρώσιν είς τοιαύτα μέρη, ένθα κατοικεί χό πνεύμα, διότι τούτο όργιζό- 
μενον, επιτίθεται τήν νύκτα προ πάντων κατά τών παιδιών καί έπικαθήμενον 
παρά τήν όσφυν παραλύει τά νεύρα καί δεν αφήνει τον παΐδα νά έγερθή. 
'Η τοιαύτη κατάστασις καλείται τ σαλαπάτημα  3). ·

Τό κακόν πνεύμα, τό άντιπροσωπεύον τον κακόν δαίμονα, έν Θράκη 
λέγεται κακός αγέρας. «νΟταν γίνεται ανεμοστρόβιλος γυρίζει πάντα ζερβιά’ 
είν’ οί διάβολοι που χορεύουν. "Αν τύχη στο γύρισμά τους καί αρπάξουν 
κάνα ρούχο, μαντήλι ήδ,τιδήποτε άλλο καί τό'φέρουν μακριά, δ κάτοχός τους 
χωρίς άλλο θ ’ άρρωστήση (δαιμονοπληγία)» *) 'Ωσαύιως λέγεται καί « ντομάν  
άγέρας»,  δστις συμβολίζει τά κακά πνεύματα ή τάς άσθενείας, τάς οποίας 
προ χρόνων μάγος τις ή έξορκιστής καταστήσας υποχείριας κατέκλεισεν είς

1) X. Β ο υ λ ο δ ή μ ο υ , Δοκίμιον περί τοΰ Ιδιωτικού βίου τών αρχαίων Έλλη" 
νων, έν Άθ-ήναις 1903, τ. Β', σ. 310.

2) Κ. Χ ουο τ ί δ ο υ ,  ε. ά. σ. ΙΑ.
3) Ένθ·' άν. σ. 21.
A) Β.  Ν. Ντεληγ ιάννη, Σύμ. λαογρ. Θ ζακ ικ ά ,  τ. Αος (1933) σ. 223. Ίδέ 

καί ' Ξλ. Στ .  Σαοα ν τ ή ,  Σύμ. λαογρ. Θοα χ ι χ ά ,  τ. 1ος (192S) σ. Α07—A0S.
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ύπόγειον'δώμα'). ’Άν τό δώμα τούτο άνοιγή.ή άλλως άποκαλυφθή", «ντομάν  
άγέρας θά βγή κι θά πείρας' την. κόσμου μέ τρεις ώρις δρόμου’ δέ θά μείν 
οΰτι ζώου οΰτι ά'νθρουπους» 1 2 3 4 * 6 7). Ούτω ό λαός πιστεύει δτι οί κατακλεισθέντες 

■ δαίμονες εξέρχονται λαμβάνοντες · σχήμα καπνού' και υπό τό σχήμα τούτο 
.εξέρχονται έκ τού σώματος των δαιμονιζομένων και έκ διαφόρων μερών άφατ 
νίζονται' «έξέλιπε γαο, και διά τής θύρας. ως. καπνός έξερχόμενος έφάνη», 
λέγει 6 άγιος ’Αθανάσιος περί τίνος δαίμονος3). Έ ν τοΐς έξορκισμοίς τού 
Μεγάλου Βασιλείου λέγεται ομοίως περί τίνος δαίμονος «ή ώς άτμις και ως 
καπνός φαινόμενος» *). Μνημονεύεται δέ και ύπό τού Λουκιανού έξελαυνό- 
μενος ό δαίμων έκ τών επιληπτικών «μέλας και καπνώδης την χόόαν» Α) Έκ 
τούτων δθεν καί ή λέξις καπνός μετέπεσε κατ’ ευφημισμόν εις την σημασίαν 
δαίμονος, έν Τήνφ δ’ οΐ ευλαβείς μη θέλοντες νά βλασφημήσουν λέγουν πα- 
ροιμιακώς «άμε στο μαΰρο καπνό» * ) . · · .

Την διά ριπής ανέμου έκδηλουμένη.ν επήρειαν τού διαβόλου παρι
στάνει έτέρα έκ Θράκης παράδοσις, δημοσιευθεΐσα ύπό τού καθηγηταύ κ. Γ. 
Ά . λ!έγα «Τούν διάβουλου τούν καταρίσκ’κι (ό θεός) νά μήμ πχιάνισι 
πουθινά' νέ απ’ τούν ουρανό·, νέ άπ’ άή γής' νά ζας ’ς τούν αγέρα κι ΐκεΐ 
άπάν νά ι λειώσ'ς' κι ού διάβουλους εφκι ’ς.τά ουράνια κι τώρα γέρ' καμιά 
βουλά άπ’ τού δαιμόνιου άγέρας κάτ κί πατάει καένας κι παθαίν', στραβών' 
τού πουδάρ' ή τού χέρ' κ’ εΐνι δαιμόν' κά κείνα» ;).

Εις τόν διάβολον ωσαύτως ή τά ξωτικά αποδίδουν εις τό Ξάστρον τής 
έπαρχίας Σηλυβρίας τό «άερικό» λεγόμενον πάθος, τό οποίον ισοδύναμε! 
μέ. παραφροσύνην. «Μακρυά ’πό δώ, δταν κανείς είναι καλά καί μονομιάς 
παθαίν’· αρρώστια, είναι παρμένος  από ξωτικά πού είναι οί διαβόλ’ , οί δια- 
βόλ’σσες, οί δ'ξω ’πό δώ, οί τρισκατάρατοι.. Ό  παρμένος τη νύχτα γιά τίποτε 
πάτ’σε, γιά σέ ρέμα πέρασε κ’ ήτανε κακιά ή ώρα, γιά πάτ’σε στάχτη, γιά 
κατούρ’σε σέ στάχτη, κεΐ στη στάχτη δλ’ οί αναθεματισμένοι τρογυυνοΰγε

1) ‘Ώς ό'Ν. Γ. Πολίτης απέδειξε, διά τών αρχαιότατων δοξασιών, προς ας 
συνάπτεται ή συνήθεια τοΰ καταδέσμου τών κακοποιών στοιχείων,, εξηγείται καί 
ό ήσιόδειος μύθος περί τής Πανδώρας- μέ τήν άφαίρεσιν τού πώματος τού πίθου 
διεχύθησαν α'ι χαλεποί νόσοι καί ολα τά κακά, τά όποια ήσαν έγκατακεκλεισμένα 
ύπό τού Προμηθέως έν τφ πίθω , ή δέ μόνη άπομείνασα-έν αύτφ ’Ελπίς είναι καί 
αΰιη κακόν, ό φόβος τών κακών, ή διηνεκής π=ρί τού μέλλοντος αγωνία». Γ. Α. 
Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λ αογραφ ία , τ. 7ος, έν Άθήναις 1923, σ. 481.

2) Γ. Α. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, έ. ά. σ. 466, 479.·
3) M ign e ,  PG. τ. XXVI, στ. 901..
4) F a b r i c i i , Bibl. graeca, τ. VIII, σ. 98.
δ) Δ ου χ ια ν ο ν , Φιλοψευδ. § 16. -
6 ) Ν. Γ. Π ολ ίτου ,.  Νεοελληνική μυθολογία, τόμος Α', μέρος 2ον, έν Άθή- 

ναις 1874, σελ. 46ό.
7) Γ. Α. Μέγα, έ. ά. σ· 482,
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κι οποίος τήνε πατήσ’ νύχτα παθαίν' αερικό, γι αυτό δέ την έρριχναν κατά 
μέσης στο δρόμο, την άφηναν σε μια άκρη για να μη τη δρασκελίσ’νε. “Ο
ταν κοιμούντανε τη νύχτα δεν άφηναν ανοιχτό παράθυρο, μην μπή μέσα τό 
δαιμόνιο. Φυλάγουνταν από τον κακό αγέρα και την κακιά την ώρα, ξέσκε- · 
ποι δέ κοιμούντανε. Άερ ικο  κα ί  παρμένος ενα είναι. Αυτή ή αρρώστια, 
είναι χειρότερο από τό πά τημα  και τις άλλες αρροόστιες. Αυτός που έπαθε 
αερικό δύσκολα γλυτών' απ’ του Χάρου τό' στόμα, έχ’ πολλοί πόνοι κ’ είναι 
κατάκοιτος χρόνια ώς πού νά π ιθάν'.Τ ’ις άλλες αρρώστιες ξέρ’νε μέ γιατρικά· 
με γητειές και τις γιατρεύανε, αύτήνα δέ καλοξέρ’νε νάτήνε γιάν’νε. Για νά 
γιατρευθή κάνε πρώτα τοΰ διαβόλου. Ή  γιάτρισσα έπαιρνε σ’ άφόριο πρά
σινο πινάκι αρπακτικό νερό κ’ έρριχνε μέσα μια λόθρα (=καρφι πού κάρ
φωναν τό πέταλο στ’ άλογα) πού πήρε από κρυφά απ’ τον πεταλωτή, λίγο 
κριθάρι, λίγο μέλι μια παλιά χτένα κ’ ένα κλωνάκι βασιλικό δεμένο μέ κόκ
κινη κλωστή, φύλαγε καί σφάλνααν οΐ ώρες και πήγαινε στον άρρωστο και 
τόν ράντιζε μέ τό βασιλικό απ’ τό νερό τοΰ πινακίου κ’ έλεγε :

«Σέ δίνω χτένα νά χτενίσης τ’ άλογό σ’ ,
σέ δίνω λόθρα νά καλλιβώσης (=πεταλώσης) τ’ άλογό σ’,
σέ δίνω κριθάρι νά ταΐσης τ’ άλογό σ’,
σέ δίνω κόκκινη κλωστή νά βάλ’ς χαλινάρι στ’ άλογό σ’,
σέ δίνω βασιλικό νά μοσχισθής,
σέ δίνω γλυκό νά φας, νά γλυκαθής
και νά δώσης τοΰ αρρώστου τη γειά."

"Υστερα ράντιζε και σ' οποίο μέρος είχ’ υποψία π5 άρρώστησε ό άρ
ρωστος, έσβηνε τό φως και πήγαινε σέ σταυροδρόμι κ’ έσπανε πινάκι. ”Αν 
δέ λαλοϋσ’ ό πετεινός δέν τό άναφτε κ’ ή πόρτα τ’ άρρωστου δέν άνοιγ’ ώς 
τό πρωΐ. "Υστερα τόν έκαμναν χάρες, έστελναν ένα πουκάμισό τ’ στην εκ
κλησία νά τό διαβάσ’ ό παπάς καί νά τό φορέα’ ό παρμένος και τόν κοινω- 
νοϋσαν τρία Σάββατα καταποδιαστά» ’). Εις την Ήράκλειαν «έπαιρναν νερό 
από τρία αγιάσματα ή αγιασμό από τρεις'εκκλησίες, έβαζαν μέσα εννιά κουκ- 
κιά κριθάρι και τρία κουκκιά ζάχαρη, έπινε, ένίβετο ό παρμένος και τό άλλο 
έχυναν ?κεΐ πού κουρνιάζανε οι όρνιθες."Υστερα τόν άφηναν στη βοήθεια τοΰ 
Χριστού» 3).

Συναφής προς την ανωτέρω ασθένειαν, έκ δαιμονικών όντων και αύτη 
προκαλουμένη, είναι τό πάτημα .  «Ή  πατημέ νη  και τααλαπατημένη  χωρίς 
νά έχ’ αρρώστια παρακυλιέται στο στρώμα, χλωμιάζει, αδυνατίζει, γαλαζεύ’νε 
τά χείλια και τά νύχια, δέ θέλει νά φάγη και μαραίνεται, δυσκολεύεται νά 
πάρη αναπνοή. Πατειοΰνται πιο πολύ τά Δωδεκαήμερα, πού είναι όλα τά δαι-

1) Έ λ π .  Σ ζ α μ ο ν λ η —Σ α ρ α ν τ ή , Πώς γιάτρευαν στή Θράκη. Θ ρ α χ ι κ ά ,  τ, 9ος, 
ο. 219—220.

2 ) Ένΰ·. ά. q, 2 2 Q.
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μόνια, ζούζουλα, τα ρημώματα τά άργατά στο ποδάρι και τό περισσότερο πα- 
τειοϋνται οϊ λεχούσες, οΐ νιόνυφες και τά μικρά παιδιά. Τό πάτημα περνάει 
μέ τη γητειά' οι γιατροί δεν ξέρ’νε αυτά νά τά θεραπεύ’νε» *)■

Επίσης ε’ις 'τό Τριφΰλλι πιστεύουν οτι τό γιανι καρά (=άνθραξ) 
προέρχεται από βρουκόλακα, εις τον οποίον μεταμορφώνονται τά αβάπτιστα1 2 3 4 5 6).

Ε’ίπομεν ανωτέρω δτι τά δαιμονικά κατά θρακικήν παράδοσιν εύρί- 
σκονται κατάκλειστα εντός χώρου, παράδοξον δ’ ΐσως φανή οτι εις τον χώ- 
ρον ένθα ταΰτα εύρίσκονται «καίει καί καντήλα μέσα κ’ έχ3 κ’ εικουνίσματα 
μέσα, πώς έχν εκκλησίες»3). Άλλ’ δ σταυρός καί τ’ άλλα σύμβολα λατρείας 
είναι αί συνήθεις σφραγίδες, μέ τάς οποίας καταδεσμοΰνται τά πονηρά πνεύ
ματα, δεν είναι δέ καί άσΰνηθές τι εις εκκλησίας νά συχνάζουν διάβολοι καί 
διαβολικά συλλείτουργα μέ ψαλμωδίες καί λαμπάδες *) άναφέρονται.

’Αφού δ3 αΐ άσθένειαι . άφωμοιώθησαν έν Θράκη, ώς ειδομεν, προς 
τά δαιμονικά οντα, άπεδόθη εις αύτάς καί ή δυναμις νά γνωρίζουν τά ονό
ματα όλων των ανθρώπων. «Ή  πανούκλα γύριζε μέσα στού χουργιό' φά- 
ναζιτη νύχτα στά σουκάκια φανιρά φανιρά κί πέθιναν κόσμους»5). Είναι δέ 
γνωστόν δα ή γνώσις τού ονόματος καθιστά τον φέροντα αυτόν υποχείριον 
εις τον γινώσκοντα fl), διά τής έκφωνήσεως δέ τού ονόματος καί αί άσθένειαι 
ασκούν την επήρειάν των. Διά τούτο καί επί παρουσία πνεύματος πονηρού 
αποφεύγουν νά καλέσουν τινά έξ όνόματος, προσαγορεύοντες αυτόν μέ τό αό
ριστον «συνονόματε» 7 8). ~

"Οπως δ" δ διάβολος οΰτω καί ή πανούκλα έχει την δύναμιν νά μετα
μορφώνεται κατά βούλησιν λάμβάνουσα την μορφήν διαφόρων ζφων. Τοιου
τοτρόπως γίνεται χελιδόνα  κατά παράδοσιν από τό Κουρουτζί, κο υκουβάγ ια  
κατά παράδοσιν από τό Κιουπλί, ντερβ ίσης  με τ άρν ϊ κατά παράδοσιν από 
τό Καβατζίκι ?), καί γαλή  ή φω τ ιά  κόκκ ινη  κατά παράδοσιν από την Μάν
τρα 9), εισχωρούσα διά τής καπνοδόχου εις τάς κατοικίας των ανθρώπων. 
Αυτή τέλος θεωρείται ώς ή πρωταρχική αιτία δλων των ασθενειών, ταυτιζο-

1) νΕνθ. ά. σ. 228. Πρβλ. καί τό πάτημα τής λεχούσας, αυτόθι, σ. 229—231, 
τό πατημένο μωρό σ. 231—232 καί πότε πατειέται τό μωρό, αυτόθι σ. 234.

2) Γ. Α. Μ έγα , liayixui καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός αποτροπήν έπι" 
δημικών νόσων, έ. ά. σ. 6 .

3) Γ. .4. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, έ. ά. σ. 466·, 482.
4) Γ. Α. Μέγα , ε. ά. σ. 482.
ό) Γ. Α. Μέγα, έ. ά. σ. 466, 484.
6 ) Ν. Γ. Πολίτου , Παρατηρήσεις εις τά Σωζοπολιτικά παραμύθια, Λ αογρα

φ ία ,  τ. 5ος (1916) σ. 472.
7) Γ. Α. Μέγα, |. ά. σ. 46S, 485.
8) Γ. Α. Μέγα, I. ά. σ. 466-469, 485.
9) Γ. Α. Μέγα, |. ά. σ. 468—469·
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μένη ιερός αυτήν την έκπροσώπησιν του πονηροί πνεύματος, τον θανάσιμον 
εχθρόν τοϋ Ανθρωπίνου πνεύματος, τον διάβολον ι).

Την ασθένειαν αυτήν καθώς και τάς άλλας επιδημικός νόσους ή κοινή 
πίστις άπεδιδεν εις τήν έπιφοίτησιν κακών πνευμάτων, διά τοΰτο δ’ ό λαός 
ένόμιζε ότι διά μαγικών τρόπων θά ήδυνατο ν’ απαλλαγή από τήν επήρειαν 
αυτών, έως ου έπείθετο οτι τό κακόν αυτό <δέν είχε κανένα γιατρικό, δεν 
είχε έλεος» 1 2 3 4 5). Τδού τι παραδίδεται περί τής πανούκλας έν Τσόρλου : «Γ ια
τρικό κανένα, δέ σωτήρευε, οποίος πάθαινε πέθνησκε. Τήν έλεγαν καί θανα
τικό, ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίσθηκαν καί σπίτια έκλεισαν καί τό κλειδί 
πήρε ή εκκλησία. Στον καιρό τής προγιαγιάς μου ήλθε ή πανούκλα σχό χω
ριό μας κι δλος δ κόσμος τρομαγμένος πήρε τα βουιά κι έμειναν κεϊ μέρες. 
Ό  παπάς είδε τήν πανούκλα στο δρόμο, ήτανε μαυροφόρα γυναίκα καί 
μπουμπουλωμένη (=κουκουλωμένη) μέ μαγουλίκα καί τον είπε : — Φεύγω, ΰά 
πάγω τώρα άλλου, καί γόρσανε στο χωριό» 3).’

«Ά λλ’ αν όλαι αί μαγεϊαι δμοϋ επιχειροΰμεναι άπεδεικνΰοντο ανωφε
λείς, πάντοτε εις τό βάθος τής Ανθρώπινης πίστεως άπέμενεν Αμείωτος ή ελ
πίς, οτι μέτρα τινά εκ τών προτέρων λαμβανόμενα ήδυναντο νά κρατήσουν 
τον δαίμονα τής άσθενείας μακράν urco τάς κατοικίας των. Προς τοντο πε
ριέζωναν τό χωρίον μέ νήμα μονοημερ' ις κ λω σμ έν ο ν , τό έκλείδωναν μέ χλει- 
δονιά, ή οποία είχεν έκ κατασκευής της ιδίας θαυμαστός ιδιότητας καί τό 
έσταΰρωναν μέ τό άροτρον κατά τρόπον επίσης μαγικόν *), ή ήροτρίων περι- 
φερικώς τό χουρίον διά δίδυμων μόσχων. Ουτω καθωσιώνετο δ χώρος καί 
κατεκλείετο εν κύκλιο μαγικω, τον δποΐον οί δαίμονες τών ασθενειών δεν ήδΰ- 
νuντο νά ύπερβοΰν» ')·

«Άλλα πλήν τής μαγικής ταΰτης τοϋ χώρου κατοχυρώσεως προς απαλ
λαγήν από δαιμονικής επηρείας οί Θράκες ύπεβάλλοντο ωσαύτως εις γενικόν 
καθαρμόν. Ούτοι, μικροί καί μεγάλοι, '/υμνούμενοι διήρχοντο από «μονο- 
μερίτικο· πουκάμισο»,. τό δποΐον εντός μιας μόνης ημέρας κατασκευαζόμενον 
έκ πρώτης αρχής «από 40 μονοστέφανες γυναίκες γυμνές», ενείχε δυναμιν 
μαγικήν, φορουμενον δ’ άπό όλους κστάσαρκα, ώ πε ν ’ άποτελή μέρος τοϋ 
σώματός των, άπέσπα μέν απ' αυτών παν κακόν, προσέδιδε δ’ εις τά σώ
ματά των τάς θαυμασίας του ιδιότητας καί τούς ένίσχυε κατά πάσης τοϋ μιά*

1) Γ. Α. Μέγα , έ. ά. σ. 488.
2) Γ. Α. Μέγα , αυτόθι, σ. 4Τ0, 489.
3) Έλτ ί .  Σ τ α μ ο ν λ η  — Σα ρα ν τ ή ,  έ. ά. τ. 9 ος, σ. 24δ.
4) Βλ. σχετικός παραδόσεις άπό τό Κουρουτζί καί άπό τον Νσίμονα έν Γ· 

Α. Μ έγα , I. ά. σ. 471—474.
5) Γ. Α. Μέγα, έ. ά. σ. 489. Περί τοΰ μαγικού τούτου τρόπου εις άλλα 

εκτός τής Θράκης μέρη τής Ελλάδος πρός αποτροπήν δαιμονικής επηρείας βλ. σΰ"
Τρθι. σ. 489—493.
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σματος έπηρείας. Ουτωκάθε κακόν, τό όποΐπν βαρύνει τούς ανθρώπους, με
ταβιβάζεται εις τό υλικόν τοΰτο άντικείμενον, δι’ αύτοΰ δέ, άπορριπτομένου 
εις τρίστρατον, τόν συνήθη τής εξορίας των κακών τόπον, συναπορρίπτονται 
όλα τά είς αυτό συσσωρευθέντα κακά» ')

Τό «πέρασμα από πουκάμισο, προς αποτροπήν κακών, άναγόμενον 
εΐς την δεισιδαίμονα συνήθειαν τής διόδου δι1 2 3 οπής, διατηρεί την κυριωτά- 
την και επικρατούσαν αυτής σημασίαν, την τού καθαρμού. Είναι δέ συνη- 
θέστατος έν Θράκη ό μαγικός οΰτος τρόπος προς ιασιν ασθενών ή αποτρο
πήν κακών και πολύ συχνά 6. περιοδεύουν άνά τά χωρία, λέγει δ κ. Γ. Μέγας, 
συναντρ είς τά σύνορά των, τά όποια προφανώς υπολαμβάνονται ώς τρί
στρατα ή σταυροδρόμια, «τρύπες οπού τές κατασκευάζουν είς τούς οχθους 
τής γής», από τάς οποίας όχι μόνον παιδιά ασθενικά, αλλά καί όλος δ πλη
θυσμός του χωρίου και όλαι αί άγέλαι και τά ποίμνια περνούν, όταν έπιδη* 
μία ή έπιζωοτία ένσκήψη είς τό χωρίον3).

01 "Ελληνες τής Βάρνης περώσι τόν ασθενή δι’ οπής άνοιγομένης είς 
δρϋν3), έν δέ τή Γκιουμουλτζίνη τά πάσχοντα έκ κοκκύτου παιδία «περνούν 
από μια τρύπια καρυδιά» 4). 'Ομοίως συνήθιζον έν Θράκη νά περνούν τά 
καχεκτικά παιδία από τάς λεγομένας σφήνας, ήτοι συγκλίνοντας κλάδους δέν
δρων5 6). ’Επίσης συνηθίζουν νά περνούν ανθρώπους ή ζώα επάνω από φω·- 
τιά ή ανάμεσα από δυο φωτιές. ’Ενίοτε καί μόνος δ καπνός υπολαμβάνεται 
αρκετός διά νά ζαλίση καί έξουθενώση τόν δαίμονα τής ασθένειας. Όμοίως~ 
χρήσις καινούργιας φωτιάς ή διαβολοφωτιάς γίνεται καθ’ όλην τήν Θράκην 
κυρίως προς θεραπείαν έπιζφοτίας. Ωσαύτως υπάρχει τό έθιμον τής περι
φοράς καχεκτικών παιδιών περί τήν εστίαν ή διαβάσεως ύπεράνω τού πυ" 
ρός Β), τού οποίου προφανής είναι ή καθαρτική σημασία.

"Οπως βλέπομεν ή νόσος κατά τούς σημερινούς Θράκας έρχεται από 
τόν Θεόν ή τόν διάβολον, όπως.ακριβώς έπίστευον καί οί αρχαίοι, οϊτινες 
τήν νόσον έδέχοντο ώς αμετάβλητον θέλησιν τών θεών, ώς άναγκαίον δεινόν 
καί. επομένως περί τών αιτίων αυτής, περί τής φύσεως καί αυτών τών μέ
σων τής δυνατή: ιάσεως, ούδεμία ή έλαχίστη^έλαμβάνετο φροντίς. «...Τό υπό 
τών ’Ολυμπίων πεμπόμενον έδέχετό τις σιγών, ούδ’ είσεχώρει ή ιδέα ενδε-

1) Γ . Α - .  Μ έ γ α ,  αυτόθι σ. 197.
2) Γ.  Α . Μ έ γ α ,  αυτόθι ο.  500 —501. Περί δέ  τής αρχής τής συνήθειας τού

της βλ. Γ . ' Μ έ γ α ,  Μαγικοί καί δεισιδαίμονές συνήθειαι πρός αποτροπήν επιδημι
κών νόσωι, 'Εττεζ .  Α α ο γ ρ α φ .  Ά ρ χ ε ί ο ν ,  τ. Ε'—ΣΤ' (1943—44) σ. 33.

3) Ί .  Ν ι κ ο λ ά ο υ ,  Ή ’Οδησσός, έν Βάρνη 1894, σ. 241 — 242.
4) Σ ζ .  Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ ,  ε ά. σ. 421.
δ) Γ. Α. Μέγα ,  Πσραδ. περί άσθ , αυτόθι σ. 501—502.
6 ) Γ. Α. Μ έ γ α , Μαγ. καί δεισιδ. συν., έ. ά .,σ . 34, 41, 43, 45, 47, 53.
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χομένης αποφυγής, εί μη δια παοαπλανήσεων, Ουσιών και έξιλεώσεως χή: 
κεχολωμένης θεότητος’)· Εις τον 'Όμηρον λέγεται:

εΐ μέν δή μ.ή τί; σε βιάζεται οιον έόντα, 
νοΰσον γ ’ οΰ πω: έστι Διός μεγάλου άλέασθαι, 
αλλά σύ γ’ εΰχεο πάτοι ΓΙοσειδάωνι άνακτι ’)».

Ό  'Απόλλων ώσαΰτεος «νοΰσον άνά στρατόν ώρσε κακήν» υπό επι. 
ζφοτίας συνοδευομένην. Ή  νόσος αΰτη ήτο πιθανόν υπερφυσικόν τι και μυ
θώδες μόνον δε μεταφορικώς επιτρέπεται ή εικασία, δα ό ποιητής τής "Iλιd- 
δος περιγράφει διά θεσπεσίας είκόνος τάς διαφόρους περιπετείας μεγάλης 
τίνος επιδημίας '). Καί λέγει ό "Όμηρος δτι μετά την κατάπαυσιν τής θεο
μηνίας οί "Ελληνες προσέφεραν ευχαριστήριον. Ουσίαν εις τον ’Απόλλωνα καί 
έλούσθησαν εις την θάλασσαν 4), έν δέ τω λουτρω τουτω εύρίσκεται ίσως τό 
μόνον ίχνος υγιεινής προφυλάξεως, αλλά καί τοϋτο εγένετο ιδίως εν θρησκευ
τικό) πνεύματι 5). 'Ωσαύτως αιφνίδιοι θάνατοι προήρχοντο εκ των βελών τοϋ 
’Απόλλωνος καί τής Άρτέμιδος, ή δέ Άθηνά προεκάλει την παραφροσύνην. 
’Αλλά καί δαίμονες άρρενες ή θήλεις, δλβιοδαίμονές ή κακοδαίμονες καλού
μενοι υπό τών αρχαίων Ελλήνων, συν τω χρόνω από των θεών άποχωρι- 
σθέντες έθεωρούντο πρόξενοι νόσων ή καί θεραπευταί αυτών. Παρά τού
τους καί ψυχαί κακοποιών ανθρώπων μετά θάνατον, ώς επί τό πλεΐστον πα- 
ριστάμεναι υπό μορφήν κυνός, ήδύναντο νά προξενήσουν διαφόρους νόσους 
καί παρακρούσεις ή καί αυτόν τον θάνατον νά επιφέρουν 1 2 3 4 5).

Καί παρά πολλοΐς άπολιτίστοις λαοΐς είσέτι ή νόσος προέρχεται τούτο 
μέν από θεοΰ ώς τιμωρία, καθ’ ής προσευχαί καί θυσίαι ώς μόνα μέσα έν- 
δείκνυνται, τούτο δ’ από κακοποιών δαιμόνων ή καί βρικολάκων, οΐτινες 
εισερχόμενοι εις τό σώμα δύνανται νά παραγάγουν πλείστας νόσους" αί τε
λευταίοι ούτοι καί όργανα ή καί μέρη τού σώματος πιστεύεται δτι δύνανται 
ενίοτε ν' άποφέρουν 7). Εις τήν Μεσοποταμίαν ώσαύτως κατά τήν αρχαιό
τητα, ή ιατρική έσχεν δλως εμπειρικόν καί θεουργικόν χαρακτήρα. ΓΙλήν τών 
θεών, κακοποιά πνεύματα καί δαίμονες, ανώτεροι μέν τών ανθρώπων, κατώ
τεροι δέ τών θεών, έθεωρούντο ιός δυνάμενοι νά προξενήσουν νόσους καί 
διάφορα άλλα δεινά8). Κατά τον αυτόν τρόπον καί εις τήν Αίγυπτον αί νό
σοι ήσαν θεϊκής αρχής, ιδία δ’ αί επιδημικοί’ αλλά καί οί δαίμονες, ώς έν

1) Κλ.  Ρ α γ χ α β ή ,  Ό καθ’ Όμηρον οικιακός βίος, έ. ά. σ. 207.
2) Ό μ η ο .  Όδ. ι, 410—412.
3) ' Ο μ ή ρ ο υ  Ίλ Α, 48 χέ.
4) Ίλ. Α’, 313.
δ) Κ λ .  Ρ α γ χ α β ή , ε. ά. σ. 197 —109.
6) ' Ά ρ . Π .  Κ ο ύ ζ ι 7,'Ιστορία τής Ιατρικής, ε. ά· σ. 53.
7) "Ενθ·. αν. σ. 9.
5) ’Έ νΰ. ά. σ. 19—20.
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τή Μεσοποταμιακή Ιατρική, λαμβάνουν ενεργόν μέρος προς παραγωγήν αυ
τών, εισερχόμενοι εντός του σώματος1).

"Ετερογ αίτιον, εις δ εν Θράκη αποδίδονται νόσοι, είναι ή κάκ ιά  ώρα,  
ητις συμβάλλει και. αυτή προς εμφάνισιν πλείστων δεινών. ’Ιδού π. χ. τι 
άναφέρεται εις το γήτεμα ασθενούς λεχούς: «Ή  άρρωστη θά είναι στην ανα
τολή· γυρισμέν' και θά έχ’ κάτ’ άπ’ το μαξιλάρι της μαυρομάνικο μαχαίρι. 
Ή  γιάτραινα θά τό βάλ’ στής λεχούσας τον αφαλό. Τό μανίκ’ θά τον άκρυμβα 
και ή μύτ’ επάνω. ‘Υστερινά θά ξαπλωθή επάνω της και λέγ* 2 3 * τοείς φορές: 
καλή σπέρα σου κακό, ως πού νά’λθ’ ή καλή μέρα νά μή σέ βρή. 'Αγιά Μα
ρίνα ανέβαινε κλπ. και γιατρεύεται:.. ’Ανάθεμα στην κ ακ ία  ώ ρα »3). Έ ν 
Καστανιές λέγουν : «Κεί πού πέφτει κάνεις λάφσα (=άμέσως) νά ρίξης λι
γάκι γλυκό, ζάχαρη μέ νερό, γιά νά γλυκάνης τήν κακ ία  ώ ρ α » 3). Εις δέ 
τούς Δελειώνες «όταν ήτανε κάνεις φχαριστημένος και τό έλεγε, γιά νά μή 
ματιαχθή άπ’ άτός του ή τύχαινε κακ ία  ώρα νά τον άκούσ’ ό δαίμονας 
και φθονήσ’, έλεγε γιά ξόρκισμα :

Κουφός ό τόπος πού μ’ ακούει.
Στάχτη στή γλώσσα μ’ .
Χώμα στή γλώσσα μ’ .

"Υστερα άνοιγε τά ρούχα τ’ και φυσούσε στον κόρφο τ’ *)».
Ή  κακ ι ά  ώρα  οφείλεται εις υπερφυσικήν ήάστρικήν επήρειαν, διότι 

ό άνθρωπος συνδέεται κατά τάς λαϊκά; αντιλήψεις διά μυστηριωδών δεσμών 
μετά τής φύσεως, όπόθεν έξήρτηνται ή τε υγεία και αί άσθένειαι αυτού 5 6). 
Δραστικωτάτη δ’ υποτίθεται ή επήρεια τής σελήνης ®) επί τών ασθενειών και

1} Αυτόθι σ. 33.
2) Έ λη .  Σ ταμ ο ύ λη—Σαραντή ,  Σύμ. λαογρ., Θ ραχ ιχά , τ. 1ος (1928) σ. 407.
3) Έ λ η .  Σ τ αμ ο ύ λ η—Σ α ρα ν τ ή , Πώς γιάτρευαν στή Θράκη, Θ ραχ ιχά , τ. 9ος

(1938) σελ. 221. ± ) Αυτόθι, σ. 242-213.
δ) Ν. Γ. Πολίτου, At άσθένειαι κατά τούς μύθους τοΰ ελληνικού λαού, 

Λ αογραφ ιχά  Σ ύ μ μ ά χ τ ι ,  τ. Γ', Έν Άθήναις 1931, σ. 6 6 .
6 ) "Οταν έν Γκιουμουλτζίνη «Ιδης καινούργια φεγγάρι, πρέπει πρώτα νά 

ίδής τρεις δατζιάδες και έπειτα νά ίδής άνθρωπον, γιατί γεμίζουν τά μούτρα δλο 
σπυριά». ( Σ τ ί λ η .  Κ νρ ια χ ίδ ο υ ,  Δεισιδ. καί δεισιδαίμ. συνήθειαι, Λ αογραφ ία ,  τόμ. 
2ος, 1910, σ. 42δ καί 413. ’Επίσης άλλαχοΰ τής Θράκης «όταν έχης γαρδαβίτοες, 
(έν Σηλυβρίςι λέγονται άουλοι καί κότσια) καί βγή καινούργιο φεγγάρι, νά πάρης 
χώμα άπό κάτω καί άλας νά τούς τρίβης, νά βλέπης τό φεγγάρι καί νά πής τρεις 
φορές : ^

— Καλή σπέρα νιό φεγγάρι.
—Καλώς τό νιό παλληκάρι.
—Τί μ* έφερες ;
— Στρίδια, μύδια χάλαβρα
κι’ άουλοι ξεριζωμένοι.

Πετρίς τό χώμα κατά. γής.ή-στά κεραμίδια, τό κάμνεις τρία βράδυαμέ τή
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τής θεραπείας αυτών. Ή . ασθένεια είναι εις έπίτασιν ή υφεσιν, uv ή σε
λήνη είναι πλήθουσα ή φθίνουσα (γέμιση ή χάση φεγγαριού)· Ούτω π. χ. 
εν Γκιουμουλτζίνη πιστεύουν δτι «όταν έχης σπυρί νά τό τρίψης τήν χάση  
τον  φεγγαρ ιού  (=νέαν σελήνην) με άμμον ή μέ χώμα την νύκτα καί νά 
πής : "Οπως χάνεται τό φεγγάρι, έτσι νά χαθή καί τό σπυρί» *). ’Επί δέ 
τών ψυχικών νόσων οί παροξυσμοί αποδίδονται εις την επίδρασιν τής πλη- 
θοΰσης σελήνης. «Είναι στα φεγγάρια του» λέγουν καί επί υγιών, καταλαμ* 
βανομένων υπό παροδικών εξάψεων. 'Ιδιαίτατα δ’ ή επήρεια τής σελήνης 
νομίζεται δτι καταφαίνεται έν τή επιληψία, ήτις δηλούται μέχρι του νΰν διά 
τής αρχαίας λέξεως σεληνιασμός καί έν Θράκη σάρα. Καί οί αρχαίοι επίσης εις 
την σελήνην προ πάντων απέδιδαν την αιτίαν τής επιληψίας. Καί κατά τούς 
μέσους χρόνους διετηρεϊτο ή δοξασία αύτη, ως έμφαίνεται πλήν άλλων καί έκ 
τών Άμφιλοχίων τού Φεοτίου καί έκ τοΰ περί σεληνιασμού συνταγματίου 
τού Ψελλοΰ* 1 2 3 * 5). Ή  σάρα έν Θράκη ή άλλως σεληνιασμός (έπιληψία) έθερα- 
πεΰετο εις τό άγιασμα «τ’ άη Άντριά στις Καστανιές πού ήτανε κατά τό βο
ριά καί φαίνουνταν σά νά είχε ’πό πάνω λάδι καί γιάνισκε κείνον πού έπιανε, 
Παναγιά νά φυλάγη, σάρα. Πήγαινε στον "Αγιο και προσφορά» ’ )■

Εις την επήρειαν τής σελήνης ωσαύτως ώφείλετο νόσος λεγομένη 
φεγγάρ ιασαα,  κοινεος χρυσή: «Τό μωρό δσο βυζαίνουνταν, πρόσεχαν την ώρα 
πού έκοιμούντανε, τό φεγγάρι νά μή πάγη επάνω τ’ . Τότες τό φεγγάρι πα
τούσε τό μωρό καί φεγγαριάζουνταν, χλώμιαζε, ή μυτίτσα τ’ ξεραίνουνταν, ή 
κοιλίτσα τ’ πρήσκουνταν, δέ βύζανε κ’ ήτανε νέ γερό νέ άρρωστο» *). Ε π ί
σης « φεγγαρ ιά ζ ου ν τα ν » ή λεχούσα καί ή άρρωστη s).

Καθεος'βλέπομεν αίτια καί παράγοντες ώρισμένων νόσων είναι καί 
αί έπήρειαι τής σελήνης καί άλλων άστρικίΰν σευμάτεσν, πού έχουν ως ύπόβα- 
θρον αύτών την ύπαρξιν κακοποιών πνευμάτων 6). Αΐ δεισιδαίμονες καί 
άστρολογικαί αύται ιδέαι είναι πανάρχαιοι δσον καί δ άνθρωπος. Πλήν όμως 
τής κακής έπηρείας αύτών, τά άστρα πολλάκις συμβάλλουν εις την άπομά- 
κρυνσιν τής νόσου, διά τής μυστηριώδους αύτών ένεργείας. Ούτω «τής πατη-

σειρά καί χάνονται». Έ λ η .  Σ ταμονλη  — Σαραντη,.  Πώς γιάτρευαν στή Θράκη, έ· ά. 
τ. δος, σελ. 3Τ1.

1) Στ. Κ υ ρ ια χ ίδ ο υ ,  έ. ά. σελ. 410 καί 421—422.
2) Ν. Γ. Π ολ ίτου , Ή  Σελήνη κατά τούς μύθους τοΰ λαού,, Α αογραφ ιχά  

Σ ύ μ μ ε ικ τ α ,  τ. 2ος, έν Άθήναις 1921, σ. 168.
3) Έ λ η .  Σ. Σ α ρ α ν τ ή , Πώς γιάτρευαν στή Θράκη, έ. ,ά. τ. 9ος, σ. 276 καί

σ. 235.
■ 4) Αυτόθι, σ· 233.

5) Αυτόθι, σ. 234.
6 ) Πρβλ. τήν μελέτην τοΰ ιΥ. Γ· Π ολ ίτου , D.er -VTond in Sage und Glau- 

ben der heutigen Hellenen 1S90 έν τή Byzant. Zeits. 1S92 σ. 5δδ κέ.



Δημώδης ιατρική έν Θράκη 206

μ-ένης από κακό αγέρα, βάζνε ρούχο στο άστρο και ξαστρίζεται η κάμνουν 
άλλα» 1 2 3). ' ■· - . ·

’ Επί τοΰτοις ή μαγεία εν Θράκη δεν θεωρείται άσχετος προς δη
μιουργίαν σοβαρών νόσων η νοσηρών καταστάσεων, τάς οποίας συνήθως κα- 
ταπολεμοΰσι δΓ άντιμαγείας, καταφεύγοντες ε’ις τον χότζαν J) και τούς άλλους, 
οί όποιοι γνωρίζουν νά λύουν τα μάγια και νά επαναδ'δουν την υγείαν είς 
τον ασθενή. Συνήθως τά μάγια έπετύγχανε η μαγίστρα ούτω : « ’Έπαιρνε 
τής νυχτερίδας τό κόκκαλο, μια γαλάζα χάντρα, ένα καθρεφτάκ’ , τ’ άλογου 
τέσσερις τρίχες. Τις έκαμνε ένα κι όλ5 αυτά τά ’βάζε στο στόμα της κ’ έπε» 
φτε μπροΰμτα. Ώς τό πρωί τά ’δενε κ3 οί τρίχες γίνουνταν μεγάλες, τέσσε
ρις καί πέντε πήχες. Μ’ αυτές έκαμνε μάγια οποίον ήθελε» 3). Διά νά δυ- 
νηθή δέ νά εκτελέση τάς μαγγανείας της έπίστευαν έν Τζετώ, ότι «έπαιρνε 
τρίχα από τά μαλλιά,'κλωστή για κομμάτι ρούχο από πάν3 εκείνου πού θέλ’ 
νά τον κάν’ μάγια, κοψίδια τού νυχιού τ’ απ’ τη πατιά τ3 (πατημασιά του), 
χώμα κι άσυρτο (=άμεταχείριστο) σαπούνι γιά νά λυώσ’ όπως λυών1 τό σα
πούνι. \Αφού πή λόγια τά ρίχτει στο πηγάδι, γιά τά παραχών3 κατ’ απ’ τή 
σκάλα, γιά σέ μέρος πού θά τό ,δρασκελίσ’» *).

Τά μάγια «π ιάν’νε περισσότερο τή Μεγάλη Σαρακοστή καί τό Σα
ραντάμερο, πού νηστεύ’νε. Γιά νά πιάσ'νε έλεγαν ένα ψέμα πού νά τό πι- 
στέψ3 ό κόσμος4). Ταύτα ένηργούντο ιδία υπό γυναικαιν μαγισσών, δυναμέ- 
νων νά καταβιβάζουν τό φεγγάρι9). Αί μάγισσαι, αΐ όποΐαι ήσαν γραΐαι 
δυσειδείς, φορούσαι κατά την νύκτα τά ενδύματα αυτών από την ανάποδη 
καί κοιμώμεναι γυμναί7), «έβγαιναν γυμνές την παραμονή τ’ άη-Γιωργιοΰ 
τά μεσάνυχτα κι έπαιρναν τό μπερκέτι από τά σπίτια, τά χωράφια ή τις 
αγελάδες» Ρ). Ό κ. Στίλπων Κυριακίδης γράφει: «Έ ν Γκιουμουλτζίνη τού 
άγιου Γεωργίου πηγαίνουν τή νύχτα .γυναίκες καί κόβουν από τις ξένες πόρ
τες από μιά πελεκοΰδα (=κομματάκι τόσον, όσα είναι τά μικρά τεμάχια, τά 
όποια πετειούνται, όταν άποκόπτουν ξύλα διά πελέκεως) γιά νά πάρουν τό 
ού'ρ (λ; τουρκική, ευτυχίαν) τού σπιτιού» 9).

1) Έ λ η .  Σ. Σ α ρ α ν τ ή , Σύμ. λαογρ., Θ ραχ ικά ,  τ. 1ος, έ. ά. σ. 407^—408.
2) «Των αλλόγλωσσων καί αλλοθρήσκων ή μαγική τέχνη είναι τελειότερα». 

Γ. Α. Μ ίγα, Μαγ. καί δεισ. συνήθ. κλ,, ε. ά. σ. 43.
3) Έ λη .  Σ. Σαραντή ,  Παραδόσεις τής Θράκης, Θ ρακ ικά ,  τ. 7ος, έν Άθή- 

ναις 1936, σ. 303.
4) Έ λ η .  Σ. Σ α ρα ν τή , Παραδόσεις τής Θράκης, Θ ρακ ικά ,  τ. 7ος, ε ά. σ. 302.
5) Έ λ. Σ. Σαραντή ,  Πώς γιάτρευαν στή Θράκη, Θρακικά, τ. 9ος, έ.ά. σ. 222.
6 ) Έλη. Σ. Σαραντή,  Παραδόσεις τής Θράκης, έ. ά. σ. 265 καί 302—303.
7) Έ λη. Σ. Σαραντή , Πώς γιάτρευαν στη Θράκη, ε. ά. σ. 302.
8) Αυτόθι, σ. 222. Τής 'Ιδ ίας ,  Οί Μάγισσες, Μ εσα ιω ν ικά  γράμματα ,  1931, 

σελ. 154—155.
9) Στ. Κ υ ρ ια κ ίδ ο υ ,  ε. ά. σ. 408, 27 καί 419.
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Τοιουτοτρόπως κατώρθωναν, ώστε νά προκόβουν τά γεννήματα των, 
ήχοι τό ίδικόν των μαξούλι (εισόδημα) και νά καταστρέφωνται των γειτόνων ι).

Πλήν τοΰτου έχουν τήν δύναμιν «νά βασκαίνουν, νά ρίχνουν στο κρεβ- 
βάτι ανθρώπους και νά κάνουν ανίκανους τούς νέους5), ή νά τούς κατακτούν.

Έ ν Καστανιές διά νά προσελκύσουν τήν αγάπην τίνος έβραζαν «ολό
κληρο τ3 αγαποβότανο, βράζοντας πού κυλάει μέσα στο νερό μελετάς καί λές: 

'Όπως βράζει στη φωτιά καί κυλάει, 
έτσι νά βράζη κι εκείνος για μένα.

Τό τραυας άπ3 τη φωτιά και λές πάλι τρεις φορές:
“Οπως βράζει στη φωτιά καί κυλάει, 
έ'τσι νά βράζη κι εκείνος γιά μένα.

“Ϋστερα τ3 αγαποβότανο κάνεις φυλαχτό καί τό φορείς. Πάντοτε σ: αγαπάει, 
άπ3 τις γονοί τ’ ξέκαμνε από σένα όχι. Κι όποιον ήθελες τον έκαμνες γαμ
πρό»3). Μάγια όμως έκαμναν ιδία διά τήν κατάκτησιν τής κόρης ή τού παλ· 
ληκαριοΰ, τής νύμφης δηλονότι ή τού γαμπρού. Τδού τί διηγείται γραία έκ 
Τζετώ : «Στο σπίτι τής άνι-ψιάς μου έκαμαν μάγια. Πήγε μια γυναίκα καί 
γύρεψε αλεύρι. Μόλις έφυγε, . έσφιξε ή καρδιά της κι έγινε σαν κουβάρι κι 
έπαθε μεγάλο κακό, μιά τήν έπιανε καί μια τήν άφηνε. Έλυωνε σάν κερί, 
Τήν πήγαν στή Σηλυβριά, δ χότζας έλυσε- τά μάγια κι έγινε καλά» *). “Οταν 
πάλι «κορίτσι καί παλληκάρι αγαπιούνται κ’ οΐ γονοί τού ενού δέ θέλ’νε νά 
παρθοϋνε, παίρν’νε οΐ γονοί ενα σαπούνι καί κολνούνε απάν’ τρίχες σκύλου 
καί γάτας, τό τυλίζ’νε γύρω μέ κλωστές παρμένες από τό φόρεμα τού κο
ριτσιού, γιά τού παλληκαριού, πού θέλ’νε νά τό. κάν’νε μάγια, τό ρίχν’νε στή 
θάλασσα, γιά σέ πηγάδι καί μελετούνε:

“Οπως λυών* τό σαπούνι 
έτσι νά λυώσ’ κ3 ή αγάπη τους 
κι αν παρθούνε νά μαλών’νε 
σάν τό σκύλο μέ τή γάτα» 5).

Οΰτω διηγούνται εν Επιβάτες. Έ ν δέ τή Κερμένη «μιά πεθερά δέΥ ήθελε 
νά ξαναπαντρευθή δ γαμβρός της αφού πέθανε ή κόρ3 της κι έκανε μάγια τή 
νύφ’ καί τά κρύψε κάτ’ άπ-3 τή σκάλα,.πού θά γύριζαν άπ3 τήν εκκλησία, αφού 
στεφανώνουνταν γιά νά τά πατήσ3 ή νύφ3. Τά πάτ3σε ο γαμπρός κι από κεΐ 
πού ήτανε γερός καί ροδοκόκκινος, πάθιασε καί πέθανε»8). 1 2 3 4 5 6

1) Β. Ντεληγ ιά ν νη , Συμμ. λαογρ. έ. ά. σ. 223̂ —224.
2) Δ. Π ετροποΰλου ,  Λαογραψικά Σκεπαστού Ά νατ. Θράκης, Ά ρχε ΐο ν  &ραχ. 

λαογρ. κα ι  γλωοο. & ησανρον , τ. 10ος,'έν Άθ'ήναις 1943—44, σ. 197. Τον Ί δ ιο υ ,  
διά τά μάγια βλ. Λαογρ. Σκοποϋ, Άρχ. &ρακ. λαογρ. κ α ί  γλωο. &ηα.,χ. δος σ. 168.

3) Έ λ, ι .  2 . Σ α ρ α ν τ η , I. ά. σ. 222—223.
4) 'Ελίτιν. Σ ταμ ο ν λη  — Σαραντη ,  έ. ά. σ. 223.
5) Έ ν θ ’ άν. σ. 223—24.
6 ) 'Ενθ·’ άν. σ. 224.
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Εις την μαγείαν- ανήκουν και τά κοινώς λεγάμενα «καρφώματα* ,  
ήΐοι αΐ καταπασσαλεύσεις τών αρχαίων και των βυζαντινών. Ταΰ'τα γίνονται 
συνήθως κατά την άνέγερσιν οικοδομής, δπου θεμελιώνουν τον ήσκιο ή στοι
χειώνουν τον άνθρωπον, οστις ασθενών και φθίνων μετά πάροδον 40 ημε
ρών ή τό πολύ έτους αποθνήσκει, τό στοιχειό τοΰ οικοδομήματος καθιστά, 
μένος. Έ ν Φιλιππουπόλει και Στενιμάχω οί κτίσται, αντί νά θεμελιώσουν 
(καρφώσουν) την δλην σκιάν τοΰ ανθρώπου, θεμελιώνουν μόνον την σκιάν 
τών ποδών αυτού, μάλιστα όταν είναι νέος, επειδή δέ τούτο προκαλεϊ εντός 
τεσσαράκοντα ημερών θάνατον, διά τοΰτο οΐ παρ’ άνεγειρομένην οικίαν πα- 
ρερχόμενοι νέοι συγχέουσι τά ΐχνη τών ποδών αυτών *).

Ε’ίπομεν δτι αποτέλεσμα τοΰ καρφώματος κατά τάς λαϊκάς δοξασίας 
είναι ή ατονία καί δ μαρασμός τοΰ καρφωνομένου. 'Ως δέ καρφώνει τις τον 
εχθρόν του, οΰτω και τον πονηρόν οφθαλμόν, ως έπίστευον καί οί βυζαντι
νοί "Έλληνες, οΐτινες εις τά φυλακτήριά των έθετον καρφιά, διά νά καρφώ
νουν τό πονηρό μάτι, τον διάβολον και τάς άσθενείας. Συνήθως κατεπασσά- 
λευον τάς άσθενείας εις δένδρα.

Οΰτω ώς αναφέρει δ κ; Γ. Μέγας «κατά τον εκ Κουρουτζί Παν. Πάλ- 
λαν, τυφλοβούζνα άμα βγάζ’ καένας στά κωλιά δώθι κεΐθμ παίρ' ένα άφρου 
(πιθανώς άβρεχο) καινούργιο καρφί κί ίκείνου τού τυφλοβοΰζνου την τσι- 
τάει (=κεντα) καί βγάζ’ λίγου bιρέ (=πύον) καί τ’ άλείφ' κείνου τού καρφί, 
τού μουράαρεύ’ (=λερώνει). "Ύστερα παγαίζ’, βρίσκ’ ένα ξύλου παλιό, κού
τσουρο στ’ γης—δεν εχ' ν ’ άπολύκ'χίτς ρίζα, τίπουτα, πιθαμένου — παγαίζ’ 
κείνου τού καρφί καί μ’ ένα 5αλτά, μ’ ένα σκεπάρ’ τού κρούει καί τού λέει: 
άντα βγάλ' αυτό τό ^άούπ' φυλλίτζια (βλαστάρια) τότε νά βγουν καί τά τυ- 
φλικόλ'κα κείνα. Τρεις βουλές τού λέει, βαράει τού καρφί καί γένιτι για
τρικό. Ίό ’καμα γώ» 1 2 3 4).

Έξ-ίσου όμως προς τά δένδρα ώς μέρη διά καρφώματα δύνανται νά 
χρησιμεύσουν τοίχοι, παραστάδες θυρών καί τό έδαφος ακόμη. Οΰτω εις τό 
Κουρουτζί τοΰ Διδυμοτείχου αυτός δ θάνατος καταδεσμεΐται διά καρφώματος 
εις την γήν:«"Όντα σηκώνουμι τούν πιθαμένουν απ’ καταή κροΰμι ένα καρφί, 
δ,τι καρφί, κεΐ άπ’ θά τιλειώσ', κί τού σκιπάζμι στη γης, νά μη πιθάν' άλ
λους» s). Εις τό Μυριόφυτον, Κουρουτζί καί Καλαμίτσι τής Θράκης μετά την 
εκφοράν τοΰ νεκροΰ θέτουν καρφί επί τοΰ τόπου, εφ’ οΰ οΰτος έξέπνευσε. 
Σημειωθήτω δτι εις τό Κουρουτζί, τό καρφί καλύπτεται μέ χώμα *). Ε π ί
σης εις την περιφέρειαν ’Αδριανουπόλεως κατά τον θάνατον, άφοΰ σφάξω-

1) Φαίδ.  Κ ο υ π ο ν λ έ ,  Μ εσ α ιω ν ικο ί κα ί ν εο ελλη ν ικ ο ί κα τά δ εσ μ ο ι, Λ α ο γ ρ α φ ί α , 
τόμ . 8ος (192ο) σελ. 327.

2) Γ. Α. Μ έ γα , Π αραδόσεις π ερ ί ά & θ ενε ιώ ν , ε. ά . σ. 516.
3) Γ.  Α .  Μέγα , α υ τ ό θ ι,  σ. 518.
4) Γ. Α. Μέγα,  α υ τό θ ι σ. 518.



Δημητρίου Β Οΐχονομίδο

σιν όρνιθα, έμπηγνύουσι την μάχαιραν εις την γην. Ά λλ’ έν Θράκη ακόμη 
και την χάλαζαν καρφώνουν συμβολικούς κινούν.τες μαυρομάνικον μαχαίρι, 
του οποίου ή χρήσις εις την μαντικήν και την μαγείαν είναι απεριόριστος. 
"Αποτέλεσμα δέ των απλών καταδέσμων και των καρφωμάτων είναι γενική 
τοΰ οργανισμού ατονία, ανορεξία, αδιαθεσία, άνικανότης περί τήν έκτέλεσιν 
των συζυγικών καθηκόντων, ταραχή και άποστόμωσις, τέλος δέ θάνατος, δσ- 
τις είναι αναπόφευκτος αν μή εγκαίρως έπέλθη τό λΰσιμον ή ξεκάρφωμα.

Πώς λοιπόν θ’ άποδιωχθή ή κακή επήρεια τής μαγείας ; 'Άπλού- 
στατα διά τής άντιμαγείας, Οΰτω π. χ. έν Τζετώ «σκαλώνεις καλά ένα βε
λόνι απάνω σ’ καί μελετάς :

”Λν βοή τό βελόνι καί τό περάσ’ | τότε νά πιάσ’νε τά μάγια τ’ , 
ή δταν μάθης πού σέ κάν’νε μάγια, για νά μή σέ πιάσ’νε λές ;

Κλούβια | κι άπιαστα,
ή σαν πιάσης αύτήνα πού σέ κάμνει μάγια, νά φορής τό πουκάμισό σ’ \πό 
τήν ανάποδη καί τό μπρος πίσω καί νά πής τόμ τή δής :

Θεός, θεά, θείο πνέμα» ')·
Ποικίλαι προσέτι είναι αί προφυλάξεις· γαμβρού καί νύμφης εναντίον 

τοΰ άμποδέματος. 'Υπάρχουν όμως καί ειδικοί γόητες, γνωρίζοντες νά λύουν 
τά μάγια. Έ ν Τζετώ «είναι άντροι πού ξέρνε καί λύνε τά μάγια, γυναίκες 
κομπολογοϋδες πού τά βλέπνε μέσα στο πηγάδι κι οί χοτζάδες ξέρνε νά τά 
λύσνε. Για τ’ άμπόδεμα φώναζαν κείνον πού ήξερε να τά λύσ\ Αυτός έκαμνε 
ένα μεγάλο στεφάνι από αγιόκλημα καί περνούσε απ’ αυτό τρεις φορές καί 
τούς δυο μαζί ολόκληρο τό κορμί τους, τον γαμπρό καί τή νύφη κ’ έλεγε :

Θεός, θεά, Θεού πνέμα.
Καί κάτ’ απ’ τό κρεββάτι τους ερριχνε ένα κομπόδεμα μέ 9 βόλια παρμένα 
από σταυροδρόμι καί γιάνισκαν» *).

Καθώς βλέπομεν εκτός τού δαίμονος, κατ’ εξοχήν εχθρού τού ανθρω
πίνου γένους, καί οί θεράποντες αυτού μάγοι καί μάγισσαι ού μόνον προ
ξενούν άσθενείας, άλλα κέκτηνται καί τήν.δύναμιν νά τάς θεραπεύουν 1 2 3). 'Η 
πρόληψις αύτη είναι λίαν διαδεδομένη εις τούς βαρβάρους καί ήμιπολιτί- 
στους λαούς. Ούτω κακοποιοί άνθρωποι εχθρικής τίνος φυλής δΓ ιδιαιτέρας 
υπερφυσικής δυνάμεως, τής μαγείας, δύνανται όλεθρίως νά ενεργήσουν κατά 
τών εχθρών των, τήν δ’ επίδρασιν αυτών ταύτην προσπαθούν οί άλλοι, ίνα 
δΓ άντιμαγείας εξουδετερώσουν.

1) Έ λ η .  Σ τ α μ ο ν λ η  — Σ α ρ α ν τ η , έ. ά. σ . 225.
2) “Εν-Ο·’ ά. σ . 226. Π ερ ί τώ ν  μ ε σ α ιω ν ικ ώ ν  κ α ί ν εω τέρ ω ν  κ α τα δ έσ μ ω ν  λ υ 

σ ίμ ατος ,α νδρογύνου βλ. Φ. Κο υ χο υ λ έ ,  Μ εσα ίω ν , κα ί Ν εοελλ. κ α τά δ εσ μ ο ι. Λ αο 
γ ρα φ ί α ,  τ. 9ος, έν Ά θ ή ν α ις  1926, σ. SO—92.

3) Ν . Γ. Π ο λ ί τ ο υ , Αί ά σ ύ έ ν ε ια ι κατά  τούς μ ύθο υς τοΰ Ιλ λ η ν ικ ο ΰ  λαό ν . έ. 
ά . σ. 68,

203
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'Η χρήσις ιδία περιάπτων η φυλακτηρίων είναι μεγίστη κατά των 
δαιμονικών η μαγικών τούτων επιρροών. Το έργον τοΰ ΐατροΰ εις τούς πρω
τογόνους λαούς αναλαμβάνει, δπου υπάρχει, ό ΐερεύς η άλλος, δστις πιστεύε
ται, δτι κέκτηται και την δύναμιν μάγου '). Και παρά τοίς Μεσοποταμίοις 
κατά την αρχαιότητα δ ΐερεύς ήτο συγχρόνως ιατρός και μάγος' ή θρησκεία 
άλλωστε και η μαγεία ουδόλως διέφερον κατά τούς χρόνους εκείνους *) Κύ
ρια δέ θεραπευτικά μέσα παρ’ αύχοϊς ήσαν αΐ έπωδαί και αΐ μαγικοί πρά
ξεις 1 2 3 4)· Και έν Αΐγύπτω ή Ιατρική ήτο στενότατα συνδεδεμένη προς την θρη
σκείαν και την μαγείαν ι). Οΐ ιατροί ήσαν.ιερείς καί μάγοι, αΐ δέ ΐδέαι τών 
Αιγυπτίων περί δαιμόνων καί μαγείας, από τών αρχαίων χρόνων άρξάμεναι, 
έδέσποσαν εις αυτούς καθ’ δλους τούς αιώνας.

Πλήν δέ τή. σημασίας τής αποδιδόμενης υπό τών Αιγυπτίων εις τό 
περίαπτον καί τής προφυλακτικής δυνάμεως, ήν έκέκτηντο οΐ σκαραβαίοι, 
καθαρώς μαγικά ήσαν καί εξυγιαντικά τινα αγάλματα τεθειμένα επί ορθο
γωνίων δεξαμενών ύδατος, έφ’ ών ύπήρχον καί ανάγλυφοι εικόνες καί μα
γικά κείμενα. Τό από τούτων ρέαν ύδωρ, ως έκ τής μετά τού αγάλματος 
αμέσου επαφής, έθετορεΐτο υπό τοΰ άπαιδεύτου δ'χλου ώς άριστον ίαμα, πι* 
νόμενον ή επιτιθέμενον επί τών δηγμάτων, ιδία τών ιοβόλων ζώων, μετά ή 
άνευ έπαναλήψεως τών έπιγεγραμμένων μαγικών φράσεων5 6).

Εις τούς αρχαίους “Έλληνας ωσαύτως ύπήρχεν ή πίστις, δτι ώρισμένα 
άτομα κατέχουν υπερφυσικήν δύναμιν, ήτις δύναται τό μέν νά εμβάλη εις 
τον άνθρωπον κακοποιά πνεύματα, νά προκαλή μεταμορφώσεις ή άσθενείας, 
τό δέ ν’ άπομακρύνη αυτά καί ν ’ άποκαθιστα την υγείαν. Κλασσικά παρα
δείγματα αρχαίων μαγισσών είναι ή Κίρκη καί ή Μήδεια, έ’ξ ών ή πρώτη, ώς 
εϊδομεν ανωτέρω, θαυμασίως έπέδωκεν εις την μελέτην τών κρύφιων ιδιοτή
των τών φυτών. ’Επίσης έπίστευον εις τήν μαγικήν δύναμιν τών καταδέ- 
σμων, συνισταμένων εις τήν κατόρυξιν, εντός μάλιστα τάφων Λ), μετάλλινου 
ελάσματος, έφ ού είχε γραφή τό ονομα τοΰ μισουμένου μετά σχετικών άρών 
ή εις τήν δι’ ήλων ή πασσαλίσκων καταπερόνησιν ομοιώματος τοΰ έχθροΰ, 
ήτις καί έπέφερεν εις αυτόν άναλόγους βλάβας.

Ό  τρόπος οΰτος τής συμπαθητικής μαγείας έπιστεύθη, δτι διεδόθη έξ 
Ελλάδος από τών ελληνιστικών μάλιστα χρόνων άνά τήν ’Ασίαν, Αίγυπτον

1) *Αρ. Π, Κ ο ν ξ η , 'Ισ το ρ ία  τής ια τρ ικ ή ς , ε. ά .  σ. 10.
2) 'Eva·· ά ν . σ. 20.
3) Έ ν θ *  ά ν . σ . 22 . #
4) "Ενθ·’ ά ν . σ. 31.
δ) Ά ρ .  U .  Κ ο ν ζ η , ε. ά. σ . 42.
6) °Ίνα ό καταδεσμούμενος εύκολώ τερον παρ αδοθή  ε ις  τάς θ εό τη τα ς τοΰ 

"Αδου. Έ ν  Θράκη ο ϊ κατάδεσμο ι (τά  μ ά γ ια ) ρ ίπ το ν τα ι σ υ ν ή θ ω ς  εις τά  φ ρ έα τα , 
α κρ ιβ ώ ς ό πω ς κα ί κατά  τή ν αρ χα ιό τητα . Φ. Κ ο ν χ ο ο λ έ ,  Μ εσ. κα ί νεοελ. κατάδε- 
σμο ι, Λ α ο γ ρ α φ ί α ,  3, σ. 309, έ ν θ α  κα ί σ χ ετ ικο ί π α ρ α π ο μ π α ί έν  τή α ' υ π ο σ η μ ε ιώ σ ε ι.-
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και ’Ιταλίαν, εκεΐθεν δέ διά της ρωμαιοκρατίας εις τούς λαούς της Δύσεως, 
τό έθιμον δμως φαίνεται, orι είναι παμπάλαιον και πάγκοινον, αφού και 
σήμερον πιστοποιείται ή ύπαρξις αύτοΰ εις τούς κατά φύσιν λαούς, ώς τούς 
ιθαγενείς τοΰ Μεξικού ')·

Κατά δέ τούς βυζαντινούς χρόνους ό ελληνικός λαός έπίστευεν επίσης 
είς την μαγείαν καί οι ασθενείς πολλάκις έλέγετο, ότι κατέφευγον εις τούς 
μάγους και τάς μαγίσσας, δπως τύχουν ίάσεως, ϊδί<? δ’ δτι ή μαγεία δεν ήτο 
άσχετος τερός άνάπτυξιν χρονιάς φθινάδος ή φρενικής νόσου, διό «μετεκα- 
λοΰντο γόητας... εφευρεΐν επαγγελλομένους τάς μαγείας, εξ ών κατεκλίθησαν 
οΐ νοσηλευόμενοι και καθάραι τό από τούτων μΰσος» 9).

Τοσαύτη δ’ ήτο ή πίστις τού λαού προς την μαγείαν, ώστε και αυτός 
δ βασιλεύς Θεόδωρος ό Αάσκαρης απέδιδε την επιληψίαν αύτοΰ εις μαγγα
νείας καί πολλοί κατηγορήθησαν επί μαγγανεία9).

Αί δέ μαγικαί όδηγίαι προς δέσμευσιν ή εξιλασμόν των υπεράνθρω
πων δυνάμεων καί τής προκλήσεως ή άνακλήσεως νόσων, ως καί αί όδηγίαι 
τής έπηρείας των ουρανίων σωμάτων εις τάς τύχας των ανθρώπων περιέ- 
χονται ώς γνωστόν είς τούς ελληνικούς μαγικούς παπύρους, τούς αναγόμε
νους εις τον 3ον καί 4ον μ.Χ. αιώνας καί εν Αίγύπτω εύρεθέντας. Έκ τού
των πράγματι έχουν την αρχήν των αί γνωστόταται εις τον ελληνικόν λαόν 
Σολωμονικαί καί τά ιατροσόφια, έξ αυτών δέ πηγάζει μέγιστον μέρος των 
δεισιδαιμονιών καί προλήψεων τής Θράκης, ώς καί τής λοιπής Ελλάδος. 
Είς τά ώς άνω μαγικά βιβλία άπαντά προς τούτοις ή έξηγησις πολλών νεοελ
ληνικών δεισιδαιμονιών, διότι άλλαι μέν έξ αυτών καταφαίνεται, δτι προήλ- 
θον έκ τής υποτιθέμενης έπηρείας τών αστέρων είς τον άνθρωπον καί άλλαι 
είναι έστρεβλωμένα καί σύν τώ χρόνω παραφθαρέντα παραγγέλματα τής αρ
χαίας θρησκείας. Αί δέ λοιπαί έπλάσθησαν είς χρόνους μεταγενεστέρους κατά 
τούς αυτούς κανόνας, κατά τούς οποίους καί είς τούς αρχαίους παρήγοντο αί 
δεισιδαιμονίαν

Έκ τών κανόνων τούτων ό Ν. Γ. Πολίτης αναφέρει έκεΐνον, εις τον 
όποιον οφείλεται μέγας αριθμός δεισιδαιμονιών. Είναι δ’ οΰτος ό τής ανα
λογίας, καθ’ δν ό δεισιδαίμων υποθέτει σχέσιν μυστηριώδη καί συγγένειαν 
τών όμοιων πραγμάτων προς άλληλα καί συμφώνως προς την ανύπαρκτον 
ταύτην σχέσιν κανονίζει τάς πράξεις του, δπως πορισθή ώφέλειάν τινα *).

Ούτω π. χ. είς τό Κονομειό τής Θράκης διά «να θεραπεύσουν τό κρι- 1 2 3
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1) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ,  έ. ά. σ. 302.
2) Ρ ά λ λ η — Ποτλή ,  Σ ύντα γμ α  θ ε ίω ν  κα ί Ιερώ ν κ α νό νω ν , τ . 3ος, σ. 67. 

Π οβλ. καί τ. 6ος, σ· 357—358, 3 5 9 —360.
3) Π αχνμέρη ς ,  εκδοσις Β ό ννη ? , Λ', 12, σ. 32.
■ί) Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ , 'Ισ το ρ ία  κιχί Ιξήγησ ις τώ ν  δ ε ισ ιδ α ιμ ο ν ιώ ν , Δ αο γ ρ α φ ι κ ά  

Σ ύ μ μ ε ι κ τ α ,  τ.  Ιο ς , έν Ά θ ή ν α ις  1920, σ. 39.



θαράκι καί σκουπίδι στο μάτι παίρνουν κριθάρι, σταυρώνουν μ5 αυτό τό 
κριθαράκι καί λεν’ τρεις φορές :

"Άη Γιώργη καβαλλάρη, | μέ σπαθί καί μέ κοντάρι, 
δός μου τό κλειδάκι σου | ν’ ανοίξω τό ματάκι μου, 
νά δώ τί έχει μέσα. | —Για σιτάρι, για κριθάρι, 
για κουκκί μαργαριτάρι | καί περνά ').

Διά τό βαθρακάκι καί δ,τι άλλη πληγή είναι εις τό στόμα «παίρνουν ένα 
βαθρακό (=βάτραχο), τον ψήνουν νά γίνη στάκτη, παίρνουν καί 10 παρό
διων στύψη καί την ψήνουν. 'Όταν ψήνεται βάνουν 3 μοσχοκάρφια καί 1 
φουντούκι λουλάκι, τά κοπανίζουν δλα μαζί καί τρίβουν την πληγή* θερα
πεύεται» 1 2). Διά την φώκια (=ιχθύωσιν) «όταν βρούνε μες τη θάλασσα τη 
φώκια καί την επιάσνε, παίρνε τό κόκκαλο, τό λιανίζνε, τό κουπανίζνε, τό 
κάνε σκόνη καί τό καπνίζουνται για τη φώκια» 3 4 * 6 7). Έν ’ Επιβάτες «όταν τό 
φεγγάρι άρχίζ’ νά κρύβεται, αυτή πού κάμνει τή γητειά φορεΐ μόνε πουκα
μίσα, παντελόνι δέ φορεΐ, παίρνει ενα αυγό, κτυπάει τό ασπράδι μέ τή σκόνη 
τοϋ κόκκαλου τής φώκιας κι άλείφ’ τόν άρρωστο καί τό αύγότσεφλο μέ τό 
κιτρινάδι τό παραχών' σ’ ένα κούφιο μέρος, εκεί έχ’ ή φώκια τό μέρος της, 
καί λέγ’ :

Σάλιαρα καί μπάλιαρα | καί κουκκιά μαγερεμένα» *).
Όμοίως «γιά νά μή βγάζνε χελώνια καί βυζοΰνια κουβαλούνε άπάν’ τους τήν 
πλάτη τής χελώνας» 5).

Εις τάς αιτίας τών νόσων υπάγεται επίσης ή βασκανία, ήτις έν Θράκη 
λέγεται βασκανία, βάσκαμα., βάσκα, άβάσκα, μάτι καί μάτιαγμα *). Βάσκα- 
νον οφθαλμόν έχει ιδία «ό δευτεροβυζαγμένος, δηλαδη εκείνος πού τού από* 
κόψε τό θήλασμα ή μάννα του γιά λίγο καιρό (4 — 10 μέρες) καί ξανάρχισε 
πάλι νά τόν θηλάζη. Ή  γητεΰτρια κρατούντας στο χέρι ενα σπυρί αλάτι, κά
νει διαφόρους σταυρούς στο βασκαμένο ή άνθρωπος είναι ή ζώο. Τό αλάτι 
κατόπι τό ρίχνει στο νερό καί απ’ αυτό δίνει στον άρρωστο νά πιή καί τόν 
βρέχει λέγοντας νά φύγη τό κακό» ?). Έ ν Σκοπώ Άνατολ. Θράκης, όταν ένα 
παιδί έχη πονοκέφαλο καί υποθέσουν, δτι είναι ματιαγμένο, καλούν μιά γυ
ναίκα ειδική νά τό δγή στο λάδ\ Παίρνει δυο κύπελλα καί στο ενα ρίχνει

1) ΈΧη. Σ. Σ α ρ α ν τ ή , έ . ά . α, 215.
2) Έ ν θ · ’ ά ν . σ . 259.
3) ’Ελί τ .  Σ.  Σα ρα ν τ ή ,  ε. ά . σ. 266—7.
4) Α υ τ ό θ ι, σ . 266—7.
δ) °Ελπ.  Σ.  Σ α ρα ν τ ή ,  ε. ά . τ . 8ος, σ . 365,
6) Έ λ π .  Σ.  Σ α ρ α ν τ ή , έ. ά . τ. 9ος, σ. 235—243.
7) Δ. ΣΓε τρ οπον λον ,  Λ αο γρ αφ ικά  Σ κοπέλου—Π έτρας Ά ν α τ ο λ . Θ ρ ά κη ς ,Ά $ χ . 

ϋ'οαα.  λαογρ .  χ α ΐ  γ λωσσ . ,  Φηο.  τ. 8ος, έν  Ά θ ή ν α ις  1941—42, σ· 163.
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λάδι καί στο άλλο νερό. Κάνει τό σταυρό της και βουτάει τό δάχτυλό της μςσα 
στο λάδι. Βγάνει κατόπιν τό δάχτυλο από τό λάδι καί αφήνει ν« στάζουν 
τρεις σταλαγματιές από τό δάχτυλο στο κύπελλο, πού έχει τό νερό. "Αν οί στα
λαγματιές σκομιστοΰνα (=σκορπισθοΰν) μέσα οτό νερό, τό παιδί είναι μα
τιασμένο καί πρέπει να πγή τρεις γουλιές από τό λαδωμένο νερό, για νά θε· 
ραπευθή. Έκτος τούτου ή γυναίκα βρέχει τρεΐς φορές τό χέρι της στο λαδω
μένο νερό καί αλείφει τά μαλλιά τοΰ αρρώστου τρεΐς φορές λέγοντας : "Οςω 
τό κακό στ’ άγρια βουνά καί στ’ άκαρπα τ·ά δέντρα. "Αν οΐ σταλαγματιές τοΰ 
λαδιού στέκωνται στην επιφάνεια τού νερού χωρίς νά σκορπισθούν, τό άο- 
ρωστο παιδί δεν είναι ματιασμένο» ')· Διά ταύτα λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

Εις τό Ίλάιρίμ τής Άδριανουπόλεως «διά νά μη βασκαίνουν τά νή
πια καί τά ζωα κρεμούν εί: τον λαιμόν των φυλακτήρια (σκόρδον, θυμίαμα, 
τρίχας άρκτου, δακτυλίδιον, δόντι λύκου, δέρμα δφεως, τυλιγμένα εις μαύρο 
παννί)» '). Έν Μαίστρω τής Άνατολ. Θράκης διά νά θεραπεύσουν την βα- 
σκανίαν «παίρνουν ενα κομμάτι από τό ένδυμα εκείνου, πού υποπτεύονται 
δτι έβάσκανε, τό καίνε καί ό καπνός πού βγαίνει από τό κάψιμο, πιστεύουν 
ότι πηγαίνει στο βασκαμένο μάτι καί θεραπεύεται» 1 2 3).Έ ν Γκιουμουλτζίνη 
τής Θράκης «όταν τά μικρά βασκαίνωνται, τά γλύφουν στο μέτωπό των καί 
λέγουν γητειές» 4), ή «όταν είναι βασκαμένο, καπνίζονται με καρυόφυλλα. Τά 
μπήγουν σέ μια βελόνα, άνάφτουν την λαμπάδα τής ’Αντιστάσεως, έπειτα τον 
σταυρώνουν (=κάμνουν τό σημεΐον τού σταυρού εις τον αέρα) με τό καρυο
φύλλι καί λέγουν τρεις φορές : "Αν είναι βασκαμένος, νά σκάση τό καρυο
φύλλι καί τό κακό από πάνω του. ’Έπειτα ονοματίζουν καί βάζουν τό κα
ρυοφύλλι στη φλόγα καί αν σκάση λέγουν : ε ίνα ι  βασκαμένος» 5 6).
* Κυρίως την βασκανίαν θεραπεύουν μέ γητειές *) καί εΕορκισμούς. «Τά
λόγια τής γητειάς είχανε τη δύναμη νά γιάνε τον άρρωστο καί νά Εορκίσνε 
τό κακό, νά γλυτώσνε τον άνθρωπο απ’ τά νύχια τοΰ κακού δαίμονα καί τής 
κακίας ώρας. Μαζί μέ τά λόγια τό αμίλητο νερό, τό Εάστρισμα τού νερού, 
τό Εάστρισμα τού ρούχου τ’ άρρωστου, τό μαυρομάνικο μαχαίρι, ή μαύρη ό'ρ- 
νιθα, τό μαύρο περιστέρι, ό μαύρος σκύλος, τό μαύρο-χτέν/, τό ψαλίδι τ’ ά· 
φόριο (=άμεταχείριστο), τ' άφόριο πινάκ' (=πινάκι από κόκκινο χώμα), τό 
σταυροδρόμ', όπου έσπαναν τό πινάκι, τό μέρος πού κούρνιαζαν οι όρνιθες,

1) Δ. Πετροπονλον, Λ αογρ . Σκοποϋ κ λ π .,  ε. ά . σ . 166.
2) ‘Αστεριού Ζήχου, Δ εισ ιδα ιμ ον ίες κα ί β α σ κα ν ίες  τοΰ Ί λ ά ιρ ίμ  Ά δ ρ ια νο υ·  

π ό λεω ς, Θοαχιχά, τ. 1ος (1928), σ. 453.
3) Δ. ΙΙετροπονλου, Λ σογραψ ικά  Μ αΐστρου Ά ν .  Θ ρ άκη ς,Ά ρ χ ,  ·ϋ·ραχ. λαογρ. 

καί γλωασ. ϋ-ησ., τ. 9ος, έν Ά θ ή ν α ις  1942 — 3, σ. 188.
4) Στ. Κυριαχίδου, ε. ά . σ. 411 κα ί 422—3.
δ) Έ ν - ί) ’ ά. σ· 410 κα ί 422.
6) 'Ελίτ. Σ. Σαραντή, Σύμ. λαογρ , Θρακιχά , τ. 1ος, σ . 409—11.
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to κόκκινο παννί, ή κόκκινη κλωστή.‘Η γιατραΐσσα 'ξόρκιζε νά φΰγ’ to κακό 
απ' τον άρρωστο καί να πάγη : σέ Άγρια β ο υ ν ά , ατά βουνά  κα ί  ατά λ α γ 
κάδ ια ,  κε ΐ  π ο ύ  ψήν '  ό ήλιος  το ψ ω μ ί  κ ι  ό Άνεμος την π ί τ τ α . Νά σχ ι -  
ΰ'δ'ϋ ή γης σαράντα όργυ ιες κα ί  νά πάρη  τό κακό μέσα . Άνέγκαζε την 
αρρώστια : νά γίν' νερό νά τρέςό σάν άλας ν’ άνελύσή σά χώμα νά ξεραθή- 
όπως λυών' to βούτυρο νά λυώσ’, όπως χάνεται ή δροσιά νά χαθή, σά χόρτο 
νά ξεραθή» ’)■

Οΰτω πράττοντες πιστεύουν, ότι ιό κακόν μεταβιβάζεται διά μαγικού 
τρόπου από τοϋ φέροντος αυτό εις άλλο τι ον, πρόσωπον, ζφον ή πράγμα. 
'Ωσαύτως εις τά Μάλγαρα τής Θράκης «διά τό άρρωστο παιδί παίρνουν από 
τρεις πρωτοστέφανες κόκκους σιταριού καί τούς ρίχνουν στο νερό, οπού κο" 
λυμβοΰν τό παιδί, έπειτα τούς ρίχνουν στις ό'ρνιθες καί αυτές τρώγοντας τους 
τρώγουν καί τούς κεχρίτιδες τού παιδιού» -). Ενταύθα πρέπει νά αναφέρω 
καί την συνήθειαν, την οποίαν έχουν έν έπιζωοτία νά κυίουν ζωντανόν εν 
μόνον ζφον πού; τύν σκοπόν νά σώσουν όλα τά άλλα. ΕΙ; την Αίνον, όταν 
ύπάρχη έπιζωοτία, αλείφουν πίσσαν ένα χοίρον καί, αφού ανάψουν αυτόν 
από νέου πυρός, αφήνουν αυτόν μεταξύ τής αγέλης των κτηνών- ό δέ χοίρος 
τρέχει εν τφ μέσω αυτών, ένθεν κάκεΐθεν γρυλλίζων μέ όλας του τάς δυνά
μεις, έως ότου γίνη παρανάλωμα μεν τού πυρός, θύμα δέ οίκτρόν τής αν
θρώπινης δεισιδαιμονίας. Λέγεται δ’ ότι δι’ αυτού τού τρόπου ή έπιζωοτία 
εκλείπει 1 2 3).

’Απόρροια τής περί μεταβιβάσεως τής άσθενείας δοξασίας είναι καί ή 
εις δένδρα ή λίθους παρά πηγάς ή εκκλησίας ή αγιάσματα άπόθεσι; ενδυμά
των ή τεμαχίων τούτων ή τέλος καί απορριμμάτων τού σώματος, όπως εγκα- 
ταλειφθή ούτως εκεί ή νόσος. Έν Σαμοθράκη π.χ. εις έξωκκλήσια ή ερείπια 
τούτων είδεν ό Conze ράκη εξ ενδυμάτων άσθενών, αποτεθειμένα εκεί προς 
θεραπείαν τούτων1). Έν Καστανιές πετούν εις τό σταυροδρόμι τό στουπί, 
πού είχαν τυλίξει κόκκινο παννί διά τό έρυσίπελας 3 5 6). Εις τό Ξάστρον ή γη- 
τεύτρια μετά τον έ'ξορκισμόν τού «παρμένου»8), «πήγαινε σέ σταυροδρόμι 
κι έσπανε πινάκι» 7). Εις τούς Δελειώνες «έδεναν στά σίδερα τού παραθύρου

1) Έ.  2.  Σα ρα ν τ ή ,  Π ώς γ ιά τρ ευ α ν  στή  Θ ράκη, Θ ρα κ ι κ ά ,  τ. 8ος, σ· 352—3.
2) Γ.  Μ. Μέγα,  ε . ά . σ . 509.
3) Ό  εν Κ ω ν ) 1 ε ι  ' Ελλ,  Φιλ .  Σύλλ. τ.  8 (1873) σ. 550. Γ. Α. Μ έ γα , έ· ά . σ. 

510. Π ερί όμο ιω ν σ υ ν η θ ε ιώ ν  ε ις άλλους λαούς κα ί γ ε ν ικ ώ ς  π ερ ί τής μ εταβ ιβ άσεω ς 
τώ ν  νό σ ω ν βλέπε Γ. Α. Μέγα ,  έ . ά . σ. 511—512 κα ί 507—9.

4) C o n z e , Reise auf den Inseln des Thrakischen -Meer.es, Hannover. 
1S60, σ . 54.

5) ’ Ελπ .  Σ α ρ α ν τ ή , έ. ά . σ. 359 .
6) «Μ ακρ ιά  "πό δώ , δ ταν κ α νε ίς  ε ίν α ι καλά  κα ί μονομ ιάς παΦ αίν' α ρ ρ ώ 

σ τ ια , ε ίν α ι  παρμένος άπό ξω τ ικ ά  πού ε ίν α ι  ο ί δ ιαβόλ ’ » . Έ λ π .  Σα ρα ν τ ή ,  |. ά. τ ,
9ος, σ . 219. 7) Έ νθ·.’ ά ν . σ . 220.
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τού ναού του Γεροστάνη (Ίωάννου τού Θεολόγου) η σ1 ένα δέντρο κουρελάκι 
από τό ρούχο τ' άρρωστου, έδεναν εκεί την αρρώστια και γίνουνταν καλά κι 
άφηνε κεΐ τον παροξυσμό» ').

Προς τούτοι; «για τό μάτι» μεγάλην έπίδοσιν εχ̂ ι εν Θράκη, ώς και 
ε’ις την άλλην 'Ελλάδα, τό φυλαχτό η τό χαμαγλί1 2 3 4). Έν Καστανιές «έρρα- 
φτάνε ένα μικρούτσικο τρίγωνο τρουβαδάκι από μαύρο παννι η γαλάζιο και 
μέσα έβαζαν σαράντα ένα κουκκιά μυρωδιά και χάρες: αγιοκέρι, λουλούδια 
πού μοιράζ\·ε τοΰ Σταυρού και γραμμένο σ’ ένα χαρτόπ’λο (= μικρό χαρ
τάκι) απ’ ανάποδα, από τό τέλος στην αρχή, τό Πάτερ ήμώνή τό Πιστεύω»3). 
Εις την Τζετώ «παίρνεις λίγα λουλούδια τού Επιτάφιου η τού Σταυρού, 
λίγο παννι από τό μανδύα τού δεσπότη πού εγκαινίασε εκκλησία, ένα παν- 
νόπ’λο από σφούγγια φούρνου, πού είναι ή πόρτα τ’ γυρισμόν' κατά ήλιού, 
τρία κουκκιά μαύρο πιπέρι, τρία κουκκιά μελάδι, τά βάζεις σε τρίγωνο παννι 
και τά φορείς στο λαιμό φυλακτό» *). Έ ν Τσόρλου «έβγαζαν τη ρίζα τού 
καρά-τσαλι (=μαύρο αγκάθι), την πελέκαναν κι έκαμναν ένα σταυρουδάκι, 
τό ’βαζαν μέσα στο φυλακτό καί σαράντα ένα κουκκί μαύρη μυρωδιά και κα
θαρό αγιοκέρι και τά φορούσανε για την άβάσκα»  5 6).

Εις άλλα μέρη τής Θράκης «ή ωμοπλάτη τής χελώνας, φυλακτό γιά 
τις άντροι, την έβαζαν μέσα στο ζουνάρι» β). Είδος φυλακτού ή χαμαγλιού 
έν Καστανιές ήτο καί ή κρατητήρα  ή κρα τ η τ ι κ ό . «"Οποια γυναίκα έκαμνε 
αποβολή καί Εανάμνησκε έγκυα, φορούσε στο λαιμό κρατητήρα μέ μιά κόκ
κινη κλωστή γιά νά κράτηση τό παιδί καί τό κράταε. Είχε δυο λογιών κρα- 
τητήρες, ήτανε κρατητήρα μικρή τετράγωνη πέτρα μέ γραμμές μέσα και στύλο 
κρατητικό* έλεγαν πώς τά παλιά χρόνια έπεφτε απ’ τ’ αστροπελέκι καί τήν 
εύρισκαν μέσα ατά νερά τής βροχής, πού έτρεχαν μ’ ορμή.’Ήτανε καί στρογ
γυλή μεγάλη ίσαμε τό κεράσι, αυτή ήτανε από αυγό τής μαύρης όρνιθας, 
πού γέννησε τή Μεγάλη Πέμπτη, πού τό πήγαν στήν εκκλησία κ’ έμεινε στο 
δισκέλι όταν δ παπάς διάβαζε τά δώδεκα ευαγγέλια καί τό ’βαλαν στο είκό- 
νισμα τού σπιτιού κ5 έμεινε εφτά χρόνια. Τότε τό αυγό ράγιζε, από μέσα τό 
κροκάδι Εεραίνουνταν καί γίνουνταν σάν πέτρα, ή κρατητήρα. Τήν έδιναν σέ 
χρυσικό κι έκαμνε τρύπα γιά νά περάσ’νε τήν κλωστή. Ή  κρατητήρα είναι 
σάν τό τίμιο ξύλο, γιατί στάθ’κε εφτά χρόνια στήν εικόνα κ’ ή καντήλα έκαιε 
πρωί καί βράδυ» 7). Εις τό Φανάρι όταν ή λεχώ είχε αιμορραγία «φορούσε

1) *Evfr’ ά ν . σ. 273.
2) Έ λ η ,  Σ.  Σ αρ α ν τ ή ,  Σΰμμ. λαογρ ., Θ ρ α χ ι χ ά , τ. 1ος, σ. 408—409.
3) Έ λ η .  Σ .  Σ αρ α ν τ ή ,  Π ώ ς γ ιά τρ ευ α ν  κ λ ., έ. ά . τ. 9ος, σ . 243.
4) Έ λ η .  Σ.  Σ α ρ α ν τ ή , ε. ά. σ. 243.
δ) Α υ τ ό θ ι,  σ. 243.
6) Αυτόθι, σ. 243.
7) Έ λ η .  Σ.  Σ αρ α ν τ ή ,  ε. ά . ,  τ. 8ος, σ. 360—361.
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για αΐματοστάτη χρατητήρα χα'ι σταματούσε» '). Έ ν Σηλυβρίςτ επίσης κατά 
τής βασκανίας καί των άλλων ασθενειών εχρησιμοποίουν και το ά ϊκ ω σ τα ν- 
τινάτο,  εις δ άπεδίδοντο αιμοστατικοί Ιδιότητες.

Πλήν των γυναικείων μαντειών, τών επωδών καί τών φυλακτηρίων, 
εις τάς Σαράντα Εκκλησίας εχρησιμοποίουν κατά τής βασκανίας καί την π υ 
ρ ίτ ιδα , την οποίαν έμείγνυον μετά γάλακτος και έπότιζον τό βρέφος και μέ
ρος έχριον έπ'ι τοϋ μετώπου 3).

Καθώς βλέπομεν την βασκανίαν καταπολεμούν έν Θράκη δι’ επφδών 
(γητειών) και φυλακτηρίων. Τών δ’ επωδών γίνεται αυτόθι χρήσις ου μόνον 
προς θεραπείαν τής βασκανίας, άλλα καί πλείστων άλλων νόσων, ως π. χ. 
τοΰ έρυσιπέλατος, τής ευλογίας, τής έπισχέσεως τοϋ γάλακτος τής γυναικός, 
τοϋ πόνου βυζιού, τών δοθιήνων, τών άκροχορδόνων, τής ούλίτιδος, τής 
ελονοσίας, τοϋ ϊκτέρου κ. ά. Σκοποϋσι δ’ αΐ μεν έπωδαί την άποδίωξιν τής 
νόσου από τοϋ σώματος τοΰ νοσοϋντος καί την μεταβίβασιν αυτής εις άλλα 
αντικείμενα, τά δέ φυλακτήρια, χαϊμαγλιά, άϊκωσταντινάτα καί κρατητήρες 
προς πρόληψιν ή «σταμάτημα» τής νόσου διά τών αποτρεπτικών ιδιοτήτων 
αυτών. Άλλα καί πολλαί τών απολίτιστων τής σήμερον φυλών χρησιμοποιούν 
έπωδάς καί εξορκισμοϋς, υποσχέσεις καί κολακευτικός φράσεις, πανουργίας 
καί άλλους μαγικούς τρόπους, διά την αποφυγήν ή αποτροπήν επικειμένων 
νόσων καί περίαπτα ή φυλακτήρια κατά τών δαιμονικών ή μαγικών επιρ
ροών. Έάν επίσης άνατρέςωμεν εις τούς αρχαίους ανατολικούς λαούς, θά 
ίδωμεν π. χ. δτι κύρια θεραπευτικά μέσα εις τούς Μεσοποτάμιους τής άρ- 
χαιότητος ήσαν αί έπφδαί, εις δέ τούς Αιγυπτίους «τά φάρμακα έχορηγοϋντο 
συνηθέστατα μετ’ επωδών» *), τά δέ περίαπτα (σκαραβαίοι) ειχον φαίνεται 
μεγάλην παρ’-αύτοΐς επίδοσιν.

Οΐ "Ελληνες ωσαύτως, κατά τον "Ομηρον, καταφεύγουν εις έπωδάς 
θεραπεύοντες τον υπό τοϋ άγριοχοίρου τρωθέντα Όδυσσέα : 

ώτειλήν δ’ Όδυσήος άμύμονος άντιθέοιο 
δήσαν έπισταμένως, έπαο ιό -Q δ" αίμα κελαινόν 
έσχεθον, αίψα δ’ ΐκοντο φίλου προς δώματα πατρός*).

Παρά Πινδάρω δ’ ό ’Ασκληπιός έδιθάχθη υπό τοϋ Χείρωνος καί τών επω
δών τήν χρήσιν*)- Ό Σωκράτης πάλιν φοβούμενος τήν κακήν τής βασκανίας 1 2 3 4

1) 'Ε λη .  Σ.  Σ αρ α ν τ ή ,  έ. ά . ,  σ. 367.
2) Κ.  Ν. Χ α τ ζ ο π ο ν λ ο υ ,  Σύμμ. λαογραφ . Σ αρ άντα  ’ Ε κκλη σ ιώ ν , Θ ρ α χ ι χ ά ,  t  

2ος, 1929, σ . 440.
3) Ά ρ . H. Κ ο ν ξ η , ‘Ισ το ρ ία  τής Ια τρ ικ ή ς , έ. ά . σ. 36.
4) Ό μ η ρ ο ν , Ό δ . τ, 466 —468
6) Πινδάρου, Πυίΐιον I” , 46. Βλ. κ ιί Πλάτωνος, Χαρμίδη: 166e καί Πο- 

λιτ. Δ, 4261?·
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επήρειαν λέγει έν τώ Φαίδωνι (90β): «μη μέγα λέγε, μή τις βασκανία περι- 
τρέψη τον λόγον τον μέλλοντα». Ό Πλούταρχος ωσαύτως λέ/ει : «'Υπό βα· 
σκανίας και φθόνου βλάπτεσθαι προσορωμένους οΐονται τούς καλούς» '). 
Ό αυτός Πλούταρχος αναφέρει, ότι «ο! έν νοσήμασι χρονίοις προς τά κοινά 
(βοηθήματα καί τάς συνήθεις δίαιτας άπειπόντες επί καθαρμούς καί περίαπτα 
καί ονείρου; τρέπονται» * 3), τούτο δ’ έγίνετο ούχί μόνον υπό ανθρώπων τού 
όχλου καί αμαθών, αλλά καί διακεκριμένοι άνδρες, ώς ό Περικλής, έπέτρεπον 
την επί τού σώματος αυτών χρήσιν τοιούτων δεισιδαιιιόνων προσαρτημάτων ’).

Εις την κατηγορίαν τών φυλακτών δυνάμεθα ομοίως να κατατάξω· 
μεν καί τά προβασκάνια τών αρχαίων, τά δποΤα ήσαν εύχρηστα όχι μόνον 
επί ύγιαινόντων εις προφύλαξιν από βασκανίας ή καί οίασδήποτε δυστυχίας, 
αλλά καί επί ασθενών 4). Προς τούτο ήσαν εύχρηστοι δακτύλιοι, έχοντες πι
θανά); έγκεχαραγμένα μυστηριώδη σημεία, διά τών οποίων έπίστευον, όπ 
ήδύναντο ν" άποφύγουν παντός είδους κινδύνους 5)

Κατά τούς βυζαντινού: χρόνους επίσης ή πίστις είς την δύναμιν τών 
επωδών καί τών περιάπτων ήτο βαθέως έροιζωμένη είς την ψυχήν τού λαού, 
δ δέ χριστιανισμός δεν είχε την δύναμιν νά την εξάλειψη. Ή  μόνη μετα
βολή, ή όποια έγένετο, ήτο ή άντικατάστασις τών εθνικών καί μαγικών ονο
μάτων διά χριστιανικών, κάτι δηλαδή εντελώς εξωτερικόν. Ή  ουσία τής 
πράίΕεως παρέμεινεν ή αυτή, μαγική. Τούτο δ3 ορθότατα αναγνωρίζει Ιω άν
νης 6 Χρυσόστομος καί διά τούτο επιτίθεται κατά τών γραϊδίων, μολονότι 
αυτή ή Εκκλησία άνεγνώριζε καί έχρησιμοποίει την δύναμιν τών ιερών 
ονομάτων είς έξορκισμούς καί εύχάς, δι5 ών προσεπάθει ν’ άντικαταστήση 
τάς εθνικά; έπωδάς. Ιδού τι λέγει επί λέξει δ ιερός Χρυσόστομος : «Τι αν 
εϊποι τις περί τών έπωδαΐς καί περιάπτοις κεχρημένων καί νομίσματα χαλκά 
Αλεξάνδρου τού Μακεδόνος ταΐς κεφαλαΐς καί τοίς ποσί περιδεσμούντων. 

Ου περίαπτα δέ μόνον, αλλά καί έπωδάς σαυτώ περιάγεις, γραίδια μεθύοντα 
καί παραπαίοντα είς την οικίαν σου είοάγων' καί ούκ αισχύνη ουδέ έρυ- 
θριας μετά τοσαύτην φιλοσοφίαν προς ταύτα επτοημένος ; Καί τό χαλεπώ- 
τερον τής απάτης’ όταν γάρ παραινώμεν ταύτα καί άπάγωμεν, δοκούντες 
άπολογεΐσθαί φασιν, οτι-χριστιανή έστιν ή γυνή ή ταύτα έπάδουσα, καί ού- 
δέν ετερον φθέγγεται ή τό τού Θεού όνομα. Διά τούτο μέν ούν αυτήν μάλι
στα μισώ καί άποστρέφομαι, οτι τώ ονόματι τού Θεού προς ύβριν κατακέ- 
χρηται, ότι λέγουσα χριστιανή είναι, τά τών Ελλήνων έπιδείκνυται» β).

1) Π λου τά ρχο υ , Πρός ’ £ π ίκ . Λλ 2) Π λο υ τ ά χ ρ ο υ , Περί έμ . π ρ . 1.
3) Πλου τά ρχο υ ,  Π ερικλ. 3S ·
4) Πλου τάρο ν ,  Σ υμ πόσ ιο ν , Ε’ , 7, 3.
δ) ’ Αρ ι σ τ οφάνο  υς, Π λοΰτ. S33, ‘ Α θη ν α ί ο ς ,  Γ ', 96, IB ' 548c. Ή λι ο δ ώ ρ . ,  

Α ίθ ιο π . Δ' 8, Λ ουχ ι α ν ο ϋ ,  Φ ιλοψευδ . 17.
6) Β λ. τό χω ρ ίον τοΰτο  έν Ν. Γ. Πολ ί τ ο υ ,  Λ α ο γρ α φ ικα ί ε νδ ε ίξ ε ις  έν  τφ
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Ή  εϊδησις είναι αξιόλογος ου μόνον διά τάς επωδός, αλλά διότι ό 
Χρυσόστομος αναβιβάζει την χρήσιν των νομισμάτων ως περίοπτων.'), ήδη 
εις τον 4ον μ. X. αιώνα.

’Αλλά πλήν τής χρησιμοποιήσεως ποικίλων μαγικών συμβόλων, έπφ- 
δών, φυλακτηρίων και λοιπών μέσων πρός καταπολέμησιν ή πρόληψιν τών 
διαφόο,ων νόσων, οί Θράκες επίσης κατέφευγον ε’ις τον Θεόν καί είς τούς 
αγίους, εξ αυτών προσδοκώντες την θεραπείαν καί ζητοϋντες ν’ αποσοβήσουν 
τό κακόν διά δεήσεων καί διαβασμάτων, ήτοι τής άναγνώσεως ευχών καί 
έξορκισμών υπό τών ιερέων καί διά λιτανειών, ιδία όταν ή νόσος ήτο επιδη
μική, δι3 έγκοιμήσεως είς εκκλησίας, διά τοΰ σκλαβώματος Ί) καί δι’ έπισκέ- 
ψεως αγιασμάτων. .

«’Έκαμναν, βεβαίως, γιατρικά καί γητειές στους αρρώστους, αλλά 
κοίταγαν καί τίς χάρες. Είχε ό κόσμος πίστη στο Θεό, πήγαιναν στ’ αγιά
σματα καί σ’ εκκλησίες κι εΰρισκε τη σωτηρία τ’ .“Επαιρναν από την εκκλη
σία τό εικόνισμα τής Παναγίας ή άλλου άγιου καί τό ’βαζαν κάτ’ από τό μα
ξιλάρι τ’ άρρωστου, για πανωθιό απ’ τό στρώμα τ’ . Πήγαιναν στην εκκλη
σία ένα φακιόλι, πουκάμισο καί σώβρακο τ' άρρωστου, τ’ άφηναν στην αγία 
Τράπεζα καί λειτουργουν.τανε, άναφταν κερί στην Παναγία κι έδιναν ένα 
γρόσι τον παπά, πού θά μνημόνευε τον άρρωστο. Ό άρρωστος φορούσε τά 
λειτουργημένα ρούχα καί γίνουνταν καλά. Τά νιψίδια, πού νίβουνταν ό πα
πάς, αφού έπιασε τ’ άγια Μυστήρια, τά πέρνανε κι ένιβαν τον άρρωστο. Νί
βουνταν κι όποιος είχε κεφαλόπονο, γιά ματόπονο καί πέρναγε. Φώναζαν τον 
παπά στο σπίτι κι έκαμνε εύχέλαιο. “Αλλοτε διάβαζε γιά τη βασκανία.. Τούς 
ξορκισμούς διάβαζε τό βράδυ καί τότε μέχρι τό πρωί δεν άνοιγαν την πόρτα 
τού σπιτιού. “Εταζε δ άρρωστος νά πάη ξυπόλυτος στη χάρη καί πήγαινε. 
’Έταζε νά γ ίν’ καλά καί νά πλύν' τά καντήλια τής εκκλησίας καί νά.,πάγη 
λάδι. “Οταν ένας ήτανε πολύ καιρό άρρωστος, φώναζαν τον παπά καί 
τον μεταλάβαινε, αφού πρώτα έκαμνε εύχέλαιο. Πολλές φορές δ άρρωστος 
γύριζε στο καλό. Τό τετραβάγγελο διάβαζε δ παπάς, στον άρρωστο, πού 
κοίτουνταν πολύ καιρό καί πού δέν γίνουνταν καλά καί βασανίζουνταν. 
“Αν ήτανε γιά νά γιάνη γιάνισκε, κι αν ήτανε γιά νά πεθάνη πέθνησκε γλή- 
γορα καί γλύτωνε. Τον άρρωστο κοίμιζαν στην εκκλησία προς τό ιερό κι ή 
χάρη τ’ άγιου τον σωτήρευε. Καί τούς τρελλούς κοίμιζαν στην εκκλησία. Την 1 2

[A '] xu i Β ' Κ ατηχητικά) Ί ω ά ν ν ο υ  τοΰ Χ ρυσο στό μ ου , Λ α ο γ ρ α φ ί α , τόμος 8ος, έν 
ΑΦήνοας 1921 , σ . 6 —7.

1) Π ερί τούτω ν ίδέ Ν. Γ. Πολ ί τ ον ,  Λαογ ραφ ί α ,  τ . 5ος, έν  Ά Φ ή να ις  ]9 1 6 , 
σ. 661 —664 κα ί Φ· Κ ο υ χ ο ν λ έ ,  Κ ω νσ τα ντ ινά τα , Λαο γρ αφ ί α ,  τ . 6ος, έ ι  Ά Φ ή να ις  
1917, σ. 216—220.

2) Στίλτζ .  Κ υ ρ ι α χ ί δ ο ν ,  Τό σ κλό β ω μ σ , Λ α ο γ ρ α φ ί α , τ . 13ος, Θ εσσαλονίκη  
1951, σ. 350—360-
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ώρα πού διάβαζε ό παπάς ιό ευαγγέλιο, πήγαινε ό άρρωστος και στέκουνταν 
κατ’ από τό ευαγγέλιο και ο παπάς καθώς ήτανε λειτουργός ξεφόραε πάνω 
τ'. ’Έπαιρναν ένα χεράκι ασημένιο, πόδι ή μάτι, ή εικόνισμα από την εκ
κλησία, τό φορούσε ό άρρωστος 40 μέρες και γίνουνταν καλά. "Υστερα τό 
πήγαινε πίσω στην εκκλησία μαζί με λάδι για την καντήλα κι άναφτε κερί 
στην Παναγία. "Οποιος πάλι ήθελε, εκαμνε στο χρυσικό ή αγόραζε ενα αση
μένιο χέρι, μάτι, καρδιά, ό,τι τον πονοϋσε ή καί όλάκαιρο ανθρωπάκι, τό 
φορούσε 40 μέρες κι ύστερα τό χάριζε στην εκκλησία. Ό παπάς μέ την αγία 
λόγχη σταύρωνε τό κεφάλι αυτού πού ιόν πόναγε καί γιάνισκε, σταύρωνε καί 
τό κριθάρι τού ματιού καί περνούσε. Την Μεγάλη Παρασκευή περνούσε ό 
άρρωστος κάτω από τον ’Επιτάφιο. Καί τά λουλούδια από τού Χριστού τον 
τάφο πού εμνησκαν έκεΐ δλη τη νύχτα, τά ’παιρναν τό πρωί καί τά κράτη· 
γαν, καθώς κράτηγαν καί τά λουλούδια τού Σταυρού καί κάπνιζαν τον άρ
ρωστο. "Οταν περνούσαν τ ’ "Αγια άφηναν τό παιδί κατά γης, ό παπάς περ- 
νούσ’ ’πό πάνω τ’, ή μητέρα τού παιδιού παρακαλούσε τό Θεό κι έλεγε : 
Θεέ μου, γιάνε με, καί τό γιάνισκε» !) .

Την βαθεΐαν ταύτην θρησκευτικότητα τού θρακικού λαού συμπληρώ
νει ή πίστις αυτού εις τούς προστάτας κατά των ασθενειών 'Αγίους <<"Ολ’ οΐ 
άγιοι μάς ήτανε βοηθοί, συνεχίζει ή κ. Ελπινίκη Σαραντή, μόνε μεΐς τώρα 
πού δεν τούς ακολουθούμε καί δεν κάμνομε τά χρέη μας καί δεν τούς γιορ- 
τάζμε, χάλασαμε τή θρησκεία κι ό Θεός μάς έδωσε την οργή τ’. Παρακαλού- 
σανε τον άγιο νά κάνη καλά τον άρρωστο καί τον πήγαιναν κεριά, λαμπά
δες, προσφορές, λάδι, σκέπη στην εικόνα τ’ , πετσέτες κεντημένες.’Έταζαν νά 
γιάνη τον άρρωστο καί στη γιορτή τ’ νά κόψνε κουρμπάνι πρόβατο, γιά ό'ρ- 
νιθα, τό ’ψηναν έξω από την εκκλησία ή τό άγιασμα -καί μοίραζαν σ’ δλους 
από ’να κομμάτι.

Παναγία ή Σηλυβρινή έκανε πολλά θαύματα καί θεράπευε πολλούς. 
’Έταζαν νά γιάνε καί νά πάνε ξυπόλυτοι στη χάρη της. Στη μνήμη της π ή - 
γαιναν μεγάλες λαμπάδες κι άλλα χαρίσματα. Οί γονιοί πουλούσανε τά παι
διά τους σκλάβοι στην Παναγιά κι όταν μεγάλωναν πριν παντρευθούνε πή* 
γαιναν στην Παναγιά τά ταξίματα καί ξεσκλαβώνουνταν ’). Στην Μπαλουκλιώ- 
τισσα, Παναγία στο Μπαλουκλή, πήγαιναν πολλοί κι εύρισκαν τή γειά τους-

Γιατροί ήταν: οί άγιοι Ανάργυροι, στον άγιο Παντελεήμονα έτρε
χαν κάθε λογής άρρωστοι, κουτσοί, στραβοί | στον άγιο Παντελεήμονα. Ό 
άη Γιάννης ό ’Αποκεφαλιστής γιάτρευε τή θέρμη Στή μέρα τ’ 29 Αυγού- 
στου, νήστευαν καί δεν έτρωγαν λάδι, ελιές, μαύρο σύκο, μαύρο σταφύλι,

1) ΈΧπ. Σ τ .  Σ α ρ α ν τ ή ,  Πώς γιάτρευαν κλ., Θ ρ α χ ι χ ά ,  χ. 9>ς, σ. 269 —270.
2) Βλ. Στίλτχ.  Κυο ια ,χ ί δαυ ,  έ· ά., Λ α ο γ ρ α φ ί α , τ. 13υς, σ. 350 κς.
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μαντζάνες. Γόν άγιο Χαράλαμπο γιόρταζαν για την πανούκλα, την έπιανε 
καί~ γλύτωνε τον κόσμο από τό θανατικό ι).

Την αγία Βαρβάό ι γιόρταζαν για την Ευλογημένη οί γυναίκες και τό 
περισσότερο οί μητέρες, πού είχανε μικρά παιδιά και κάθε χρόνο στη γιορτή 
της έκσμναν βαρβάρα (=σιτάρι βρασμένο) καί μοίραζαν στά συγγενικά σπί
τια και στη γειτονιά. Την αγία Παρασκευή γιόρταζαν για τά μάτια.

Τον άγιο Τρύφωνα για τά δόντια. "Οποιου πονούσε τό δόντι έτρωγε 
τ’ άη Τρύφωνα ρεπάνι καί πια δεν ξανάτρωγε καί δέ μεταπάθαινε δοντό- 
πονο. Ό άγιος Στυλιανός για νά στυλώση καί ζήση τό παιδί.“Οποιας μητέ
ρας πέθνησκαν ένα δυο παιδιά μικρά, για νά ζήση τό παιδί πού γεννιούν- 
τανε τό έβγαζαν Ζήση, Στυλιανό ή Στυλιανή, στύλωνε καί ζούσε.

Ό άγιος Σπυρίδωνας για τ’ αυτιά. Στη Σηλυβριά ήτανε εκκλησία 
βυζαντινή τού αγίου Σπυρίδωνα. Πάνω από τήν πόρτα τής εκκλησίας τό 
μάρμαρο έβγαζε, έλεγαν, λάδι. “Οποιος πονοϋσε τό φτί τ’ έπαιρνε λίγο μέ 
τό βαμβάκι, τό 'βάζε στό φτί τ" καί περνούσε δ πόνος» :).

'Η λαϊκή πίστις διά τήν θεραπείαν των νόσων κατέφευγε προς τού- 
τοις καί εις τά αγιάσματα, τά όποια άνά παν βήμα άπαντώσιν απανταχού εις 
τήν Θράκην. «Τό άγιασμα τού Γεροστάνη ή άη Γέρου (Τωάννου τού Θεο
λόγου, 8 Μαΐου) ήτανε στις Δελειώνες μέσα στό παρεκκλήσι σε βαθούλωμα, 
σέ όμορφη θέση.Ό άρρωστος πήγαινε έκεΐ, έπινε άγιασμα, περιχυνούντανε, 
βουτούσανε μια φορεσιά τ’ στό άγιασμα, τήν στέγνωναν καί τήν φορούσε... 
Ό άη Γιάννης τού Καπακλή (8 Μαΐου), τό άγιασμα ήτανε στό Γιαπαγτζή 
μέσα στα χωράφια, μεταξύ Σηλυβριάς καί Τζετώ, γιάτρευε τή θερμασιά.

Τό άγιασμα τού άη Γιάννη στις Καστανιές (29 Αυγούστου). “Οταν 
κανείς είχε παροξυσμό καί δεν τόν άφηνε, πήγαινε στό άγιασμα καί μέτραε 
μέ μια κλωστή β ιμβάκι τό μπόϊ τ’ άη Γιάννη στήν εικόνα τ’, τήν έδενε στό 
χέρι τ', τή φορούσε 40 μέρες καί τόν άφηνε ή θέρμη.

Τού Χριστού Σωτήρα (τής Μεταμορφώσεων, 6 Αυγούστου) στις Κα
στανιές.“Οποιον έπιανε ή θέρμη, έκαμνε προσφορά, τήν έπαιρνε καί πήγαινε 
στό άγιασμα, έδινε τρισάγιο, έταζε κουρμπάνι όρνιθα, έδενε ένα κουρελάκι 
πάνω στίς μουριές έδεκεΐ έξω. Σέ ρωτούσανε τί δένς ; ΚΓ έλεγες, δένω τήν 
αρρώστια μ’ καί πέρναγε. Στή γιορτή τής άγια Σω ήρα έκαμναν πολλοί άρ
τοι καί μοίραζαν κουρμπάνι όρνιθα.

Τό άγιασμα τής Ζωοδόχου Πηγής στήν Ηράκλεια ήτανε σ’ ένα μι
κρό εκκλησάκι κοντά στήν παλιά μητρόπολη, γιάτρευε τή θέρμη.

Τό άγιασμα τής άγιας Παρασκευής (26 ’Ιουλίου) στή Σηλυβριά σέ 1 2

1) Β λ . διά τό π ο υκ α μ ισ ά κ ι του αγ ίο υ  Χ αραλάμπους, δ ιώ κτου τή ς π α νο ύκ λα ς , 
Γ. Α. Μ έ γα , ε. ά. σ. 503 κέ.

2) Ε λ ί τ ,  2 .  Σα ρα ν τ ή ,  ε. ά . σ . 271 — 272.
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πηγάδι μέσα στο παρθεναγωγείο θεράπευε τά πονεμένα μάτια» ').
Όμοίως τό άγιασμα της αγίας Παρασκευής εν Τζετώ εθεοάπευε «to 

ματόπονο» καθώς και ιό άγιασμα της άγιας ’Ελισάβετ (25 Σεπτεμβρίου) καί 
της άγιας Βλαχέραινας εις τό Φανάρι.

Εις τό Εύκάρυον έξω τού χωρίου ύπήρχεν άγιασμα τιμώμενον επ’ 
όνόματι τοϋ αγίου Ίωάννου τοΰ Άποκεφαλιστοϋ. Πλησίον τού αγιάσματος 
υπήρχε θάμνος ευμεγέθης, κατάφορτος από ράκη -διαφόρων μεγεθών καί 
χρωμάτων. Έπίστευον δηλαδή οί χωρικοί, δτι οΐ εκ πυρετού προσβαλλόμε
νοι, εάν επεσκέπτοντο τό άγιασμα καί προσευχόμενοι εάν επινον έκ τοΰΰδα- 
τος τής πηγής, έβρεχον δέ καί την κεφαλήν των καί φευγοντες εάν προσέδε- 
νον εις τούς κλώνους τοΰ θάμνου εν τεμάχιον υφάσματος, ο εκείνην την στι
γμήν άπέκοπτον από τό ύποκάμισόν των ή άπό άλλο φόρεμά των θά απηλ- 
λάσσοντο τοΰ πυρετού, δν άπεκάλουν θέρμην ή θερμασιάν. Ό δέ πασχών 
έλέγετο θεριιιασμένος 2)Ε πίστευον ωσαύτως, δτι εάν άμέσως μετά τον αγια
σμόν των ύδάτων (κατά τά Θεοφάνεια). μόλις άπήρχοντο οΐ ΐερεϊς ιιετά των 
χριστιανών διά τήν εκκλησίαν, έβυθίζετο ό πυοέσσων εντός τής πλήρους ύδα- 
τος λεκάνης, θά έγίνετο καλά. «Καί ό'ντως έθεραπεύυντο, μάρτυς δέ τούτου 
δ. χαράσσων τάς γραμμάς ταύτας», λέγει ό Ίω . Μαγκριώτης 1 2 3 4).

Καθώς βλέπομεν πολυάριθμα ήσαν τά αγιάσματα έν Θράκη ‘), έξ ών 
άλλο έθεράπευε τήν ελονοσίαν, άλλο τήν σάραν (σεληνιασμόν), άλλο τον πο
νόματο κ.ο κ.

Μεγίστην ωσαύτως θεραπευτικήν δύναμιν ειχον καί τά αγιάσματα 
τών αναστενάρηδων. “Οπως δέ μέ τήν λατρείαν τοΰ αγίου Κωνσταντίνου καί 
τής άγιας Ελένης, οΐ αναστενάρηδες διετήρουν επαφήν μετά τής λοιπής χρι
στιανικής Εκκλησίας, τό αυτό συνέβαινε καί μέ τόν αγιασμόν καί τά ά/ιά
σματα. Τήν Ιδέαν δ” δτι ε’ις τό άγιασμα υπάρχει δύναμις «υγείας έμποιητική 
καί νόσων άπελατική», δπως λέγεται έν παλαια εκκλησιαστική εΐ'χή 5) ή Έκ-

1) ’ Eire .  Σ .  Σ α ρ α ν τ η ,  I. ά . σ. 273—δ.
2) Ίω .  Μ α γ κ ρ ι ώ τ ο υ ,  "Ε θιμα Εύκαρύου, Θρ ακ ι χ ά ,  τ . 8θς, έν  ’ Α θ ή να ις , 1938, 

σ. 3 8 6 - 7 .
3) Ίω .  Μ α γ κ ρ ι ώ τ ο υ ,  α υ τ ό θ ι, σ . 387.
4) Π ερί τώ ν  έν Θράκη α γ ια σ μ ά τω ν  ίδέ Μ. Γεδεών,  Κ ω νσ τα ντ ινο υ π ό λ εω ς  α γ ιά 

σ μ α τα , ΘραΑιχά , τόμ. 9 )C, έν  ’ Α θ ή να ις , 1938, σ .  101 -1 2 1 . V. Σ  υ τ η ρ ί ο υ ,  Χ ρ ισ τ ια 
ν ικ ή  κα ί β υ ζ α ν τ ινή  Α ρ χ α ιο λο γ ία , λ ' ,  σ. 228 κέ. Ί .  Μ α γ κ ρ ι ώ τ ο υ , Ή θ η  κα ί έθ ιμ α  
Ε ύ κ α ρ ύ ο υ : Το ά γ ια σ μ α  τής ά γ ια ς  Π αρασκευής, Θ ρα κ ι χ ά ,  τ.  12ος, έ ν  Ά θ ή ν α ις ,  
1939, σ. 325—326. Ε λ ί τ .  Σ .  Σ α ρ α ν τ η , ‘ Από τά α γ ιά σ μ α τα  τής Θ ράκης, Θ ρ α κ ι χ ά , 
τ . 18ος, έν Ά θ ή ν α ις ,  1913, σ. 219—290. ΙΙολ.  Πατ ταχρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο ν ,  Τ ’ Α να σ τ ε ν ά ρ ια , 
Ά ρ χ ε ι  ον  -d-ρακ .  λαογρ .  κ α ί  γ λ ω σ . Θηο . ,  τ . 15ος, έν Α θ ή να ις , 1948 — 49, σ. 272 — 3.

5) Π ρβλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Χ ρ ισ τ . κα ί β υ ζα ντ . ’Α ρχα ιολογία , Α\ σ. 221—234. 
Τοϋ  Ί δ ι ο υ , Λ ουτρώ νες κα ί ά γ ιά σ μ α τα , Π ρα κ τ ι κ ά  Κ ρ ι ο τ ι α ν . Ά ρ χ α ι ο λ .  'Ετα ι ρ ε ί α ς ,  
Γ'. σ. S5 κές.
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κλησία έλαβε τόσον από την ανατολικήν, δσον και από την άρχαίαν ελλη
ν ικ ή ν  λατρείαν «καί καθιέρωσε μέ κανονισμό των αγιασμών την πρωτομη
νιά ή σέ άλλες ευκαιρίες, όπως καί τοϋ μεγάλου 'Αγιασμού στα Θεοφάνεια 
καί την ίδρυση αγιασμάτων καί λουτροίνων είτε κοντά στις εκκλησίες είτε 
καί έκτος αέ ξεχωριστά κτίσματα» ').

Καθώς λοιπόν εϊπομεν ανωτέρω πλεΐστα τών νοσημάτων έθεράπευον 
έν Θράκη καταφεύγοντες εις τον Θεόν, τάς εκκλησίας, τούς άγιους καί τά 
αγιάσματα, άτινα πυκνά άπαντώσιν ου μόνον εντός αλλά καί έκτος τών χω
ρίων τών αναστενάρηδων, καθ’ άπασαν την Θράκην, ώς τούτο καταφαίνε
ται από την περί αυτών έκθεσιν τής κ. ’Ελπινίκης Σταμούλη— Σαραντή 1 2 3).

• Ή  βαθεϊα πίστις τοϋ ασθενούς επί την θεραπευτικήν δύναμιν τού 
αγιάσματος, ή κατάνυξις μεθ’ ής έδέχετο τάς αγίας εικόνας (τις χάρες), τό 
σκλάβωμα καί ή έγκοίμησις εις τούς ναούς, συνετέλουν εις την ταχεϊαν καί 
πολλάκις πάρ’ ελπίδα ΐασιν ου μόνον παροδικών αλλά καί χρονιών νόσων.

Καθώς δέ κατά την αρχαιότητα οΐ ’Ολύμπιοι θεοί ήσαν καί ιατροί, 
εuc έκαστος μάλιστα έπιδίδων είς ιδιαίτερον θεραπευτικόν κλάδον, ώς ή 
’Ήρα, ό ’Απόλλων, ή ’Άρτεμις καί άλλοι, ούτω καί σήμερον έν Θράκη οΐ 
άγιοι τοϋ χριστιανικού λαού είναι προικισμένοι κατά την λαϊκήν δοξασίαν 
μέ διάφορον έκαστος θεραπευτικήν, ώς εΐδομεν, δύναμιν καί πρόθυμοι, δταν 
παρακληθοϋν καί φιλοδωρηθούν νά θεραπεύσουν τάς διαφόρους νόσους,

’Άν δ’ είς έκ τών πολλών συντελεστών τής ασφαλούς καί ταχυτέρας 
ιάσεως είναι ή πίστις τοϋ ασθενούς επί την ικανότητα τοϋ θεραπεύοντος αυ
τόν, τότε λίαν αξιόπιστοι καί αναμφισβήτητοι τυγχάνουν αΐ όμολογίαι τών 
θεραπευθέντων, εξ ών τινές καί έγραψαν περί τών αγιασμάτων, ώς π. χ. ό 
άνακέρω άναφερθείς Ί . Μαγκριώτης.

Είναι λοιπόν άληθεστάττι καί αναμφισβήτητος ή δύναμις τού θείου 
νά θεραπεύη τούς πάσχοντας πιστούς. Ή  πίστις σώζει πράγματι, ή δέ επή
ρεια, ήν έξασκεϊ επί τού ασθενούς ή θρησκεία, εγκλείει ανυπολογίστους Ια
ματικός δυνάμεις κατά πολύ υπερτέρας φαρμάκων καί επιστημονικών επεμ
βάσεων.

Ή  εις τάς έκκλησίας έγκοίμησις καί αΐ είς τά αγιάσματα επισκέψεις 
συνεχίζουν την παλαιάν παράδοσιν τών ’Ασκληπιείων, ένθα «οΐ Άσκληπιάδαι 
έπειρώντο επιδράν έπί τής φαντασίας τών προσερχομένων προς θεραπείαν 
νοσούντων ικετών» 3). Οΐ χάριν άναρρώσεως έπισκεπτόμενοι τά ’Ασκληπιεία 
ώς έπί τό πλεΐστον περιωρίζοντο έν τώ εντός τοϋ ιερού ύπνω, έν τή έγκοι-

1) Κ.  Ρ ω μ α ί ο υ ,  Λ α ϊκ ές λα τρ είες  τής Θ ράκης, Άο χ ,  ΰ'ρ. λαο γρ .  x a t  γλωο.  
ϋ-ησ. ,  χ. 11ος, έν Ά θ ή ν α ις  1944—45, σ. 30 — 31.

2) Έ λ η .  Σ.  Σαρα ν τ ή ,  Θ ρ α π ι κ ά , τ. 13ος, σ. 219 — 290.
3) X. Β ο υ λ ο δ ή μ ο υ , Δ οκ ίμ ιο ν π ερ ί τοϋ ιδ ιω τ ικ ο ύ  β ίου τώ ν  α ρ χ α ίω ν  'Ε λλή 

νω ν , εν  Ά θ ή ν α ις ,  1903, τ. 2ος, σ. 317.
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μήσει η έγκατακλίσει, ήτις εξαιρέσει έςωτερικών τινων δεισιδαιμονιών ούχί 
μικρόν συνετέλεσε προς άνάπτυξιν της ιατρικής’ διότι εκ των ονείρων, α 
έβλεπον έγκοιμώμενοι προσεπάθουν νά εξευρίσκουν τρόπους προς την περαι
τέρω καί οριστικήν θεραπείαν των νοσημάτων ’)·

Μέ την θεϊκής ή δαιμονικής φυσεως αιτιολογίαν των ασθενειών αμέ
σως συνδέεται καί ή προσωποποίησις ώρισμένων νόσων1 2 3 4), ιδίως τών οξέων 
καί επιδημικών, ώς ή ευλογία, ή πανούκλα, ή χολέρα, ή θέρμη, τό χτικιό κ ά 3).

Οΰτω π. χ. ή ε ν λ ο γ ί α 1) «ήταν γυναίκα πού είχε καί παιδιά καί γι’ 
αυτό ούτε χρίζουν, ούτε ζεματίζουν, ούτε τσιγαρίζουν, για νά μη πειράξουν 
τά παιδιά της. Καί εκείνοι πού έβγαλαν ευλογιά σαράντα ήμερες δεν τούς 
ξαλλάζουν ρούχα’ γύρω γύρω στο στρώμα τους βάζουν ζάχαρη» 5 6)

Ή  ευλογιά επίσης παρουσιάζεται ώς τριάς γυναικών μέ άππρα ή 
μαύρα φορέματα και έκ τούτου αί φράσεις «ήρθαν πανούκλες, χολέρες» κατά 
παράδοσιν έκ Καρά-Μπουνάρ 8), την τοιαύτην δ’ αυτών ύπόστασιν τινές μεν 
συνέδεσαν προς τάς Μοίρας, άλλοι δε προσφυέστερον προς τάς Έρινύας ή 
άλλας ομοίας θεότητας τώ.ν αρχαίων7).

Τά μέσα τής αποτροπής καί τού εξιλασμού τής ευλογιάς είναι τά αυτά 
προς τά τών άλλων άσθενειών, άλλ’ ιδία δά αυτήν ένδείκνυνται αί εύφημίαι 3) 
και τά μειλίγματα. Οΐ ένοικοι πρέπει νά την ευλογούν καί νά τήν φιλεύουν,, 
επειδή τής αρέσουν τά γλυκά και τά μαλακά. Ούτω έν Καστανιές λέγεται 
βλογημένη9 10). Έν Άδριανουπόλει έν καιρώ ευλογία; κατεσκεύαζον πλακούν
τας καί έκρέμων αυτούς ύπεράνω τής θύρας, ίνα ή ευλογία φάγη έκ τού 
πλακούντος καί αναχώρηση. Ενίοτε αντί πλακούντας προσεδένετο διά νήμα
τος τεμάχιον σακχάρεως έκ τού παραιθύρου ,0).’Αλλά πρέπει επίσης ν ’ αποφεύ
γεται κάθε τι, τό όποιον δύναται νά προκαλέ >η τήν οργήν της. ΡΤιναι δέ ταύτα

1) X. ΒοΧοδ-ήμου,  έ. ά . σ. 331.
2) Ή  Ιδέα ε ίν α ι  π α λ α ιό - α ί νόσο ι θ εω ρ ο ύ ντα ι τέκ να  τής Έ ρ ιδ ο ς .Ή σ ίό ύ ο υ , 

Θ εογονία , 226 : Α ύτάρ  νΕρις στυγερή  τέκε μέν π ό νο ν  ά λγ ινό εν τα  | Λ ή θ η ν  τε , Λ ιμόν 
τε κα ί Ά λ γ ε α  δ α κ ρ υό εντα .

3) Στ ίΧπωνος  Κ υ ρ ι α κ ί δ ο ν , Ε λ λ η ν ικ ή  λαο γρ α φ ία , έ ν  Ά θ ή ν α ις  1922, σ. 197.
4) Π ερί τής ευλο γ ία ς  ίδέ Ν. Γ. Ι Ι ο λ ί τ ο υ ,  Λαογραφ ι κ ά  Σ ύ μ μ ε ι κ τ α , Α ', έν 

Ά θ ή ν α ις  1920, σ. 70 —71. Τον  Ί δ ι ο υ ,  Α ί ά σ θ έ ν ε ια ι κατά  τούς μ ύθο ι ς τού λαού, 
Α α ο γ ρ α φ ι κ ά  Σ ύ μ μ ε ι κ τ α , Γ ', εν Ά θ ή ν α ις  1931, σ· 8 9 —90.

5) ΣτίΧιτ.  Κ ν ρ ι α κ ί δ ο υ ,  Δ εισ ιδ . κα ί δ ε ισ ιδ α ιμ . σ υ ν ή θ ε ια ι έκ Γ κ ιο υμ ο υλτζ ί- 
να ς  κ τ λ . ,  έ. ά. σ . 409 κα ί 421.

6) Γ. Α. Μέγα,  Π αραδόσεις περ ί α σ θ ε ν ε ιώ ν , ε. ά . σ. 470 , 519.
7) Γ. Α. Μέγα,  ε. ά . σ . 519.
S) Γλύκ ε ς  λ έγο ντα ι κα ί α ί λ ε ιχή νες  ε ίς τά ς  Σ αρ άντα  Ε κ κ λ η σ ία ς . ΠοΧ. Ha·  

ηαχρ ι ατ ο δο ύΧου ,  Δ εισ ιδ , Σ αράντα  Ε κ κ λ η σ ιώ ν , Θρα κ ι κ ά ,  τ. 1ος (1928), σ. 451.
9) ΈΧιτ. Σ α ρ α ν τ η ,  έ. ά ., Θρ ακ ι κ ά ,  τ. 9ος, σ. 367.

10) Κ.  Κ ο υ ρ τ ί δ ο ν ,  Δ ημώ δεις δο ςασ ία ι Ά δ ρ ια νο υ π ό λ εω ς , ε. ά . σ. 22,
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ή ακαθαρσία, ή ακαταστασία εις τό δωμάτιον τοϋ αρρώστου’), ώς έμφαίνεται 
έν τη ανωτέρω έκ Γκιουμουλτζίνης παραδόσει ’).

Και ή πανούκλα ή θανατικό, κατά παράδοσιν έκ Γκιουμουλτζίνης,
<εινι γυναίκα κι έυχιάι μέ τά τ'ουμπουλέκια» 1 2 3), τ. έ. τά όργανα των γε-
νιτσάοων, ποός τούς οποίους αυτή έαοαοιοϋται διά τήν φοίκην, την οποίαν*
έπροξένει ή παρουσία της εις τούς ανθρώπους, ητο δ’ ό ήχος των οργάνων 
τούτων πραγματικός ή φανταστικός, σύνθημα γενικής φυγής και έρημώσεως 
των χωρίων *). Κατά παράδοσιν έκ Τσόρλου, «ό παπάς είδε τήν πανούκλα 
στο δρόμο, ήτανε μαυροφόρα γυναίκα και μπουμπουλωμένη μέ μαγουλίκα»3 5).

Καί <3 ήσκιος  είναι ασθένεια, ή οποία έπροσωποποιήθη εις τήν 
Στράντζαν : «Ή  Πανιώ έκαμι παιδί απ’ αυτόν κι ό καημένος δ άνδρας της 
κι αυτή δεν απορούσαν νά γλυτώσνε από τον ήσκ ιο ,  ’Έγινε πόλεμος και 
λέγει τήν ΙΙανιώ ό ήσκιος : γώ θά πάγω μακριά στον πόλεμο και σά σκο
τωθώ θά ’λ θ ’ νά πέσ' μπρος στό παραθύρι σ’ ένα μαύρο πουλί σκοτωμένο. 
Πέρασαν χρόνια τώρα, είδε τό μαύρο πουλί σκοτωμένο μπρος στό παραθύρ3 
της και γλύτωσε ή γυναίκα»6). Καί άλλαι δέ νόσοι, ώς τό χτικιό, ή θέρμη 
ή θερμασιά, ο κοκκύτης, ή ίλερη προσοΑποποΐούνται.

Άλλα πλήν των υπερφυσικών αιτίων των νόσων ό θρακικός λαός απο
δίδει αύτάς και εις άλλης αιτίας, οιαι είναι αί διαιτητικοί παρεκτροπαί, τό 
κρυολόγημα 7), τό πολύ ή χαλασμένον φαγητόν, ή ανθυγιεινή κατοικία, ή δια- 
ταραχή των χυμών τού σώματος (χολόργο), ή είσοδος βλαβερού ζωυφίου s) ή 
βλαβερός ουσίας εις τό σώμα, ιδίων δέ νόσων αίτια είναι τά δήγματα ιοβό
λων ό’φεων, μυρμήκων, ή άλλων ζορων, μολονότι δ δαιμονικός παράγων ενυ
πάρχει καί εις αυτά Προς καταπολέμησιν δέ τούτων, πλήν τών μαγικών καί 
θρησκευτικών ώς άνω μεθόδων, οι Θράκες έχρησιμοποίουν καί πάσης φύσεως 
εμπειρικά φάρμακα, λαμβάνοντες αυτά από τον πλούσιον ζωικόν καί φυτικόν 
κόσμον, δ δποίος τούς περιβάλλει.

Ούτω π. χ. έν Καστανιές «γιά νά καθαρίζνε τά αίματα» έπαιρναν 
αίμα «μέ κοφτές βεντούζες», ή «έβραζαν καρυδόφυλλα καί έπιναν τό ζουμί»,

1) Γ. Α. Μ έ γ α , ε. ά . σ. 520.
2) Σ τ ί λ η .  Κ υ ρ ι α χ ί δ ο ν , Λ α ο γ ρ α φ ί α ,  τ 2ος (1910), σ. 409 κα ί 421.
3) Σ τ  ί λ η .  Κ υ ρ ι α χ ί δ ο ν , Α υ τό θ ι, σ. 410-
4) Γ. Α. Μ έγ α , Α υ τό θ ι, σ . 484. Π ρβλ. κα ί τή ν  έκ Π ερ ιστεράς τής Θράκης 

α υ τό θ ι π α ρ ά δ ο σ ιν , σ 484, ΰπ ο σ . 4.
5) Έ λ η ,  Σ .  Σ α ρ α ν τ η , Π ώ ς γ ιά τρ ευα ν  κ λ π .,  Θ ρ α χ ι χ ά ,  τ.  9ος, σ. 245.
6) Έ λ η ι ν .  Σ ι ά μ .  Σ α ρ α ν τ η , ε. ά . σ. 221—2.
7) <Κστά τάς κρατούσας έν  Θράκη δοξασ ίας ή α σ θ έν ε ια  τώ ν  ζ ώ ω ν  ά νθ ρ α ξ  

προέρχετα ι ή άπό τή ζ έσ ιη , ή άπό τόν αέρα, ή άπό τή βροχή, ή άπό β ρ ο υκ ό λα κ α » . 
Γ.  *4. Μέγα ,  Μ αγικα ί κα ί δ ε ισ ιδ . σ υ νή θ . κ λ ., ε. ά. σ· 44-

3) Έ λ η .  Σ .  Σ α ρ α ν τ η ,  α υ τ ό θ ι,  σ. 255 : σκοΰληκες.
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διά ιό αίμα από τό στόμα «όπου έρχεται, μαγερεύνε την χελώνα και την 
τρώνε' πολύ ωφελεί», διά τό «άμπέλ’ (=σταφυλοκοκκίασιν)» τά βρέφη «χά 
χάραζαν στη ράχη για νά τρέξη αίμα και τότε δεν έβγαζαν στο χεφαλάκι τους 
άμπέλ’», όταν ειχον τάσεις προς εμετόν «έβραζαν κανέλλα, την κρύωναν καί 
την έπιναν*. Έν Σηλυβρία όταν πονοϋσαν τά αυτιά «έπαιρναν τό μαλλιαρό 
μέρος τοϋ κρίνου, τό άφηναν μέσα στό λάδι κι έσταζαν στ' αυτί καί πέρναε 
δ πόνος», η «έβαζαν τό λαγοτόμαρο στό πονεμένο αύτί».Έν Φαναρίω «όταν 
βγάλνε στη γλώσσα φουσκέλια, τις ζωχιές, κουπανίζνε σκόρδο με άλας καί τις 
τρίβνε, καίνε στη φωτιά κι ενα φύλλο δάφνη καί τις καίνε». Διά τον βηχα 
έν Καστανιές «πίνουν φιδόχορτο, τρίβονται μέ άλας καί σπίρτο, πίνουν τό 
ζουμί της παπαρούνας, πίνουν τό ζουμί λεβαντίνας μέ μοσχοκάοφια, βράζνε 
τη μολόχα καί κάνουν χλιαρή γαργάρα» κλ.. διά τό «τρίχωμα τού βυζιού» 
(μαστίτιδα) έν Ήρακλεία έχρησιμοποίουν «άγκιναρόφυλλα, τά έσπαναν καί 
τά εβρεχναν στό ρακί. Τό τρίχωμα κι δ πόνος τοϋ βυζιού, έλεγαν, έρχεται 
από μοσκιά φαγιού καί στέκεται τό γάλα τής βυζάμενης γυναίκας». Έ ν Ση
λυβρία «έβραζαν ρύζι σ’ ένα σακκουλάκι, τό πιπίτιζαν μέ ψιλή ζάχαρη, τό 
’βαζαν επάνω στό βυζουνι (δοθιήνα) κι έπερνοΰσε», έν δέ τώ Φαναρίω έπί- 
στευον ότι «μαγιά ψωμιού μέ λίγο λάδι ωριμάζει τό βυζουνι». Έ ν Τσόρλου 
«κιτρινάδι τοϋ αύγοϋ καί αλάτι τά βάζεις πάνω στην πληγή (έκ δήγματος 
σκύλου) καί γιανίσκει». Επίσης «τη βδέλλα έβαζαν στό απόστημα τοϋ δον
τιού, τραυοϋσε τό αίμα τό κακό καί τό πέρναγε», έν δέ τή Ήρακλεία εις τον 
πονόδοντον «έβραζαν ζαμποϋκο, έκαμναν γαργάρα καί μούδιαζε δ πόνος». Διά 
νά παύση δ εμετός έν Σηλυβρία «τό δυόσμο τό βράζνε μαζί μ’ ένα λεμόνι κομ
μένο καί τό πίνε» ή «κανέλλα. την άφηναν καί κρύωνε καί την έπιναν», διά 
«τις ζωχάδες» (=αΐμορροΐδες) «έβραζαν τσουκνίδες καί έβαζαν πάνω στις 
ζωχάδες καί τό ζουμί τό πίνε». Έν Μέτραις «οί άγγουρόσποροι ήσαν για
τρικό γιά τά ίδρωτήρια» ’).

Έ ν Καστανιές «κατάπιναν ζεστή τήν καρδιά περιστεριού, βουτημένη 
στή ζάχαρη ή τό κάντιο» διά νά περάση ή χτυποκαοδ ία  (=ταχυκαρδία), έν 
Φαναρίω «έβραζαν μαντζουράνα μέ λίγο δυόσμο καί λεαονοσκούπιδο, έπιναν 
τό ζουμί κι έπαυε δ στομαχόπονος» ή «ζέσταιναν κεραμίδι, τό έσβηναν μέ τό 
ξίδι, τό έτύλιγαν πέ φανέλλα καί τό έβαζαν στήν κοιλιά».

Εις τήν Αμυγδαλιά Αίνου διά τήν «κατεβασιά» (κατάρρουν) «έβα
ζαν στό φούρνο νά ξεραθούνε φύλλα πικροδάφνης, τά έκοπάνιζαν, τά έπεο- 
νοϋσαν από τουλουπάνι καί τά ρουφούσαν ώς ταμπάκο».Έν Καστανιές έθε- 
ράπευον τό κάψιμο μέ αλοιφή, τήν όποιαν παρεσκεύαζον «από σαμόλαδο 
καί στουπέτσι», διά τήν κεφαλαλγίαν «άνοιγαν φουντανέλα, καθώς καί γιά 1
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1) Δ ιά π ά ντα  τ ’ α νω τέρ ω  βλ. Έ λ η .  Σ τ α μ ο ν λ η  — Σ αρα ν τ ή ,  Θραχ ι χ ά ,  τ. 8ος, 
σ , 354—383, σποράδην.



αλλΡζ αρρώστιες, πού είχανε χρόνια», ή «έκοπάνιζαν σκόρδο μέ τις τρλοΰ- 
5ε-, αλείφνε to λακκάκι, πού είναι πίσω στο λαιμό λίγο λάδι κι από πάνω 
βάζνε τό σκόρδο, to άφηνε ώς πού να τσούξ' κι ύστερα τό βγάζάνε», ή «κό- 
φΐανε φέτες τις πατάτες και τις έδεναν στο μέτωπο μέ τουλουπάνι και δρό- 
σί£ε». Έ ν Ηράκλειά διά τον κοκκύτην έδιναν ζουμί τού λεμονιού, είς δε τό 
^ωρίον Τσόολου «σάλιο τού σάλιαγκα ή βραστή βρώμη». Έ ν Σηλυβρία διά 
ιόν κόλπον (ημιπληγίαν) «έπαιρναν αμέσως αίμα μέ κοφτέ; βεντούζες καί μέ 
βδέλλες*. Έ ν "Αρμενοχωρίω διά την θεραπείαν τής κοοδέλλας (ταινίας), 
«έτρωγαν 50 δράμια κολοκυθόσπορο καί έπειτα έπαιρναν καθαρτικό». Ε π ί
σης «όταν έκοβαν τό δάκτυλο έβαζαν στην πληγή σπαθόλαδο (τό σπαθόλαδο 
τό έκαναν από σπαθόχορτο πού έβαζαν σ3 ένα μπουκάλι μέ λάδι καί τό έξέ- 
θεταν στον ήλιο», εις δέ τό Φανάρι «κοπάνιζαν άπάστρευτα κρομμύδια μέ τό 
άλας, τά έβαζαν επάνω στο κτύπημα καί περνούσε δ πόνος».

Διά τήν «λογυρίστραν» ή «λοϋργιάν» (διαπύησιν τού ο'νυχος) «τή ζε- 
ματεΐς δυο τρεις φορές μέσα στον καφτό καφέ, στριφτεί καί περνάει» καί αν 
δέν έπσολάμβαναν «έβραζαν ρύζι μέ ζάχαρη καί τό έβαζαν επάνω λαπά» 
(Καστανιέ:). Διά τήν φαλάκραν «έκοπάνιζαν ψιλά δαφνοκούκκουτσα, τά έβρα
ζαν μέ Ξίδι καί αφού έπλυναν τά μαλλιά, άλειφαν τις ρίζες κι ύστερα περι- 
χοϋσαν τά μαλλιά μόνε μέ \·εοό, χωρίς σαπούνι, ξέβγαζαν τά δαφνοκούκκου
τσα κι έσφιγγαν τά μαλλιά». Είς Τσόολου «έτριβαν σκόρδο πού είχε κόκκινη 
φλούδα» επί τής κεφαλής, διά νά καταπολεμήσουν τον τριχοφάγον.

Διά τό ςεπάγ ιασμα  εν Σηλυβρία «έβραζαν κάστανα μέ τό νερό, τά 
έβγαζαν καί σ' εκείνο τό νερό βουτούσαν τά ξεπαγιασμένα χέρια ή πόδια», 
είς δέ τούς Δελειώνες «βουτούσαν τά ξεπαγιασμένα χέρια ή πόδια στο αίμα 
τού γουρουνιού μόλις τό έσφαζαν». Έν Φαναρίφ διά τήν «παραμαγούλα» 
(παρυηϊτιν) «κουπάνιζαν τό καλαγκάθι μέ άσπρο κρομμύδι καί,λίγη θεριακή, 
τό "βαζαν επάνω καί γιάνισκε» ή «τσάκιζαν, έν Καστανιές, άγκιναρόφυλλα 
πέτρα μέ πέτρα καί τά ‘βαζαν κι έστριφτε».

Είς «σπλήνα πρησμένη» έν Έρακλεία «έβαζαν περιστερίτικες κου* 
τσουλιές βρασμένες μέ ξίδι» καί διά νά μή βγάζουν σπυριά, έν Καστανιές, 
τηγάνιζαν τ’ αυγά τής χελώνας καί τά ’τρωγαν», ή έκρατούσαν ώς γιατρικό 
διά τήν αυτήν αιτίαν «τή στάχτη από ανήμερα τά Χριστούγεννα ώς τήν πα
ραμονή τώ Φωτώ*. Είς «τσίμπημα μέλισσας, έβαζαν, έν Σηλυβρίςτ, λάσπην 
καί περνούσε δ πόνος, είς δέ τό τσίμπημα τής τσουκνίδας, έν Μέτραις, έτρι
βαν τό μέρος έκεΐνο μέ μολόχα λέγοντες : «’Έμπα μολόχα | έβγα τσουκνίδα». 
Είς τσίμπημα φιδιού έν Καστανιές έκαναν κατάπλασμα από φουντουκόφυλλα, 
βρασμένα μέ γάλα, ή έπιναν θεριακή έν "Ηρακλεία διά ν ’ αποφεύγουν τά 
δήγματα των ό'φειων. Τέλος έν Καδήκιοϊ έδιναν κάμφορα καί κονιάκ κατά 
τής χολέρας κλ. '). 1

1) Περί το ύ τω ν  ϊδέ ' Σ λ η . Σ .  Σα ο ζ ν τ ή ,  ε. ά . ,  τ. 9ος, σ. 198—268, σπο ρ άδη ν.
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Έξ δσων άνέφερα καταφαίνεται πόσον πλούσια εις βότανα και άλ. 
λας ζωϊκ.άς ουσίας είναι ή δημώδης εν Θράκη φαρμακολογία και πόσον αξιο- 
σπούδαστος είναι ή δημώδης αυτόθι εμπειρική θεραπευτική. Δι’ έκαστον δέ 
φάρμακον εις έκάστην νόσον καί περίπτωσιν νόσου χρειάζεται έπισταμένη 
έξέτασις καί ενδελεχής ερευνά.

Καί ερωτάται : Πόθεν καί πώς καί πότε συνέλεγον τά φυτά, πώς κα- 
τώρθωναν νά μανθάνουν τάς ιαματικός αυτών Ιδιότητας, πώς εμάνθανον την 
σΰνθεσιν τών φαρμάκων καί από ποιας ψυχικός παρορμήσεις ωθούντο εκά- 
ατοτε θεράποντες καί θεραπευόμενοι ; ’Έπειτα πρέπει να έξετασθή εάν καί 
εις παλαιοτέρας εποχάς έγένετο χρήσις άναλόγων βότανών ή θεραπευτικών 
τρόπτον καί πώς διετηρήθη ή παράδοσις διό τών αιώνων.

Ούτω π. χ. γενομένης συστηματικής ερεΰνης περί τών θερμών επιθε
μάτων θα καταδειχθή, οτι ταΰτα είναι άντιοιδηματικά καί παυσίπονα καί δτι 
τά είχε χρησιμοποιήσει διό τους αυτούς λόγους δ 'Ιπποκράτης ‘), δτι ή τόσον 
συχνή εν Θράκη χρήσις τού ξιδιού ώς φαρμάκου, ως εϊδομεν ανωτέρω, είναι 
λίαν δικαιολογημένη, διότι τούτο είναι αντιφλογιστικόν J), λόγω τού δξεικού 
του οξέος. Καί ή ρακή ωσαύτως είναι αντισηπτική, λόγω τού αιθυλικού της 
πνεύματος. 'Ομοίως τό σκόροδον, λόγω τών αιθέριων του ελαίων, περιέχει 
ποικίλας θεραπευτικός ιδιότητας, χρησιμοποιείται δέ προς τοπικήν υπεραι
μίαν καί αντισηψίαν.'Ωσαύτως τού αγγουριού τά φύλλα συνιστα 6 Διοσκου- 
ρίδης διά τούς κυνοδήκτους 1 2 3 4). Επίσης τό ανθρώπινον ούρος είναι ώφελι- 
μώτατον εξωτερικώς διά πλύσεις καί επιθέματα, καί έσωτερικώς διότι διά 
τής αμμωνίας επιτυγχάνεται αντιφλόγισις. Εις παλαιοτέρας εποχάς ου μόνον 
οί Αιγύπτιοι λ), άλλη, καί ο Διοσκουρίδης έχρησιμοποίησε τούτο εσωτερικώς 
καί εξωτερικώς διά τά δήγματα θαλασσίου σκορπιού 5 *) καί διά τούς όφιοδή- 
κτους. Ό  αυτός Διοσκουρίδης γράφει : «ούρον τό ίδιον ποθέν καί έπιτεθέν 
μεγάλους ωφελεί [τοΐς έχεοδήκτοις] β). Επίσης δ ηδύοσμος ενεργεί ως υπεραι
μικόν μέ τό ερεθιστικόν του μινθέλαιον, πού περιέχει τήν αντισηπτικήν συγ
χρόνως μινθόλην ή μινθοκαφουράν, κύριον συστατικόν τών άντιχολερικών 
φαρμάκων. Οί Αιγύπτιοι έχρησιμοποίησαν αυτόν μετά χυμού φοινικιών διά 
τό συνάχι 7)· Τούτον-επίσης συνιστούν δτε Διοσκουρίδης καί δ Άέτιος s).

1) Ί π π ο κ ρ ά τ ο υ ς ,  "Απαντα, τ. 2ος, εκδ. Littree, σ. 26S.
2) Ό Δι,οσχουρ ί δης  λέγει ρητώς <όξος στύψει καί ψύχει» (Βιβλ. V, κεφ. 13). 

Ξίδι μέ πίτυρα ώς κατάπλασμα συνιστα δ Ά έ τ ι ο ς  διά τούς φαλαγγιοδήκτους. Ά ε -  
τιον, Λόγ. ΙΓ', κεφ. ιβ'.

3) Δ ιοσκουρ ίδης , Βιβλ. II, κεφ. 120.
4) Άρ. Π. Κ ο ν ζ η , Ίστορ. τής ιατρικής, έ. ά. σ. 3δ,
5) Δ ιοσκουρ ίδη ς , Βιβλ. 1Τ, κεφ. 81. 6 ) Διοσκουρ ίδης, Βιβλ. II, κεφ. 122.
7) Άρ. Π. Κ ο ν ζ η , εν. ά. σ. 35.
8) Κ ύ π ρ ο υ  Χρυοάν&η, Θηριακά τής Κύπρου, Κ υ π ρ ι α κ ο ί  Σ π ο υ δ α ί ,  χ. 4ος> 

έν Λευκτοσίςι Κύπρου, 1942, σ. 46.
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Τό άλας ωσαύτως, δπερ δ 'Ιπποκράτης εχοησιμοποίει μαζί μέ τό μέλι ') 
είναι ερεθιστικόν και αντισηπτικόν. Σημειωθήτω δτι τούτο και δ Διυσκου- 
οίδης έχρησιμοποίει διά τά τραύματα εκ δηγμάτων σκύλων 1 2 3 4).

Και ή έπίθεσις δερμάτων προσφάτω; σφαζομένων ζορων ή καί των 
κοεάτων αυτών είναι παλαιό 3).Ή  δέ έπίθεσις βδελλών έπ'ι τού λαιμού ή αλλα
χού τού σώματος σκοπεύει την έκμύζησιν τού Ιού μαζί μέ τό αίμα, περ'ι ών 
αναφέρει δ Νίκανδρος *). Τέλος ή έξουδετέρωσις τού ιού όφεως, μελίσσης, 
σκορπίου, σαρανταπόδαρου κλ. διά τής έπιθέσεως έπ'ι τής πληγής τού ίδιου 
ζορου, στηρίζεται εις τάς αντιλήψεις των δμοιοπαθητικών, τών έχόντων ώς 
θεραπευτικόν δόγμα «τό δμοιον τω δμοκο εκκρούεται» ή «similia simili- 
bus curantur*.

"Εκ τούτων πάνττυν σαφώς, νομίζω, καταφαίνεται, δτι ή σπουδή τών 
τριών ώς άνω έξετασθέντων κεφαλαίων τής δημώδους έν Θράκη ιατρικής, 
άγει ίμιας εις τό νά δεχθώμεν α') τον μαγικόν και θρησκευτικόν αυτής χα
ρακτήρα Τά πνεύματα τά κακοποιό είναι μάλλον αί αίτίαι, αΐ δποϊαι προ- 
καλούν, ώς εϊδομεν. τάς νόσους. ’Από αυτά λοιπόν πρέπει νά προψυλαχθή 
δ άνθρωπος, ή νά τά έκδιώξη, χρησιμοποιών έπορδάς, έξορκισμούς, καταδέ- 
σμους (καρφώματα) και προβασκάνια, ήτοι φυλακτήρια, κρατητήρας, άγιο· 
κωνσταντινάτα κλπ. Ή  ασθένεια έκδιωκομένη τού σώματος διά μαγικών μέ
σων, μεταβιβάζεται εις άλλους ή άπυστέλλεται εις μακρινούς τόπους, ή κα
θηλώνεται έπι διαφόρων αντικειμένων, ώς δένδρο:ν κλπ.

Συναφής προς τήν μαγικήν είναι και ή θρησκευτική αυτής πλευρά, 
ήτοι ή διά τρόπων θρησκευτικών καταπολέμησις τών ασθενειών. Καί εδώ ή 
πίστις εις τον Θεόν, τούς αγίους καί τά αγιάσματα, δημιουργεί τά πλαίσια, 
έντός τών όποιων εκτυλίσσεται ή θεραπευτική ενέργεια. "Αξιόν προς τούτοις 
σημειώσεως είναι, δτι πολλά μαγικά σύμβολα καί πράξεις από παναρχαίων 
χρόνων διατηρούμενοι, άπαντώσι συνυφασμέναι μετά τών θρησκευτικών 
καί λατρευτικών ιδεών τού θρακικού λαού ώς έγκαταλείμματα τ.ού προχρι- 
στιανικού παρελθόντος έπιζώντα εις τό παρόν. Ούτω ό παπάς, ώς εϊδοαεν,i
είναι συνήθως καί έξορκιστής, ή γητεύτρια, αφού κόμη τό σημεΐον τού σταυ
ρού, λέγει τήν επωδήν τη; κλπ. Συνεπώς δ χριστιανισμός δεν επέτυχε νά έξα- 
λείψη εντελώς τήν μαγείαν .

β") "Οτι είναι καί έμπειρική : ’Από τής αρχαιότητος δ λαός έτράπη 
κα'Γέπί τήν εμπειρικήν οδόν, διδαχθείς από τάς παρατηρήσεις επί τού βίου 
τών ζώων τήν ιαματικήν δύναμιν πολλών φυτών, ήν έδυκίμασε καί έφ’ εαυ-

1) 'Αο ΣΤ. Κ ού ζη , . ε .  ά. σ. 132.
2) Δ ίοακο ν ο ί δ η ς ,  Βιβλ. II, κεφ. 120.
3) Άέ τ ι ο ς ,  Λόγος ΙΓ', κεφ. ΐβ', Κ ύ π ρ ο υ  Χρυοάν&η,  έ. ά. σ. 51.
4) Κ ύ π ρ ο ν  Χρυσάν&η,  έ. ά. σ. 52.
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τοϋ είς ανάλογους περιστάσεις. Και δεν περιωρίσθη εις τούς μαγικούς και 
θρησκευτικούς μόνον τρόπους άντιμετωπίσεως των νόσων και εις την δύνα- 
μιν τής πίστεως, την οποίαν διέθετεν είς τον άγώ\α του κατά τοϋ κακού, 
άλλ1 Ικαλλιέργησε παραλλήλως καί την πρακτικήν θεραπευτικήν. Ή  δέ καλ
λιέργεια τής τελευταίας ταύτης έιιπειρικής ιατρικής δεν δυνάμεθα νά παρα- 
δεχθώμεν, ότι είναι αποτέλεσμα τής αποτυχίας των μαγικών καί θρησκευτι
κών μεθόδων διά την θεραπείαν ή καί άντιθέτως, άλλ’ ότι ή τε μαγική καί 
θρησκευτική δημώδης ιατρική έν Θράκη καί ή εμπειρική συνυπήρξαν καί 
συνέζησαν επί αιώνας, χωρίς ν’ άποκλείη ή εμπειρική τάς προηγουμένας ή 
αύταί ταύτην, διότι αείποτε τον λαόν έχαρακτήρισεν έμμονή είς τάς πατρο- 
παραδότους δεισιδαιμονίας του, τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις του, τον ορ
θολογισμόν του καί τάς κατά παράδοσιν εμπειρικά; γνώσεις του, ού μόνον 
όσον αφορά είς τάς νόσους καί τήν κυταπολέμησιν αυτών, άλλα καί είς τάς 
άλλας ποικίλας εκδηλώσεις τού βίου του.

Παραλλήλως λοιπόν, ως νομίζω, άναπτυχθεΐσαι καί αί τρεις ανται 
πλευραί τής δημώδους ιατρικής, μέ αναγκαίας αλληλεπιδράσεις, ήρχισαν νά 
παραχωρούν σύν τω χρόνω ήδη από ενός σίώνος χώρον εξ εκείνου, τον οποίον 
επί αιώνας κατεϊχον, είς τήν επιστημονικήν ιατρικήν, χωρίς εντελώς νά νε
κρωθούν είς τήν συνείδησιν καί τήν ψυχήν τοϋ λαού.

Οΰτω ή δημώδης ιατρική έν Θράκη, παρά τάς προόδους τής επιστη
μονικής ιατρικής, επέτυχε να εχη είσέτι βαθείας τάς ρίζας της είς τήν ψυχήν 
τοϋ λαού, ώστε καί σήμερον ακόμη, τόσον είς τά χωρία, όσον καί είς τάς πό
λεις, πολλοί τών ασθενών καταφεύγουν είς τήν υπό τών πρακτικών έπιβαλ- 
λομένην θεραπείαν, μέ τό βλέμμα καί τήν ψυχήν έστραμμένην προς τον Θεόν, 
τον αληθινόν δοτήρα τής υγείας καί παντός αγαθού.

γ') "Οτι ή δημώδης ιατρική έν Θράκη συνεχίζει τήν άρχαίαν καί με
σαιωνικήν παράδοσιν αυτής, άποδεικνύουσα τύ άδιάσπαστον τοϋ ελληνικού 
βίου έν τη ελληνική ταύτη περιοχή από τών ομηρικών χρόνων μέχρι τοϋ 
νϋν καί δ') ότι οί Θράκες είναι λαός προικισμένος μέ πλουσίαν φαντασίαν, 
παρατηρητικότητα, έφευρετικότητα καί πηγαίαν συναισθηματικότητα, πού 
τήν διακρίνει βαθεΐα θρησκευτικότης καί πίστις, μυστικισμός καί λατρευτική 
διάθεσις.

Καί ήδη υπολείπεται νά έξετασθοϋν α') τά περί ιατρικών οργάνων καί 
έργαλείων, β') περί τής ειδικής έν Θράκη θεραπευτικής διά πραγματικός ή 
υποθετικός νόσους, γ') περί προληπτικής τών φαρμάκων χρήσεως, δ') περί 
διαιτητικής καί ε') περί χειρουργικής καί κτηνιατρικής, διά νά συστημα
τοποιηθούν αί γνώσεις μας περί τής καθόλου δημώδους ιατρικής έν Θράκη 
καί νά εξαχθούν τά ορθά έκ τής μελέτης αυτής συμπεράσματα.

Δημητρίου Β. Οίχονομίδου



ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΤΤΟΥΛΟΥ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'- ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΗΓΟΥΜ ΕΝΟΝ ΔΥΟ ΕΝ ΜΟΛΔΑΒΙΑι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΝ ΕΤΕΙ 1819

Εις τά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους, ένθα επ’ εσχάτων περιήλθεν 
άπασα ή μεγάλη συλλογή τοΰ Ίω . Βλαχογιάννη,. διά δωρεάς τής αδελφής 
αυτοϋ, άπόκειται μικρός φάκελλος εγγράφο)ν εκ Μολδοβλαχίας, των ετών 
1786 —1828, εν οις καί γράμμα τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ , κατά την 
τρίτην πατριαρχείαν αυτοϋ άπολυθέν, κατ’ Αύγουστον τοΰ 1819 έτους, καί 
άπονέμον τώ ήγουμενω των εν Μολδαβίςι μονυδρίων Φλωρεστίου καί Που- 
ζουρτζίου Λουκά όφφίκιον εκκλησιαστικόν μετά τών σχετικών προνομίων. 
Τό γράμμα τοϋτο, καθ’ όσον ημείς τουλάχιστον γνωρίζομεν, είναι ανέκδοτον, 
εν τελεί δέ φέρει έπικϋρωσιν τής υπογραφής καί σφραγΐδος τοΰ πατριάρχου 
Γρηγορίου, αλλά καί τοΰ περιεχομένου προγενεστέρου γράμματος πατριαρ
χικού, υπό τοΰ ήγεμόνος Μολδαβίας Μιχ. Σούτζου.

Τό έκδιδόμενον περαιτέρω γράμμα παρουσιάζει ικανόν ενδιαφέρον. 
Έ ν αρχή περιέχει πρόλογον, από τούς συνήθεις καί προσφιλείς εις τά τοιαυ- 
της φΰσεως έγγραφα, άναφερόμενον εις την άςίαν τής αρετής- καί αιτιολο
γούσα την ύποχρέωσιν τής Εκκλησίας νά επαμείβη τούς κεκοσμημένουςνδι’ 
αυτής. ’Ακολούθως άναφέρεται, οτι δ όσιολογιώτατος έν ίερομονάχοις ηγού
μενος τών εις εν συνηνωμένων μονυδρίων Πουζουρτζίου καί Φλωρεστίου ') 
Λουκάς, προερχόμενος έκ τής μοναχικής αδελφότητος τής έν ‘Αγίω "Ορει μο
νής τοΰ Έσφιγμένου, διά την κοσμιότητα τών ηθών αύτοΰ καί τά ά'λλα του 1

1) Τά μονύδρια ταϋτα, εξ ομωνύμων κωμών τό όνομα λαβόντα, εύρίσκονται 
εις τήν ρουμανικήν Βουκοβίναν, διαβρεχομένην άπό τον Προύθον ποταμόν και 
διασχιζομένην άπό τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Ίασίου—Γαλαζίου. Άμφότερα 
ταϋτα τά μονύδρια, είς εν ήνωμένα, ώς άναφέρεται έν τω γράμματι, άπετέλουν 
μετόχια τής έν Ά θ φ  μονής Έσφιγμένου, κατά τήν ρητήν βεβαίωσιν τοΰ έπικυ- 
ροΰντος τό. γράμμα αύθέντου Μολδοβλαχίας. Εντεύθεν καί ό ηγούμενος τών μονυ
δρίων Έσφιγμενίτη; άποκαλεϊται. - Γνωστόν δέ τυγχάνει, όιι κατά τό έτος 1814 
προσηλώθη τή μονή τοΰ Έσφιγμένου τό έν Μολδαβίςι; κτήμα Φλωρέστι. Μ. I. Γε.- 
δεών, Ά θως. Αναμνήσεις, έγγραφα, σημειώσεις, έν Κων)πόλει αω^Ρε', σελ. 192. 
‘Ο Ρουμάνος ιστορικός Ν. Ίόργκα, ό καί δίτομον εργασίαν άφιερώσας είς τήν 
Ρουμανικήν Εκκλησίαν (Istoria bisericii" Romane), είς τόν γνωστόν 'Οδηγόν αύ
τοΰ άναφέρει νοόν είς Φλωρέστι μέ όλίγας τινσς πληροφορίας, ούχί μονήν-, ΐσωσ 
μή σωζομένην πλέον σήμερον, ουδόλως δέ σημειοΐ τό Πουξούρτξιον, ένφ ένδιαφε- 
ρούσας πληροφορίας Νπαρέχει περί τής εις · Μπουντουζένι μονής. Ν. J o r g a ,  Guide 
historique de la Romanie, Βουκουρέστι 1928, σελ. 124, 136. Περί τών έν Μολδα
βίςι μοναστηρίων ενδιαφέρον εργον έγραψεν ό Ρουμάνος καθηγητής τής Μοναστή· 
ριολογίας καί θερμός φιλέλλην ίερεύς Nae Popescu, όπερ όμως δέν υπάρχει είς 
τ άς έν Άθήναις Βιβλιοθήκας,
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προτερήματα, προεχπρίσθη Ιδίαις χερσ'ι τοΰ προκατόχου πατριάρχου Κυο(λ- 
λου ’), αρχιμανδρίτης τοΰ πατριαρχικού αποστολικοΰ και οικουμενικού θρό
νου, αξιωθείς διά γράμματος τοΰ Ιδίου πατριάρχου των άνηκόντων τω βαθμφ 
τούτω προνομιών.'

νΗδη ό Γρηγόριος, γνωρίζων έκ παλαιού τον εν λόγω αρχιμανδρίτην 
Λουκαν και ιδιαζόντως τιμών αυτόν, τφ παρέχει νέα όλως προνόμια, ταΰτα' 
α) να ένδυεται κατά τάς έκκληοιαστικάς ακολουθίας μανδύαν, β) νά φέρη 
μετά χεϊοας πατεοίτζαν, γ) νά φορή εις τά: ίεράς μυσταγωγίας κεκοσμημέ- 
νον καλυμμαΰχιον μετά σταυρού, δ) έπιγονάτιον, ε) έγκόλπιον μετά σταυρού, 
ς-) νά σφραγίζη άναγνώστας και ζ) ν’ άπολαμβάνη την εις αυτόν λόγω τοΰ 
αξιώματος ανήκουσαν -εύλάβειαν.

'Ο εθνομάρτυς πατριάρχης, εχόμενος παραδόσεως παλαιός, καθ’ ήν 
ηγούμενοι μοναστηρίων τιμητικώς άνηγορευοντο άοχιμανδρΐται και πρώτο- 
συγκελλοι, οίος π χ. άναφέρεται κατά τό 1366 ό ηγούμενος τής μεγάλης εν 
Μυστρα καί περιφήμου μονής τού Βροντοχίου 1 2 3), ετι δ’ επιθυμών νά επι
βράβευση την Άγιορειτικήν μονήν,.γνωστού ό'ντος δτι εις τον ’Άθω εύρε 
και αυτός παρηγοριάν κατά τάς πίκρας τής εξορίας ημέρας, αλλά και τών εις 
τάς παριστρίους ηγεμονίας διιχκονοΰντα ηγούμενον Λουκαν νά παρακινήση" 
εις έργα μείζονος σημασίας διά την ορθοδοξίαν και τον ελληνισμόν, πάρε· 
χώρησεν εις αυτόν μετά τοΰ όφιρικίου τά σημειωθέντα προνόμια. Τοιαΰτα 
προνόμια ό ιεροπρεπής και φιλόμουσυς πατριάρχης έν μέρει ή καθ' δλυυ 
ειχεν ευρέως παραχωρήσει, κατά την πρώτην αυτού πατριαρχεία;-, προς τούς 
ηγουμένους τών καθ’ άπαν τό ελληνικόν πατριαρχικών και σταυροπηγιακών 
μοναστηρίων, επιδιώκων την συλλήβδην άνανέωσιν τών προνομίων αυτών 3).

1 ) Πρόκειται περί τοΰ Κυρίλλου Σ Τ '(1813 —1818) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν , Πατριαρ
χικοί πίνακες. Ειδήσεις Ιστορικοί, βιογσαφικαί περί τών πατριάρχων Κωνσταντι
νουπόλεως, έν Κων)πόλει 11880—1890), σελ. 883—684.

2) Fr. M ik los i ch—J.  Muller, Acta et diplomata Grseca medii £evi sacra · 
et profaoa, τόμ. I, Vindobonae I860, σελ. dSO. Περί τοΰ αξιώματος τοΰ αρχι
μανδρίτου διά μέσου τών αιώνων, δ··εξυδιχώιερόν καί γενικώιερον βλ. 1, P a r g o i r e , 
έν Dictionnaire d’Archeologie Chretienne et de Liturgie, τόμ. A' (Paris 19 0 7 ), 
σελ. 2739—61, έν λέξει, προχειρότερον δέ βλ. U.  Τ ρεμ π έ λα ν , έν Ηεγ. Έλ,λην. 
Έγκυκλ , τόμ. Ε' (1928), σελ. 736—87. Διά τά πλεονεκτήματα τοϋ όφφικίου αρχι
μανδρίτου καί πρωτοσυγκέλλου βλ. Μητροπ. Παραμυθίας κυί Πάργας Ά -θηναγόρα,  
Ό δεσμός τών συγκέλλων έν τώ οίκουμ. πατριαρχεία), «Έπειηρ. Έταιρ. Β ιζ α ν τ .  
σπονδών», τόμ.. Ε' (1928), σελ. 178 ‘/εξ."

3) Βλ. τό σιγίλλιον τυϋ Γρηγορίου, ύπέρ τής μονής τοϋ όσίόυ Λουκά τοΰ 
Στειριώτου κατ’ ’Ιανουάριον 1797 άπολυθέν. M ik lo s ic h —M u lle r , ενθ ’ άνωτ , τόμ. 
V', Vindobonae 1837, σελ. Ιδί κλπ.—’Αρχιμανδρίτην μέ προνόμια παρόμοια πρός 
τά τοΰ Λουκά ό Γρηγόριος προεχειρίσατο καί τόν γνωστόν μοναχόν, διδάσκαλον 
καί ιατρόν Διονύσιον Πόρρον τόν Θετταλόν, κατ' Αύγουστον τοΰ έτους 1820. Βλ· 
τό γράμμα : Γ. Γ· Π μπαφοφονλου—1\ Π. Ά γγελοπ ονλου , Τά κατά τόν αοίδιμον
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*Η ενέργεια αύτη τοϋ Γρηγορίου άπεδόθη εις λόγους εθνικούς1), ή οικονο
μικούς* 1 2 3). Νομίζομεν όμως οτι εμπόδιον δεν ύφίσταται να δεχθώμεν, οτι ό 
μεγάλως διά την ελληνικήν παιδείαν μοχθήσας και μέχρις αγχόνης δια την 
πατρίδα και την πίαπν αναλωθείς πατριάρχης q) έξ άμφοτέρων τών λόγων 
τούτων έχινήθη εις την ενέργειαν του ταΰτην.

Ό την υπογραφήν και την σφραγίδα τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου έπι- 
κυρών παρά πόδας τοϋ εγγράφου ’Ιωάννης 4) Μιχαήλ Γρηγόριος Σοϋτζος, 
είναι ό τελευταίος και άξιάλογος "Ελλην ήγεμών και βοεβόδας Μολδαβίας, ό 
άποβάς ένθερμος τής Εταιρείας τών Φιλικών παραστάτης και ύποστηρικτής 
τών ενεργειών τοϋ Ύψηλάντου, ό δέ προς δν τό γράμμα ηγούμενος Φλωρε- 
στίου και Πουζουρτζίου.Λουκάς, σημαίνον πρόσωπον, μέλος τής έν Ίασίω 
Εφορίας τής Φιλικής Εταιρείας μετά τοϋ Άρχιμ. Σεραφείμ, ηγουμένου 
τών 'Γριών Ιεραρχών, Φ. Ήλιάδου και Π. Διογενίδου, τών Δημητσανιτών, 
Π. Πάνου καί μητροπολίτου Εΐρηνουπόλεως Γρηγορίου τοϋ Βατοπεδηνοϋ. 
Χαρακτηριστικόν μάλιστα είναι οτι τον ηγεμόνα Μιχ. Σοϋτζον, διορισθέντα 
κατά το έτος 1818 εις τήν διαδοχήν Σκαρλάτου Καλλιμάχη, μετά τινας 
δισταγμούς τών ’Εφόρων τής Εταιρείας νά τον κατηχήσουν εις το μυστικόν 
αυτής, κατήχησε τέλος δ 'Ιάκωβος Ρΐζος—Νερουλός, ό πρωθυπουργός αυ
τού, 'μετά τού ηγουμένου Φλωρεστίου Λουκά, τήν 25 Νοεμβρίου 1820, είς 
τήν οικίαν τοϋ πρώτου, ένθα δήθεν τυχαίως, πράγματι δέ πρός τον σκοπόν 
τούτον, παρευρέθη ό Λουκάς. Ό ήγεμών τό μήνυμ’ άπεδέχθη ασμένως, καί 
προθύμως έδωκε τον νενομισμένον όρκον, ώς καί έγγραφον ύπόσχεσιν προς 
τον Ύψηλάντην, μετά συνεισφοράς 1.000 όλανδικών φλωρίων, πρός μεγί- 
στην χαράν τών δύο κατηχητών.

’Ακολούθως δ Έσφιγμενίτης αρχιμανδρίτης διενήργει τήν άναγκαιοϋ- 
σαν αλληλογραφίαν μετά τοϋ Ύψηλάντου, επεφορτίσθη μάλιστα παρά τής εν 
Ίασίω αδελφότητος νά διερμήνευσή τήν ανησυχίαν αυτής πρός τον αρχηγόν, 
έξ αφορμής τής δολοφονίας τοϋ Καμαρινοϋ καί έλαβε τήν σχετικήν άπάν- 
τησιν, περαιτέρω δέ συνωμίλησε μετά ταιν απεσταλμένων τοϋ αρχηγού, επί 
τών "ζητημάτων τής σεβαστής ’Αρχής τής ’Εταιρείας. ’Αλλά καί άλλα γράμ-

πρωταθλητήν τοΰ ίεροϋ τών Ελλήνων άγώνος, τόν πατριάρχην Κων)πόλεως Γρή
γορων τον Ε', ιόμ. Α', έν Άθήναις 1865, σεΑ. 108—111.

1) Σ .  Β. Κ ο υ γ ί α ,  Ή παρισιακή συλλογή σιγιλλίων, <Ν. Έλληνομνήμων», 
τόμ. Ζ' (1910), σελ. o il κέξ.

2) Π.  Γ. Ζ ε ο λ έ ν τ η ,  Περί τών πατριαρχικών γραμμάτων τής έν Παρισίοις 
’ Εθνικής τών Γάλλων Βιβλιοθήκης, «Βοξαντίς», τόμ Β' (1911/1912), σελ. 438 -/έξ.

3) Βλ- πρό πόντιον Τ. X. Κ α ν δ η λ ώ α ο ν , Ι’ρηγόριος Ε', έκδ. β', έν Άθήναις 
1921, σελ. 67 κέξ , 95 κέξ , 111 κέξ. κλπ.

4) Περί τοΰ συμβόλου τούτου βλ. Ε ν λ ο γ ί ο ν  Κ ο υ ρ ί λ α —Λαυρ ίώτη , Τά χρυ- 
σόβουλλσ τών ηγεμόνων τής Μολδοβλαχίας καί τό σύμβολον Ico ή ’Ιωάννης, έν τώ 
«Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου» έκδοθέντι τόμω, έν Άθήναις 1935, σ· 245 κέξ.
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μαχα ενθουσιώδη δ Λουκάς άπέστειλε ποός τον ‘Υψηλάντην, την πίστιν αύ- 
τοϋ προς τό άναληφθέν έογον διαδηλών, μετ’ ευχών ποος εύόδοσιν τών έπι- 
διωκόμενων, άλλι και την συνείδησιν τών ευθυνών διαγραφών σαφώς, προς 
συγκέντρωσιν χρημάτων κλπ.’Αςία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή συμμετοχή τοϋ 
άνδρός εις τά κατά τό Σκουλένιον διατρέξαντα, προ τής μάχης εμψυχών ιούς 
Έλληνας νά διαβοϋν τον ΓΓοοΓ'θον και κιχτά πρωτότυπον δλως τρόπον κοι- 
νωνών αυτούς τών άχοάντων μυστηρίων, έτι δέ κατά τά; ώρα: τής διεξαγω
γής τοΰ ηρωικού άγώνος τής 16 ’Ιουνίου ευρισκόμενος μετά τών μαχητών. 
Άναφέοεται δα, «ντιληφθείς υπάλληλον τού Λοιμοκαθαρτηρίου ένεογοϋντα 
κατασκοπείαν εις βάρος τών Ελλήνων, αγρίως έδειρεν αυτόν κατ’ Ιδίαν, δοι- 
μέως δ’ ενώπιον τοϋ αρχηγού του στρατηγού Ναβρόσκη παρετήοει. Την ιδίαν 
ημέραν δ Λουκάς διηυκόλυνε τούς 58 ήρωας, ών ηγείτο δ Γκίκας Ήπειοώ- 
της, νά διαβοΰν τον ποταμόν και διαπερακυθοϋν εις οιυσικόν έδαφος μετά 
την μάχην, βοαδύτερον δ’ έμερίμνα διά την αποστολήν τών έν Ρωσία προσ
φύγων εις τήν Ελλάδα μετ’ εφοδίων. Τήν υπογραφήν τού Λουκά μετά τών 
άλλων εφόρων από 20 ’Ιουνίου 1821, έφεοον τά αποδεικτικά περί τών έν 
Σκουλενίω ανδραγαθιών τού Καραγεώργη. Παρά ταϋτα, δ Λασσάνης τον 
Λουκάν εχαρακτήοιζε προς τον'Υψηλάντην, ώς «άνακατωσιάρην», άποδίδων 
εις αυτόν τήν αιτίαν τών έν Ίασίω άναφυομένιον διενέξεων. Ό Λουκάς 
ώνομάζετο Λεοντιάδης, τήν πατρίδα δέ ήτο Α θηναίος1).

Περαιτέρα) εκδίδομεν ώς έχει τό περί ου πρόκειται γράμμα τού Πα- 
τριάοχου Γοηγορίυυ τοϋ Ε', Είναι τούτο έπιμελώς και φιλοκάλως γεγοαμ- 
μένον επί φύλλου βομβικίνου τουρκικού χάρτου, διαστάσειυν 0,51X0,36 μ. 
(τό κείμενον μετά τών υπογραφών 0.41X0,28 μ.), υπό πεπαιδευμένου καί 
καλλιγράφου νοταρίου γεγραμμμένον, δν διέλαθον ασήμαντα τι να αμαρτή
ματα ορθογραφικά1 2). ’Αριστερά έν τελεί τοϋ γράμματος, παρά τήν υπογρα
φήν τοΰ πατριάρχου, άκεοαία περιεσώθη ή έφ' ισπανικού κηρού τεθεϊσα 
σφραγίς αυτού, έν ή διακρίνεται δικέφαλος αετός μετά στέμματος έσω καί

232

1) ' Ιωάν .  Φ ι λ ήμο ν ό ς ,  Δοκίμιον ιστορικόν περί τής 'Ελληνικής ’Επαναστά- 
σεως, τόμ. Α', Άθήναι 1859, σελ. 90, 105, 215, 246.—Ά μ β ρ .  Φραντζ ή,  ’ Επιτομή 
τής Ιστορίας τής άναγεννηθείσης ‘ Ελλάδος, τόμ. Α', έν Άθήναις 1839, σελ. 201 — 
203, 220, 222, 227—228, 236. — Τ. X. Κ α ν δη λώ ρ ου ,  Ή Φιλική Έταιρ.α 1813-1821, 
έν Άθήναις 1926, σελ. 335, 343. — Περί δέ τού Μιχ. Σούχξου, βλ. A l o v . Φ ω τ ε ι ν ό ν , 
'Ιστορία τής πάλαι Δακίας, τανϋν Τρανσυλβανίας, Βλαχίας καί Μ ιλδαβίας, τόμ. 
Β', έν Βιέννη 1818, σελ. 410 κές.— I .  Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , έν0*’ άνωτ. σελ. 90 '/εξ.—Α. 
Φοαντζή ,  ένθ’ άνωτ., σελ. 200 νε'ξ., κλπ.

2) Διά καθέτων γραμμών, παρ’ αΤς έτέθησαν αραβικοί αριθμοί, έχωρίσΟη' 
σαν άλλήλων καί ήριθμήθησαν οί σιίχοι τοΰ γράμιιατος, εντός παρενθέσεων άνε- 
πτΰχθησαν αΐ συντμήσεις καί ταχυγραφίας πιστή δέ υπήρίεν ή προσήλωσις πρός 
τό έκδιδόμενον κείμενον. Τό γράμμα ευρίσχεται εις Γενικά 'Αρχεία, Συλλογή Βλα 
χογιάννη, φ. 151 (έγγραφα Μολδοβλαχίας κλπ.).
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δύο διασταυρούμενοι κλείδες κάτω, εκατέρωθεν δέ τοΰ οικοσήμου έξω ταϋτα: 
ΓΡ—OC ΠΡ — Κ ί, ήτοι Γοηγόριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μετά 
της χρονολογίας της άναρρησεώς του εις τον θρόνον 1797. Ή δέ έν τελεί της 
έπικυρώσεως τοΰ ήγεμόνο: και παρά την υπογραφήν αύτοϋ έν τω μέσω τοΰ 
γράμματος δι’ ερυθρός μελάνης σφραγίς αύτοΰ φέρει και αύτη στέμμα έν τω 
μέσω έσωτερικώς και εκατέρωθεν αύτοΰ ΙΩ(άννης) ΜΙΧ(αήλ) | ΓΡ(ηγόρΐος) 
ΟΟΥ(τζου) j ΒΟΕΒΟΔ(ας) | 1819.

Γρηγόρ( ίος)  έλέω Θ(εο)ΰ ’Αρ(χι .ε)π(ος) Κων(αταντι ,νονπό)λ(εούς  
Ν(έας) Ρώμ(ης )  καί  ο ίκον μ(εν ικος)  Πα,(τ )ρ(ιάοχης) :

| 3 f  Γεράίρειν οίδε προσφυώς τό περιούσιον ύψος της Έκκλησί(ας) 
τούς κεκοσμημέν(ους) αρετή, και τιμής άναφανέντας | 3 άξιους’ ούτω γάρ και 
αυτοί έτι μάλλον τοΐς έμπροσθεν έπεκτεινόμενοι, τελειότεροι γίνονται, καί 
τοϊς | * ά'λλοις άμιλλά τις περί τά αγαθά καί σπουδή άποτελεΐται’ ών γάρ 
τούς επαίνους οιδα, τούτων σαφώς I 5 καί τάς επιδόσεις, φησί καί ό της θεο
λογίας) επώνυμος. ’Επειδή τοιγαροΰν καί ό όσιολογιώτατος έν | 9 Ιερομο- 
νάχοις κυρ Λουκάς Ηγούμενος των κατά την θεόσωστον Ηγεμονίαν Μολ
δοβλαχίας) ε(ίς) έν ήνω | Γ μένο)ν ‘Ιερών μοναστηρίων, τοΰ Πουρζουτζί(ου) 
καί Φλωρεστί(ου), καί μέλος έπίλεκτον τοΰ έν τω άγιονύμω | 5 ’Όρει τοΰ 
Άθωνος Λερού καί σεβασμί(ου) ήμετέρου ΓΙατριαρχικοΰ καί σταυροπηγια- 
κοΰ Κοινοβί(ου) τοΰ Έ  j 3 σφΐγμέν(ου), λόγ(ου) άξιος ών, διά τε την κοσμιό
τητα τών ηθών, τών τρόπων τό τίμιον, τοΰ ζήλ(ου) τό εν | 10 θερμόν, καί τά 
λοιπά θεοφιλή προτερήματα, εκκλησιαστικού έτυχεν όφφικί(ου) καί αξιώμα
τος | 11 επί τοΰ Παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου προκατόχ(ου) ημών Κυροΰ 
Κυρίλλ(ου) προχειρισθείς ΐδίαις | 13 Έκείν(ου) Πατριαρχικαΐς χερσίν ’Αρχι
μανδρίτης τοΰ ‘Αγιωτάτου Πατριαρχικού Άποστολικοΰ καί | 13 Οικουμενικού 
θρόνου, καί τα άνήκοντα τω βαθμώ τούτω προνόμια άπολαμβάνειν έπιτρα- 
πείς, ώς | u έν τω άνά χεΤρας αύτοΰ ένδεικτικώ τής έπαξί(ου) φιλοτιμί(ας) 
Πατριαρχικώ Γράμματι σαφέστερον | 15 δηλοΰται. Ή  μετριότης ημών ιδιαι
τέρως περί τον άνδρα φίλοτιμουμένη, ώς γνωστόν αυτή [ !(? έκ παλαιού ό'ντα, 
καί μεθ’ ύπολήψεως εύνοούμενον, έπέτρεψε καί την τοΰ μανδύ(ου) περιβο· 
λήν, | 17 την τε τής πατερίτζης,. τοΰ κεκοσμημέν(ου) καλυμμαυχί(ου), καί τοΰ 
μετά σταυρού Έγκολπί(ου) χοήσιν | 13 Διό καί γράφουσα άποφαίνεται, ΐνα 
δ διαληφθεί: όσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης τοΰ καθ’ ημάς | 19 αγιωτάτου 
Πατριαρχικού Άποστολικοΰ καί οικουμενικού θρόν(ου) κυρ Λουκάς προς τώ 
δφφικίω | 30 τούτω, καί τοΐς προνομίοις αύτοΰ, έχη. καί τά καθ’ ήμετέραν 
πατριαρχικήν φιλοτιμίαν προστεθέν j 31 τα προνόμια ταϋτα’ έπενδύηται δη
λονότι έν ταΐς εκκλησιαστικούς ακολουθία:;· τον 'Ιερόν μαν | 23 δύαν, καί φέρη 
μετά χεΐρας πατερίτσαν, καν ταΐς ‘Ιεραΐς μυσταγωγίαις φορή κεκοσμημέ [ 33
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νον καλυμμαύχιον') μετά σταυρού, καί επιγονάτιον, και εγκόλπιον μετά, 
σταυρού, και άναγνώστας [ ■* σφραγίζη, απολαμβάνουν και την άνήκουσαν τώ 
βαθμω καί χαρακτήρι αυτού εύλάβειαν καί τι | 25 μην, καί περιποίησιν, καί 
υποδοχήν παρά πάσι τοι; έντυχάνουσιν αύτω εύσεβέσιν όμογενέ | 2ε σιν. Έ πί 
τοΰτω γάρ έγένετο καί ιό παρόν ένυπόγραφον Πατριαρχικόν αποδεικτικόν 
τής | 27 έπαξί(ου) φιλοτιμί(ας) εύεργετήριον Γράμμα, καί επεδόθη τή αύτοΰ 
όσιολογιότητι: —αοοιθΦ κατά μήνα Αύγουστον:,

| 28 f  Γρηγό(ριος) ελεώ θ(εο)ΰ Άρχιεπίσκοπ(ος) Κωνσταν(τινου)π(ό)- 
λε(ιυς) Νέ(ας) Ρώμ(ης) κ(αΐ) οίκουμενικ(ός) Π(ατ)ριάρχ(ης)- (Σφραγίς)

| 29 Ία)(άννης)  Μιχαήλ  Γοηγοο ίου Σ ον τ ζ ο υ  
έλέω &εοϋ Αύ&έντης κ α ί  ήγεμών πάσης  Μολδαβ ίας

| 30 f  Επειδή καί αί ύπογραφαί των προυχόντων τής τοΰ Χριστού 
Μεγάλης Εκκλησίας Παναγιωτάτων καί σεβασμιωτάτων Πατριάρχων τε καί 
άρχιερέ | 31 ων, είσίν άγνωστοι τοίς πλείστοις των εξω τής Κωνσταντινουπό- 
λεως μερών, δηλοποιοϋμεν διά τής παροΰσης ήμετέρας αυθεντικής έπικυρώ- 
σεως, ότι | 32 επεξεργασμένοι ήμείς τά έγγραφα των Πατέρων τού ιερού Κοι
νοβίου) τού Έσφιγμένου, καί μάλιστα των μετοχίων αυτών Φλωρεστί(ου) 
καί Πουρ | 33 σουτζίου, των ό'ντων έν τή θεοσώστω ταΰτη επαρχία τής Μολ
δαβίας, είδομεν καί άνέγνωμεν προς τοΐ; άλλοις καί δύο πατριαρχικά, εύερ- 
| 34γετήρια λεγάμενα γράμματα τού Εκκλησιαστικού δφφικί(ου), τού χορη- 

γηθέντος τω πανοσιωτάτω ’Αρχιμανδρίτη καί καθηγούμενα) των | 35 ρηθέν- 
των μοναστηρίων κυρίου Λουκά Έσφιγμενίτη, έξ ών τό εν έστί τό παρόν, 
έκδεδομένον καί ύπογεγραμμένον δΓ ιδίας ύπογρα | 38 φής καί φραγΐδος τού 
Παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου ήμετέρου κατά πνεύμα Πατρός, τού Οι
κουμενικού Πατριάρχου κυρί(ου) Γρηγορί(ου), | 37 περί ού μαρτυρούντες 
έπιβεβαιούμεν τούτο δι’ αυθεντικής υπογραφής τε καί σφραγίδας, οτι υπάρ
χει υπογραφή καί σφραγίς τού ι \ 33 δίου ρηθέντος. Παναγιο>τάτου Πατριάρ
χου Γρηγορί(ου). Έ ν ετει 18L9 Δεκεμβρίου 4 Ίάσιον.
39 | Ίω  Μιχαήλ Γ(ρηγόρΐος) Σούτ(ζος) β(οε)β(όδας) (Σφραγίς)

| Συνετέθη παρ’ εμού | 41 Μανουήλ Μάνου ε- 
| 12 πιστάτου γ(εν)ικού λογοθ(έτου) 1 2)

1) Περί τοΰ ορθού βλ( A. Α. Π απαδοπού λαν , Καμελλαΰκιον, «Έπετηρίς 
'Εταιρίας Βυζαντινών σπουδών», τόμ Ε' (1918), σελ. 293 xi|.

2) Περί τυΰ Μανολάκη Μάνου, άρχοντος μεγάλου λογοθέτου, βλ. ‘Α-d'. Πα· 
τ τ α δ ο πο ύ λ ο ν  — Κ ε ρ α μ έ ω ς , Texte greces,ti privitoare la istoria Romaneasca, Do- 
cumente Hurmuzaki, τόμ. 13, Bucures.ti 1909, σελ. 103. Οΰτος μετέφρασεν είς 
τήν Ρουμανικήν τήν Ζαΐρμν τοΰ Voitaire. Βλ. .4. C a m a r i a n o , Spiritul revolut, 
ionar francez s,i Voltaire in limba graeea 3 ,i romana, Bucures.ti 19 4 6 , σελ. 
Ic6 , 18S. —Περί τής οικογένειας Μάνου εγραψεν ό Κωνσ τ .  Μόνος ,  Doeumente 
privitoare la familia Mano, Bucures,ti 19 0 7 .
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1. Τ ’ άνασζενάρ ια  Στήν. εφημερίδα τοΰ Σικάγου «Sun Times» 
χής 10 Δεκεμβρίου 1950 δημοσιεΰθηκε άρθρο για τήν πυροβασία μέ τό έξης 
περιεχόμενο εν περίλη
ψή : «Στό Port au Pri- 
nea της Χαίτης υπό 
Γαλλικήν κατοχήν μερι
κοί Ιθαγενείς έχουν τήν 
θρησκευτικήν τελετήν 
Voodou». Τό άρθρο πε
ριληπτικά μέ δυο φωτο
γραφίες από τό χορό τής 
φωτιάς έχει ως έΞής :

«Τήν έκσταση επιτυγ
χάνουν α) μέ τους ή
χους τυμπάνων, β) μέ 
τήν χρήσιν ποτοΰ εγχω* 
ρίου cairin και γ) μέ τό 
χορό. Ά λλ’ είναι θρη
σκευτική εκδήλωσις, σύστημα λατρείας μέ τό οποίο προκαλούν τήν βοήθεια 
των θεών, στους οποίους πιστεύουν. Οί ρίζες τοϋ εθίμου χάνονται μακρυά στο 
Κόγκο τής Άφρ., απ' όπου τό μετέφεραν δούλοι στό νέο κόσμο. Τό π ισ τ ε ύ ου ν

φυσικά οί θεολόγοι των ιθαγενών, θεο
λόγοι μισοδιαβασμένοι μέ ευρωπαϊκές αν
τιλήψεις, ώς τ’ αρχαιότερο άπ’ δλες τις 
θρησκείες. Ισχυρίζονται, ότι άπ’ αυτό ε- 
πήγασεν ό ’Ιουδαϊσμός, ό Χριστιανισμός 
καί τελικά’ό Ισλαμισμός, ότι αρχικά λε
γόταν J ο d e η ^αί μ’ αυτό τό όνομα 
μιά γυναίκα τό μετέφερε στό στρατόπεδο 
τοΰ Μωϋσέως. ΚΓάπό κεΐ μετεφέρθη στή 
Γή τής ’Επαγγελίας μέ τό όνομα Judah, 
Άπόδειςις, ότι τό voodou τής 13ης ’Ια
νουάριου γίνεται γιά τούς «τρεις β α σ ι 
λείς»' πού άπ’ αυτούς δ μύθος τών Τριών 
Μάγων. ’Άλλοι πιστεύουν, οτι μετά τήν 
από 200 ετών συμβίωσιν voodou και κα
θολικισμού ή τελετή πήρε στοιχεία από 
τό Χριστιανισμό.

«Στούς βωμούς τοϋ voodoo βλέπει κανείς εικόνες τής Παναγίας=ΕΓ-
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zulie, τού 'Αγίου rigrgou=Papa Legda’, άλλα και τοϋ αρχηγού τοΰ στόλου 
Ernest King ώς αγίου εκπροσωπούντο; χαρακτήρα και αρετήν. Δεν βρήκαν 
στο Χριστιανισμό και στη σύγχρονη ιστορία αντίστοιχο για τον Papa Cue- 
dinibo/'Av φτάση ώς έκεϊ ή φωτογραφία τοΰ Errol Flyun είναι βέβαιο, ότι 
θά βρουν. Έ πι τον γινομένου ένθεου ιππεύουν' ό,τι πή κι' 6',τι κάμη είναι 
τοΰ Θευΰ. "Αν ζητήση, θά έχη κηριά αναμμένα η θυσίας ζώων, αλλά δεν 
συμβαίνει πάντοτε νά γίνεται κάποιος ένθεος. Τότε τον Θεόν εκπροσωπεί ό 
ιερεύς. ’Αργά τό βράδυ, δταν τό cairin άνάβη και ό ρυθμός των τυμπάνων 
επιταχύνεται, ό χορός γίνεται εξαιρετικά ζωηρός. Τότε έρχεται η σειρά τοΰ 
πυρακτωμένου σίδηρου καί της φωτιάς. ’Ένθεοι λατρευτοί περπατούν πάνω 
στη φωτιά, βάζουν τά πόδια τους στον πυρακτωμένο σίδηρο η ιό κρατούν μέ 
τά χέρια η κάθονται μέ τά νώτα πάνω στη φωτιά.

«'Η δοκιμασία για νά γίνη μύστης ό Howard Ashton μέλος άλλοτε 
της ’Αμερικανικής πρεσβείας εκεί, άρχισε από τούτο : Τού έδωσαν νά κρά
τηση μιά φούχτα βραστό αλεύρι καί νά τό κάνη μέ τά χέρια του μιά μπάλλα. 
Ύστερα ό houngan=ίεgεύς βούτηξε ένα δάκτυλό του σ' ένα μείγμα από 
αίμα όρνιθας καί φτηνό άρωμα καί τού έκαμε ένα σταυρό στο γυμνό πόδι. 
“Υστερα ό ιερεύς πήρε τό πόδι τού Ashton καί τό έβαλε πάνω από ένα αγ
γείο, πού έβγαζε ψη/ές γαλάζιες φλόγες από ένα μείγμα μέ βραστό λάδι καί 
ρούμι. Θυμάται, ότι αισθανόταν ένα είδος ζέστη:, αλλά δέν κάηκε».

π. π.
2. Τ ’Αναστενάρ ια  (Ή θεολογική άποψις.—Τί είναι —Διατί απα

γορεύονται).— Εις τόν ΙΕ’ τόμον τού « ’Αρχείου τού Θρακικού λαογραφικού 
καί γλωσσικού θησαυρού» ό γνωστός μελετητής τής ιστορίας τής Θράκης κ. 
Πολ. Παπαχριστοδούλου δημοσιεύει εκτεταμένη πραγματεία διά τά ’Αναστε
νάρια καί παραθέτει τάς γνώμας καί τάς περιγραφάς πολλών ιστορικών, δη
μοσιογράφων καί ιατρών σχετικά; μέ τό έθιμον τών 'Αναστεναριών, τής 
τελετής δηλαδή εκείνης, πού εγίνετο άλλοτε εις πολλάς πόλεις τής 5Αν. Θρά
κης καί σήμερον τελείται εις τήν 'Αγίαν Ελένην Σερρών, εις τήν Μελικήν 
Βερροίας, εις τόν Λαχανά καί εις τήν Μαυρολεύκην Δράμας από χωρικούς, 
οι όποιοι ήλθον ώς πρόσφυγες από τήν Ά ν. Θράκην.

Το φα ινόμενον  τής πυροβασ ίας  κα ί  τής άκαΐας .  —Τό έθιμον αυτό 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνον κατά τήν εορτήν τών 'Αγίων Κωνσταντίνου 
καί Ελένης τήν 21 Μαίου. Περιγράφεται δέ έν συντομία σύμφωνα μέ τήν 
έκθεσιν τού αύτόπτυυ μάρτυρας ιατρού κ. Τπποκράτους Μακρή ’) οΰτω :

Πολύ πρωΐ φέρουσι μέ πομπήν έξωθεν τής εκκλησίας τόν κριόν, πού 
πρόκειται νά θυσιάσουν. Μετά τήν Αειτουργίαν θυσιάζουν τό ζώον καί δια
νέμουν τό κρέας εις όλους τούς κατοίκους. Τό απόγευμα συναθροίζονται εις 1

1) Θρακ. Άρχεϊον, τόμ. ΙΕ’, σελ. 325.
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ib σπίτι τοϋ άρχιστενάρη. Έχει αρχίζει ό ιερός χορός εκείνων, πού θά λά
βουν μέρος εις την πυροβασίαν. Ό χορός είναι οργιώδης. Συνάμα έχει άνα- 
φθη πυρά εις την πλατείαν. Ή  πυρά είναι πλάτους δύο μέτρων, μήκους 
κατά τι μεγαλύτερον καί ύψος 15—20 εκατοστών τοϋ μέτρου.

"Οταν ή ψυχική έςαυσις εκείνων που χορεύουν φθάση εις τό πρέπον 
σημεϊον, ό άρχιστενάρης κινείται προς την πυράν δρχούμενος τον αυτόν χο
οόν καί ακολουθούμενος υπό των πυροβατών. "Ολοι' εκβάλλουν τό έπιφιο- 
νημα « ’Τχ, ”Αχ», ές ού —ίσως καί ή ονομασία Αναστενάρια. Οί παριστά- 
μενοι θεαταί, ένεκα τής θερμότητος, ΐστανται εις άπόστασιν, οί αναστενάρη
δες δμως εισέρχονται εις την πυράν ωσάν νά έβάδιζον εις χλόην.

Ό ίδιος ιατρός διηγείται οτι έτυχε νά εξετάση τά πόδια μιας γυναι- 
κός, πού εχόρευσε επί αρκετόν επάνω εις την ανθρακιά καί δεν ευρήκε ούτε 
ίχνος ερυθήματος. ’Όχι μόνον τά πόδια, αλλά καί οί ποδήρες χιτώνες τών 
γυναικών, πού έκαμαν την πυροβασίαν, δεν είχον σημεϊον καύσεως.

Εις τό τέλος τής μνημονευθείσης πραγματείας, δ κ. Πολ. Παπαχρι- 
στοδούλου συμπεραίνει: «Πώς (οί ’Αναστενάρηδες) «έγκαλοϋνται», πώς πα
τούν στη θρακιά καί δεν καίονται,.ποιες ψυχικές καταστάσεις τούς άφίνουν 
άτρωτους... αυτά ενδιαφέρουν τούς περιέργους, πού μέ τον καιρό θά εΰρουν 
ικανοποίηση τής περιέργειας των από τούς ψυχολόγους, τούς ψυχιάτρους καί 
τούς επιστήμονες τών ψυχικών φαινομένων. Έκεΐνο πού θά έπρεπε νά γίνη 
είναι πώς θά ένδυναμωθή ή τέλεση τού εθίμου, ή μη παρενόχληση τών κα
λών αυτών χριστιανών καί τοϋ μυστικισμοΰ των από τις εκκλησιαστικές αρ
χές καί πολιτικές, πού αντί νά τούς παρεμβάλλουν προσκόμματα, χρέος έχουν 
νά ενισχύουν τό πανάρχαιο έθιμο νά ζήση, όπως έως τώρα στά παρθένα μέρη 
τής Άν. Θράκης καί νά ζήση παραδιδόμενο στούς μεταγενεστέρους απογό
νους τών αναστενάρηδων κρατεωμένο, πού δεν ενοχλούν ούτε την εκκλησία, 
ούτε την πολιτεία, άλλα καί περισώζουν τά πανάρχαιά μας έθιμα τόσο ζων; 
τανά καί τόσο διδακτικά».

Θεολογικη ο ίποψις .—'Όταν βεβαιότατα, μάς λέγει ή θεολογία, ένα 
αποτέλεσμα δέν είναι φυσικόν, άν επιτυγχάνεται διά μέσων, πού δεν έχουν 
την δύναμιν νά τό προξενήσουν, πρέπει ν ’ άποδοθή εις τον Θεόν ή εις τό κα
κοποιόν πνεύμα. Εις τον Θεόν, άν επιτελεϊται θεϊκή προσταγή, δι’ ένα καλόν 
σκοπόν, μεσιτεία ή ενέργεια έναρέτου προσώπου, άν έχη καλά αποτελέσματα, 
άν σκορπίζη την γαλήνην, την άνακούφισιν καί την ειρήνην εις τάς ψυχάς. 
Εις τό κακοποιόν πνεύμα, δηλαδή εις τον διάβολον, δταν γίνεται προς επί- 
δειξιν, χωρίς κανένα σκοπόν, διά τήν ίκανοποίησιν ή παραπλάνησιν τών 
περιέργων, άνευ ούδεμιάς θεϊκής επικλήσεως καί αναστατώνει τάς συνειδή
σεις τών πιστών.

Τήν ώς άνω άποψιν αναπτύσσει καί 6 πρύτανις τών θεολόγων τής
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Δύσεως Θωμάς Άκινατος γυάφων f) : «ώΟταν ύπάρχη βεβαιότης δτι ένα απο
τέλεσμα δεν είναι φυσικόν (praeternaturale), δέον, εάν επιτυγχάνεται διά 
μαγικών μέσων, νά άποδοθή εις τον δαίμονα και όχι εις τον Θεόν».

Την ιδίαν γνώμην διατυπώνουν και άλλοι διάσημοι θεολόγοι. Οΰτω 
ό πολύς Σουάρες λέγει5) : «Δεν έλειψαν οί άνθρωποι, πού είπαν δτι τά πα
ράξενα αυτά δέον ν1 αποδοθούν εις τον Θεόν και εις τούς καλούς αγγέλους. 
Άλλ" αυτό είναι βλασφημία, διότι εις τά φαινόμενα αυτά δεν εύρίσκομεν 
ούτε τιμιότητα, ούτε χρησιμότητα, και ό Θεός τά άποστοέφεται».

«”Αν ηθικώς είναι βέβαιον, λέγει ό άγιος Άλφόνσος Ντε Λιγκόρι1 2 3), 
δτι ή τεθεϊσα αιτία δεν έχει καμίαν φυσικήν δύναμιν νά φέρη τό αποτέλε
σμα τούτο, χωρίς αμφιβολίαν δέον ν' άποδοθή μάλλον εις τον δαίμονα παρά 
εις τον Θεόν, αφού διά την εκτέλεσίν του δεν υπάρχει θεϊκή ύπόσχεσις».

Προσέτι πιστεύομεν δτι ή Εκκλησία οφείλει να καταδικάζη κάθε 
έ.Πιμον, πού είναι ή συνέχισις ή επιβίωσις προχριστιανικών εϊδωλολατρικών 
θρησκευτικών τελετών, κάθε πράξιν δεισιδαιμονίας και κάθε ενέργειαν τών 
πιστών της, πού είναι άναμεμιγμένη με μαγικός τέχνας, και τούτο, διότι ή 
Εκκλησία είναι θεματοφύλαξ τών άποκαλυφθεισών αληθειών υπό τού 'Ιδρυ- 
τού της και Μητέρα καί Διδάσκαλος τών παιδιών της καί ώς τοιαύτη οφεί
λει νά επαγρυπνή διά την θρησκευτικήν μόρφωσιν τών μελών της καί νά μή 
άφήνη αυτά νά παραπλανώνται από τάς μεθοδείας τού διαβόλου.

Εις τά Αναστενάρια δέ εύρίσκομεν υπολείμματα τών προχριστιανι- 
κών εϊδωλολατρικών τελετών. «Είναι έθιμο πανάρχαιο καί συγγενικό με τή 
λατρεία τού Διονύσου, τού θεού τού κρασιού καί τού πότου» 4), βεβαιώνει δ 
κ. Παπαχριστοδοΰλου.

Ή  άκαΐα ήταν γνωστή εις τήν αρχαιότητα : «Τάς ιερείας γυμνοΐς 
τοΐς ποσί δι3 ανθρακιάς βαδίζειν απαθείς» 5), μαρτυρεί ό Στράβων διά τό 
ιερόν τής Περσίας Άρτέμιδος.

'Η ταυροθυσία, ο οργιαστικός χορός, ή μέθη, τά ακατάληπτα επιφω
νήματα, ή πυροβασία, ήσαν κοινά στοιχεία με τήν Διονυσιακήν λατρείαν καί 
τάς Τοτεμικάς αντιλήψεις. Κατά τήν τέλεσιν τών άν.ιστεναρίων τηρούνται 
πολλαί πράξεις δεισιδαιμονίας. Π. χ. ή πυρά πρέπει νά γίνη μέ σάπια ξύλα, 
πού εύρίσκονται εις τά αγιάσματα, ό ταύρος ή τό άλλο ζώον, πού θά θυσια- 
τθή, πρέπει νά είναι τριών, πέντε ή επτά χρονών, «μονό νούμερο καί δχι ζυγό», 
πρέπει τό αίμα νά ρεύση μόνον εις τά θεμέλια τού ναού, τό τσεκούρι.τής 
σφαγής θεωρείται ιερόν καί ώς τοιούτον φυλάσσεται εις ενικόν χώρον.

1) Sum. Theol. 2 — 1 , q. XCVI, st. 2 . - --
2) De relig. t. I l l ,  I, II, c. XIV, No 6 .
3) S. Alpfa. De Diguori, L- III. No 2 0 , t. I, p. 380 .
4) Άρχ. Θρ, τόμ. E' σελ. 26δ.
δ) Στράβ. 12, 537, 7.
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’Έπειτα χατά την τέλεσιν των αναστεναριών σημειώνονται πολλά έκ. 
τροπα, οί αναστενάρηδες έκτρέπονται εις όργια ακόλαστα, «πίθους δλους οι
νοπνεύματος ροφούσι». «’Έχω την εντύπωση, γράφει ένας αύτόπτης μάρτυ
ρας διά μίαν άναστενάρισσα, πώς μπήκαν τά δαιμόνια μεσά της» '), και «γε
νικά, συμπεραίνει ό κ. ΙΊαπαχριστοδούλου", ή προσήλωσή των αναστενάρη
δων στά παραδομένα από γενιά σέ γενιά τούς έχανε νά δείχνωνται αμελείς 
στα χριστιανικά τους χρέη. Πηγαίνουν μόνον τά Φώτα στην έκχλησιά, ουδέ
ποτε μεταλάβαιναν... Νόμιζαν, σάν αμαθείς, τον άγιο Κωνσταντίνο σύζυγο 
κι δχι γυό της αγίας Ελένης καί γυναικά κι ακόλαστο, γ ι: αυτό και τά όργια 
της Άφροδίτης στην γιορτή έπιτρέπονταν. Εΐταν ψυχροί στά θεία παντελώς 
κι άδιάμοροι. ’Έδιναν μεγάλη σημασία στις προλήψεις». *

Μέχρι σήμερον δεν έδόθη καμία σοβαρά επιστημονική έξήγησις διά 
τά εκπληκτικά καί παράξενα φαινόμενα τής πυροβασίας καί τής άκαΐας. Ούτε 
τά έθεώρησε κανείς φυσικά αποτελέσματα γνωστής αιτίας. Ό ’Άγγ. Τανά
γρας, Πρόεδρος τής Εταιρείας Ψυχικών 'Ερευνών, προσεπάδησε νά τά εξη- 
γήση μέ τήν γνωστήν θεωρίαν τής αυθυποβολής, τής ψευδαισθήσεως καί τής 
οίστροπληγίας καί γράφει *) : «Οΐ αναστενάρηδες περιπίπτοντες εις - εκστατι
κήν κατάστασιν υπό τήν έπίδρασιν τής άκραδάντου των πίστεοκ διά τών χο
ρών προ τής είκόνος τοΰ πάτρωνός των 'Αγίου, γίνονται είδος ζωντανών ρα
διενεργών σωμάτων καί εκπέμπουν ψυχικήν ακτινοβολίαν, ήτις ενεργεί μέ 
ιδιότητας ύπερανθρώπους. Σχηματίζει δηλαδή, δπως εις τούς τρεις παίδας 
έν τή καμίνω είδος ζώνης άπυροφλεγοΰς γύρω από τό σώμα καί τά ενδύ- 
ματά τους, ήτις εμποδίζει τάς χημικάς συγγένειας καί τούς διαφυλάττει άλω- 
βήτους καί αβλαβείς».

’Αλλά αυτή δεν είναι ικανοποιητική φυσική έξήγησις. Αέν μάς λέγει, 
διατί μόνον οί αναστενάρηδες μένουν αβλαβείς ; Διατί μόνον τήν 21 Μαΐου 
παρατηρούνται αυτά τά φαινόμενα ; Τί τούς δίδει αυτήν τήν ψυχικήν ακτι
νοβολίαν, ώστε νά έχϊ) ύπερανθρώπους ιδιότητας ; Ή  έξήγησις, πού δίδει ό 
κ. Τανάγρας είναι διά νά είναι σύμφωνος μέ τήν θεωρίαν του, πού δεν πα
ραδέχεται τήν θεϊκήν έπέμβασιν, ούτε αναγνωρίζει τά θαύματα. Άπόδειξις 
πώς θέλει νά εξηγήση καί τό γνωστόν θαύμα τής άκαΐας τών Τριών Παίδων 
εν τή καμίνφ τής Βαβυλώνος μέ τον ίδιον τρόπον, ενώ ή Γραφή λέγει κα
θαρά δτι οί τρεις παϊδες έσώθησαν θεϊκή επεμβάσει καί μόνον ή θεϊκή επέμ- 
βασις έχει τήν δύναμιν νά άναστέλλη ή νά περιορίζη ή ν’ άφαιρή τήν ενέρ
γειαν τών φυσικών νόμων.

Αφού λοιπόν τά Αναστενάρια δεν εξηγούνται διά τών φυσικών νό
μων καί εύρίσκονται εις άντίθεσιν μέ τήν διδασκαλίαν τής Εκκλησίας, πώς 1 2

1) Θρακ. Άρχ. τόμ. ΙΕ* σελ. 314.
2) Θρακ. Άρχ. τόμ. ΙΕ', σελ. 825·
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μπορεί χάνεις νά ίσχυρισθή orι είναι ό “Αγιος, πού «έγκαλεΐ» τούς αναστε
νάρηδες και δτι πρέπει «νά ζήση το πανάρχαιο αυτό έθιμο, πού δεν ενοχλεί 
ούτε την Εκκλησίαν ούτε την πολιτείαν» ; Όρθώς λοιπόν ανέκαθεν ή επίση
μος ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία κατεδίκασε τά αναστενάρια και εσχάτως ακόμη ό 
Παν. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων καταδικπζων αυτά τα έχα- 
ρακτήρισε ώς «υπολείμματα των προχριστιανικών είδωλολατρικών τελετών, 
άναμεμιγμένας μέ μαγικός τέχνας και πνευματικός ενεργείας και ευρισκόμενα 
εις πλήρη άντίθεσιν προς την πίστιν και τάς τελετός λατρείας τής χριστιανι
κής θρησκείας» ').

Π. ΥΑΚ. ΔΗΜ. ΓΑΔ

Σ. Δ. Στό άοθοο θά δοθή ή ποοσήκουσα απάντηση στον ποοσεχή τόμο.3
Παραθέτουμε από τό περιοδικόν «Παρνασσός» (Άθήναι 20 Νοεμ

βρίου 1911) τό εξής άπόσπασιια από μελέτην τοΰ κ. Δ. Λσμπίκη φιλοπονηθεΐ- 
σαν διά τό Πανεπιστηιιιακόν φρονπστήριον Λαογραφίας Ν.Π ολίτου, έτος 
1911, πού διέφυγε την προσοχή μας στη συλλογή υλικού για τ’ αναστενάρια =).

ο «Τά ’Αναστενάρια». (Ή  Διονυσιακή λατρεία διατηρηθεΐσα διό 
μέσου τών αιώνων) —«Παρά πάσας τάς επιδράσεις τού χρόνου — και τάς 
φυλετικός επιμιξίας—διετηρήθησαν μέχρι σήμερον τρόποι τινές θρησκευτι
κής λατρείας εις διάφορα μέρη, κ>θ’ ά γνωρίζοιιεν εξ αφηγήσεων παλαιοτέ- 
ρων, οί όποιοι έζησαν εις Μακεδονίαν και ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν και αλλού 
—ουδόλως διαφέροντες εκείνων οΐ όποιοι πάλαι ποτέ άπετέλουν τό κύριον 
στοιχεΐον τών εορτών τού Διονύσου και τής Δήιιητοος. 'Ο εις τάς ιστορικός 
πηγας διατρίψας και μελετητής τού αρχαίου βίου καί παριστάμενος προ τών 
σήμερον εν Θράκη ιδίως τελουμένων παραδόξων τινών τελετοιν, μή λαμβά- 
νων ύπ’ δψει τήν διαφοράν τής όμιλουμένης γλώσσης καί τινα άλλα στοιχεία 
επουσιώδη, ώς προς τούτο, οίον τήν ενδυμασίαν, τό περιβάλλον κ λ.π., θά 
ύπέθετεν δτι εύρίσκεται παρά τό επί τής δυτικής πλευράς τής Άκροπόλεως 
Διονυσιακόν θέατρον, δτε έτελούντο τά έν ’Άστει Διονύσια εν μέσω οργια
στικών δυθυράμβων τού βακχεύοντος πλήθους τής περιωνύμου εκείνης εορ
τής ή κατά τήν πομπήν τών Έλευσινίων Μυστηρίων.

Δωνναιακή λ α τ ρ ε ί α . —Τά έν Θράκη σήμερον τελούμενα θρησκευ
τικά ό'ργια είναι αυτή αύτη ή μυστικοπαθής Διονυσιακή λατρεία. Κοινώς 
παραδεδεγμένον τυγχάνει σήμερον οτι ή αρχαία Διονυσιακή λατρεία προήλ- 
θεν έκ Θράκης. Έξ άποίκων Θρακών μετεφέοθη αύτη παλαιότατα εις τήν 
Βοιωτίαν καί έκεΐθεν εις ’Αθήνας δπου άνήχθη εις περιωπήν. Ή  εκδοχή 
υύτη ένισχύεται καί έκ τών όμοιων τελετών αΐ όποϊαι διατηρούνται εις εκείνα 1

Η ύ

1) Περ. «Ζωή» 31)5)51 άριθ. 1757.
2) Βλ. καί άρθρο Μοσχοποΰλου Ν.,ή Πυρολατρεία—Πετρολστρεία τών Περ- 

σών. Le Messager d ’Athenes, Παρασκευή 4 Muiou 1951.
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τά μέοη. Τινές των Βυζαντινών Αύτοκρατόροον κατεπολέμησαν την είδωλο- 
λατρείαν και ήθέλησαν νά έςαλείψωσι παν ίχνος τη; μυστικοπαθούς εορτής. 
\Αλλ5 ώς άποδεικνΰεται σήμερον άΐ προσπάθειαί των εις ούδέν άλλο συνετέ’ 
λεσαν ή μόνον προς αναστολήν κα'ι περιορισμόν και διόλου εις την τελείαν 
έξαφάνισιν τών μανικών εκείνων λατρειών. Τά θρησκευτικά εκείνα έθιμα διε- 
τηρήθησαν περισσότερον ανεπηρέαστα από την έπίδρασιν τοϋ χρόνου εις τούς 
λαούς οί όποιοι έμειναν πιστοί εις τάς αρχαίας παραδόσεις. 'Ως διαφοράν ή 
μεταβολήν τοΰ εξωτερικού χαρακτήρος τής εορτής θά εΐχομεν νά παρατηρήσω* 
μεν δτι κατά μέν τήν άρχαίαν έποχήν εις τήν λατρείαν τοϋ Διονύσου ελάμβανον 
μέρος άνδρες καί γυναίκες οΐασδήποτε κοινωνικής τάξεως κα'ι ηλικίας, εν ω 
κατά τά σήμερον εν Θράκη τελούμενα 3Αναστενάρ ια—συνέχεια τών Διονυ
σιακών εορτών—λαμβάνουν μέρος μόνον γυναίκες. Οι όμιλοι άνδρών εορτα
στών αποτελούν ιδιαιτέραν κατηγορίαν πανηγυριστών.

μνστ ικ οαάϋ 'ε ια .—'Ο τρόπος τής τελέσεως τών Διονυσιακών εορ
τών δι’ έξάλλων καί σχεδόν μανιακών κινήσεων έγεννήΟη καί έκ τής ιδέας 
δτι διά τοϋ μανιακού τρόπου ό άνθρωπος μεταρσιώνεται ψυχικώς, μετέχει 
τοϋ θείου καί γίνεται αρεστός εις τον τιμώμενον Θεόν. Καί τόσον οι εορτα- 
σταί κατά τήν αρχαιότητα καί τον μεσαίωνα αύθυπεβάλλοντο εις μυστικοπά- 
θειαν, τόσον έπίστευον δτι έπασχεν καί... ό Θεός τόν όποιον έμιμοϋντο, 
ώστε περιήρχοντο ούτοι εί: έκστασιν. Ή ιστορία από τής Διονυσιακής λα
τρείας μέχρι τού μεσαίωνος αναφέρει άπειρα παραδείγματα μυστικοπαθών, 
υφισταμένων, δπως οί φακίραι, παραισθήσεις.

«ΤΙ γ ίνετα ι  σήμερον . —Είναι γνωστόν δτι α ί ’Απόκρεω είναι λείψανα 
τής Διονυσιακής Ιορτής’ αλλά καθ’ δν τρόπον τελούνται ενταύθα, δεν έχουν 
τίποτε τό κοινόν προς τά ό'ργια καί τάς μανιακάς εκδηλώσεις τής αρχαίας 
εποχής. Εις τήν Βορειοανατολικήν Θράκην τελείται κατά τόν 'Ιανουάριον μία 
Διονυσιακή έορτή, ή οποία έν τώ στεναγμώ εκείνων οί οποίοι λαμβάνουν μέ
ρος εις αυτήν, καλείται ’Αναστενάρια.Ή εορτή αυτή έγινεν άντικείμενον σοβα- 
ράς μελέτης υπό διαφόρων αρχαιολόγων καί ιστορικών διά τό περίεργον καί 
παράδοξον αυτής. Εις τινα χωρία τής περιοχής Βιζύης—πατρίδος τοϋ ποιη- 
τού Γ. Βιζυηνοϋ—τήν Την Τανουαρίου, εορτήν τού 'Αγίου Ίωάννου, μετα
βαίνουν οί χωρικοί εις τόν ναόν, λαμβάνουν τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου — ώρι-* 
σμένην εικόνα—φέρουν ταύτην εις μίαν πλατείαν καί εκεί συναθροιζόμε
νοι πέριξ αυτής άναπέμπουν ισχυρούς καί παρατεταμένους στεναγμούς. Κατά 
τήν περίεργον αυτήν τελετήν, ώς γνωρίζομεν από συλλεγείσας πληροφορίας, 
οί άνδρες είναι απλώς θεαταί τών τελουμένων, ει εργόν δέ μέρος εις τάς μανια
κός εκδηλώσεις λαμβάνουν εκεί κατά τήν ημέραν αυτήν μόνον γυναίκες.Έπι- 
στρέφουσαι αί γυναίκες αύταί από τούς λόφους σωματικούς μέν τελείως έςην- 
τλημέναι, κατά δέ τήν διάνοιαν καί τάς ψυχικάς διαθέσεις—εξ υπερβολής θά 
έλεγα—τέλειαι Μαινάδες, πραγματικαί Βάκχαι, δρχοϋνται γυμνόποδες πέριξ

16
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πυράς, πολλάκις πηδώσαι και επ’ αυτής και έκπέμπουσαι πάντοτε συνεχείς 
στεναγμούς. Αΐ γυναίκες αύται, εις αυτήν την κατάστασιν καλούνται ανα
στενάρια. Όρχοΰμεναι περί την πυράν προκαλοϋν και προσκαλοΰν διά φω
νών τούς χριστιανούς νά προσφέρουν δώρα εις τον "Αγιον και δσοι έχουν 
κλέψει τι, νά τό αποδώσουν εις τον ιδιοκτήτην του, διά νά μ ή τούς κατα- 
ρασθή δ "Αγιος. Διά τών φωνών δέ και ιδίως διά των τρόπων των ασκούν 
γοητείαν και μαγικήν πραγματικώς δύναμιν εις τό κοινόν και πάς κάτοχος 
οπωσδήποτε ξένου πράγματος σπεύδει νά τό έπιστρέψη εις τον κύριόν του 
και νά προσφέρη κα'ι ανάθημα εις τον "Αγιον.

«Εις την επαρχίαν Σωζοπόλεως οπού τελούνται ”’Αναστενάρ ια  ή Νε- 
σχενάρ ια , εις τά ορεινά χωρία υπάρχει σύλλογος (θίασος) Διονυσιακός, άπο- 
τελούμενος εκ Νεστενάρ ιδων/Ο Νεστενάρης ούδεμίαν σχέσιν και επαφήν 
έχει μέ τήν Εκκλησίαν καθ’ ολον τό έτος, μόνον μετά τήν εορτήν τού 'Αγίου 
Ίωάνου μεταβαίνων εις αυτήν διά νά παραστή εις τήν τέλεσιν τών ’Αναστε
ναριών, εορτήν μετά φανατισμού έρριζωμένην εις τάς ψυχάς τών απλοϊκών 
κατοίκων. Καί πάς δστις ειρωνεύεται ή χλευάζει οπωσδήποτε τον οργιαστι
κόν αυτόν εορτασμόν, άποδοκιμάζεται από τούς πιστούς και πολλάκις κακο
ποιείται και λιθοβολεΐται. Τό μόνον θρησκευτικόν καθήκον τών ’^4ναστενά- 
ρ ιδων  είναι, καθώς λέγουν, ή έξομολόγησις. Έπ'ι τού κορμού άπομεμακρυ- 
σμένου τίνος δένδρου χαράσσουν σταυρόν και προ αυτού γονυπετείς εξομο
λογούνται τάς αμαρτίας των. ’Ιδιαιτέρως—εις πολλά μέρη εκεί—τιμούν τήν 
μνήμην τών 'Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τών οποίων διατηρούν και 
μικράς εικόνας, τάς οποίας φέρουν μαζύ των κατά τάς έορτάς. Είς άλλα μέρη 
τής Θράκης τά ’Αναστενάρια τελούνται τήν εορτήν τού 'Αγίου Ίωάννου, εις 
άλλα τού 'Αγίου Κωνσταντίνου και είς άλλα τήν εορτήν τού Προφήτου Ή- 
λιού. Μετά τήν εξομολόγησιν δ Άρχιαναστενάρης θυσιάζει ταύρον τού όποιου 
τό αίμα, προσέχουν, νά ρεύση προς τά θεμέλια τής Εκκλησίας, ενώ αί μσι- 
νόμεναι γυναίκες, τά κυρίως ’Αναστενάρια,  δρχούνται περί τήν πυράν και 
εκπέμπουν διαρκώς αναστεναγμούς».

Άϋήναι 20 Νοεμβρίου 1911 ΔΗΜ. Α. ΛΑΜΤΤΙΚΗΣ 4

4. *Αναστενάρ ια κα ί  η ν ρ οβάδ ι σμα .  Τό πανάρχαιο. έθιμο τής Θρά- 
κης, πού πρώτος μάς τό περιέγραψε στά 1872 δ καθηγητής τής Μεγάλης τού 
Γένους Σχολής μακαρίτης Ά . Χουρμουσιάδης, σ’ ένα μικρό φυλλάδιο 21 
σελίδων μέ τον τίτλο «Περί αναστεναριών καί άλλων τινών παραδόξων εθί
μων καί προλήψεων» έςακακολουθεΐ ν’ αποτελεί κεφαλαιώδες θέμα τής Θρα- 
κικής Λαογραφίας καί. νά τελήται από τά υπολείμματα τών Θρακών στο χω
ριό Α γία Ελένη Σερρών, Μελίκη Βερροίας καί Λαγκαδά. Έκεΐ συγκεντρω
μένοι οί Θράκες των μερών τών αναστεναριών, άρχισαν καί πάλι νά εορτά
ζουν καί νά τελούν τ’ αναστενάρια ενισχυμένοι από τις αρχές καί τις παρορ-
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μήσεις του ακούραστου κ. Τανάγρα. Ξαίρουμε από μελέτες πολλών κι3 έρευ
νες, πώς τό έθιμο έσώθη ώς άπομεινάρι των Διονυσιακών μυστηρίων άλλα 
μέ χριστιανική επίφαση πλέον. Τό έθιμον είναι περισπούδαστον καί προκά- 
λεσε την προσοχή επιστημόνων ξένων και ιδικών μας. ’Έχουν γραφεί πολλά, 
άλλ’ εκείνα πού προέχουν εις άξίαν, είναι οι γνώμες τοΰ κ. Ρωμαίου, αρ
χαιολόγου και λαογράφου, πού διατυπώθηκαν στή μελέτη του : «Λατρείες 
στή Θράκη», τυπωμένη στον ΙΑ/ τόμο τοΰ ’Αρχείου Θράκης. Μέ τό θέμα 
καταπιάσθηκαν και πολλοί νεώτεροι, όπως δ Στίλπων Κυριακίδης, 6 Δ. Πε- 
τρόπουλος, δ Β. Δεληγιάννης και άλλοι και δ κ. Τανάγρας πού έγραψε αρ
κετές σκέψεις και έδωκε ερμηνείες για τή προέλευσή τους στο ό'ργανο τής 
Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών. Τό έθιμο τούτο, παρ' όλη τήν καταδίωξη 
τής Έκκλη,σίας, έπέζησε και διαιωνίσθη έως τής ημέρες μας, ώστε μεταφερ
μένο και στήν Ελλάδα νά τελήται κάθε 2L Μαΐου στήν εορτή τοΰ 'Αγίου 
Κωνσταντίνου, όπως άναφέραμε. Οί σημερινοί πυροβάτες Θράκες έχουν με
ταναστεύσει στήν Ελλάδα μέ τή συνθήκη τοΰ Βουκονρεστίου, πού παρεχώ- 
ρήσε τα χωριά τους στή Βουλγαρία, και μετενάστευσαν για νά μήν ύποστοΰν 
τήν τύχη τών άλλων Ελλήνων κάτω από τό βουλγαρικό ζυγό.

Τό έθιμο τής πυροβασίας έιιεινε και στους Βουλγάρους τής ’Ανατολι
κής Θράκης, γείτονες άλλωστε τών Ελλήνων αναστενάρηδων σε τρία χωριά. 
Και τό τελούν κι’ αυτοί τήν ίδια εποχή απαράλλακτα και παρόμοια μέ τήν 
υποστήριξη τής πολιτείας. ’Εκεί συνηθίζουν οί Βούλγαροι νά καλούν ξένους 
για νά παραστοΰν κάθε χρονιά καί νά φωτογραφίσουν καί δημοσιεύσουν 
για τό έκτακτο τούτο έθιμο ως καθαρώς βουλγαρικό, άρθρα καί φωτογρα
φίες. ’Έτσι καί τό μελοδραματοποίησαν καί τό εμφανίζουν στή σκηνή. Μια 
τέτοια φωτογραφία υπάρχει δημοσιευμένη τελευταία και στο προπαγανδι
στικό μεγάλο φυλλάδιό τους, πού μοίρασαν στα 1946 στο Παρίσι τον καιρό 
τού Συνεδρίου τής Ειρήνης μέ τόν τίτλο :«La Bulgarie Contemporaine» 
στή σελίδα 23, γιά προπαγάνδα καί πρόσκτηση θαυμαστών καί ύποστηρι· 
κτών στον εθνικό τους αγώνα. Είναι γνωστόν πόσην οΐ Βούλγαροι δίνουν 
σημασία στήν προπαγάνδα καί πώς εκμεταλλεύονται τή μέθοδο αυτή τής 
διαστρεβλώσεως τής αλήθειας. Αυτό πρέπει νά τ’ αναγνωρίσουμε, διότι ξαί- 
ρουν νά εξυπηρετούν τίς εθνικές τους βλέψεις μέ κάθε μέσο. Τό πολύτιμο 
τούτο άπόκτημα τό παρουσιάζουν ώς περγαμενή γιά τίς άξιοόσεις τους στή 
Θράκη. Καί αντί νά περιφρονυύν τά έθιμά τους όπως εμείς, ενθαρρύνουν 
τούς χωρικούς νά επαναλαμβάνουν άφοβα καί μέσα στή Σόφια τό σπουδαίο 
έθιμο καί πληρώνοντας αδρά νά δημοσιεύουν εικόνες, λαμπρές φωτογραφίες 
καί περιγραφές, όπως έγινεν αυτό στή Γαλλική « Ιλλουστρασιύν» καί στή 
Βαυαρική «Ίλλουστρίρτε Τσάϊτουγκ». Στήν ’Ακαδημία τους έκαμε πολλές 
φορές ανακοινώσεις δ μεγάλος τους λαογράφος Άρνάουτωφ. Πρέπει νά έςά. 
ρουμε λοιπόν τήν προσπάθεια τού κ. Τανάγρα. Είναι ή μόνη αντίδραση



Σημειώματα

στη Βουλγαρική τυμπανοκρουσία. Και πρέπει να ομολογήσουμε δτι αν στο 
’Αρχείο Θράκης χρεωστοϋμε τή δημοσίευση τόσων μελετών πού εξυπηρετούν 
την λαογραφική επιστήμη, στον κ. Τανάγρα οφείλουμε την αναβίωση των 
αναστεναριών στην 'Αγία Ελένη των Σερρών κα'ι στη Μελίκη Βερροίας. 
Σήμερα μέ την τέλεση τους διαπιστοόνουμε τό καταπληκτικό φαινόμενο των 
γυναικών πού εκστατικές—όπως οι αρχαίες Μαινάδες—κρατούν στην αγκα
λιά τους τό. πατρογονικό εικόνισμα τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης 
καί μπαίνουν μέ βήμα χορευτικό στην παχειά θρακίά καί πατούν πάνω χω
ρίς τα γυμνά τους πόδια να παθαίνουν εγκαύματα αναστενάζοντας συγχρό
νως δχ—ϊχ—αχ.

Τό έθιμο τούτο αποτελεί μοναδική κληρονομιά τών αιώνων. Πρέπει 
νά ένδιαφερθή τό Κράτος νά την περισώσει καί να την διαδώσει ως τουρι
στική αξιόλογη προσπάθεια πού θά ήμπορονσε νά προσελκύσει καί ξένους 
ακόμα, άσχετα προς τήν εξυπηρέτηση τού εθνικού σκοπού τής άποδείξεως 
τής Θράκης ώς χώρας έλληνικωτάτης, πού δέν παύει νά είναι τέτοια καί 
μετά τήν εκδίωξη τού Ελληνισμού, πού μετέφερε αλλού τά πανάρχαια 
έθιμά του. Γιά τό έθιμο τούτο πρέπει νά έκδοθή ένα προπαγανδιστικό φυλ
λάδιο αγγλιστί μέ φωτογραφίες καί περιγραφές τής προελεύσεως τής γιορ
τής τού πυροβαδίσματος καί κάθε λεπτομέρειας άλλης, πού θά προκαλούσε 
τήν περιέργεια τών ξένων καί τό ενδιαφέρο γιά τήν τύχη τής χώρας αυτής.

π. π.
5. ‘ Ξ  Ά νακο ί νωσ ι ς  τής έν Ά ΰή ν α ι ς  'Εταιρείας Θρακ ικών Μελε

τών. Γιά τ ’ αναστενάρια άνέκυψε ζήτημα τελέσεως από τήν γνώμην τού 
μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ, Παντελεήμονος. "Εκ μέρους τής Ε τα ι
ρείας Θρακικών Μελετών άπηυθύνθη προς αυτόν ή κάτωθι ανακοίνωση διά 
τής «Μακεδονίας» 25)5)51. 'Η επέμβαση Θρακών διαφωτίσασα τον μητρο
πολίτην καταλλήλως, προεκάλεσε τήν δήλωσίν του, καθ’ ήν δέν πρόκειται εις 
τό εξής ν’ άναμιχθή εις τήν τέλεσιν τού εθίμου.

'Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης επί τή ευκαιρία τών 
τελουμένων τήν εβδομάδα αυτήν αναστεναριών έδημοσίευσεν εγκύκλιον εν 
Θεσσαλονίκη υβριστικήν κατ’ αυτών, καλών άμα τον λαόν τής Θεσσαλονίκης 
καί τής επαρχίας Ααγκαδά νά διατεθούν κατά τής τελέσεώς των.

Ό Παναγιώτατος φαίνεται εκ κακών εισηγήσεων έχει καί κακάς πλη
ροφορίας περί τών τελουμένων. Τώ έστείλαμεν σήμερον άντίτυπον τής μελέ
της « ’Αναστενάρια5 διά νά φωτισθή αληθώς περί τού θέματος, καί πληρυ- 
φοροϋμεν τήν Παναγιότητά του επί πλέον τα εξής:

‘Ότι ή Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία ουδέποτε καθύβρισε ή κατε- 
δίωξε τά τελούμενα καί δτι οσάκις τούτο έγένετο από 'ίεράρχας αμαθείς, ή 
καταδίωξις «πέτυχε παταγωδώς.

'Ότι ό μακαρ. ’Αναστάσιος Χουρμουζιάδης άναπτύξας τήν σημασίαν

d4 i
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των αναστεναριών εις τα 1872 ενώπιον τού Πατριάρχου καί τής 'Ιεράς'Συ
νόδου εν Κωνσταντινουπόλει και έν τή Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή χατέδειξε 
την Θρησκευτικήν των σημασίαν καί την ύψίστην Εθνικήν των υπηρεσίαν 
χρησιμοποιήσας ταΰτα καί ώς δπλον θαυμαστόν διά την κατάρριψιν τής 
θεωρίας τοϋ Φαλμεράϊερ.

"Οτι τα τελούμενα είναι ίστοριχώς παραδεδεγμένα καί κατά την προ- 
βυζαντινήν καί Βυζαντινήν περίοδον καί κατά την Τουρκοκρατίαν καί δτι 
ετελοϋντο ταΰτα πάντοτε μετά θρησκευτικής κατανύξεως καί εϋλαβείας καί 
πίστεως έν Ά ν. Θράκη μέχρι τοϋ 1914.

"Οτι περιέχουν μέν στοιχεία τής 'Αρχαίας λατρείας, άλλ’ αυτό δεν 
σημαίνει δα είναι καθαρώς Διονυσιακά, διότι ώς γνωρίζομεν δλη ή Χρη- 
στιανική Θρησκεία εις τό τελετουργικόν της γέμει παναρχαίων παραδόσεων 
τής αρχαίας λατρείας καί έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

"Οτι οΐ άναστενάριδες είναι ευσεβέστατοι καί πιστότατοι χριστιανοί, 
πυροβατοΰν δέ καί δεν καίονται εκ τής άπορρεουσης από την πίστιν των πε- 
θήσεως επί τής προστασίας των 'Αγίων.

"Οτι πιστεύουν Ιδιαιτέρως δτι τούς προστατεύουν καί τούς διαφυ- 
λάττουν οΐ "Αγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη.

"Οτι παρεμβαίνοντες εις την θεραπείαν των ασθενών οΐ άναστενάρι
δες μετά των αγίων εικόνων, δεν πράττουν άλλο παρ' δ,τι πράττει ή Έκ·. 
κλησία διά των ιερέων της, παρεμβαίνουσα εις την δΓ ευχών καί περιάπτων 
βελτίωσιν τοϋ άσθενοϋς.

"Οτι τ' αναστενάρια μάς χρειάζονται καί έθνικώς καί ή τέλεσίς των 
δεν πρέπει νά παρεμποδισθή ούτε καί νά μάς ταράττη, διότι οικειοποιούμε- 
νοι ταΰτα ώς ΐδικόν των έθιμον πανάρχαιον οΐ Βούλγαροι, καλοϋν εις την 
Θράκην καί ξένους δταν τά τελούν κατά μίμησιν πρός τά ελληνικά, διακη- 
ρύττοντες την βουλγαρικότητα τοϋ εθίμου, άφοϋ τόσον τούς ώφελεϊ- έθνικώς 
διά την έπιχειρουμένην βουλγαρικότητα τής Θράκης.

"Οτι ο άοτι θανών Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος ουδέποτε 
έθεώρησε ταΰτα τελούμενα «χονδροκοπ ιάν  τοϋ πλ έον  πεζόν κ α ί  ά π ο λ ι τ ί - 
ατού τύπου» ,  ώς καταγγέλει ό νύν Παναγιώτατος καί ούτε άνεμίχθη ποτέ 
δπως ούτε καί ό "Αγιος Σερρών εις την επαρχίαν τού οποίου τελούνται, εθεώ- 
ρησε ταΰτα άντιχριστιανικά, ούτε άλλη αρχή ούδεμία ύψωσε υβριστικήν φω
νήν κατά τού εθίμου, πού είναι χριστιανικώτατον καθ' δλα καί καταδεικνύει 
τί έπιτυγάνει ή πίστις προ τον θεόν.

Παρακαλούμεν δθεν τον Παναγιώτατον νά μελετήση τό θέμα καί νά 
φωτισδή πρός τό καλόν τής Εκκλησίας καί τοϋ χριστιανικού πληρώματος τοϋ 
οποίου έτάχθη πνευματικός αρχηγός μετά τον σώφρονα Γεννάδιον.

Άθήναι τή 24 ΙΙαΐου 1931 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σημ. Οΐ Βούλγαροι άναπαριστάνοντας τ’Αναστενάρια στήν παλιά τους
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κοίτη πού σήμερα κατέχουν στήν Ά ν. Θράκη, τά εκμεταλλεύονται καί πολιτι- 
κώς άλλα και καλλιτεχνικών Ταχούν δραματο;τοιήσει και προχωρώντας τά με
λοποίησαν καί τάνέβασαν στη λυρική τους Σκηνή ως μελόδραμα.Ό βουλόμε- 
νος μπορεί νάναζητήση τό δημοσίευμά τους «La Bulgarie Contemporaine», 
πού ε’ξέδωκαν στα 1946 καί μοίρασαν στο Παρίσι αφειδώς κατά τό συνέδοιο 
της ειρήνης καί οπού μπορεί νά ίδή στη σ. 23 εικόνα από μιά σκηνή των 
αναστεναριών μέ τον τίτλο : Σκηνή τού βουλγαρικού μπαλέτου «Nestenar 
ka» χορός φωτιάς. Σκηνή τού Βουλγαρικού Μπαλλέτου «Nestinarka», (χο
ρός τής φωτιάς ατό εθνικό θέατρο Σόφιας). Βλέπε : La Bulgarie Contem- 
praine σ. 23. Une scene du ballet Bulgare «Nestinarka».

π. tl
'Αγαπητέ μοι κ. Παπαχριστοδούλου,

6- ’Αναβολή  ’Αναστεναρ ιών . Σήμερα μόλις επέτυχα νά περάσω από 
τήν 'Αγίαν Ελένην καί νά συναντήσω τον κ. Αάντζον, ε'ςέχοντα θεωρητικόν 
τών Αναστενάρηδων, 6 όποιος μ’ έπληροφόρησε έγκΰρως ότι εφέτος τ’ ανα
στενάρια δεν έγιναν λόγτρ τού άφ&όδους ηυρετον ,  άποδεκατίσαντος τά ζώα 
των. Ούδεμία ύπαιτιότης τού Νομάρχου ή τού Δεσπότη υπάρχει.

I. ΚΑΤΤΙΣΤΡΑ2 Ιατβός

7. 'Ο Ναός της Γέννας :Ανατ. Θράκης.  Δημοσιεύομε τίς δυύ κα 
τόψεις τών ερειπίων τού σωζόμενου ναού τής Γέννας Σαράντα Εκκλησιών,

Ό Ναός τής Γέννας Ά ν. Θράκης

προσφάτως άπεσταλμένας έκ Θράκης. Γιά τό ναό έχει δημοσιευθή στο Άρχ. 
Θρ. Θησ. τόμ. Β 'σ . 123 —127 περιγραφή μέ σχετικά σχέδια από τον’Αρι
στόβουλο Χρηστίδη. Το ναό είδε στο πρόσφατο ταξίδι του (1950) στή Θράκη 
ό κ. Κ. Κουκκίδης δημοσιογράφος, πού ή γνώμη του συνοψίζεται στά εξής : 
«Είδα τό ναό τής Γέννας τον Αύγουστο τού 1950. Παρουσίαζεν απ’ έξω πολ
λές αλλοιώσεις καί καταστροφές. Οΐ περισσότερες από τις τοιχογραφίες πού 
υπήρχαν στις δυο υπαίθριες μεριές τής εζωθύρας έλειπαν. Ή  έξώθυρα ήταν
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τειχισμένη κι* έτσι ή είσοδο; στο ναό δεν ήταν δυνατή. Στην άλλη πλευρά, 
αριστερά τής έξωθύρας, ο γείτονα; Τούρκος άνοιξε πόρτα και χρησιμοποιούσε 
τό ναό για αποθήκη. 'Η πόρτα ήταν κλειστή και δεν κατώρθωσα νά μπω 
μέσα στο ναό. Καθώς μοϋ είπαν, οί τοιχογραφίες τοϋ εσωτερικού παρουσιά
ζουν αλλοιώσεις. Ό βαλής των Σαράντα ’Εκκλησιών κ. Τζαχιτ Όρτάτς έδειξε 
πολύ ενδιαφέρον για την άναστήλωση και τη διατήρηση τοϋ ναοϋ. Μοϋ έζή- 
τησεν ιστορικές πληροφορίες και τού έδωκα σέ γαλλική μετάφραση τά δσα 
έγραψε για τύν ναό ό κ. Άρ. Χρηστίδη; στο Άρχ. Θράκης Με πληροφόρησε 
orι ή τουρκική κυβέρνησις άπεφάσισε νά διατηρήση κα'ι διαφυλάξη τον ναό».

’Αλλά και ό κ. Όρλάνδος, πού ζητήσαμε τή γνώμη του ώς ειδικού, 
μάς άπέστειλε μετά τήν εξέταση των φωτογραφιών τό εξής όλιγόστοιχο ση
μείωμα : «Ναός Γέννας. "Αν κρίνω μόνον από τήν τοιχοποιίαν του και τον

Ό Ναός τής Γέννας Άν. Θράκης

κυλινδρικόν του τροϋλλον, οστις φέρει 4 μικρά παράθυρα, θά πρέπη νά άνα- 
γάγω τον ναόν εις τον ΙΟον αιώνα. Ά φ 1 ετέρου τά τυφλά άψιδώματα τών 
εξωτερικών του ό'ψεων τάσσουν αυτόν εις τήν σχολήν Κωνσταντινουπόλεως. 
’Εάν είχα τήν κάτοψίν του θά κατέληγα εις θετικώτερα συμπεράσματα».

π. π.
8. Ό  ’Αγαθάγγελος κ α ί  οί χρησμο ί .  Στον ΙΗ' αιώνα δ Θράξ Θεό

κλητος ΓΤολυείδης *), δ ακατάβλητος ούτος ιεροφάντης τής Εθνικής ’Ιδέας, 
άγωνιζόμενος νά πείση τούς ισχυρούς τής γής γιά τόν απελευθερωτικό αγώνα 
τών Ελλήνων, περιτριγυρίζοντας τήν Ευρώπη τήν εποχή εκείνη και βλέπον
τας ότι ούτε δ Φρειδερίκος τής Πρωσσίας ούτε ή Αικατερίνη τής Ρωσσίας 
έπρόκειτο νά κινηθούν γιά μάς, γιατί τά δικά τους συμφέροντα δεν έκινδΰ- 
νευαν σέ τίποτε, αήδιασε τόσο από τήν παλίμβουλη και νοσηρή αυτή πολι

1) Θρακικά Γ',Δ', Ε' τ. Θεόκλ. Πολυείδης καί τό λεύκωμά του, Εύλ. Κουρίλα.
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τική των αυλών τής Ευρώπης, ώστε στράφηκε προς τούς λαούς των γιά νά 
ξεσηχώση μ’ αυτούς τούς ηγεμόνες της.Ή στροφή αυτή έκρυβε κάποιο έξυ
πνο και ευφυή σκοπό και εκδηλώθηκε μέ τήν συγγραφή «των χρησμών τοΰ 
’Αγαθάγγελου». "Εως τώρα άγωνιζόμενος νά πείση τονς ηγεμόνες και κυ
βερνήτες περιφέροντας τό Λεύκωμά του για τήν απολύτρωση τών Ελλήνων, 
πού δούλευαν στή φριχτή δουλεία τών Τούρκων, ουδέποτε στράφηκε ν’ άπο- 
ταθή προς τον πολύ λαό, ού'τε επεδίωξε νά έπικοινωνήση μ’ αυτόν, ούτε τοΰ 
εξήγγειλε γυμνή τήν αλήθεια. Και γιά νά έπιτύχη αυτή τήν επαφή έπενόησε 
τώρα ένα καινούργιο είδος κηρύγματος. Παρουσιάζεται ξαφνικά σάν «θεο- 
πρόπος καί μυστογράφος», όπως λέγει ό Εύλόγ. Κουρίλας, εξαγγέλλοντας 
στούς άνθρτόπους μ’ εναργείς αποδείξεις καί προφητείες τις ανεξιχνίαστες κι’ 
ανεξερεύνητες βουλές τοΰ Θεού ').

Οι χρησμοί ανάγονται στά πιό παράδοξα τής ανατολικής θρησκειολο
γίας. Οΐ "Ελληνες χριστιανοί, όπως καί σ’ άλλα πολλά, δέ θέλησαν νά δια· 
κόψουν κάθε σχέση μέ τήν παλιά θρησκεία. Στον καιρό μάλιστα τών Βυζαν
τινών ή χρησμολογία ενώθηκε μέ τήν αστρολογία καί τή θεοσοφία τών Αι
γυπτίων καί Χαλδαίων καί προήχθη σ’ επιστήμη. Ό Νικ. Πολίτης μνημο
νεύει τό Μεθόδιο Πατάρων, πού είναι από τούς πρώτους πού αφήκε χειρό
γραφα μέ χρησμούς, μέ διάφορα ονόματα καί αναφέρει ώς κορυφαίους χρη
σμολόγους άλλους : τον Ταράσιο Πατριάρχη, τον Στέφανο τον Άλεξανδρέα, 
τον Λέοντα τό σοφό καί τον διαπρεπή Πατριάρχη Γεννάδιο.Ό Εύλόγ. Κου
ρίλας από αυτά όλα συμπεραίνει : «Τοσοΰτον δέ ή δεισιδαιμονία αύτη είχε 
ριζοβολήσει, ώστε λέγεται, ότι οί αύτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου ουδέποτε άπε- 
φάσιζον περί πολέμου, εάν δεν συνεβουλεύοντο τά έ.ν τώ θησαυροφυλάκιο; 
άστρολογικά καί μαγικά βιβλία ώς καί τούς ερμηνευτάς τών χρησμών» 1 2 3).

Τό πέσιμο καί τό πάρσιμο τής Πόλης από τούς Τούρκους, αλλά καί 
οί ζωηρές ελπίδες ότι τό γένος θ ’ άναστηθή πάλι, πολλαπλασίασαν καταπλη- 
χτικά τή φιλολογία αυτή μέ τις παραδόσεις καί δοξασίες πού σώζονται απει
ράριθμες, πού αποκορυφώνεται στούς χρησμούς τοΰ Αγαθάγγελου. Οί χρη
σμοί αυτοί ανήκουν κατά τον Ν Πολίτην στο Θεόκλητο Πολυείδη. « ?Ητο 
δ’ αυτός άνήρ πολυμαθής γράψας εκκλησιαστικά τινα συγγράμματα, ών εν 
εις λατινικήν καί γερμανικήν γλώσσαν, καί επί πολύ διατρίψας εν Γερμανία 
καί εν άλλαις χώραις τής δυτικής καί βορείου Ευρώπης». Τό έργον εξεδόθη 
εν Λειψίμ άνωνύμως, πιθανώς κατά τό 17δ 1 ή μικρόν ύστερον, τής σπανιω- 
τάτης εκδόσεως ταύτης, εν μόνον άντίτυπον είναι γνωστόν 3), άλλ’ ό ’Αγα
θάγγελος καί προτοΰ έκδοθώσιν άλλαι εκδόσεις αύτοΰ, μετά τήν "ίδρυσιν τοΰ 
Έλληνικοΰ Βασιλείου, ήτο γνωστότατος εις τούς "Ελληνας εκ χειρογράφων,

1) Βλ. Θρακικά τ. Ε’ σ. 74.
2) Βλ. Θρακικά τ. Ε' σ· 75.
ο) Λαογραφικά Σύμμικτα τ. Α' σ. 24.
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διότι πολυπληθή έφέροντο αντίγραφα αυτού μάλιστα κατά τό τέλος τοϋ ΙΗ' 
καί άρχάς τοϋ ΙΘ' αίώνος». Και συμπληρώνοντας ό Εύλόγ. Κουρίλας λέγει: 
«Ούτος ό Πολυείδης άφοϋ άφθόνως έςέχεε τον σπόρον τοϋ κηρύγματος εν 
Γερμανίρ, άποχωρών ένεκα τής δυσμενούς τροπής των πολιτικών πραγμά
των, σοφώτατα διασκεψάμενος ήβουλήθη νά άφήση αυτόθι ώς ΐεράν υποθή
κην και σαλπιστήριον άσμα τούς χρησμούς».

Ή  οπτασία τού Άγαθαγγέλου διαιρείται εις δέκα κεφάλαια κι επι
γράφεται «Χρησμός, ήτοι προφητεία τού μακαρίτου ΐερομονάχου Άγαθαγ- 
γέλου ή Όπτασία Άγαθαγγέλου-» κι’ αποτελεί ένα βιβλίο άτεχνα συντεταγ
μένο κατά μίμηση των προφητών τής Βίβλου και τής άποκαλΰψεως τού Ίω- 
άννου, πού προλέγει δήθεν σέ γλώσσα μΓξοβάρβαρη τις τύχες τών λαών τής 
Ευρώπης. Τά γεγονότα σκεπάζονται μέ γλώσσα άλληγορική και προφητικό 
μυστήριο, αλλά μέ τόση ατέλεια, ώστε δεν είναι δύσκολο νά ξεχωρίσουμε τ’ 
άποκρυπτόμενα ονόματα και πράγματα. Οΐ προρρήσεις του περιστρέφονται 
στις τύχες τής Ευρώπης. Καί προλέγει την κατάλυση τοϋ Βυζαντινού κρά
τους καί μέ θαυμαστή ακρίβεια ορίζει αφελέστατα καί τό έτος τής καταστρο
φής. Προλέγει καί την απελευθέρωσή μας, πού θά συντελεσθή στον ΙΘ' 
αιώνα τετρακόσια χρόνια μετά την άλωση. Λυτά είναι πού αναφέρει όλα όλα 
γιά τά ελληνικά πράγματα. Γό Δ' κεφάλαιο είναι ένας ύμνος θεσπέσιος στη 
Γερμανία τοϋ Μεγάλου Φρειδερίκου, είναι τό επίδοξο τρόπαιο, δ φτερνιστή- 
ρας, γιά νά μή λησμονήσουν ποτέ οΐ Γερμανοί την Ελλάδα, την πνευματική 
τους τροφό. «Προς σέ λαλώ Γερμανία, διότι σύ έση τό κέντρον, εν ώ όφθή- 
σονται τά θαυμάσια.Ή δόξα τής αλήθειας διά σου φανερωθήσεται.Άμήν»1).

Αυτή ή προφητεία ή σαφής κΓ απερίφραστη γιά τήν απελευθέρωση 
τοϋ έθνους στόν ΙΘ' αιώνα, έφθασε νά γίνη ό Αγαθάγγελος προσφιλέστατο 
βιβλίο τοϋ ελληνικού λαού, πού απ’ αυτό αντλούσε παρηγοριά κΓ ελπίδα. 
’Έγινε τό πιο λαϊκό βιβλίο. ’Έτσι οΐ Χρησμοί εξασκώντας δύναμη καί γοη
τεία απερίγραπτη, έφθασαν νά γίνουν ή άσβυστη φλόγα τής Εθνικής ’Ιδέας. 
Αυτή ή αναμφισβήτητη ωφέλεια τών Χρησμών έ'ξαίρεται κΓ απ’ αυτόν τον 
Ν. Πολίτην μέ τό εξής : «'Η ούχί αναξία λόγου ροπή, ήν έσχεν ό ’Αγαθάγ
γελος προς άνσρρίπισιν τοϋ φρονήματος κατά τούς τελευταίους τής δουλείας 
χρόνους, αναγκάζει ημάς νά μή καταφρονήσωμεν τό άτεχνον τούτο κατασκεύα
σμα τοϋ Πολυείδους. "Ότι έπέρρωσε τάς ελπίδας τοϋ έθνους περί άπελευθε- 
ρώσεως τής πατρίου χώρας, είναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, άνομολογοϋσι 
δέ τούτο καί οΐ πλεΐστοι τών ιστορικών τής ήμετέρας εθνεγερσίας» 3).

Οΐ Χρησμοί τού Πολυείδη, αυτού τοϋ πατριώτη πού "ξεσήκωσε τό φ ι
λελληνισμό τής Ευρώπης, έγιναν πολύ γρήγορα δημοτικώτατοι καί διαβάζον

1) Θρακικά τ. Ε' σ. 12Ϊ.
2j Θρακικά r. Ε' σ. 130 —131, Λαογραφικά Σΰμμικτα τ. Α'.
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ταν από τούς απλοϊκούς άπληστα ώς τά σήμερα, ακριβώς γιατί είναι πιστό 
άπεικόνισμα των πόθων κι3 ελπίδων, τής δεισιδαιμονίας και τής νοοτροπίας 
τής πίστεως στο Θεό και τής ανέφικτης αγάπης προς την πατρίδα τού ελλη
νικού λαού. Στο Ζ' κεφ. διαβάζει κανείς:—«...’Έπειτα ρεύσει μέλι και γάλα 
κατά πάντα' κοπάζουσιν αί ζάλαι καί όλοπληρή πεντήκοντα έτη βασιλεύει ή 
γαλήνη». — Ή  αλήθεια θριαμβεύσει. — Ό ουρανός χαράσσεται τή άληθεΐ 
δόξη».Ύφος προφητικό, εικόνες ζωηρές και παρομοιώσεις, πού τις περιβάλλει 
μια ομίχλη σκοτεινή καί άλληγορική τών χρηστηρίων. « —Όςύνατε τά κύμβαλα 
υμών. —’Ογκώσατε τά ό'ργανα.—Έμφυσήσατε τάς σύριγγας καί αυλούς υμών». 
Αυτά είναι σαλπίσματα πού έπεφταν γύρω στά τείχη τής Ίεριχοΰς.

Οι Χρησμοί εκτυπώθηκαν πολλές φορές. Την πρώτη έκδοση έκαμε ό 
Ρήγας Φερραίος καί την σκόρπισε μαζί μέ τούς θουρίους του. Τή δεύτερη 
έκαμαν στο Μεσολόγγι (1824), τήν τρίτη στήν ’Αθήνα (1837) ό Κοοομηλάς, 
τήν τέταρτη μέ μια επιγραφή «Ευσεβούς τίνος συντάκτου» καί τήν πέμπτη 
μέ τον τίτλο «Συλλογή διαφόρων προρρήσεων» ').

Γνουρίζουμε δτι ό ΓΊολυείδης — καί τό τονίζει ο Εύλ. Κουρίλας — 
άγωνιζόμενος στή Γερμανία καί τή Ρωσσία είχε μύχιο πόθο νά ενώση Γερ
μανούς καί Ρώσσους κατά τής Τουρκίας. Ή ταν τά πιο δυνατά τότε κράτη 
τής Ευρώπης καί θά μπορούσαν νάχουν ο μέν Φρειδερίκος συμμάχους τή 
Γαλλία ή τήν ’Αγγλία, ή δέ αύτοκράτειρα Αικατερίνη τή Μαρία Θηρεσία. 
’Άλλως τε οί "Ελληνες μέ τόν κλήρο μας —πού πήγαινε για εράνους στή Ρωσ
σία καί μετέδινε τήν κατάσταση τής Τουρκίας—έτρεφαν μεγάλες ελπίδες για 
τις ευμενείς διαθέσεις τού ρωσσικοΰ λαού καί τής αυτοκρατορίας του.

Οί Χρησμοί είδαν τό φώς στά 175 L Κανείς προτήτερα δεν γνώριζε 
τούς χρησμούς πού γράφηκαν ύστερα από τά γεγονότα, όπως οί μύθοι τών 
αρχαίων Ελλήνων. Ή  έςιστόρηση συσκοτίζεται από τό προφητικό ύφος καί 
τις μεταφορικές εικόνες, άλλ’ από τά παρεμβαλλόμενα ονόματα καί χρονολο
γίες νομίζει κανένας πώς διαβάζει ιστορία. Ή  προφητική του δύναμη νά 
προδηλώση τά μέλλοντα μπορεί νά θεωρηθή σαν περίοδος τής γενέσεως τής 
νέας χρησμολογίας, πού τήν έζησε ό Πολυείδης σάν μοναχός στον ’Άθω, 
δπου ήταν τό κέντρο τών παρόμοιων «Θεοσοφικών καί άποκρύφων συνον- 
θυλευμάτιυν» κατά τόν Εύλόγιο Κουρίλα 3).

Τούς Χρησμούς ό Θεόκλητος Πολυείδης έγραψε αρχικά στή λατινική, 
γιατί ήθελε νά τούς κυκλοφορήση στή Γερμανία πρώτα, δπου ή λατινική 
τότε, δπως καί σ’ δλη τή Δύση ήταν ή επίσημη γλώσσα. Άλλως τε καί τό 
Αεύκωμά του ήταν μέ τις περισσότερες αναγραφές λατινιστί. ’Έπειτα μετα- 
φράζοντάς τους στήν ελληνική γιά τούς ορθόδοξους τής ’Ανατολής μεταβά-

1) Δημώδεις Δοξασίω, ’Αγαθάγγελος σ. 24—2S.
2) Θρακικά r. Ε' σ. 141.



φτισε τούς Χρησμούς στδνομα τού "Ελληνα ορθοδόξου κληρικού 'Αγαθάγγε
λου. Οί Χρησμοί έχουν σήμερα ξεχαστή ύστερα από την κατάρρευση τής Με
γάλης 'Ιδέας. Ό λαός δεν τούς διαβάζει. Ά λλ’ ακούει και πιστεύει κάτι άν-

προφητικές προγνώσεις γιά τό rέλος των δεινών τής ανθρωπότητας πού βα
σανίζεται, όπως των χιλιάδων χρησμολόγων, καί των άλλων προφητών τού 
μέλλοντος τής φυλής και τού κόσμου.

Τελειώνοντας παραθέτουμε στο σημείωμά μας προφητείες τού Άγα- 
θαγγέλου : « ’Έτος 1053 μ. X. “Ό παρών χρησμός εύρεθείς επί αρχαίας μεμ
βράνης τών αρχαίων κειμηλίων τού 'Αγίου ’Όρους εις την Μονήν τής 'Αγίας 
’Άννης περιλαμβάνει 27 προμηνύματα μέχρι τέλους τού κόσμου. 1) "Αλωσις 
τής Κων)πόλεως υπό τών ’Αγαρηνών. 2) Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος καί 
καταστροφή κόσμου Κριμαίας. 3) ΈΤττα τής Γερμανίας και καταστροφή Αυ
στρίας και Ρωσσίας. 4) ΈΙττα ’Αγαρηνών υπό Ελλήνων. 5) Ένίσχυσις ’Αγα
ρηνών υπό Δυτικών Δυνάμεων καί ήττα Ελλήνων. 6) Σφαγή καί ανησυχία 
’Ορθοδόξων λαών. 7) Εισβολή ξένων στοιχείων εξ Άδριατικοΰ Πελάγους. 8) 
Ούαί εις τούς κατοίκους τής γής. 9) "Αδης έτοιμος προς στιγμήν έκ φυλής 
μέγα άγαρ(;) γενήσεται. 10) Εύρτοπαϊκός πόλεμος εναέριος. 11) "Ενωσις 'Ορ
θοδόξων λαών μετά τής Γερμανίας. 12) Μεγάλη ήττα τών Γάλλων υπό τής 
Γερμανίας. 13) Έτανάστασις τών ’Ινδιών καί χωρισμός αυτών υπό τής ’ Αγ
γλίας. 14) ’Αγγλία μέ μόνους Σάξωνας. 15) Νίκη ’Ορθοδόξων λαών καί γε
νική σφαγή ’Αγαρηνών. 16) Μεγάλη ανησυχία τού κόσμου. 17) Γενική απελ
πισία άπάσης γής. 18) Μάχη επτά κρατών καί σφαγή τριήμερος, νίκη ενός 
μεγαλύτερου κράτους ύπ’ αυτών κατά τών εξ δυνάμεων. 19) Συμμαχία τών 
εξ δυνάμεων τών νικηθεισών καί τού νικήσαντος αύτάς καί πάλιν τριήμε
ρος σφαγή τών επτά δυνάμεων. 20) Παΰσις τού πολέμου παρά ’Αγγέλου 
Θεού Χριστού κατά τών επτά δυνάμεων καί παράδυσις τής πόλεως είς κοι* 
μηθέντα βασιλέα από αιώνων. 21) Ύπέκυψαν Αατΐνοι καί "Ελληνες εις άλάν- 
θαστον πίστιν Ορθοδόξων. 22) Έξωθήσεται ’Ορθόδοξος πίστις από ’Ανα
τολών μέχρι Δυσμών. 2ο) Φόβος καί τρόμος τών βαρβάρων λαών. 24) Παν- 
σις τού Πάπα καί κήρυξις ενός Πατριάρχου καθ’ ολην τήν Ευρώπην. 2δ) 
Έν ετεσι πέντε καί πεντή κοντά τό τέλος τών θλίψεων, τήν δέ έβδόμην ούκ 
έστι ταλαίπωρος ουδέ εξόριστος καί επανέρχεται εις τάς άγκάλας τής μητρόί 
αυτού άγαλλόμενος πας άνθρωπος καί ούτω γενήσεται εις Ποιμήν, μία ποίμνη·

9. Νηττιαγω γεια.  Δείγμα τής εκπαιδευτικής προόδου τών θρακικών 
κοινοτήτων παραθέτομεν τήν προ 50 ετών φωτογραφίαν τού Νηπιαγωγείου 
τής μητροπόλεως Σ.’Εκκλησιών, όπου ή μακ. Μάρθα Μελανδινού, τής οικογε"

ληνόπουλα, πού σήμερα όσα ζούν είναι ύπερπεντήκοντα ετών.Ή Μάρθα Με"

π. π.

νείας Μελανδινών (πού έδρασε στίς Σαρ. ’Εκκλησίες), μέ τά γύρω της Έλ
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λανδινοΰ, δπως και ό αδελφός της Δημοσθένης, υπήρξαν δυο πρωτοπόροι τής 
έκπαιδεύσεως στη Θράκη.Έκαλλιέργησαν τις πιο συγχρονισμένες μεθόδους τής 
εποχής και σκόρπισαν την χαρά τής αγάπης και τής μαθήσεως. 'Η Μάρθα, 
κάτοχος τού συστήματος Φρό|3ελ, μάλλον από [δικής της κλίσεως και διαθέ-· 
σεως παιδαγωγικής παρά εκ σπουδής, πιστώς έφήρμοσε τό σύστημα αυτό, 
πού στην Ευρώπη εφαρμόσθηκε παντού και εξακολουθεί έφαρμοζόμενον άνά- 
μικτον μέ τις νεώτερες θεωρίες Μοντεσόρι. Οΐ Σαράντα Έκκλησιώτες εί
χαν νηπιαγωγεία σέ κάθε συνοικία. Κέγώ έφοίτησα τεσσάρων ετών στο νη
πιαγωγείο Σαράντα Μαρτύρων, όπου έδίδαξεν ή καλή Μάρθα προ εξήντα 
ετών. Πόσον ωφέλησε ή Μάρθα Μελανδινού την Θράκη είναι άνυπολόγι-

Ή νηπιαγωγός Μάρθα Μελανδινού μέ τά νήπια ιής εποχής 1S91 —1896

στον. Ή  μνήμη της ας είναι αΐωνία γιά την αγάπη πού σκόρπισε καί καλ
λιέργησε. Τό Άρχε ΐο ν  Θράκης  την διαιωνίζει δημοσιεύοντας τό κειμήλιο 
τούτο, πού έπεσε στά χέρια μας.

Ή  δ)νίς Ζωή Μελανδινού αδελφή, μάς άπέστειλε τό κάτωθι φωτεινό 
μελέτημά της, πού προσαρτώ στο σημείωμα γιά τά νηπιαγωγεία.

«'Από παλιές σημειώσεις πού βρίσκω στά χαρτιά μου αποσπώ τά 
παρακάτω : Δεν μπορώ νά θυμηθώ πότε πήγα στο Νηπιαγωγείο τών Σα
ράντα ’Εκκλησιών τής Θράκης. Θά ήτο κατά τό 1883 ή 1383:, οπότε ήμουν 
τεσσάριυν ή πέντε χρόνων.Ή μνήμη καί ή φαντασία μου κρατεί την ευχάρι
στη εντύπωση γιά ιό κτίριο, ένα από τά πολλά πού ίδρυσε στήν υπόδουλο ή 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ’Αθηνών μέ την συνεργασία τού Ελληνικού Φι-
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λολογικοΰ Συλλόγου τής Πόλης, του Θρακικοϋ και ’Ηπειρωτικού προς διά· 
δοσιν· τών ελληνικών γραμμάτων. Στην κυριώτερη συνοικία τής πτόλεως, κοντά 
στη μικρή πλατεία (τό μικρό μπαΐρ), ύψώνεχο λευκό, απλό και γελαστό τό 
κτίριο.'ΡΙ σιδερένια του καγκελωτή (νομίζω) εξώπορτα μάς ώδηγοΰσε σε μι
κρό προαύλιο, απ’ δπου μέ σκαλιά πέτρινα φθάναμε σέ μεγαλύτερη αυλή με 
περιπλοκάδες, νυχτολούλουδα καί κρίνους στις άκρες των τοίχων. Στά δεξιά 
μας άντικρύζαμε τό οίκημα μέ δωμάτια κάτω καί δυο στον επάνω ό'ροφο 
προωρισμένα γιά κατοικία τής νηπιαγωγού καί άλλων ξένων διδασκαλισσών 
τοϋ Κεντρικού Παρθεναγωγείου. ’Από δέ τ’ αριστερά μας μπαίναμε στήν ευ
ρύχωρη στενόμακρη αίθουσα τοϋ Νηπιαγωγείου, πού μέ τό πλούσιο φως καί 
τούς στολισμένους τοίχους της από εικόνες τής Τεράς μας ιστορίας καί τούς 
χρωματιστούς πίνακες γιά τό μάθημα τής Πραγματογνωσίας, σκόρπιζε στά 
μάτια των νηπίων τή χαρά καί τό γέλιο.

Ή νηπιαγωγός Φανή... (κατόπι Ραδοπούλου) φερμένη από τήν ’Α
θήνα, όμορφη καί γλυκειά στά μάτια μου μέ τό μακρύ της φόρεμσ καί τό 
Ελληνικό χτένισμα των καστανών μαλλιών της, τραβούσε τό θαυμασμό καί 
τήν αγάπη των μικρών νηπίων καί μάλιστα τά Σάββατα, όταν από μεγάλο 
πιάτο πού κρατούσε, έπαιρνε τ’ άσπρα καί κόκκινα ζαχαρωτά καί τά έβαζε 
στις μικρές παλάμες μας. Τήν παρακολουθούσαν καί οί ’Έφοροι. Θυμούμαι 
μάλιστα πολύ καλά τον Μελισσηνό Χριστοδούλου, νομικό, παχύ, μέ τό κόκ
κινο φέσι. Τον συνήντησα κατόπι μαθήτρια στή Πόλη, ύψηλόκορμο καί με
γαλόπρεπο κληρικό, γνιοστό γιά τά Θρακικά του συγγράμματα καί άλλα νο
μικής καί εκκλησιαστικής μορφής. Οΐ βαθμίδες στο βάθος τής αίθουσας αμ
φιθεατρικά στημένες, καινούργες τότε ακόμα, μέ τις τρεις σκαλίτσες, τήν 
μιά στή μέση καί δύο στά πλάγια, μάς έδιναν τό άνετο κάθισμα μέ τά χέρια 
μας πίσω' σ’ αυτές ανεβαίναμε ρυθμικά, καί αφού παίρναμε τις ώρισμένες 
θέσεις κάναμε τό μάθημα τής ιεράς ιστορίας, μαθαίναμε προσευχές ή από 
κοινού δλα μαζί (έν χορώ) λέγαμε τήν πραγματογνωσία, άπαγγέλαμε ποιη- 
ματάκια καί ψάλλαμε τραγουδάκια' αυτά συνωδεύονταν από ρυθμικές κινή
σεις τών χεριών μας. Θυμοϋμε τό τραγουδάκι «ατάραχο τό κύμα». Κρατού
σαμε μέ τό δεξί καί αριστερό χέρι μας τό χέρι, τής παρακαθημένης μας έτσι 
δέ τά υψώναμε, τά κατεβάζαμε καί σχηματίζαμε παραστατικά τήν κίνηση 
τού κύματος. "Όταν δέ ψάλαμε τό «μιά ωραία πεταλούδα» καί φθάναμε 
στο «λάμπουν κόκκινες σπινθήρες στά γαλάζια της πτερά» στριφογυρίζαμε 
δεξιά καί αριστερά τις παλάμες. Τό θέαμα αυτό τών κανονικών κινήσεων 
άπελάμβανε ή κ. Φανή χαμηλά από τις κάτω βαθμίδες. Γράφαμε στά αβά* 
κια' τά παίρναμε από τις ξύλινες θέσεις τού αριστερού τοίχου, καθισμένα 
στούς πάγκους μπροσιά σέ μακρυά τραπέζια' διαβάζαμε, δηλαδή συλλαβίζαμε 
στο αναγνωστήριο μέ τά κινητά γράμματα, δταν δέ ακούαμε τό κουδούνι, τό 
ένα νήπιο πίσω από τ’ άλλο σχηματίζαμε σειρά μέ τά χεράκια απάνω στούς
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ώμους τού έμπροστινού μικρού' μέ ρυθμό που μας έδινε χό κρόταλο της κ. 
Φανής κατεβαίναμε για διάλειμμα στην αυλή, όπου κάναμε διάφορες παιδιές 
ή στην τραιτεζαρία το μεσημέρι. Τότε ψάλλαμε:

Κώδων προσκαλεΐ 
εις την τράπεζαν παιδία 
κώδων προσκαλεΐ 
τα καλά κι5 επιμελή.

Πλήν δεν προσκαλεΐ 
τά παρήκοα παιδία 
πλήν δέν προσκαλεΐ 
τά κακά καί αμελή

Μένουν νηστικά—τά παρήκοα παιδία 
μένουν νηστικά—τ’ αμελή και τά κακά.

(Δέν θυμούμαι κατά πόσο καταλαβαίναμε και την έννοια των άνω στίχων).
Την Φανή... διαδέχθηκε ή Φανή Βρέττα, Αθηναία, και αυτήν μετά 

ένα δυο χρόνια ή Σοφία Θειάφη, επίσης ’Αθηναία, κόρη ευζώνου τής ανα
κτορικής φρουράς και τής οποίας ή Ραλλιούχος αδελφή της Ελένη, εξαιρε
τική δασκάλισσα, έδίδασκε στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο (Γαλάζιο σκολειό). 
Ή  Ελένη άπέθανε φυματική, ή δέ Σοφία παρέμεινε και άλλα έτη. Ο! τρείς 
αυτές νηπιαγωγοί ακολουθούσαν κατά προσέγγιση τό σύστημα τού Frobel, 
πού είσήχθη πριν από τό 1882 στήν ’Αθήνα από τήν Φιλεκπαιδευτική Ε 
ταιρία ή και από τον νεοσύστατο Ελληνικό Διδασκαλικό Σύλλογο ’Αθηνών. 
"Οπως φαίνεται ελλείψει μέσων δέν ήτο δυνατόν νά εφαρμοσθή πλήρες, έκ
τος δέ τούτου τό πνεύμα όλων των Συλλόγων τότε άπέβλεπε κυρίως εις τήν 
διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων τόσο στήν έλευθέραν, όσο και τήν υπό
δουλο Ελλάδα. Τό καθαυτό Φροβελιανό σύστημα στήν ’Αθήνα έφήρμοσε ή 
Αικατερίνη Αασκαρίδου, όταν έπέστρεψε από τήν Ευρώπη και ίδρυσε «Νη- 
πιακόν Κήπον*. Τό δέ 1897 ως Πρόεδρος τού ’Εκπαιδευτικού τμήματος 
τής «Ένώσεως Έλληνίδων» ίδρυσε τό Διδασκαλεΐον Νηπιαγωγών μετά 
υποδειγματικού νηπιακού κήπου πού έλειτούργει υπό τήν άγρυπνη επίβλεψή 
της και τήν συνδρομήν τού Συλλόγου' · ό τελευταίος διετήρησε πολλάς υπο
τρόφους εις τό Οίκοτροφεΐον του και αυτές εσκόρπιζε εις τήν Θράκην, τήν 
’Ήπειρον, τήν Μικράν ’Ασίαν κ.τ.λ.Άπό δώ και πέραν αί σημειώσεις μου 
άναφέρονται στήν κατόπι φοίτησή μου στά Παρθεναγωγεία Σαράντα’Εκκλη
σιών, όπου εφθασα έως τήν Στ' τάξιν τού σημερινού δημοτικού Σχολείου.

Μάρ&α Μελανδ ινοϋ .  ( 1 8 9 1 —1 8 9 6 ) .  Τήν Σοφία Θειάφη φαίνε
ται διαδέχθηκε ή Μάρθα Μελανδινοΰ στά 1891 ως τά 1896. Έσπούδασε 
τό Φροβελιανό σύστημα στο Νηπιαγωγικό τμήμα τού διδασκαλείου τής «Παλ
λάδας» στήν Πόλη. Αυτό διηύθυνε τότε ή Κων)τισσα Σοφία Μαυρουδή υπό 
τήν επίβλεψη τής Διευθύντριας «Παλλάδος» Αθηναίας Καρολίνας Σμόλτσε, 
δασκάλισσας μέ εύρεΐα μόρφωση. Ά λλ’ ή «Παλλάς» στο τμήμα αυτό είχε 
μόνο 20—25 νήπια και αυτά ό’χι παιδιά τού λαού, μέ τά μέσα δέ πού διέθετε 
ήτο δυνατόν ακούραστα νά έφαρμόζη πλήρες τό σύστημα Frobel, αντίθετα
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3Από τά ουράνια, ύψη σου Όρφέα 
απ’ τοϋ Παγγαίου τή θεόρατη κορφή, 
τη δόξα ψάλλε της δίκης σου χώρας 
της Θράκης ύμνησε τή γη.

Τραγούδησε τά "Αγια της Πάθη 
τον πόθον πες της τής καρδιάς της την ευχή 
κείς νέαν δόξαν ώδήγησέ την πάλι 
μέ τήν αθάνατη τής λύρας σου κορδή.

ΙΟ·'Η Τον οχ ίκή Λαογραφία .  Εις τήν C.I.A.P. τό 1950 διαβάζουμε τά 
εξής περί των λαογραφικών προσπαθειών τής Τουρκίας.«Οΐ Τούρκοι διά τήν 
προώθησιν των λαογραφικών και εθνολογικών σπουδών ίδρυσαν εις διάφορα 
μέρη τής χώρας των πολλούς καί σημαντικούς λαογραφικούς καί εθνολογι
κούς οργανισμούς. Σήμερον λειτουργούν εις τήν Τουρκίαν οΐ εξής οργανι
σμοί : 1) Τά λαογραφικά αρχεία τοϋ κρατικού 3Ωδείου. Ό οργανισμός αυ
τός έχει νά επίδειξη 6755 λαϊκές μελωδίες πού συνελέγησαν εΐς 51 διαμερί
σματα τής χώρας. 2) Τό εν ’Αγκυρα Γραφεΐον τής Εθνογραφίας εξαρτώμε- 
τον από τήν Γεν. Διεΰθυνσιν τής Αρχαιολογίας καί τών Μουσείων. 3) Ή  
εν Κωνσταντινουπόλει Εταιρία τής Λαογραφίας τής Τουρκίας. Ή  εταιρία

Εΐς τής Θράκης τήν ένδοξη χώρα 
σέρναν μάγισσες μεγάλο χορό 
μά έφύσησ3 αγέρι ψυχρό 
κι3 έσκορπίσθησαν τώρα.

Καί εμάγεψε τό ακρογιάλι . 
“Όποιος έλθη εδώ σταματά 
λογισμός καί καρδιά εδώ πέτα 
μέ λαχτάρα μεγάλη,

Καί μιά μάγισσα μένει θαμμένη 
στή βαθειά της κρυμμένη σπηλιά 
πού δεν φθάνει καμιά αντηλιά 
καί πιστή περιμένει.

Τό φυλάει καλά τ' ακρογιάλι 
άγρυπνα γιά νά διώχνη θεριά 
πού πλακώσαν ψηλά άπ’ τό βορριά 
μέ βοή καί μέ ζάλη.

’Απ’ τό μάγο της ζήτησε χάρι 
εΐς.τήν Θράκη της νά κοιμηθή 
στή σπηλειά της νά λησμονηθή 
χωρίς ήλιο ή φεγγάρι.

ΚΓ άλλες ιιάγισσες γύρισαν τώρα 
ποια κρατεί τό ραβδί τ’ άργυρό 
γιά νά σύρουν χορό ; 
ήλθε πάλι ή ώρα.

Θ’ αληθεύσουνε όνειρα άγια [ τά ψηλά θ ’ αντηχήσουν βουνά 
καί μέ χίλια βαρειά Ώσανά | θά λυθούνε τά μάγια.

t  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΤΑΤΓΑΔΟΤΤΟΥΛΟΥ
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αυτή, έκδότρια άλλοτε λαογραφικής επιθεωρήσεως (121 τεύχη) δημοσιεύει 
ήδη λαογραφΐκόν δελτίον. 4) Τό Ίνστιτούτον τής Τουρκολογίας εις τό Πα- 
νεπιστήμιον τής Κοονσταντινουπόλεως. 5) Τδ εν Άγκυρα 3 Ινστιτούτον τής 
Τουρκικής Γλώσσης. 6) Δημοσιεύματα λαϊκών παροιμιών κατά διαλεκτικά 
ιδιώματα. Τ) Τά τμήματα τής ιστορίας εις τά μουσεία τών «Οίκων τοΰ 
Λαού», πού δημοσίευσαν έως τώρα αρκετά ενδιαφέροντα λαογραφικά έργα.

'Εκτός τών ανωτέρω οΐ Τούρκοι κατέγιναν και εις τά πανεπιστήμιά 
των μέ εθνογραφικές και λαογραφικές εργασίες. Ούτω λειτουργούν εις τά 
πανεπιστήμιά των τά ακόλουθα ιδρύματα : Εις την ’Άγκυραν τό Ινστιτού- 
τον Αρχαιολογίας καί Εθνολογίας τού Παν«πιστημίου καί τμήμα Λαϊκής 
Γραμματείας και Λαογραφίας τοΰ 'Ινστιτούτου Τουρκικής Γλώσσης καί Φι
λολογίας καί είς τό Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως εθνολογικόν 
τμήμα τής Σχολής Γραμμάτων. Οΐ Τούρκοι απέκτησαν επί πλέον εθνογρα
φικά μουσεία εις την ’Άγκυραν, εις τό Ίκόνων, εις την Κασταμονήν, είς 
την Άδριανούπολιν, είς την Κωνσταντινούπολιν (Τόπ- Καπού) καί είς τά 
Άδανα.Εκδίδουν τέλος καί έ’Ξαίρετα δημοσιεύματα τής Λαογραφικής Ε τα ι
ρίας των καί δή λαογραφικές πληροφορίες, έπιθεώρησιν λαογραφίας, εκλο
γήν λαϊκών τραγουδούν, άνθρωπολογικές, εθνικέ: καί γεωργικές μελέτες».

π. π.
8, Τό διε&νες λαογοαφ ικόν  αυνέδο ιον  τοϋ Μπλούμ ιγκτον  .Ό διεθνής 

οργανισμός C.I.A.P. (Διεθνής Επιτροπή Λαϊκών Τεχνών καί Παραδόσεων) 
συγκάλεσε συνέδρων διεθνές τής λαογραφίας εις τό ΔΙπλούμιγκτον τών Ή ν. 
Πολιτειών τήν 22αν Ιουλίου—δην Αύγουστου 1950. Τό Πανεπιστήμιον τής; 
Ινδιάνας έδεξιώθη τούς συνέδρους. Πρόκειται περί συνεδρίου διεθνούς 
τής Λαογραφίας. Διευθυντής τού ’Ινστιτούτου τυγχάνει ό καθηγητής κ. Σμίθ 
Τόμψον. Τό πρόγραμμα τού συνεδρίου τού ΔΙπλούμιγκτον ήτο τό εξής : Α’ 
επιτροπή : Λαογραφικές έρευνες, έρευνες όργανώσεως. Β' επιτροπή : Α ρ 
χεία : Σχέσεις τών κεντρικών αρχείων, βιβλιοθήκες ειδικές διά τά αρχεία. Γ' 
επιτροπή : Πληροφορίες καί διαφώτισις τής λαογραφίας, μέσα διά νά γίνη 
προσιτή ή λαογραφία είς τούς έρευνητάς.. Δ' επιτροπή : Σπουδές λαογραφι- 
κές, ψυχολογικές, ιστορικές, μουσικολογικές. Τό συνέδρων άπέβη χρησι- 
μώτατον, διότι είχε νά συζητήση μέσα εις τά γενικά αυτά θέματα άπειρα ει
δικά πού καθώριζε τό πρόγραμμα. Έτσι θά μάς δοθούν οΐ λύσεις λαογρα- 
φικών προβλημάτων, πού απασχολούν τούς επιστήμονες τής παγκοσμίου λαο
γραφίας. Διεθνής βιβλιογραφία τών λαϊκών τεχνών καί παραδόσεων διά 
πρώτην φοράν εξετυπώθη τό 1917/0 τελευταίος τόμος έΕεδόθη στά 1941, ό 
νέος τόμος θά περιλάβη τά έτη μέχρι 1947, ίσως δέ καί μέχρι τού 1951. 
Ό τόμος πού προετοιμάζεται μέ τήν βοήθειαν τής «Ούνέσκο» από τον Paul 
Geiger, πρόεδρον τής βιβλιογραφίας τής C Ι.Α.Ρ., περιέχει 274 σελίδες καί 
3.182 εργασίες. Περί τά τέλη τού 1950 θά έμφανισθή καί δ «’Άτλας τής
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Λαογραφίας της Ελβετίας». Επίσης εκδίδεται αγγλιστί λεξικόν εγκυκλοπαι
δικόν τής λαογραφίας, μυθολογίας καί τής λαϊκής άφηγήσεως.

π. π.
9. 'Η έλλην ική λαογραφ ία .  Στις 3 Μαΐου έωρτάσθηκαν τα σαράντα 

χρόνια της Έλλ. Λαογραφική: Εταιρείας. 'Η Εταιρεία αυτή είναι γνωστόν 
πώς ιδρύθηκε καί πότε. Οί λαογραφικές σπουδές αρχίζουν από τον διάσημον 
πλέον Ν. Πολίτην, πού από τής έδρας του «τού ιδιωτικού καί δημοσίου βίου 
των αρχαίων Ελλήνων» άρχισε σιγά-σιγά να διδάσκη στους μαθητάς του τη 
συλλογή λαογραφικού υλικού παράλληλα προς τη γλωσσική Εταιρεία, πού 
συνέλεγε μεθοδικά γλωσσικό υλικό. Αυτή ή λαογραψική καρποφόρος προσ
πάθεια τού Νικ. Πολίτη έδημιούργησε καί την ανάγκην τής ΐδρΰσεως τής 
Εταιρείας καί τού Δελτίου της «ή Λαογραφία», πού αποτελεί ένα μνημειώ
δες έργο καί συνεχίζεται ή έκδοσή του. 'Ή Εταιρεία αύιή όχι μόνο καλλιέρ
γησε στη συνείδηση τών ανθρώπων τών γραμμάτων την ανάγκη τής συλλο
γής λαογραφικού υλικού καί χρησιμοποιήσεώς του καί για την επιστήμη αυτή 
καθ' αυτή, καί για τούς εθνικούς μας αγώνες, άλλα μας έφερε σέ συνάφεια 
καί μέ τά πολιτισμένα έθνη, πού είχαν προχωρήσει στή μελέτη τών λαογρα- 
φικών σπουδών άλματωδώς καί καρποφορώ: πολύ πριν από μάς.'Η προσπά
θεια λοιπόν τού μακαρίτη Ν. Πολίτη εκαρποφόρησε μεγαλειωδώς. Μέ την 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία τό έθνος ενεφανίσθη παντού. ’Άρχισε ή 
συλλογή καί σπουδή τών λαογραφικών κειμένων μας, ή δημοσίευσή των καί 
ή επιστημονική επεξεργασία των. Το ΐδρυθέν Λελτίον τής Λαογραφίας, πού 
εξετυπώθη ήδη δ 12ος τόμος του, ώγκώθη εις μέγα έργον καί αποτελεί σή
μερα τό κάλλιστον δργανον τής νέας αυτής επιστήμης, άλλα καί τήν φωνήν 
τής Ελλάδος εις τήν λαογραφικήν επιστήμην.Ό νέος διεθνής οργανισμός στο 
Παρίσι μέ τόν τίτλο Commission interactional des Arts Popalaires et T ra
ditions, πού καλλιεργεί τήν διεθνή λαογραφία καί τήν προσέγγιση τών λαών, 
εξέλεξε ως "Έλληνας άντιπροσοόπους γνωστότατους λαογράφους εις τόν οργα
νισμόν αυτόν για τήν αντιπροσώπευση τής Ελλάδος στούς νέους διεθνείς 
λαογραφικούς αγώνες, μεταξύ τών οποίων καί τόν γράφοντα.

Τό έργον τής Ελληνικής Λαογραφική: Εταιρείας είχε διακοπή στα 
χρόνια τής εχθρικής κατοχής, όπως σχεδόν όλων τών έπιστημονικώνΈταιρειών 
καί ή εκτύπωση τού περιοδικού της έσταμάτησε. Στο διάστημα τής κατοχής ή 
Εταιρεία είχε τό ατύχημα να χάση κ’ επίλεκτα μέλη της, τόν Άχ. Τζάρτζανο, 
τόν πρόεδρό της Κ. Δυοβουνιώτη, τόν πολύτιμο Δ. Λουκόπουλο. Τά υπόλοιπα 
μέλη τής Εταιρείας στά 1948 άποκατέστησαν τήν επανάληψη τών εργασιών 
της μέ τήν εκλογή τού νέου Συμβουλίου μέ πρόεδρο τόν Φίλ. Δραγούμη. Ό 
Φίλ. Δραγούμης καί τό νέο Συμβούλιο οδηγούν λαμπρά τώρα τήν Εταιρεία 
προς τήν οικονομική καί πνευματική αναγέννησή της καί στήν εκπλήρωση 
τών μεγάλων πνευματικών της σκοπών. Τό Δελτίον ανέκτησε τη θέση του καί
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προχωρεί ήδη ή εκτύπωση τοϋ 13ου τόμου μέ την επιμέλεια τοϋ χ. Στ. Κυ- 
ριακίδη, τοϋ κορυφαίου τών λαογράφων μας και καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης. Μέ την έναρξη λοιπόν της νέας περιόδου άπεφασίσθη νά 
εορτασθοϋν τα σαράντα χρόνια της Εταιρείας καί νά έξαρθή το έργο της, νά 
τιμηθοϋν οι έργασθέντες γιά την ίδρυση και ακμή της καί νά γνωρίση ό κό
σμος ό πνευματικός τής Ελλάδος τί έργον συντελεΐται στην Ελλάδα καί σέ 
ποιες σχέσεις βρίσκεται τό έργο αυτό μέ την διεθνή λαογραφική επιστήμη, 
μέ την ελπίδα, on ίσως εύρεθή κανένας πλούσιος Μαικήνας πού θά φιλόδο
ξή ση ν’ άναλάβη τήν οικονομική τής Εταιρείας προστασία καί την εγκατά
στασή της σ' ένα «Ααογραφικόν Οίκον», οπού ή Εταιρεία θά εύρη ασφά
λεια, άνετη κίνηση καί μέσα επαρκή ν’ άναδειχθή προς τό εθνικόν συμμέρον 
τής Ελλάδος καί τοϋ Ελληνισμού.Ή τρίτη Μαίου 1948 εις τό εξής θ ’ άπο- 
τελή τη νέα αφετηρία, τό νέο ξεκίνημα προς λαογραφικές σπουδές καί μελέτες.

π. π.
10. Τομή εις ίπ ιατή,μονα.  Ό διευθυντής τού 'Αρχείου Θράκης κ. 

Πολ. Παπαχριστοδούλου έςελέγη μέλος τής Thie National Geographic So- 
siete τής Αμερικής, ώς άνηγγέλθη εις αυτόν δι’ εγγράφου από 10 Φεβρουά
ριου i960 έξ Washiucton τών Ήν. Πολιτειών. Ή  τιμητική αυτή εκλογή 
αντανακλά εις ολην τήν Θράκην, τής οποίας έτάχθη από τήν μοίραν υπηρέτης.

11. Κώδικας  Θρακίκός Τυονάβον  Άν.  Θράκης. «Σάς στέλνω μιά 
μικρή μου εργασία γιά τά τραγούδια τού Ρήγα καί σάς αναγγέλλω πώς έχω 
γιά τό περιοδικό σας—τό πολύτιμο .’Αρχείο—ένα μικρόν χειρόγραφον κώ
δικα, γραμμένον στις αρχές τοϋ περασμένου αιώνα στόν Τύρναβο τής Θρά
κης. Πιστεύω πώς έχει κάποιο ενδιαφέρον. Περιέχει λίγα χρονογραφικά ση
μειώματα (από κτίσεως κόσμου κτλ), λίγες ενθυμήσεις γιά τά σύγχρονα γε
γονότα καί δυό-τρεΐς επιγραφές εκκλησιών (μεταξύ τών οποίων ή μία ελλη
νικά καί βουλγαρικά), μερικές ήμερολογικές σημειώσεις, στοιχεία λαϊκής φυ
σιογνωμικής καί λίγους στίχους. Ώρισμένα στοιχεία από τό χειρόγραφο αυτό 
έχει χρησιμοποιήσει ό καθηγητής κ. Κουκουλές (Βυζαντινός βίος καί πολιτι
σμός, τόμ. Α', τεϋχ. II. σελ. 200 σημ. 4.).’Ελπίζω πολύ σύντομα νά βρίσκω- 
μαι στήν ευχάριστη θέση νά θέσω τον κώδικα αυτόν στή διάθεσή σας». *

ΑΛ. ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ

12. Τά κάλλαντα ο ι η  Θράκη.  Τά κάλλαντα στή Θράκη_ όπως καί 
σ’ όλη τήν Ελλάδα αποτελούν συνήθεια παλιά. Νά περιφέρωνται δηλαδή 
παιδιά, κρατώντας τουμπελέκια καί τριάγκλια καί παίζοντας τά ο'ργανα αυτά 
νά τραγουδούν τραγούδια, πού άναφέρονται στις εορτές τής Γεννήσεως τού 
Χριστού, τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων καί τών Θεοφανείων.

Κυρά Θεοτόκε έκοιλοπόνα τούς αποστόλους καί αρχαγγέλους,
έκοιλοπόνα καί παρακάλειε Άγιαπόστολοι καί άρχαγγέλοι
τούς άγιους όλους τούς αποστόλους βοηθήστε με σ’ αυτή τήν ώρα



τή βλογημένη, τή δοξασμένη. Χριστός γεννάται, ό ήλιος φέγγει
'Ώστε νά πάει μαμή να φέρει σά νιό φεγγάρι, σαν παλληκάρι.

"Από παλιά συνήθεια, τή σαρακοστή οι χωρικοί τήν φύλαγαν αυ
στηρά, δπως και κάθε μικρή και επουσιώδη νηστεία. Καί τήν φύλαγαν ακόμα 
απέχοντας από ώρισμένες τροφέ: καί φαγητά μέ θρησκευτική εύλάβεια καί 
δογματική συναίσθηση. Γι'αυτό μέ απερίγραπτη χαρά περιμένονταν οΐ γιορ
τές των Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς, καί μέ απερίγραπτο ενθου
σιασμό διασκέδαζαν τρώγοντας λαίμαργα τό κρέας τύ χοιρινό, πού τόσφαζαν 
πριν δυο μέρες καί πίνοντας εύθυμα άκρατο κρασί μέ τήν τσότρα, τό γνω
στό ξυλένιο ποτήρι μέ τό μικρό στόμα. 'Από βραδύς στις γιορτές μαζεύονταν 
τά παλληκάρια τοΰ χωριού σ’ ένα μέρος προσδιωρισμένο καί από κεϊ μέ τά 
δ'ργανα στολισμένα μέ κυπαρίσσια καί .αμάραντο, πήγαιναν στο σπίτι τού 
παπά πρώτα, των προκρίτων ύστερα καί των γνωστών καί φίλων κατόπιν, 
ψάλλοντας στο προαύλιο τών σπιτιών τους τά σχετικά καί κατάλληλα τραγού
δια στά διάφορα μέλη τής οικογένειας. Πρώτα έψελναν τό τραγούδι τής γιορ
τής τών Χριστουγέννων ή τής Πρωτοχρονιάς, έπειτα τού παπά καί ύστερα 
τών άλλων. Τά τραγούδια αυτά είναι άληθινά δημοτικά, λυρικά άριστουργη- 
ματάκια, γεμάτα από χάρη καί υψηλά νοήματα, πού εκφράζονται αφελέ
στατα μέ παρομοιώσεις καί θαυμάσιες ποιητικές μεταφορές.’Από μιά συλλογή 
πού δημοσίεψα, παίρνω ένα κάλλαντο Χριστουγεννιάτικο πού λέγει : 

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα πρώτη χαρά τού κόσμου 
καί ψές Χριστός γεννήθηκε καί κόσμος δέν τό νιώσε, 
καί κόσμος ήταν κόμπιλα καί βασίλές άτόσα.
Καί ψές εγύριζε ό Χριστός μέ δώδεκα κλωνάρια, ' 

δ καί κεϊ πού πάει κι’ άκούμπησε χρυσό δεντρί άξιώθη, 
καί τό δεντρί ήταν Χριστός καί τά κλωνάρια άγγέλοι 
κΓ αυτά τά πυκνοκλοόναρα οι δώδεκα Άποστόλοι.
ΚΓ απάνω στή φωλίτσα του περδίκια φωλιασμένα, 
καί κάτω στή ριζίτσα του πηγάδια καί λειβάδια,

10 καί κατεβαίνει ή πέρδικα καί παίρνει κι’ ανεβάζει, 
παίρνει νερό στά νύχια της καί δρόσο στά φτερά της, 
δροσίζει, τό Χριστό γεννά, παιχνίζει τον αφέντη.
Καί μεϊς τον αύγενίζουμε, πολλή χαρά στον κόσμον.

Τό τραγούδι, αν καί απλό, όμως αποπνέει τό άρωμα τής λαϊκής 
μούσας καί έχει ολα τά στοιχεία τά ποιητικά, μέ μεταφορές καί παρομοιώ
σεις στολισμένο γιά νά διεκδική μέσα στή δημοτική ποίηση μιά θέση αξιό
λογη. Κατά τή συνήθεια αμέσως μέ τό κάλλαντο τών Χριστουγέννων ή τής 
Πρωτοχρονιάς από εύλάβεια προς τον παπά τού χωριού, έτρεχαν νά τραγου
δήσουν τά παλληκάρια τού χωριού στο σπίτι του. Ό παπάς τού παλιού και
ρού άπέπνεε αγάπη καί εύλάβεια, μέ τό παράδειγμά του διδάσκοντας τό ποί*
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μνιό του, εξ ού και ή αγάπη και ή τιμή του ποιμνίου του στο πρόσωπό του. 
Ό παπάς ήταν πρόσωπο ιερό. Αυτός παρενέβαινε στις διαφορές του λαοϋ, 
αυτός ώμονοοϋσε τούς μαλωμένους κα'ι συμβίβαζε τούς διϊσταμένους. Αυτός 
ήταν πού εκαμνε και την προξενιά και βλογοΰσε τούς αρραβώνες. Αυτός ήξερε 
τις γιορτές και τις νηστείες, αυτός βάφτιζε και συνώδευε τούς συχωριανούς 
τους έως τον τάφο. Αυτού ή συμβουλή έπιανε τόπο στο λαό. ’Έτσι οί παπά
δες ήταν άνθρωποι πού τούς ευλαβούνταν και σέβονταν ό λαός κα'ι τούς θεω
ρούσε τούς κορυφαίους τού χωριού και τούς προϊσταμένους. Γ ι’ αυτό άπ’ αυ
τούς άρχιζε τό κάθε τί. Να ένα από τά γνωστά κάλλαντα τού παπά :

— Σήκω νά πας αφέντη μου, κα'ι κάτσε στο σκολειό σου, 
κα'ι παρ’ τ’ άογυρομαστραπά κα'ι ν ίψ ’ τό πρόσωπό σου, 
κα'ι βγάλ3 τό δροσομάντηλο και νίψου κα'ι σφουγγίσου.
Εννιά κλησιές εσήμαναν, τά μοναστήρια ψέλνουν,

5 κα'ι τά μικρά δασκαλικά λένε τό Κύριε έλέησον.
Βάλτε κρασ'ι μέσ’ στύ γιαλ'ι κι' άφράτο παξιμάδι, 
καί βρέξτε τα χριστιανικά νά μάς παρηγορήσουν.

Ά ν  τά κάλλαντα ήρθαν από την πατρίδα τού φιλόδωρου 'Αγίου τής 
Πρωτοχρονιάς, άπλά και χωρίς πολλά στοιχεία ποιητικά, άλλά κατανυκτικά 
σάν εκκλησιαστικά τροπάρια, όμως στή Θράκη ξέφυγαν από τήν κοινοτυπία 
καί ΰψοόθηκαν στο νόημα τής τέχνης.Ό ποιητής λαός δέν άρκέσθηκε νά τρα- 
γουδήση τυπικά τον "Αγιο μέ τό χαρτί καί τό καλαμάρι και τά δώρα, υψώ
θηκε ανώτερα καί ποιητικά καί μουσικά. Γι’ αυτό καί καταπιάστηκε νά τρα- 
γουδήση τήν αξία τού νοικοκύρη μέσα στο σπίτι, τής κυράς αρχόντισσας ανά
μεσα στούς σπιτικούς της, τού γυιού, τού μωρού, τής κόρης, τής άρραβωνια* 
σμένης, τού παλληκαριού, τών νεόπαντρων, τού γραμματικού. Τά κάλλαντα 
συγκινούσαν καί γεννούσαν σύγχρονα μιά ευτυχία στο σπίτι πού τραγουδιό
τανε. Ή  κυρά κόρδωνε από τον έπαινο, ή κόρη χαιρόταν από τή φήμη, τό 
παλληκάρι περιφανευοτανε από τον θαυμασμό. Στο τέλος τό κάθε κάλλαντο 
τελείωνε μέ τον πολυχρονισμό καί τήν ευχή νά ζήση αυτός γιά τον όποιον λε
γότανε καί τήν παράκληση νά είναι τό φιλοδώρημα γενναίο καί πολύ. "Ενα 
από τά καλύτερα κάλλαντα πού συνέλεξα, είναι τού νοικοκύρη. Τό τραγούδι 
τού νοικοκύρη, τού άρχοντα τού σπιτιού, είναι γεμάτο ποιητική διάθεση καί 
φραστική αρμονία καί αποπνέει μέ τή λιτότητά του τήν καλλιτεχνική τέρψη. 

'Εδώ μάς είπαν κι’ ήρθαμε σε τούτο τό νοικοκύρη, 
πώχει τά σπίτια τά ψηλά, αυλές μαρμαρωμένες, 
έχει καί τά παράθυρα χρυσά ακουμπισμένα.
’Αφέντη μου, στήν τάβλα σου χρυσή καντήλα φέγγει,

5 χωρίς τό τέλι κρέμεται, χωρίς βορριά σειγιέται.
Σά βάλεις λάδι καί κερί, φέγγει τήν αφεντιά σου, 
φέγγει τις δάφνες καί δειπνούν, τίς ξένοι κι’ άρμςνοΰνε,
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φέγγει καί τον αφέντη σου πού κάται τρώει και πίνει.
Ασήμια τά τραπέζια σου, μάλαμα τα ταψιά σου,

- 10 μόσκο και δενδρολίβανο μυρίζουν τά φαγιά σου.
Άλλα κεΐνο πού αποπνέει άληθινό άρωμα ποιητικό καί ή ηιράση του 

είναι γεμάτη ποιητική έξαρση καί αρμονία είναι τό τραγούδι τού κοριτσιού 
καί τής άρραβωνιασμένης.

— Προξενητάδες βγήκανε πό μέσα από την Πόλη, 
ρωτούνε καί ζαναρωτούν πού νάβρουν τέτοια κόρη, 
τέτοια ξανθή, τέτοια σγουρή, τέτοια γαϊτανοφρύδα, 
πώχει τό μάτι σαν ελιά, τό φρύδι σαν γαϊτάνι,

5 πώχει τό ματοτσάμπουρο σαν τής ελιάς τό φύλλο.
—Κυρά μ’ τη θυγατέρα σου, κυρά μ3 την ακριβή σου 
άπ3 τό φλουρί δέ φαίνεται κι’ άπ3 τό μαργαριτάρι, 
στο σύννεφο την έκρυψες νά μη την αβασκάνουν.
Την είδαν κόσμοι κι3 έτρεξαν. παπάδες κι’ έθαμάξαν,

10 την είδε κι’ ό γραμματικός, πέφτει λιγοθυμάει, 
τρία κανιά ροδόσταμο νά ξελιγοθυμίσει. 
κι3 άλλα τρία κρύο νερό, νάρθ3 ή ψυχή στον τόπο.

Τί άρωμα ποιητικό, τί έκφραση γεμάτη αίσθημα, δύναμη καί κάλ
λος. Θά τό υπέγραφε καί ό Γκαΐτε, δπως είπε γιά τό τραγούδι τού Χάρου '). 
3Αλλά καί τού παλληκαριοϋ τό κάλλαντο, πού ή φραστική του ενάργεια καί ή 
ώμορφιά τής δραματικής του οικονομίας τ-ό υψώνουν σ’ ένα καλλιτέχνημα. 
Τέτοια τραγούδια σπάνια βρίσκεις σ δλη τήν πλούσια δημοτική μας ποίηση. 

Τή ρήγα γιός, τή ρήγα γιός, τή ρήγ3 άντρειωμένος, 
γύρευε ν’ άρραβωνιαστή, γυρεύει νά παντρέψει.
Κάμπου κοράσι αγαπά καί κείνο δεν τον παίρνει.
Προξενητάδες γύρεψε νά παν τήν αρραβώνα.

5 Προξενητάδες δεν ηΰρε καί πήρε καί πάγ’ άτός του.
Στο δρόμο όπου πήγαινε, στή στράτα πού πηγαίνει, 
μαΐστριες τον σίλαχαν μάννα και θεγατέρα, 
έκατσαν καί τον μάγεψαν απ’ τό πρωί ως τό γιώμα, 
κι3 από τό γιώμα κι’ ύστερα πάνε στήν αρραβώνα.

10 Πάνε τής προίκας τό βλαντί, τής Βενετιάς τ’ ατλάζι, 
πάνε γιά τή μεσίτσα του, τζιβάν καρσί ζουνάρι 
—Ά ν  είσαι άξιος κουγιουμτζής, αν είσαι χρυσοχέρης, 
νά κλέψω απ’ τή μάννα μου, μισό δράμι ασήμι, 
νά σέ τό δώκω κάνεις το, κάνεις το δαχτυλίδι,

15 νάχει τό δαχυλίδι μου σαράντα πέντε ψήφες ; 1

1) Ακούστε τί διαλάλησε τού Πικροχάρου ή μάννα. (Βλ. Συλλ. Ν. Πολίτη),
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—’Άν είσαι λίγωρ’ αξία, αν είσαι χρυσοχέρα, 
ν νά κλέψω πό τη μάννα μου μισό σκουλούτι νήμα, 

να σέ τό φέρω κάνεις το, κάνεις το πεστεμάλι, 
νάχει τό πεστεμάλι μου, σαράντα πέντε κώχες ;

20 —Και μεϊς πολυχρονούμεν σε τ’ άξιο σας παλληκάρι,
νά ζήση χρόνια περισσά και πάντα νά περάση 
και πέ τά χίλια κι’ υστέρα ν’ άσπρίση νά γεράση.

’Από τά λίγα αυτά καταφαίνονται πολλά : “θ α  δηλαδή τά θρακικά 
κάλλαντα είναι εξαιρετικά μέσα σ’ δλο τό Πανελλήνιο, ότι ή ομορφιά τους 
αποτελεί αναμφισβήτητη αξία καί άδόμενα ή απαγγελλόμενα αποτελούν τής 
νεοελληνικής λαϊκής ποιήσεως σμαράγδια και ρουμπίνια, που ευτυχώς, μέ 
πολλούς κόπους καί μόχθους, τά περιέσωσα μέσα στο Άρχεϊον Θράκης. Τά 
κάλλαντα άλλοτε μέσα σιήν πατρίδα τοϋ· δούλου Ελληνισμού, μέσα στην ατμό
σφαιρα τή θρησκευτική καί τήν ατμόσφαιρα νηστείας καί μακράς προσευ
χής, παραμονή εορτών, αποτελούσαν ενα θαυμάσιο ποιητικό προοίμιο τού 
εορτασμού τής Γεννήσεως τού Χριστού καί τής Πρωτοχρονιάς, πού μέ τόση 
κατάνυξη καί μυστικοπάθεια γιορτάζονταν απ’ ολο τον χριστιανικό Ελληνι
σμό μέσα σέ χιονισμένη φύση, μέσα σέ παγωμένη ατμόσφαιρα, μέσα σέ κρυ
σταλλωμένη καί ανεμοδαρμένη ώρα. Τά τραγουδούμενα κάλλαντα διέθεταν 
ευχάριστα τό θρησκόληπτο καί ευλαβή λαό. Τό βαθύ θρησκευτικό αίσθημα, 
ή ποιητική καί καλλιτεχνική διάθεση τού θρακικού λαού, πάντοτε υπήρξαν 
αιτία δημιουργίας λαϊκών πνευματικών προϊόντων, πού είναι καί θά μεί- 

• νουν κείμενα θαυμαστά τής λαϊκής μούσας καί φαντασίας καί τού προφορι
κού λόγου, δπως τά κάλλαντα.

ττ. π.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Ο ΠΡΩΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Ή  έλληνική ιεραρχία μέ τον θάνατον τοϋ Χρυσά,νθου χάνει ένα με- 
γάλον ιεράρχην εις ηλικίαν μόλις 67 ετών. Ό άποδημήσας ιεράρχης, προερ
χόμενος από το κλίμα τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου ώς πρώην Τραπε- 
ζοΰντος, εύρίσκετο εδώ από τό 1922, δτε μέ τήν καταστροφήν τής Μικρός 
'Ασίας όλος ό Ελληνισμός κατέφυγεν εις τήν έλευθέραν ελληνικήν γην ζητών 
καταφΰγιον. Ώς Τραπεζοϋντος έργασθε'ίς διά τήν δημοκρατίαν τοϋ Πόντου 
είχε καταδικασθή υπό τών Τούρκων εις θάνατον. Εις τό ελεύθερον ελληνι
κόν κράτος ευθύς ές αρχής έπεβλήθη ώς μία προσωπικότης. Διορισθείς άπο- 
κρισάριος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου ήσκει τά καθήκοντα του, ενώ 
συγχρόνως προήδρευε τού Ταμείου Ανταλλαξίμων, τοϋ οποίου ό προορισμός 
ήτο νά συντρέχη μέ τά μικρά του έσοδα τήν εκκλησιαστική και σχολική απο
κατάσταση τών προσφύγων, οΐτινες πανταχοϋ τής Ελλάδος διασκορπισμένοι 
ήγωνίζηντο μέ τήν συνδρομήν τοϋ Κράτους νά εγκατασταθούν εις τήν έλευθέ
ραν γωνίαν τής ελληνικής γής. Ό Χρύσανθος συνέτρεξε τό έργον αυτό μέ 
τήν προσήκουσαν ικανότητα και ασφάλειαν, αλλά καί δραστηριότητα.

Ζών έν ’Άθήναις είργάζετο και πνευματικώς. Οΰτω συνέγραψε καί 
συνέθεσε έργον μέγα : Την Ιστορ ίαν της ’Εκκλησίας  Τραπεζοϋντος , μέ 
τόσην ικανότητα συγγραφικήν, ώστε τό έργον του τούτο κατέπληξε διά τήν 
έντέλειάν του. Ό  Χρύσανθος άνεδεικνύετο ιστορικός ακαταγώνιστος. Τό 
έργον αυτό τον επέβαλεν καί επί τής συνειδήσεως τοϋ πνευματικού κόσμου, 
ώστε νά έκλεγή καί ακαδημαϊκός μετά τον θάνατον τού άλλου Θρακός μη
τροπολίτου, Αρχιεπισκοπής Αθηνών καί ακαδημαϊκού καί καθηγητοϋ τοϋ 
Πανεπιστημίου, Χρυσοστόμου. 'Ενα έργον μόνον συνέγραψε, αλλά μεγα
λειώδες μνημεΐυν έσαεί. Μετά τύν θάνατον τοϋ Χρυσοστόμου, προκειμένου 
νά έκλεγή διάδοχος, έτέθη καί ή ύποψηφιότης τού Χρυσάνθου υπό τών 
θαυμαστών του μητροπολιτών τής Ελλάδος Ή  κακή διεξαγωγή τής εκλογής 
εκείνης έδημιούργησε σάλον εις τήν Εκκλησίαν. Διότι ή ιεραρχία διχασθεϊσα 
ΐσοπάλως δέν ήδυνήθη μέ τήν ψήφον της νά εκλέξη Αρχιεπίσκοπον, Οϋτω 
ό Χρύσανθος προκριθείς υπό τής Κυβερνήσετος διωρίσθη Αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών καί έποίμανε τήν Εκκλησίαν λαμπρώς, έπιβαλών τάςιν, πειθαρ
χίαν, οϊκοκυρωσύνην καί προ παντός πειθαρχίαν. Αυτή ή επιβολή τής τά- 
ςεως έχόλωσε καί τούς φίλους του αρχιερείς καί έδημιούργησε έχρότητας. Μέ 
τήν εισβολήν τών Γερμανών, τήν φυγήν τού Βασιλέως, καί ο Χρύσανθος 
έχασε τά ερείσματά του άρνηθείς νά όρκίση τον Τσολάκογλου καί λοιπούς 
ώς κυβερνήτας τού έθνους. Οϋτω τον άπεμάκρυναν τού θρόνου καί έπέτρε- 
ψαν νάναβή εις αύτόν ο Δαμασκηνό:, όστις έκτοτε αρχιερατέυσε μέχρι τού 
θανάτου του.. Ό Χρύσανθος έδοκιμάσθη μεγάλως. Τό πικρόν ποτήριον επιε
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μέχρι τρύγος. Ύπέμεινεν ύπερηφάνως την πτώσίν του, ουδέποτε άνεμίχθη 
εις παρασκηνιακούς αγώνας και σιωπών ήνείχετο τον Δαμασκηνόν και τά 
πλήγματά του. Ή  'Ακαδημία έκτιμώσα τό πνευματικόν του εογον, τον έψή- 
φισεν ακαδημαϊκόν εις άντικατάστασιν τοΰ Χρυσοστόμου καΐ'ή πνευματική 
του μοοορή ετίμησε τό πρώτον πνευματικόν μας ίδρυμα. Οΐ αγώνες τοΰ 
έθνους, οί αγώνες τής Εκκλησίας,^τού Οικουμενικού Πατριαρχείου και γε
νικώς ή πικρία τοΰ πατριώτου έκαμψαν την αντοχήν του. Δεν επασχε διά 
τά* ατομικά του ατυχήματα, επασχε δια τά ατυχήματα τοΰ έθνους καί τής 
Μεγάλης τοΰ Χοιστοΰ Εκκλησίας. Καταδικασμένος είς θάνατον υπό τών 
Τούρκων, δεν ήμπόοεσε νά έπιστρέψη εις Κωνσταντινοΰπολιν, οπού από 
μακροΰ χρόνου ήθελε καταλάβει ασφαλώς τον Πατριαρχικόν Θρόνον ως 
άξιος διάδοχης τοΰ ’Ιωακείμ τοΰ Γ\ Ό Χρύσανθος πρώην ’Αθηνών υπήρξε 
μία μεγάλη ποοσωπικότης είς την ιεραρχίαν. ’Αξιοπρεπής, υπερήφανος, σο
φός, αφιλοχρήματος, εργατικός, πατριώτης, προσέφεοε τάς πολυτίμους υπη
ρεσίας του εις τον δοΰλον ελληνισμόν καί έπιτοπίως καί εντεύθεν άγωνιζό- 
μενος μεταξύ πάντων πρώτος. ‘Η πνευματική καί εκκλησιαστική μορφή του 
θά παοαμείνη αξιόλογος καί ή μνήμη του θά κυρίαρχη έσαεί μέσα είς τό 
πάνθεον τών θρακικών εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων.

ΤΤΟΛΥΔ. πΑπΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ο ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Μία ακόμη μεγάλη εκκλησιαστική φυσιογνωμία άφήκε τά εγκόσμια. 
Ό θάνατος τοΰ Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού εδημιούογησε κενόν 
μέγα καί αληθώς δυσαναπλήοοοτον, διότι δυσκόλως εύρίσκεται σήμερον ιε
ράρχης τοΰ ίδικοΰ του άναστήαατος. Ή  επιστημονική θεολογική του μόοφω- 
σις ήτο έκ τών έςοχωτέοων, άποκτηθεΐσα διά μακρών έν τώ εσωτερικοί» καί 
εξωτερικά» σπουδών καί διά λιπαρών καί περισπουδάστων μελετών επί τών 
μεγάλων προβλημάτων τής διδασκαλίας τής ορθοδόξου Εκκλησίας. Ή  θεο- 
λογική του σοφία, διότι ήτο αληθινή, συνωδεΰετο από πραγματικήν ταπει
νοφροσύνην καί απλότητα, τά όποια άπετέλουν καί τό κύριον θέλγητοον τής 
προσωπικότητάς του. 'Ολόκληρον αυτό τό κεφάλαιον τοΰ πνευματικού κό
σμου τό εθεσε μέ αληθινόν ζήλον καί αγάπην είς τήν υπηρεσίαν τής Εκκλη
σίας καί τοΰ νΕθνους από τά πρώτα βήματα τής σταδιοδρομίας του, καί 
δπου έτιμήθη, ετίμησε κυριολεκτικούς τήν αποστολήν του. Διά τούτο διε
κ ο ί θ η καί ώ; καθηγητής, καί ώς- Σχολάοχης τής περιφήμου Σχολής τής Χάλ
κης τής καλής της περιόδου, καί ώς εξαοχος τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
είς διαφόρους μεγίστης εκκλησιαστικής καί εθνικής σημασίας άποστολάς, καί 
ώς ό κύριος εκπρόσωπος τοΰ Πατριαρχείου καί τής ορθοδοξίας καθόλου είς 
τήν Δύσιν καί ιδία παρά τή Άγγλικανική ’Εκκλησία, καί ώς εκπρόσωπος
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της Όοθοδόξηυ ’Εκκλησίας εν τή Οικουμενική κινήσει και τελευταίως τώ 
Οικουμενικό) Συμβουλίω των Εκκλησιών, τοϋ οποίου ήτο εις των τεσσά
ρων προέδρων, και ως αντιπρόσωπος τής Εκκλησίας του εις μεγίστης ση
μασίας διεθνείς διασκέψεις, εκ των αποφάσεων των οποίων έξηοτώντο σπου
δαία ηθικά και πνευματικά συμφέροντα τής ’Εκκλησίας και τοϋ ’Έθνους 
μας. Εις όλας αϋτάς τάς υπηρεσίας υπηρέτησε πιστώς, προθϋμως, άόκνως, 
μέ καλωσϋνην και άποτελεσματικότητα καί οί μετά των ξένων έπαφαί του 
έπεσφραγίζοντο μέ την αγάπην του καί τον σεβασμόν του, τά οποία ένέπνεε 
ή μεγάλη ποοσωπικότης του.

Ό γράφων . θρηνεί την απώλειαν προσφιλούς φίλου, ή μετά τοϋ 
οποίου ιστορική συνεργασία επί τριακονταετίαν- καί πλέον εις την μεγάλην 
χριστιανικήν ύπόθεσιν τής λεγομένης οικουμενικής κινήσεως των εκκλησιών 
από τής πρώτης στιγμής τής έμφανίσεώς της, διακόπτεται χωρίς πολλήν ελ
πίδα έξακολουθήσεως μέ ίσου μεγέθους αντικαταστάτην. Αί ύπηρεσίαι 'τάς 
οποίας προσέφερεν ό Μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανός προς τήν Εκκλη
σίαν καί τό ’Έθνος είναι ανυπολογίστου αξίας. Καί μόνη ή θέσις τήν οποίαν' 
κατέλαβεν από τριακονταετίας εις τόν Άγγλικανικόν κόσμον, όπου ήτο 
ύπεραγαπητος άπεριορίστως σεβαστός, όμιλεΐ εϋγλωττότερον από κάθε άλλο 
διά τάς υπηρεσίας του. Ή  Εκκλησία καί τό ’Έθνος έχασαν έν τώ προσώπο; 
τοϋ Γερμανού ένα τών σπουδαιοτέοων εργατών καί συντελεστών τοϋ εκκλη
σιαστικού καί τού εθνικού μεγαλείου μας. Ό Χριστιανισμός έχασεν έν τώ 
προσώπω του ένα διακεκριμένον παράγοντα τής καταβαλλόμενης προσπά
θειας προς άποκατάστασιν τής διηρημένης χριστιανωσΰνης καί δημιουργίαν 
ενιαίου χριστιανικού μετώπου εναντίον τών δυνάμεων τού σκότους πού άπει- 
λοϋν μέ καταστροφήν τήν Οικουμένην ολόκληρον. Ο Κύριος τόν «άνέπαυσεν 
έκ τών κόπων του, καί τά έργα του ακολουθεί μετ’ αυτού» διότι «ώκοδό- 
μησε χρυσόν επί τόν θεμέλιον ό: Ιστί Χριστός!». Γερμανού τών Θυατείρων 
αίωνία ή μνήμη.

ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΓ. ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ (1867— 1951)

Τά πρώτα γράμματα έμαθε μέ τις δυο νεώτερες αδελφές της Πολυ
ξένη καί Μάρθα από τό μεγαλύτερο αδελφό της Δημοσθένη στο Πλωμάοι 
Λέσβου, τόν τόπο πού γεννήθηκε από πατέρα Πλωμαρίτη καί μητέρα Θρα- 
κιώτισσα. Συνεπλήοωσε έπειτα τήν στοιχειώδη έκπαίδευσι στο Κεντρικό 
Παρθεναγωγείο Σαράντα Εκκλησιών (1831 — 84) οπού τότε δίδασκε ό πα
τέρας καί δ αδελφός της. Μετά τήν αποφοίτησί της κατόπιν επιμόνων πα- 
ρακλήσεών της εστάλη από τον πατέρα της μέ τήν αδελφήν της Πολυξένην 
εις τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλιππουπόλεως (1884 — 85), λόγω δμως πο
λιτικής τότε ανωμαλίας συνέχισε τάς σπουδάς της εις τό Ζάππειον άνοπερον
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Παρθεναγωγεΐον- Άδριανουπόλεως υπό οπού έλαβε απολυτήριον. Γάς σπου- 
δάς της συνέχισε κατόπι στο Διδασκαλεΐον της «Παλλάδος» στην Κων)πολη 
και έλαβε πτυχίον διδασκαλίσσης. Έδίδαξε κατά πρώτο στο Πλωμάρι και 
τάς Σαράντα Εκκλησίας ώς διδασκάλισσα' τό 1890 προσεκλήθη στην «Παλ
λάδα ώς δασκάλισσα κατά τά πρώτα έτη, ώς ύποδιευθύντρια δε μέχρι της 
διαλΰσεως τοϋ σχολείου (1896). ’Αμέσως κατόπι άνέλαβε την διεΰθυνσιν τοϋ 
Κεντρικού Παρθεναγωγείου Τραπεζοΰντος μετά τών παραρτημάτων αύτοϋ, 
από δέ τοΰ 1907 —1922 διηΰθυνε τό επτατάξιον Παρθεναγωγεΐον Διπλοκιο- 
νίου (Βεσίκτας) στην Κων)πολη, μέχρι της 
Μικρασιατικής καταστροφής τοΰ 1922, 
οπότε ήναγκάσθη νά καταφυγή εις την 
έλευθέραν Ελλάδα, λόγω συνεργασίας της 
μετά κυριών διά τον Μικρασιατικόν μας 
αγώνα. Εις την έλευθέραν Ελλάδα από 
τοϋ 1924 έδίδαξεν εις τό Γυμνάσιον θη- 
λέων Θεσσαλονίκης και εις τά ανώτερα 
Παρθεναγωγεία Θεσσαλονίκης, Φλωρίνης 
και Κοζάνη; ώς Καθηγήτρια τών ελληνι
κών. ’Από δέ τοΰ 1930, οπότε συνεπλή- 
ρωσε την νόμιμον συντάξιμον υπηρεσίαν 
της, άπεσΰρθη. Άπεβίωσε κατά ’Ιανουά
ριον τοΰ 1951 εις Αθήνας, άποτραβηγμένη 
άπό κάθε πνευματική εργασία λόγω πα- 
θήσεως τής όράσεώς της. Προσέτι ειργά- 
σθη εις διάφορα φιλανθρωπικά^ίδρύματα 
τών μερών δπου έδίδασκε και προ παντός 
εις την πολλαπλώς τότε δρώσαν Φιλόπτω- Χ αρ ίκλ ε ια  Μελανδινοΰ
χον ’Αδελφότητα τών Κυριών τής Μυτι
λήνης μετά τής αδελφής της Πολυξένης, ώς ταμίας ή μία και γραμματέας ή 
άλλη άμισθεί. “Εργα της. Συνέγραψε: Ιον) Κορασιακά ’Αναγνώσματα διά 
τάς τέσσαρας πρώτας τάξεις τοΰ Δημοτικοΰ μέ την συνεργασίαν τής αδελφής 
Πολυξένης (1899, Κων)πολι). 2ον) Συνθέσεις (οδηγίαι) εις τεύχη τρία (1905) 
Κων)πολις. 3ον) ’Απάνθισμα νεοελληνικών αναγνωσμάτων δι’ άνωτέρας τά
ξεις' ΣΤ' και Ζ', (Κων)πολις). 4ον) “Ιδρυσε και διηΰθυνε εφημερίδα τών 
Κυριών, δεκαπενθήμερον, εις Κων)πολιν (1909, 1910, 1911). δον) ’ Εξέδωσε 
τό ήμερολόγιον «Αέσβος» (1912, Κων)πολις). 6ον) Την «'Αγία Σοφία (Τό 
ιστορικόν μετά περιγραφής τοϋ ναοΰ) (1919).

ΖΩΗ ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ
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αναγόρευση μαστόρων 59
Άνακοίνωσις Ε. Θ. Μ. 244, 24ό
αναλογία (κανών) 2 1 0
αναστενάρηδες 193
άναστενάρια 235, 236, 237, 238, 240
Άναστ. Χουρμουζιάδης 193
άντιμαγειά 208
Άντωνιάδης Σ. 82, 99, 173.
Άποστολίδής Μυρτίλος 32
άπόθεσις ενδυμάτων 213
άπόφσσις 148
Άρναούτωψ λαογράφος 243 
άρπαγή ελληνικών μοναστηρίων 80 
αρχαία καί μεσαιωνική παράδοση 228 
αρχαία ή σύγχρονος επιστημονική ονο

ματολογία 1S5
αρχεία άμπατζήδων Φιλ)πόλεως 108 
αρχαϊκός τάφος εν Διδυμότειχό) 117 
άρχυϊαι καί βυζαντινοί όνομασίαι 187 
αρχαιολόγος Φίλωφ 14 
αρχαιολογικά ευρήματα 10  
’Αρχιγένης 176 
αυτόνομη ηγεμονία 76 
αυτονόμηση 78
αφομοίωση τού θρακικοΰ λαού 6 
αφομοίωση 6 ^  
βαθρακάκι 2 1 0
Β ίρ να 78 
βασκανία 2 1 1  
βασσάρα 116

Vasmer Xlax 22 
Beaulieu Lerou 110 
Βενδίς έν Θράκη 115 
Bertrandon de la Brcquiere 41 
Βήρα 40
Βήρας ναός Όρλάνδος Άν, 40 
Bianconi 1 1 1
βιογραφία Κυρίλλου Στ' 137 
Βιζβίζης ’Αντ. 24 
Viconte de Marcellus 4S 
Wilson W. συνταγματάρχης 84 
Βλάχος 168
Βογαζλή Δ. μοναστήρια 8 8 , S3, 90, 91 
βουλγαρικά ονόματα 187 
Βουλγάρων εθνική άφΰπνηση 68 
βουλγαρισμοί S3 
Bratislaw βεβαιώνει 1S 
Bue Ami 110
γαλή ή φωτιά κόκκινη 199 
γενικόν καθαρμόν 200 
Gerlach διαπιστώνει 18 
Γεωργαχάς Δημ. 22 
Γιατρική στή Θράκη 165 
Jirecek Τσέχος 103 
γλώσσα τών Θρακών 11 
γλωσσικός έξελληνισμός 1 2  
Γκίκας Ήπειρώτης 232 
Γκιουμουλτζίνα Θράκης 212 
Γκολομπίνσκυ 47 
Γουλιέλμος Ηώσσιπος 42 
Γραικός καί Βούλγαρος 68 
γράμμα Γρηγορίου Ε' 232 
γραπτοί κανονισμοί συντεχνιών 60 
γλωσσικά μνημεία καί λείψανα 14 
γραπτή γλώσσα θρακική 13 
Γρηγόριος ό Ε' 230 
Γρούεορ ’Ιωακείμ 106 
Δείγμα Σλαβικής ψευδολογίας 157 πρό

λογος 158, 1-59, 160 
-Δελειώνες Θράκη: 213 
Δεληγιάννης Β. 61 
Des Hayes Lieuv 51 
Δημητράκος Δ. 174 
δημώδης γιατρική 18 L 
διάδοση τής ελληνικής γλώσσας 13 
διαλεκτική διαφορά 12  
διάλυση συντεχνιών 34 
Διεθνές Δικαστήριο Χάγης 90 
Diefenbach 1 1 0 , 1 1 1  
δικαίωμα συμμετοχής 79 
Διονυσιακή λατρεία 240



διοργάνωση συντεχνιών 60 
Διοσκουρίδης 226 
Dumont Albert 32, 139 
δύναμις τοΰ θείου 2 2 1  
Δύο έγγραφα τοϋ Δήμου Φιλιππουπό- 

λεως ελληνικά 93 
δυσκολίατ περί τήν έξάσκησιν 174 
Evlia Tscheleby 18, 38, 170 
εγγλυφος επιγραφή 13 
έγγραφα διάφορα άφορώντα Βλ, Σκορ- 

δέλλην 148
έγκοίμηση τής Εκκλησίας 217 
έθνομάρτυς Κύριλλος Τ' 
είδος τάφου 117
έκβουλγαρισμός έλλην. στοιχείων 88 
έκλογαί 182
εκτασις εθνικής άντιστάσεως 129
ελληνικός φιλολογικός σύλλογος 152
έλλην. σχολεία στήν Άν, Ρωμυλία 148
Έλληνικότης Βορείου Θράκης 31
ελληνικά νομίσματα 8
ελληνική τέχνη 29
ελληνικόν πνεύμα 9
ελληνικός κλήρος 69
ελληνική γλώσσα 80
ελληνίζοντας Βουργάρους 69
ελληνικό Πατριαρχείο 69
έλληνικότης τής Θράκης 5
ελληνικό· αδελφάτο 14
Ελπινίκη Σαραντή 199
εμπειρική γιατρική 171
έμυήθησαν 129
έξελληνισμός Θρακών 14
έξοδα χρονιάς 58
έπαιρναν αίμα 223
έπανάστασις Μεταμορφώσεως 161
επήρεια ουρανίων 2 10
επίγραμμα Κυρίλλου Στ' 134
επιγραφές και ανάγλυφα 10
επική ψαρική 31
επικράτηση τής ελληνικής 10
επιμιξία πρός τούς Έλληνες 6
επωδοί 2 1 δ
έρευνα κωδίκων 23
έσνάφια 54
έσοδα 57
Έσφιχμενίτης αρχιμανδρίτης 231 
ευγλωττία αριθμών 85 2 2 2  
εύεργετήριον γράμμα 229 
Εύκάρυον 220 
ευλογία 169
ευφημισμός ή κολακευτικός κατονομα- · 

σμός 185
ευχαριστήριον γράμμα 150
εύχρηστοι δακτύλιοι 216
Ζαγορά 16
ζειρά 116
Gilette Zieglei 7
ηγούμενον Λουκάν 230
ήρειπωμένος τάφος έθνομάρτυρος Κυ·

Ευρετήριον

ρίλλου Στ' 139 
ήρωελεγεϊον Κυρίλλου 132 
'Ησύχιος λεξικογράφος 13 
θαλάσσιος πλούτος 31 
θεολοχική άποψις 237 
θερμόν απόστολον 'Ελληνισμού 139 
θέσις οπού εδράζεται ή νόσος 184 
θέσμια Θράκης 30 
Θεσσαλονίκης Παντελεήμων 244 
θούριος ύμνος τής Θράκης 152 
Θράκες, λαός προικισμένος 228 
Θράκες, προπύργιο Βυζ. αύτοκρατ. 14 
Θράκη, γεωχραφ. καί διοικ. έννοια 14 
θρακική ενδυμασία 116 
θρακικά ευρήματα 113 
θρακικά έ&νη 5 
θρακικές τέχνες 28 
‘Ιάκωβος Ρίζος —Νερουλός 231 
ιατρική σχολή Βιέννης 176 
ιατροί καί ίάτραιναι έν Θράκη 188, 

189, 190, 192 
ιατροσόφια 182, 1S3 
Ιδρωμα 177
Ιερά μοναστήρια Πουρζουτζίου καί 

Φλωρεστίου 233 
ίερατεϊον 195 
ιεροί ναοί 86 
ίερογραφική αρμονία 131 
Ίλλουστρίρτε Τσάϊτουγκ 243 
Ίλλουστρασσιόν Γαλλική 243 
Ίλντιρίμ Άδρ)πόλεως 212 
'Ιπποκράτης 226 
Ischirkow 98, 100
ιστορικός χάρτης Βουλγαρίας ΙΘ' αίώ- 

νος 15
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 216
‘Ιωάννης Μιχ. Γρηγορ. Σούτζου 234
καίουν ζωντανόν 213
κακιά ώρα 203
κακοποιά πνεύματα 227
κακός αγέρας 196
Caylius 48
Καλλάλης κόμης 31
Κανακάρης Γ. Δ. 138, 139, 142
καρά-καζάνια 6S
καραμπατζήδες 61
καρφώματα 207
κατάδεσμοι 209
κατά παράδοση διατάξεις 60
κατεβασιά (Αίνου) 224
κεμέρι 62
Keppel George 47 
κλεφτουργιά 24 
Covel John 50 
κοκκύτης 224 
κόλπος 225
κόνα Μαυροδέσσα 190 
κομμάτιασμα τής Θράκης 77 
Kont de Marsigli 45 
κορδέλλα 225

2&



κρατητήρια ή κρατητιχό 214 
κυριαρχικόν και προεξέχον σύμπτωμα 

νόσου 183 
κομπογιανΐτες 171 
Κότνς Ε' ό . 
κουκουβάγια 199 
κοΰρμπες 178 
Κούταβος 24 
κριθαράκι 2 1 1
κύρια θεραπευτικά μέσα 209
Κύριλλος Στ' 55
Κύρκοβιτς Ράδα 106
κυρίως ναός 123
κύρια ονόματα μαϊστόρων 10 S
κώδικες Στενιμάχου 142
κώδικες Μητροπόλ. Διδυμοτείχου 126
κοίδικες 25
Pa Bulgarie Contemporaine 243 
λαϊκός γιατρός 172 
λαϊκή πίστις 219 
Λαμαρτΐνος 10
Δαμαρτίνου άπαράιιιλλος έπαινος 15
Λαογραφία Τουρκική 256, 257
λαογραφία 24
λόγια γητειάς 2 1 2
λογυρίστρα 225
Lusignan 19, 46
μαγεία 205, 210
μαγικά βιβλία 2 1 0
μαγικός καί θρησκευτικ. χαρακτήρ 227 
μάγοι καί μάγισσαι 208 
μαθητεία 59
μαθητευόμενοι Βούλγαροι 5S
Μαΐστροι Θράκης 212
Μακεδονικά γεγονότα 83
μαλαχτικά 172
Μάλγαρα Θράκης 213
Μαρίτσα ("Εβρου) 21
μαρμάρινα ειδώλια 1 1
μαρτυρολόγιον ‘Ελληνισμού 82
μαστορικά 60
Ματζάρωφ Ίβάν 79
μαυρομάνικο μαχαίρι 208
Μελανός κόλπος 6
Μελανδινοΰ Μάρθα 254, 255, 226
μέσα αποτροπής ευλογίας 2 2 2
Μητρόπολη Φιλιππουπόλεως 104
Μητρόπολη Σωζουαγαθουπόλεως 104
Μητρόπολη Άγχιάλου 104
Μητρόπολη Μεσημβρίας 103
Μικτή Επιτροπή Μεταναστεύσεως 107
Μίρσκυ, δήμαρχος Βάρνας 94
Michoff Nicola 36
Μιχαήλ Γρηγόριος Σούτζος 231
Montagu Lady 49
Μοναστήρια Βυζαντινά 16, 17
Μοσχόπουλος Μιχ. 16 L
μπακάληδες ITS
μπαρμπέρηδες 178
Μπατακλήεψ 102

2(0

μουσικά κείμενα συρτοΰ χορού Αί
νου 164

Moutafcieff (03
μυστιχοπάθεια 241
Μουραβένωφ Κ. 102
Ναός τής Γέννας Άν. Θράκης 246, 247
Νηπιαγωγείο 251, 252, 253, 254
Νίκανδρος 227
νομισματική τέχνη 7
νομίσματα, ελληνική μεγαλοφυΐα 7
νομισματικά αριστουργήματα 9
Νόμοι Ζήφκωφ 82
νόσος άναγκαϊον δεινόν 2 0 1
ςεπάγιασμα 225
ξεφόραε πάνω τ’ 218
Όδρύσσες 5
‘Οικονομική δύναμη 63
Οικονόμου Κ. 19
οικονομική καί πνευματική άνθιση 55
’Ολύμπιοι θεοί 221
ομηρική εποχή 166
ομολογία Τράϊκωφ 27
όνομασίσ νόσων 183
όνομαστά εκ τής τουρκικής 1S7
όρειχάλκινον ανάθεμα 1 1 2
όρια Θράκης 5
Οΰρκουαρτ 10S
οΰσταμπασίδες 56
Παΐσιος μητροπολίτης 25
παλαιοί κώδικες Φιλ)λεως 108
Παναγιά ή Σηλυβριανή 208
Πανσλαβισμό κίνημα 66
Παπά τ’ αμπέλι 118
παράδοση ’Ασκληπιείων 221
παράδοση 167
Παρθεναγωγεΐον 145
πάτωμα 198
Παυλικιάνοι 18
παχτονάρηδες 175
πεπαιδευμένοι καί εμπορικοί "Ελη· 

ληνες 73
πέρασμα άπό πουκάμισο 2 0 1 
περιγραφή διαστάσεως τάφου 1 1 8  
περιηγητές 17, 35 
Περιηγητικά κείμενα 53 
περί ιατρών καί ίατραινών 183 
Περί τού ιστορημένου ναού ’Αγίου Α 

θανασίου 1 2 2  
πηγή τών περιηγητών 168 
Πίναξ περιεχομένων εγγράφων ψακέλ.

434 Βιβλ. Βουλής 154, 155, 156 
Πίναξ χωρογράφΐκός τής μεγάλης σα

τραπείας Ίκονίου 131 
πιστοποιητικόν σπουδών 151 
πιστωτική τράπεζα 67 
πληθυσμός ΣτενιμάχουΊ44. 
πληροφορίες 176
πνεύμα φιλελεύθερο συντεχνιών 73, 74 
πνευματική άνθιση τοΰ γένους 70 
πνευματικά καί κοινοτικά ιδρύματα 85

Ευρετήριον



Εύρετήριον 271

πνευματική ηγεμονία 63 
Πολυείδης Θεόκλητος 260, 251 
Popov? παλαιοντολόγος 29 
Πουζουρτζίδου καί Φλωοεστίου μονή 

229
πουλούσανε τά παιδιά σκλάβοι 218
προβασκάνια τών αρχαίων 216
προνόμια άλως νέα-230
προρρωμαϊκοί χρόνοι 6
προοίμιον κωδίκων 26
προσοδοφόρα κτήματα 87
προστάτας ’Αγίους 218
Πρώϊος Δωρόθεος 25
πρώτο μνημείο ΙΑ
πρωτομάστορας δικαιοφύλακας 57
Πτολεμαίος γεωγράφος δ
πυροβάδισμα 2Α2
Ραγκαβής Κλ. 167
Rantzoven Heinriche 43
ρέον ΰδωρ 207
ρήξη φανερή 69
Riccaut 45
Robert Walsh Α2
Robert de Dreux 39
Rober Pacocke 49
ρωμαϊκή εποχή 7
Ρωμανία 16
■ Σαβάίΐιος—Διόννσοο l i t
Σαϊτίδης Κ. 140
Σαμοθράκη 213
Σαράντα Εκκλησίες 64
Σεβαλιέ I. Β. 47
Sergeant Louis 110
Civilise et siviiisatoire 77
Σίσκωφ Στέφ. 102
σκαραβαίοι 209
σκλάβωμα 217
Σκοπός Ά ν. Θράκης 177
Σκορδέλλης Βλ. 140
Σλαβική Τριανδρία 55
Σολωμονικαί καί γιατροσόφια 210
Σουλτάνος Μουσταφά Γ’ 67
σπαθόλαδο 190, 2 2 2
σπλήνα πρησμένη 225
σπουδαιότης τοποθεσίας 12 0
στατήρες Ρόδου 9
Στενίμαχος 52, 140
στοιχείο πολιτισμένο κέκπολιτιστικό 77 
Στράβων γεωγράφος 5 
συγγραφική δράση 141 
συγκριτική λαογραφία 31 
συμβούλιον πολιτείας 26 
συμμετοχή στήν'Ελλην. επανάσταση 24 
συμπέρασμα 1 1 1 . 1 1 2 , 1 2 1  
συμφωνητικά έγγραφα 60 
συνήθειες τής 'Ομηρικής εποχής 71 
σύνοδος, σύναξη, λόντξα 56 
συντεχνιακή όργάνωση ' Ελλήνων 75

σχέση θρακικής καί έλλην γλώσσης 1 2  
Σχίσμα 73 
Σχολεία 86
σωζομένη αγία εΐκών Κυρίλλου Στ' 136
τά α ίτια  καί τρόποι άν τιμετωπίσεως 1S3
Τανάγρας 239, 243, 244
τά τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία 143
τάφοι 108
τάφοι λαλοΰσιν 20
Τεπλιάκωφ 47
τέσσαρες ιστορικοί τής Θράκης 23 
τετραβάγγελο 217 
τετράδραχμα ’Αθηνών 9 
τοιχογραφία 126 
Τολεφ δικαστής 106 
τοπωνύμια αρχαίας θρακικής κατα

γωγής 2 1
τοπο^νύμια μεσαίων, καί νεωτέρας 31
τουρκοκρατία 16
τουρκική κυριαρχία 14
τουρκικά αρχεία 2 2
τρία άλληλοδιδακτικά σχολεία 145
τρίχωμα 224.
τσαούσηδες 65
τσελεμπήδες. τσορμπατξήδες 62 
τσαλαπάτημα 196 
τσίμπημα μέλισσας 225 
τσουκαλάς Γ. 19 
τύποι θρακικών νομισμάτων 10  
υπερφυσική δύναμις 209 
υπογραφές μαϊστόρων 58 
υπόμνημα Β’ 142 
υπομνήματα ΔΙητροπ. Φιλ)λεως 80 
υποτροφία 150
φαινόμενον πυροβασίας καί άκαΐας 236 
Φάκελλος <Θρακικά> άρ. 434 βιβλ.

Βουλής 153 
φαλάκρα 225
Φαρμακεϊον επίσημον 1S4 
φεγγάριασμα 204
φιλαπόδημο πνεύμα τού λαού 66
φιλέλληνες μισέλληνες περιηγητές 36
φυλετικοί έριδες 67
φιρμανίων σωζομένων 64
φούρνισμα άρρωστου 177
φώκια (ίχθύωσις) 2 1 1
Φωτείνωφ Κ. 62
χάρτες Ρίζωφ 22
χελιδόνα 199
Hertsberg 110
Χονομουζιάδης Καλλ. 180
χρήσις ξυδιού 226
χρήσις περιάπτων 209
Χριστού Σωτήρα (λίεταμορφώσεως) 219
χρονολόγησις τάφου 117/ 118
χρυσούς δακτύλιος Έζέροβο 13
χτυποκάρδια 224
ψευδολογήματα Βουλγάρων 26



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

α) Κατά συγγραφε ί ς

Γ ρ ι τ σ ο π ο ν λ ο ν  Τάσ.  Άϋ ' , ,  Εΰεργετήριον γράμμα τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου (σ. 
229—234.

Ευ-Θ-υμίου Γρηγ .  Π., Θρακικά ευρήματα καί άνασκαφές (σ· 118—137). 
Μ ο σ χ ο η ο ύ λ ο υ  Μιχ.  Κ. ,  Δείγμα Σλαβικής ψευδολογίας, έπανάστασις Μεταμορφώ- 

σεως (σ. 157—161).
Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ  Δημ.  Β . ,  Δημώδης ια τρ ική  έν  Θράκη (σ. 181—228).
Π α η α χ ώ σ τ α  Άγ γ ε λ ο ν  Π., Τά Ελληνικά σχολεία στην Άν. Ρωμυλία (σ. 138—147). 
Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ΰ λ ο υ  Πολυδ , ,  Ή Θράκη ’Ελληνική, Έλληνικότης τής Θράκης, (σ. 

5—34).—Ό 'Ελληνισμός στή Θράκη, άπό τού; περιηγητής (σ. 35—53).—Τά 
εσνάφια καί ή οικονομική καί πνευματική άνθιση τοϋ *Ελλην. επί τουρκο
κρατίας (σ. 54—75).— Ή  καταστροφή τοϋ Βορειοθρ. Έλλην. (σ. 76 —112). 

Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ΰ λ ο υ  Πολυδ . ,  Διάφορα έγγραφα άφορώντα τόν Βλ. Σκορδέλλην (σ. 
148—154).

Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ΰ λ ο υ  Π ο λ . , Φάκελλος άρ. 434 Θρακικά, Βιβλιοθ. Βουλής (σ. 154—156). 
Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ΰ λ ο υ  Πολυδ . ,  Ή γιατρική στή Θράκη τόν ΙΘ' αιώνα (σ. 165—ISO).

β )  Κ α -fr’ ύλην

'Ι σ τ ο ρ ι κ ά  : Εΰεργετήριον γράμμα Πατριάρχου Γρηγορίου σ. 229—234 (Γριτσοποΰ- 
λου Τάσ. Άθ). Δείγμα σλαβικής ψευδολογίας επανάσταση Μεταμορφώσεως 
σ. 157—161 (Μοσχοπούλου ΔΙιχ.). Ή  Θράκη 'Ελληνική σ. 5—112 (Πολυδ. 
Παπαχριστοδοΰλου). Διάφορα έγγραφα άφορώντα τόν Βλ. Σκορδέλλην σ. 148 
154 (Πολυδ. Παπαχριστοδοΰλου). Φάκελλος άρ. 434 Θρακικά βιβλ. Βουλής 
σ. 154—156 (Παπαχριστοδοΰλου Πολυδ.). Τά 'Ελληνικά σχολεία στήν Άνατ. 
Ρωμυλία σ. 138 —147 (Παπακώστα Άγγ. Π.).

Λ α ο γ ρ α φ ι κ ά  : Δημώδης ιατρική εν Θράκη σ. 181—228 (Οΐκονομίδου Δημ.). Ή  για
τρική στή Θράκτι τόν ΙΘ' αιώνα σ. 165—180 (Παπαχριστοδοΰλου Πολυδ.). 
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Στον ΠΟΛΓΔ. ΠΑΙΙΑΧΡΙΣΤΟΛΟΓχ\.ΟΓ
"ό γ'.ό της Θράκης

I ή μας τοϋ Όρφέα, το πνεύμα σου πάντα μας θρέφει ιερό 
—τέλεσμα της ψυχής καί της καρδιάς λαχτάρα· ώ ! Ιίάννα, 
πάντα τδ νόστο της αρχαίας σου μοίρας καρτερώ, 
να σέ ξυπνήση έλεύθερην ή Ελληνική καμπάνα !

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΤ. Μ ΙΜ ΙΚ Ο Σ
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Δ Υ Ο  Λ Ο Γ Ι Α

Ό πνευματικός άνθρωπος, γνωρίζουμε, πώς δε μπορεί—έκτος 
απ’ ολίγους προνομιούχους του πνεύματος καί της τύχης—νά προσπο- 
οισθή τίποτε όλικδ άπδ τούς πνευματικούς του κόπους, ούτε ολίγη 
αμοιβή για τις ανάγκες του. 'Όμως δλοι κατέχονται άπδ τή δίψα νά 
δουν τά πνευματικά τους προϊόντα νά δημοσιεύωνται. Κι αγωνίζονται 
νά βρουν το μέσο γιά νά δουν με λαχτάρα νά πραγματοποιείται τόνειρό 
τους αυτό, πού είναι κή μόνη αμοιβή τού πνευματικού ανθρώπου.

Καί γώ γίνομαι ευτυχής όσες φορές δημοσιεύω εργασίες μου 
λογοτεχνικές ή έρευνες ιστορικές ή λαογραφικές εργασίες καί τίς 
μοιράζω χάρισμα, σάν άντίδωρο γιά τήν Θράκη. Ευτυχής, γιατί επικοι
νωνώ μέ τούς ανθρώπους καί μεταδίνω τή σκέψη μου σαϋτούς. Κή 
σκέψη μου έμενα στρέφεται γύρω στή χαμένη Θράκη. Γιαύτήν εργάζο
μαι επιστημονικά, λαογραφικά καί γλωσσικά, μαύτήν δημιουργώ 
κάτι λογοτεχνικό, οίστρηλατημένος άπδ τή νοσταλγία πρδς τά περα
σμένα. Καί γράφω, κέχω εργασίες αδημοσίευτες πολλές, πού απελπί
ζομαι, όταν τίς βλέπω νά γεμίζουν τά συρτάρια μου, περιμένοντας τή 
σειρά τους. Καί θαρρώ—αλί—πώς ποτέ δέ θάρτη ή σειρά τους. Βι
βλίο λογοτεχνικό δεν αγοράζεται, ούτε έπιστημονικό. Λεφτά δεν υπάρ
χουν. Όλίγοι έχουν νά δαπανήσουν χρήματα κι ολίγοι διαθέτουν αύτά 
γιά βιβλία. Είναι Ικατδ άνθρωποι στήν Ελλάδα. Οί άλλοι δεν μπο
ρούν ή δέ θέλουν νάγοράσουν βιβλίο.

Λέ θέλω νά πώ πώς βγήκε τδ βιβλιαράκι μου τούτο στδ φώς 
καί πώς, πώς βρίσκεται στά χέρια σας. 31 ιά αμοιβή επιδιώκω άπδ τδ 
διάβασμά του : Τήν άγάπη σας στή Θράκη, τή νοσταλγία σας γιά τή 
Θράκη, πού θά γεννήση ίσως καί τήν επιστροφή μας στή Θράκη. Ξαίρω 
—καί ευδαιμονίζω τδν εαυτό μου—πώς εξ αιτίας μου γίνεται κάποιος 
λόγος γιά τή Θράκη. Κ’ επιδιώκω έπίμονα καί πάντοτε νά γίνεται 
αύτδς ό λόγος περισσότερος γιά τή Θράκη.
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Γιαύτό φαίνομαι «στενός» καί τό έργο μου «στενό», ό'πως στην 
’Ακαδημία ό κ. Κουγεας με χαραχτήρισε πολεμώντας την ύποψηπιό- 
τητά μου. Ωσάν ή στενότητα νά μην είναι ικανή νάναδείςη ένα λαμ
πρόν λογοτέχνη. Ό Ξενόπουλος είναι στενός, άν μας ήθογραφή μ? 
κάθε μέσο την πατρίδα του μόνο; Καί ό Παπαδιαμάντης είναι στενός 
μέσα στη Σκίαθό του; Κι’ ό Κνούτ- Χάμσουτ — ό μεγάλος παγκόσμιος 
συγγραφέας — για νά πάμε μακρύτερα, είναι στενός, άν στριφογυρίζη 
μέσα στο Σίριλουντ των δέκα σπιτιών, άπδπου πήγασαν τά θέματά του; 
Τότε γιατί κατέκτησε τή φήμη τή μεγάλη κέγινε παγκόσμιος; Στενή 
είναι θαρρώ ή αντίληψη καί στενόκαρδη ή κρίση, όταν έτσι άποφαίνε- 
ται για τό έργο ενός λογοτέχνη ό κριτικός. Καί όμως κριτικοί όπως 
ό κ. Κ. Λημαράς κι 6 κ. X. Χατζηκυριάκος Γκίκας, άνεγνώρισαν, γρά
φοντας ολόκληρες μελέτες, τό έργο μου πηγαίο από τή λαογραφία κι 
άντίστιχο μέ τή λαϊκή τέχνη ή. Έγώ πάντα θά ιστορώ τή Θράκη, θά 
λαογραφώ τή Θράκη καί θά ζωγραφίζω τή Θράκη καί τους ανθρώπους 
της. Ξαίρω άλλως τε πώς ζωντανός πολύ σπάνια απολαβαίνει κανείς 
τήν τιμή πού του αξίζει. Ό Γ. Βιζυηνός τίποτε άλλο δεν έκαμε κιαύ- 
τός από τό νά στριφογυρίζη στο σπίτι του—του καρβουνασβεστά — καί 
στήν αθάνατη Βιζύη του, πού τήν κατέστησε περίφημη αυτός καί τό 
έργο του. Σήμερα ώς υποψήφιο τής Ακαδημίας θά τον έλεγαν κι αυτόν 
στενόν καί τό έργο του στενό... γιά μιά τιποτένια Βιζώ.

** *

’Από κάποια μοίοα είυαι καταδικασμένοο λοιπόν νά σταθώ στοI I I  I
στενό περιβάλλο τής Θράκης, πού είναι όμως πλατύτατο — ένας κό
σμος απέραντος—καί μακάρι νά μπορούσα νά καταπιαστώ καί μέρος
άπό τά θέματα, πού Ορθώνονται μπροστά μου από τήν αθεράπευτη νο
σταλγία τής χαμένης πατρίδας μου, πού τή νοσταλγώ 50 χρόνια σω
στά ώς τά σήμερα—γιατί όχι μόνο δεν τήν ξανάειδα, 
έχασα γιά πάντα — έγώ. 1

αλλά καί τήν

1) Βλ. Τά «Περασμένα στή Θράκη» καί τά «Χριστούγεννα στή Θράκη*.
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Ή  αιματοβαμμένη Θράκη επί τέλους ελεύθερη. Τά περι
γιάλια της, τά βουνά της, οί σπηλιές της,-οι κάμποι οι χρυσοί ελεύ
θεροι. Οι λύκοι και τά τσακάλια, πού σκόρπισαν ένα λαό και τον 
αφάνισαν, άπατραβιοϋνται μαύροι καί μουσκεμένοι, στο αίμα, στις 
μαύρες σπηλιές τους και τις σκοτεινές. Οί απόγονοι των Κρούμων 
και των Σκυλόγιαννων, των Ώμορτάγ καί των Πρεσνιάν, των Συ
μεών και των Βόριδων ντροπιασμένοι καί λυσσασμένοι γυρίζουν 
στά ορμητήριά τους. Τά σπαθιά τους μέσα στά φηκάρια, τά ντου
φέκια γυρμένα προς τη γη, τά πολυβόλα τους βουβά καί λυμένα. 
Επιστρέφουν πίσω στους κάμπους τής Μοισίας, άπόπου ξεκίνησαν, 
καί στους δρυμούς τής Ροδόπης καί τού Αίμου νικημένοι.Γυρίζουν 
καταντροπιασμένοι οί αιματοπότες, οί σφαγείς, οί αχόρταγοι.

Ή  Θράκη είναι ελεύθερη μά ριμαγμένη. Ό ανθηρός της 
πληθυσμός σκορπισμένος. Οί ακμαίες της πολιτείες σκοτεινιασμέ
νες, τάφοι βουβοί. Φλόγισαν τούς ουρανούς οί πυρκαϊές καί τούς 
κάμπους καί τά περιγιάλια. Ούρανόφλεγες κατάπιαν τούς συνοι
κισμούς, σπαθιά ακονισμένα θέρισαν κεφάλια καί ξέσκισαν κοιλιές 
καί στήθια καί κορμιά, πολυβόλα ξάπλωσαν σάν τά στάχυα παλλι- 
κάρια καί πυροβόλα τίναξαν καί σκόρπισαν πολιτείες κι’ ανθρώ
πινα κομμάτια ανάκατα με τά λιθάρια. 'Από τον "Έβρο ώς τον 
Στρυμόνα ακούστηκε πικρό τό μοιρολόγι των άδικοσφαγμένων, 
των αθώων παιδιών, τών παρθένων, των αμούστακων καί αγέ
νειων παλλικαριών, τών θλιμμένων μαννάδων,τών κατατρεγμένων 
άντρών καί τών αδύναμων γερόντων. Έσβυσε ή Ελληνική φωνή 
κι άντρειώθηκε «ή οΐμωγή κ’ εύχωλή όλλύντων καί όλλυμένων» : 
Οί θρήνοι τών σφαζομένων καί οί αλαλαγμοί τών σφαγέων.‘Ανα
στήθηκε ό θρήνος τής Τρωάδος.

Ή  έρήμωση με τούς κοπετούς καί θρήνους τής Θράκης θά 
παραμείνει πηγή έμπνεύσεως γιά τούς ποιητές. Τρωαδική τραγω-
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δία. Τριάμισυ ετών δουλεία χών ζωντανών, χών αιχμαλώτων, τών 
ομήρων, τών παρθένων πού κλαΐνε τήν παρθενιά τους, χρειάζεται 
τον "Ομηρό της, τον τραγουδιστή της. Ό χωρισμός τής φαμίλιας 
ή αρπαγή τής κόρης, τό τουφέκισμα τοϋ παλλικαριοϋ, μπροστά στά 
μάτια τής μητέρας, τό κρέμασμα τοϋ γέροντα και ιό λόγχισμα τοϋ 
νήπιου στις κούνιες, είναι τό Θρακικό αιματηρό έπος, πού κά
ποτε θά γραφή. Ό λαϊκός ποιητάρης δε θά λείψει νά ιστορήσει με 
τή μούσα του τό βαρύ θανατικό.

* *

Ή  Θράκη τώρα ερημωμένη. Τό αψηλό καμπαναριό τής 
εκκλησίας με τήν καμπάνα κοίτεται ερείπιο. Ή  έκκλησιά τού χω
ριού και τής πόλεως μέ τούς άγιους τρυπημένους και βουλγαρο- 
γραμμένους. Θλιμμένοι κι αυτοί γιά τήν ταπείνωση πού δοκίμασαν 
από τά Βουλγάρικα αιματοβαμμένα χέρια, στέκουν βουβοί. 'Αγιο- 
τράπεζες μολυσμένες κι αναποδογυρισμένες, άγιοπότηρα καί δι» 
σκοπότηρα. λαβίδες μετάληψης και κουτάλια, άμφια ξεσχισμένα 
και αρχάγγελοι τρυπημένοι καί λογχισμένοι. "Ολα όλα βοούν :

« ’Από δώ πέρασαν οί φιλόσοφοι Γερμανοί, οι αρχαιολόγοι Γερ
μανοί, οί κλασσικοί Γερμανοί, οι μουσικοί Γερμανοί, οί απόγονοι τοϋ 
Γκαϊτε καί τοϋ ύίόζαρτ καί τοϋ Βάγνερ, οί κολασμένοι Γερμανοί μέ τά 
βουλγάρικα τσακάλια καί τούς λυσσασμένους λύκους συντροφιά, μέ τούς 
κολασμένους κι αίματοδιψασμένους απόγονους τών Κρούμων καί τών 
Σκυλόγιαννων, τών Ώμορτάγ καί Πρεσνιάν, τών Συμεών καί Βόριδων. 
Έδώ σφάγηκε μέ διπλοϋ πέλεκυ ή Ελληνική φυλή. Έδώ οί Θράκες 
ξεψύχησαν μέ τήν άρνησιά στο στόμα νά γίνουν εξωμότες. Έδώ έπλεξε 
τό μοσχάρι στο αιμα, τό αίμα πού χύθηκε ποτάμι γιά νά ξεδιψάσουν 
οί λυσσασμένοι καί οί κολασμένοι».

*
* *

Τούς έφταιξε τό νήπιο, τούς έφταιξε τό παρθενικό κοράσι, 
τούς πείσμωσε ή έμμονή τοϋ Θρακιώτη, τούς λύσσαξε ή άρνηση 
τής μητέρας, τής γριάς, τοϋ γέρου.Καί τό αιμα έβαψ'ε ιή Θρακική 
γή και τήν πότισε- Οί αρμαθιές τών αιχμαλώτων, τών άπαγομέ-
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νων παρθένων, των δύσμοιρων ομήρων καί των μελλοθάνατων ή 
πένθιμη συνοδεία καί θλιβερή, δρασκέλισαν κάμπους με βήμα βαρύ, 
εσ'/μσαν βουνά απάτητα, λιποψύχησαν κι άφήκαν την στερνή πνοή 
στους δρόμους τούς βορβορώδεις. τούς δύσβατους. Ή  πένθιμη 
πομπή αραιώνει άποκαμωμένη. Γέροι πέφτουν, γυναίκες άποκάμ- 
νουν, παιδιά μοίρονται και πέφτουν πεινασμένα, βυζανιάρικα ξε
ψυχούν νηστικά. Ό χαλασμός συμπληρώνεται. Οί κουρασμένοι λογ
χίζονται, οι ζωντανοί δέρνονται καί κατόπι σφάζονται σάν τά τρα
γιά. Είναι ό χιλιοστός ελληνικός χαλασμός. Ή  πένθιμη συνοδεία 
προχωρεί καί λιγοστεύει. Στή γή τής αιχμαλωσίας καί των ομήρων 
δέ θά φτάσει κανείς. Είναι ή προσταγή νά μή φτάσει κανείς. Ό 
κάματος, το ψύχος, ή πείνα, ό δαρμός, οί λογχισμοί αποτελειώνουν 
τό χαλασμό μιας φυλής. Μιά συστάδα δέντρων φουντωμένων κλαίει 
καί μοίρεται στο φύσημα τού βορριά στο πέρασμά της.

■Π Από οώ πέρασε τό κοπάόι των Ελλήνων, πού ςαφ κνίστηκε 
με το λεπίοι τού Βούργαρου.—Πού πάτε τον αιχμάλωτο τούτο λαό ; 
—Λεν πρέπει νά υπάρχει τούτος ό λαός, τον πάμε στο χαμό ί "Οπου 
βρίσκεται καί ζεΐ ο Βούργαρος οε μπορεί νά ζει άλλος. Τον πάμε στο 
χαμό! Έκεΐ Θά στήσουμε το Βουργάρικο τρόπαιο μέ τά κόκκαλα των 
βοωμεοών Γοαικών».

Καί τά φουντωμένα δέντρα κλαΐνε καί μοίρονται στο φύ
σημα τού βορριά γιά τό χαμό τού κοπαδιού.

« ’Από οώ πέρασαν οί φιλόσοφοι Γερμανοί, οί αρχαιολόγοι Γερ
μανοί, οί κλασσικοί καί μουσικοί Γερμανοί, οί... μεγάλοι Γερμανοί τού 
ΓκαΤτε αέ τά δουογάοικα τσακάλια τού Κοούμου καί τού Συ ιτεών καίι ι I I ι I I  ι
τούς λυσσασμένους λύκους. ’Από οώ πέρασαν οί Γερμανοβούργαροι».

;ϋ
* *

"Ομως ή Θράκη έμεινε καί έμεινε ένα νεκροταφείο, αλλά 
καί πάλι θά ξαναστηθή. Θά ξαναγυρίσουν οί γλυτωμένοι από τή 
μοίρα Θράκες, θά σηκώσουν τό σκυμμένο από τή βία κεφάλι οί 
ζωντανοί.—τάπομεινάρια τού χαμού—καί θά ξαναρχίσει μιά ζωή 
καινούργια. Θά γυρίσει ό αγρότης χιό γεωργός, θά γυρίσει ό δά
σκαλος χιό παπάς, θά γυρίσει ό γιατρός κιδ έμπορας. Θά ξαναμα-
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ζευτή (5 άποδεκατισμένος κόσμος νά ξαναρχίσει την καινούργια 
ζωή. Και θάρχίσει ή δουλειά. Τό χαλασμένο σπίτι θάναστηθή, τό 
ιό ριχμένο θρίμματα ελληνικό σχολειό θά ξαναϋψωθή, ή εκκλησία 
θά μπαλωθή καί θάναστηθή μέσ3 από τά χαλάσματα, τό καμπα
ναριό θάκουστή με τή νέα καμπανούλα του νά τραγουδήσει έλπι- 
δοφόρα. "Ολα θά ξαναρχίσουν τήν καινούργια τους ζωή. Ή  Θρα- 
κιώτικη δραστηριότητα γρήγωρα θά φέρει τούς καρπούς της. 0[ 
ξενητεμένοι και νοσταλγοί πάλι θά στείλουν τον ίδρωτά τους νά 
επουλώσουν τις πληγές κείνων πού άπέμειναν. Θά τούς ξανοϋψώ- 
σουν τό ώραΐο τους σχολειό, θά τούς στείλουν τά σχολικά τους 
όργανα καί τούς χάρτες τους καί τά βιβλία τής βιβλιοθηκούλας, 
πού ή βουλγάρικη αγριότητα τήν έκαψε καί τήν σκόρπισε. "Ολα 
όλα θάναστηθοϋν λίγο λίγο. Μόνο οί άδικοσκοτωμένοι δε θάνα- 
στηθούν. Αυτοί θά γραφτούν σέ κατεβατά τώνηρώων καί των 
μαρτύρων. Οί τάψοι θά τούς σκε.πάζουν βουβοί. Τά κόκκαλά τους 
σκόρπια στις χαράδρες, στά τόξα τών γεφυριών, στις βουνοπλα
γιές, θά θυμίζουν τή σφαγή καί τήν έρήμωση μιας φυλής πού βυ
θίζεται καί δεν καταποντίζεται, μιας φυλής καταδιωγμένης μ’ ακα
τάλυτης. Εκεί στή Θράκη, όπου χίλιες φορές χτυπήθηκε ή Ελλη
νική φυλή καί μετρήθηκε καί ξαναμετρήθηκε στις άμάχες μέ τούς 
βάρβαρους, τούς άπόνετους, τούς καταστροφεϊς, πάλι θάναστηθή 
ή Ελληνική φυλή. Ή  μελισσοφωλιά θά ξαναγίνει, ό κάμπος θά 
δουλευτή, τό κοπάδι θάβγατίσει, ή αγελάδα θά βγάλει γενιά, θάν- 
θοφυήσει ή φυλή καί ή Θράκη θά ξαναγίνει εύτυχισμένη καί πλα
τύτερη. Τό αίμα .πού πότισε τον κάμπο θά γίνει τό λίπασμα τής 
Ελληνικής ευγονίας στή Θράκη τήν καρπερή, τήν πολυπόταμη, 
τήν πολυχειμασμένη, τήν ανοιξιάτικη, τήν χρυσωμένη θερινή.'Αλλά 
μια φωνή, ή φωνή τού Έθνους, υψώνει τό ερώτημά της : Μά ώς 
πότε θά επαναλαμβάνεται τούτο τό μακελειό, ώς πότε τό γένος 
θά δοκιμάζει τέτοιο χαλασμό ; Ώς πότε ;

*
* #

Θράκη αιώνια, μέ τούς θρύλλους τούς μυθικούς καί τούς 
Διονυσιακούς, Θράκη αθάνατη καί καρπερή, Θράκη τών Άνα-
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στενάρηδων και των Δημητρίων και των Διονυσίων, σήκω επάνω. 
Σε καλεϊ ή φυλή στη ζωή, σήκω. Πάλι άς ακουστή ή Ελληνική 
φωνή στους κάμπους σου τούς κατάχρυσους, στους κάμπους τούς 
πολυπόταμους, στις πολιτείες τις ερειπωμένες καί τ'ις χαλασμένες. 
Στή Ροδόπη άς ακουστή τό τραγούδι καί πάλι τού αγελαδάρη, 
στον "Εβρο στις όχτες πλάγι και στις αψηλές ιτιές τής δασήσκιω- 
τες άς ακουστούν οί θρύλλοι των αιώνων κι άς ίστορηθή πώς οί 
πανάρχαιοι Θράκες με τήν Ελληνική πνοή μαγεμένοι άπόμαθαν 
τή γλώσσα τους, τα ήδη κι’ έθιμά τους, τον τρόπο τής ζωής τους 
καί πώς συγχωνεύτηκαν στράτα - στράτα μέ τον Ελληνικό λαό κι 
άφωμοιώθηκαν μέσα στο Ελληνικό εκείνο θάμα τού .πολιτισμού 
τής δημοκρατίας τού Περικλέους καί τού Μακεδονικού κράτους. 
Θράκη σέ κράζουμε : Σήκω επάνω !

*
* *

Κι ενώ όλα θά γίνουν καί πάλι, μόνο οί χαμένοι δέ θά ζα- 
ναγυρίσουν.Γύ αυτούς οί γιαγιές θχιφηγούνται στά μωρά—τί μοίρα 
τών Θρακόπουλων νάκούνε κάθε τόσο χαλασμούς—τις καταστροφές 
καί τό θανατικό όπως στον καιρό τών Σκυλόγιαννών καί τώνΚρού- 
μων. — «Τότες, αγόρια μου, Θά λέει ή γιαγιά, οί Βούργαροι οί λύκοι 
και οί φιλόσοφοι Γερμανοί καί οί μουσικοί Γερμανοί καί οί αρχαιολόγοι 
καί οί σοφοί Γερμανοί, οί απόγονοι τού Γκαίτε Γερμανοί καί οί μεγά
λοι επιστήμονες, πού μελετούσαν αιώνες τα δικά μας γράμματα καί 
γίνονταν σοφοί από τήν Ελληνική σοφία, μπήκαν στά μέρη μας καί 
μάς έσφαξαν καί μάς Θανάτωσαν από τήν πείνα καί τον κατατρεγμό 
καί τό σπαθί. Τότες είδα νά σκοτώνουν τον παππού σας κι έμεινα καί 
γώ, αγόρια μου, χήρα καί πεντάρφανη».

Καί τά παιδιά—τά Θρακόπουλα—θάκούν μάνοιχτό τό 
στόμα, καί θά ρωτάν : — Είναι, γιαγιά, πολλά χρόνια από τότε ; 
—Δεν είναι, παιδάκια μου, πολλά κι άς μήν τά ξαναδούμε...



ΚΑΤΑΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΟΛΟΠΑ

1. — «Νά γίνετε οί ζητιάνοι τής γης. Τόπο ησυχίας νά λα
χταράτε και τόπο νά μη βρίσκετε. Νά περνάτε τις ώρες σας πάσ- 
χοντας. Οί στεναγμοί σας πουθενά νά μη βρίσκουν απήχηση καί ή 
κατάρα των ανθρώπων νά σάς κυνηγάει, όπως οί Βάκχες καί οί 
Μαινάδες τον Πενθέα. Νά μή βρίσκετε ξεκούραση, κι όπου απλώ
νετε την ίκέτιδα ματιά σας καί τό χέρι τής ζητιανιάς, νά μή σάς δί
νεται έλεος καί συμπόνια. Τό βογγητότών σφαγμένων ποτέ νά μή 
λείψη από τάφτί σας καί τό αίμα των άδικοσφαγμένων νά σάς βα
ραίνει τον ύπνο. Μάτι νά μή κλείνετε. Ψωμί γλυκό ποτέ σας νά μή 
γευτήτε καί πιοτό νά μή σάς ξεδιψαίνει. Ή  γλώσσα σας νά κολλά 
στο λαρύγγι σας από τή δίψα τής ησυχίας καί τής γαλήνης, πού 
ποτέ σας νά μή τήν βρίσκετε. Καταραμένος λαός τής γής, νά σέρ
νεστε άπό γή σέ γή καί ή άνημποριά νά σάς βαραίνει ως πουνά ξε- 
πλυθοΰν τάνομήματα τής φυλής σας». Καταριέται ή Θρακιώτισσα 
γιαγιά—πού δηγιέται τάγγόνια τά όρφανεμένα τήν όρφάνια τους, 
τούς οχτρούς τής φυλής μας.— «Άπό δω, παιδάκια μου, συμπλη
ρώνει, μάτια μου, ορφανά μου, πέρασαν οί Γερμανοί. Οί φιλόσο
φοι Γερμανοί, οί αρχαιολόγοι Γερμανοί, οί κλασσικοί Γερμανοί, 
οί μουσικοί τοϋ Βάγνερ καί τοΰ Μόξαρτ, οί καταχθόνιοι Γερμα
νοί, οί κολασμένοι, πού αφάνισαν τή φυλή μας παραδίνοντάς μας 
στούς Βούργαρους γιά σφαγή κι άφανισμό».

Καί σκουπίζει ή γιαγιά τά δακρυσμένα μάτια της νυχτόη- 
μερα μπαινοβγαίνοντας νάποσώσει τις δουλειές τής δύσμοιρης μάν
νας, πού σψάγηκε μπροστά στά παιδιά της, κάνοντας καί τό χρέος 
τοΰ πατέρα, πού στο κατώφλιο τοϋ σπιτιού του σφάγηκε μέ τό
τσεκούρι, κΓ αύτό γιατ’ είτανε Θράκας "Ελληνας.

*
*

2. —«Είδα, μουρμουρίζει ό"Εβρος παμπάλαιος, πολλές σφα
γές στο πέρασμα των αιώνων, είδα καταστροφές καί αίματα σέ
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βάρβαρες εποχές, δταν σταύρωναν τά ξίφη τους οί βάρβαροι των 
αιώνων, είδα ποτάμια αιμάτων νά ποτίζουν τή Θρακική γή καί νά 
βάφουν τή ροή μου, πού κατεβαίνει από τό Σκόμιο ώς τήν Αίνο 
στις τρίκλωνες εκβολές μου. Τήν Αίνο τήν ‘Ομηρική καί τή Μα- 
ρώνεια, οπού οί Άχαιο'ι ψώνιζαν τό λαμπρό τής "Ισμαρος κρασί 
τής Θράκης, στον καιρό τής Τροίας, πού άγγομαχοϋσε δέκα χρόνια 
πολιορκημένη, ανταλλάσσοντας λόγια θρακιώτικα, βάρβαρα. Είδα 
νά περνούν όλες οί φυλές τής γής πού καταλύθηκαν ώς τώρα κον- 
ταροχτυπιώντας τον λαό τής Θράκης. Άπό δώ πέρασαν οί Σκύ- 
θες, οί Σλαΰοι, οί Άβαροι ή Πετσενέγοι, οί Κουμάνοι καί άλλοι 
τόσοι πολεμόχαροι λαοί καί δώ είδα νάπλωΟή τό γένος των Βουρ- 
γάρων. Είδα αιματοκυλίσματα φρικτά, είδα ποτάμια ματωμένα νά 
χΰνωνται στή ροή μου καί νά τήν βάφουν άλικια, μά ή κοσμοχαλα
σιά πού γένηκε μέ τό πέρασμα των μουσικών Γερμανών, τών αρ
χαιολόγων Γερμανών, τών κλασσικών Γερμανών, τών πολιτισμέ
νων Γερμανών, δε ματαγένηκε στο κύλισμα τών αιώνων. Ή  Θράκη 
σπάραζε κάτω άπό ιό βάρβαρο διάβα τους καί λιπόθυμη ξεψυχούσε 
άπό τις πληγές καί τό θανατικό».

3. —Ή  παλιά ’Θρεστιάδα στή συμβολή τού τριπόταμου 
"Εβρου πάνω μέ τά παμπάλαια γιοφύρια, μέ τά κάστρα καί τούς 
γαληνεμένους πλούσιους κάμπους, κιαύτή μοίρεται τήν ορφάνια 
της. Κλαίει καί μοιρολογά: «Έδώ πάντα έσπασε ή ορμή τών βαρ
βάρων, όσες φορές χύθηκαν στούς Θρακκώτικους κάμπους. Έδώ 
χύθηκε ή ορμή τών λαών, πού ξεκίνησαν άπό τά βάθη τής ’Ασίας. 
Έδώ άναστήθηκε ένας παλιός λαός, ό Θρακιώτικος περήφανος πο- 
λεμόχαρος λαός τής λευτεριάς μέ τήν Ελληνική πνοή καί γλώσσα 
καί ποτίστηκε τή σκέψη καί τή σοφία τών αιώνων. Έδώ έλαμψε 
κι’ άστραψε ή Ελληνική ζωή... καί τώρα ορφάνια καί πίκρα. Δεν 
άκούγεται ή νεκρανάστα φωνή καί δέν ηχεί τό τραγούδι τού Όρ- 
φέα. Στέκω βουβή τώρα καί θλιμμένη, μαραμένη καί χωριάτισσα. 
Ζώ μέ τήν άνάμνηση τών περασμένων καί τήν πίκρια τών τωρι
νών καί μαρμαρωμένη σάν τό μαρμαρωμένο βασιλιά κάποτε λο
γιάζω, πώς μπορεί θ ’ άναστηθώ καί γώ».

4. —Καί ή θαλασσοπούλα ποιητική Αίνο, απλωμένη πάνω
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στα περιγιάλια πού το κύμα της μουρμουρίζει τά μυστικά της θά
λασσας και στις τρίκλωνες εκβολές τοΰ “Εβρου κλαίει κι’ αυτή και 
μοίρεται: « ’Ήμουν αιώνες πάντα Ελληνική. Στις ακρογιαλιές μου 
από τον καιρό τοΰ “Ομηρου ακόμα χαλνούσε κόσμος. Τις φαντα- 
χτερές άντραγαθίες των παλλικαριών μου ποιος να ιστορήσει, ποιος 
νά τραγουδήσει; Στους αιώνες τό σόγι μου .φαντάζει, όπως τό σόγι 
τού Ροδίτη Διαγόρα, και οί ναυτικές μου παλλικαριές λάμπουν 
στις ιστορίες τίς παλιές και τ'ις συγκαιρινές. Τώρα δούλα σβήνω 
λίγο λίγο../Όμως θάρθη ένας καιρός άργά-γοργά πού θά χαρώ ξανά 
τά νιάτα εγώ ή Αίνος ή Αίγαιοπελαγίτισσα».

5. — «Κ’ ή πανάρχαια εγώ Ηράκλεια στής Προποντίδας 
τούς γιαλούς, χωριάτα τώρα και κουρσεμένη σύρριζα, τής σκλαβιάς 
περνώ τ'ις μέρες. Γυρίζ’ ό νοΰς μου στά περασμένα και λιγώνεται 
ή ψυχή μου, στρέφετ’ ή ματιά μου στά παλιά κα'ι νιώθω σεισμό 
ψυχής, άνακατεύω κατεβατό-κατεβατό την ιστορία μου και μοίρο- 
μαι. Θλιμμένη σβήνω από τον καιρό πού πάτησαν τη Θράκη τά 
κοπάδια τής ’Ανατολής. Τί νά ιστορήσω πρώτα και τί ύστερα 
νάφηγηθώ ; Τώρα μοίρομαι μέσα στά ερείπια τών περασμένων και 
κλαίγω στη βαρειά σκλαβιά τών τωρινών μου».

* *

6. —Τέτοια τραγουδούν οί σκλαβωμένες πολιτείες τής δύ
σμοιρης. Θράκης. Κλαΐνε όρφανεμένες αδελφές ή Βιζώ κ’ ή Μή
δεια—ή παλιά Σαλμηδισσός. Κλαΐνε τά βουνά, οί λαγγαδιές καί τά 
ποτάμια της, κλαίει δ “Εβρος, κλαΐνε τά κάστρα τά παλιά, τά πε
ριγιάλια τά ιστορικά και οί κάμποι οί έριβώλακες καί καρπεροί πού 
όλα Ελληνικά άλλοτε, τώρα στη σκλαβιά καί στη δουλεία κατα
δικασμένα θλίβονται.

7. — Καί τά πυκνά πεύκα μια συστάδα μοιρολογάν στο φύ
σημα τού βορριά. « ’Από δώ πέρασαν οί Βουργάροι, πού τούς έφερε 
ή Σκυθία καί τού Βόλγα οί στέπες σιό φώς τού κόσμου καί ή Μογ
γολία. Οί απόγονοι τού Κρούμου καί τού Συμεών, τ ’ άρπαχτικά 
τού Σκυλόγιαννου θεριά καί οί πεινασμένοι κι’ αχόρταγοι λύκοι 
τοΰ βορριά. Οί πολεμόχαροι κι’ αχόρταγοι αιματοπότες, δπως οί
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ύαινες και τίγρες, πού διψούν τό ζεστό αίμα τάλαφιού, δταγ πάει 
νά ξεδιψάσει. Οι πονηροί Βουργάροι καί υποκριτές, πού χαμογε
λούν και σφάζουν, πού δίνουν τδνα χέρι καί μέ τάλλο μπήγουν τό 
μαχαίρι δίκοπο. 5Από δώ πέρασαν οί Βουργάροι πού κα'ι τούς τά
φους άνασκάβουν καί σκορπίζουν τα λείψανα καί τά κόκκαλα των 
νεκρών, για νά σβήσουν την ιστορία. Οί Βουργάροι πού σβήνουν 
τις πανάρχαιες επιγραφές, καί μουσεία ετοιμάζουν γεμάτα με ξένα 
έργα καί τά διαλαλοϋν δικά τους σέ δέκα σκάλες μουσικές. Οί 
Βουργάροι, πού γράφουν ιστορία ψεύτικη κι’ απατηλή.

«Έπό δώ πέρασαν οί Βουργάροι, πού τά ξένα δικά τους 
κάνουν κι’ αγαπούν τούς κόπους τών άλλων νά καρπούνται, οί φι- 
λοκτέανοι! Οί αλεπούδες, πού δεν φκιάνουν κατοικίες καί φωλιές, 
μά κερδίζουν άλλων μαγαρίζοντάς τες. Οί Βουργάροι πού μέ πο
νηριές χίλιες πάντα γλυτώνουν νά·πληρώνουν τά σπασμένα καί κο
λακεύουν ως που νά περάσει ή οργή τού δυνατού. ’Από δώ πέ
ρασαν οί Βουργάροι...»

8. —Καί τά νησιά τού Αιγαίου, πού πανάρχαιες έχουν θρη
σκείες καί μυστήρια, ή Σαμοθράκη καί ή Θάσος, την παρθενιά τους 
κλαΐνε. « ’Από δώ πέρασαν οί Βουργάροι πού μόλεψαν καί τά 
παρθενικά νησιά μας, αυτοί πού βάτεψαν τούς ιερούς τών πανάρ- 
χαιων μυστηρίων χώρους. Έδώ σφαγίασαν τό λαό, πού τον δίδα
σκαν, πώς είναι προβουργαροι πανάρχαιοι, καί δεν ήθελε ν ’ ακού
σει. Έδώ στην ιερή Σαμοθράκη καί στήν πυκνόδεντρη Θάσο καί 
τήν ήσκερή, χύσαν τό αΐμα τού λαού καί πότισαν τή γης πού 
άκούγεται νά κλαίει καί νά μοίρεται γοερά τώρα σέ ώρες θλιβερές.

«Ώϊμέ τί είδαν τά μάτια μας στις τρεις χιλιάδες χρόνια.Καί 
ποτέ μας δέ ντροπιάστηκε τό μέτωπο. Τώρα αλί τής Βουργαριάς 
μάς τσουρούφλισε ή πνοή ή μολεμένη καί μάς ντρόπιασε ή σκλα
βιά. Οί Έλληνοπούλες είμαστε οί υβρισμένες καί κατατρεγμένες, 
πού ποτέ δέ θά ξεχάσουμε τή βουργάρικη βρισιά καί προσβολή». 
Καί μοίρονται θλιβερά : « ’Από δώ πέρασαν οί Βουργάροι...»

9. — Τέτοια μοίρεται ή σκλαβωμένη Θράκη. Κ’ ή Φιλιπ- 
πούπολη ή τρίλοφη κέφτάλοφη, ή Εύμολπιάδα μέ τούςχίλιους θρύ
λους βουργάρα τώρα κλαίει καί μοιριολογά κι’ αυτή.«Χιλιάδες χρό



Κατάρες καί μοιρολόγια

νια πέρασαν απάνω μου και σκλαβιά δεν είδα. Είδα άμαχες γύρω 
μου καί κονταροχτυπήματα λυσσιάρικα καί βρόντους πολεμικούς. 
Είδαλυσσομανίσματα κ’ έχθριτες μεγάλες.

«Πέντε φορές είδα στής Βυζαντινοκρατίας τον καιρό νά 
μπαίνουν πονηρά γιά λίγο οί Βουργάροι στην αυλή μου, μά ποτέ 
δε στέναξα σκλαβωμένη γιά πολύν καιρό, στοϋ Ίβαγκός τά χρόνια 
ή του Ίωαννίτσα Καλογιάννη, στοϋ Τσάρου Άσέν ή τοϋ Τσά
ρου Τερτερή. Χτυπήθηκαν γύρω μου οί Γότθοι, λύσσαξαν οί Κέλ
τες, πλημμύρισαν οί Ρώσσοι, οί Πετσενέγοι καί οί Φράγκοι μόλε
υαν τή χώρα στο πέρασμά τους, μά ποτέ δεν έσβησε ή ελληνικό
τητά μου. Καί τώρα, Βουργάρα σκλάβα δούλα. Σβήστηκε καί τ ’ 
όνομά μου καί λέγομαι κι’ άκούγομαι πλιά ΙΙλόβντιφ,—άγνωστη 
μέ τ’ όνομα τούτο τό σιχαμερό.Άπό πάνω μου πέρασαν οί Βουρ- 
γάροι καί καβαλλίκεψαν τούς λόφους μου τούς τρεις κι’ άπόδιω- 
ξαν τά παιδιά μου, κι’ αφάνισαν την ιστορία μου καί σβήσαν κάθε 
παλιό μνημείο, καί κάθε σημάδι·, πού ιστορεί την καταγωγή μου 
την εύγενικιά. ’Ακούω τοϋ Έβρου τό θλιβερό τραγούδι, πού κα
τεβαίνει θλιμμένος καί σκεφτικός διαβαίνοντας μέσ’ άπό τή δημο
σιά, πού φέρνει τον κατήφορο, καί μέ πιάνει τό κλάμα καί ή θλίψη. 
Καί λαχταρώ τά περασμένα, εγώ «τό έπιτείχισμά ποτέ τής αυτοκρα
τορίας στο κατηφόρισμα των Μοισών καί των Σκυθών».

Τέτοια μοιρολογεί λυπητερά τραγούδια καί ή Φιλιππού- 
πολη καί μοιρολογά κι’ ο κόσμος όλος. Είναι θρήνος Τρωαδικός 
καί μοιρολόγι τής Εκάβης τοϋ Πριάμου, πού τό ξαναρχίζει ή Βε- 
ρόη, τάναπιάνει ή Παυταλία, τό μοίρεται ή Όρεστειάδα καί τό 
παίρνουν οί αίγιαλοί τής Προποντίδας ώς τά Μαρμαρόνησα, τά 
Προκόνησα, τά πανάρχαια, τά Βυζαντινά. 'Όπως ό θρήνος ό πα
λιός τοϋ Έχτορα. Κι’ ό θρήνος γίνεται άκόμα πιο μεγάλος στη 
Βιζώ καί στη Σαλμηδισσό καί στά περίγιαλα τής Μαυροθάλασ- 
σας, πού τον φέρνουν βορριαδαρμένες στοϋ Βοσπόρου τις παρα
δείσιες άχτές καί άμμουδιές.

Είναι οί θρήνοι τής σκλαβωμένης Θράκης, πού θρηνεί καί 
μοίρεται καί χύνει μοιρολόγια καί βαριές κατάρες ξεστομίζει: — «Νά 
γίνετε οί ζητιάνοι τής γής...».
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—Κλείσε τά μάτια σου, παιδί μου, κι άφησε να σέ βαστώ 
στην αγκαλιά μου—στρώμα απαλό στο νήπιο κορμί σου—όσην 
ώρα θά κοιμηθής αγγελικά.

—Κλείσε τά μάτια σου, παιδί μου, καί στον ύπνο σου τδ- 
νειρο θαρτή, τόνειρο στά φτερά του νά σέ πάρει καί. νά σέ πάει στη 
Θράκη τή γλυκέιά.

—Εκεί στά κάστρα χής παλιάς Βιζώς, στής Μήδειας τ ’ 
ακρογιάλια, μέ τά δασά βουνά καί τά Ορασιά, όπου ή θάλασσα ή 
Μαύρη αφρίζει καί φουσκώνει στους γιαλούς τό κϋμα βουνό, άφρι- 
σμένο, φοβερό, όπου ό Διόνυσος κοί Σάτυροι μαζί κατηφορίζουν 
κρασοκυριευμένοι, μεσ’ από δάση απάτητα καί λαγκαδιές καί πλού
σια ρουμάνια καί δρυμούς, Θεόληπτοι, ’Αναστενάρηδες, Διόνυσοι, 
άπ’ τις Μαινάδες τρισκυνηγημένοι.

— Στην Εΰμολπιάδα βορεινά θά βρεθής τήν πλούσια, την 
τρίλοφη καί τήν έφτάλοφη, στον 'Έβρο πάνω απλωμένη.

— Θά πας καί στην Όρεστειάδα, στο τριπόταμο πάνω σμί
ξιμο, πού γιοφύρια καβαλάν τό πλατύρεμα, παμπάλαια χτισμένα 
μέ τής γιαγιάς τά παραμύθια, καμαρωτά κι ατράνταχτα κι αιώνια 
στο πέρασμα τοϋ χρόνου κι ακατάλυτα.

—Στην Καρποδαίμονα θά πάς τήν πλούσια, όπου οί καρ
ποί πλημμυρούν τή γή καί τό στάρι περνά τάντρίκιο μπόγι καί 
θρασιό πλουσιοπάροχα ψωμώνει.

—Σάκρογιάλια θά πετάξεις καί τούς γιαλούς τοϋ Αιγαίου 
καί στην πλούσια Αίνο, καί στην θαλασσόδαρτη Μαρώνεια, τό 
κρασί πού βγάζει τό ξανθό, πού κ’ οί Τρώες έναν καιρό τό ρο- 
φοΰσαν στά δέκα χρόνια τής άμαχης κι’ οί ’Αχαιοί, κι ερωτικά τήν 
τραγουδάει ό θείος βάρδος.

—Καί θά γνωρίσεις τά Προικόνησα—τά Μαρμαρόνησα 
τής Προποντίδας, πού δώσαν τό μάρμαρο τό πλούσιο γιά νά ύψώ-
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νωνται ΆγιαΣοφιές χόλωνες καί λάρνακες νά σκάβονται Πατριαρ- 
χάδων κι Αυτοκρατορίαν στά χίλια εκατό τής αυτοκρατορίας τοϋ 
Βυζάντιου χρόνια, πού χύνουν φως θαμβωτικό και φωτερό τής 
ιστορίας πλούσιο.

—Στής Ροδόπης τα πλούσια θά πας ρουμάνια και τις βου
νοπλαγιές τις θαλερές, όπου χυτή κατεβαίνει ή Στενίμαχο και τά 
μυστικοπαθή μοναστήρια των Βυζαντινών τά πολυζωγραφισμένα 
και πολυϊστορημένα.

—Στής Νυάδας θά πας τ ’ ακατάλυτα κάστρα, πού άγναν- 
τεύουν τ'ις πράσινες κοιλάδες, μακρόσυρτες ως τοϋ Αιγαίου τά πε
ριγιάλια, κι από κεΐ θά ξεχυθής στη Μήδεια- κι ώς τοϋ Φινέα θά 
πας και τοϋ Βοσπόρου τις συμπληγάδες πού σιγοκλείναν, όταν 
φυσούσαν τής Θράκης οί βορριάδες μανιασμένοι κατεβαίνοντας δι
θυραμβικά απ’ τής Κολχίδας χώρας τά βασίλεια καί τοϋ Καυκά- 
σου τά βουνά, τον Προμηθέα πού κρατήσαν καρφωμένο πάνω τους 
νά υποφέρει κ’ υπομένει τ’ ανθρώπινο αμάρτημα.

— Κλείσε τά μάτια σου, παιδί μου, κι ό ύπνος άς βαρύνει 
τά βλέφαρά σου, νά κοιμηθής γλυκά. Καί τ ’ όνειρο άς ερτει νά σέ 
φέρει πάροχτα στον "Εβρο, στις ιτιές, πού στά νερά του καθρεφτί
ζονται με τά χιλιόκλαδά τους κρεμασμένα προς τό ρέμα του τό 
πηχτό καί πλούσιο, τη γή πού άργοσχίζει τή Θρακιώτικη.

—Κοιμήσου καί θαρτή κοντά σου ό Όρφέας νά σοϋ παί
ξει λύρα, νά σοϋ τραγουδήσει τά παθητικά, τά Όρφικά τραγούδια 
του, τά πονεμένα. Κι ό Μουσαίος νά σέ διδάξει θάρτει τόση σοφία 
μουσική καί γνώση, νά σπουδαχτής καί μουσικός νά γένεις βάρδος* 
τής Θράκης εσύ, παιδί μου καί αγόρι μου.

—Κι ό Διόνυσος θαρτή κατόπι πρόθυμος νά σοϋ ιστορή
σει τοϋ κρασιού ιστορίες παλιές και πάθη ανθρώπινα καί θά σέ 
φέρει μεθυσμένος στούς δρυμούς. Τό ταξίδι θάναι μακάριο, παιδί 
μου, γιατί σέ πολιτείες ξακουστές θά πας καί θάμβος θά σέ πιάσει 
τόσο, πού γλώσσα δέ θάχεις νά τό ίστοράς, όταν τρανέψεις.

—Κλείσε τά μάτια σου, παιδί μου, καί άνέγνοιστο κοιμή
σου, γιατί θαρτή ό ’Όνειρος νά σέ πάει, στά φτερά του καβάλλα 
σέ σκοτεινό ταξίδι τής φυλής, πού βουτήχτηκε σέ μαύρη συφορά
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καί εποχή καταχνιασμένη, να δής τής φυλής τά κονταροχτυπήματα 
στή θάλασσα καί στη στεριά καί γύρω όλούθε. Τό αίμα νά δής 
θάλασσα, νά πλέξει τό μοσχάρι, και τή φυλή κρεμάλα νά πληρώ
νει αμαρτίες παλιές κα'ι φυσικά αγιάτρευτα, που στους αιώνες νά 
θαυματουργή κι άπέκει νά ξαναπέφτει σέ διχόνοιες κι άθερά- 
πευτα άλληλοξεσχίσματα, ώς που νά ξανανθίζει ό φοίνικας από τή 
στάχτη—αυτή τή Σισύφεια αμαρτία, πού πάντα τό γένος θα πλη
ρώνει αιώνια και θά τό αίματοκυλα λιπόθυμο.

— Κλείσε τά μάτια σου, παιδί μου, και κοιμήσου, νά μή 
δής τή συφορά του γένους στά χέρια τών γενίτσαρων έσΰ, νά μή 
δής τή Θράκη δούλα, σκλάβα στο άλικο αίμα νά κολυμπά τετρα
κόσια χρόνια ματωμένα πώς τά πέρασε καί πώς τά περνά. Πότε σέ 
Τούρκους κάτω ή σέ Βούργαρους, πότε σάν πρόβατα κοπάδι, ή 
άγελαριά. πού στά λειβάδια τά Θρακιώτικα βοσκά και γάλα λιπαρό 
ποτάμι κατεβάζει. Κι ακόμα νά μή δής, παιδί μου, τή μοίρα τής 
φυλής τής ά'μοιρης πού στούς αιώνες άχαμνά πορεύγει.

— Κλείσε τά μάτια σου, παιδί μου, κι άφσε με νά σέ κρατώ 
στήν αγκαλιά μου — στρώμα απαλό στο νήπιο κορμί σου — όση 
ώρα θά κοιμηθής αγγελικά. Νάρτει ό ’Όνειρος, στή Θράκη νά σέ 
πάει στή λεύτερη πιά, στά περιγιάλια τη; και τούς όρμους πάνα- 
πνέουν καί τις εκβολές τών ποταμών της. Νά σέ φέρει νάκούσεις 
πάλι τό τραγούδι τής χαράς καί τής ανάστασης, στοϋ γυρισμού τών 
όμηρων νά δής τήν δίκαιη χαρά τών ζωντανών, πού ποτές νά μή 
χαθή από τά χείλη τους τό γέλιο, καί τό χαμόγελο νά ξανανθίσει 
άκατάλυτο πιά σιά πρόσωπα τού δύσμοιρου λαού μας, πού δέ μπο
ρεί νά χαρή γιά λίγο τή χαρά τής ζωής.

—Κλείσε τά μάτια σου, παιδί μου, ή γιαγιά σου—εγώ σέ 
νανουρίζω.



ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

1. Στού Αίμου τά βουνά, τά βράχια, στις ράχες της δασής 
Ροδόπης, στοΰ Έβρου τη ροή, πού γαληνεύει τον κάμπο στα κα- 
τάχρυσα ντυμένον, στής Έργινας τις οχτες τις πλατιές, στοΰ’Άρδα 
τό κατέβασμα, στοΰ Άρτισκού τά κυλίγματα, άκούγεται κατάλαμ- 
προ τραγούδι : — Θράκη, ανάστα λεύτερη από ιόν Αίμο τρίδι
πλη, ώς την πλούσια Αίνο !

2. Ή  λύρα τού Όρφέα ήχολογάει, ανάσταση σηκώνει τό 
τραγούδι, πεντάδιπλα ηχεί ό μαύρος "Αδης. Ή  Ευρυδίκη ανεβαί
νει τά σκοτάδια κι’ ασήμι ξανοίγει τό φως περίσσιο κι ανθίζει τό 
μπουμπούκι εύτύς μοσχάτο.Ό Κέρβερος λυσσομανά και γοερά αλυ
χτά κιούρλιάζει, κι εφτάδιπλη ήχώ γεμίζει τούς αιθέρες : — Θράκη, 
ανάστα λεύτερη και πλέρια από τον Αίμο τρίδιπλη ώς τήν Αίνο !

ο. Ό Διόνυσος τό τσούζει καί χορεύει κιάλαφρόθυμος 
υψώνει τό ποδάρι κι’ άρρυθμα, μεθυστικά παραπατά. Οι Σάτυροι 
μεθοκοπάνε συναλλάσοντας φλασκί χέρι μέ χέρι κοί Νεράιδες με
λωδικές, σφιχτοπλεχμένες χορεύουν καί χεροπιαστές. Πέρα υψώνε
ται ώς τά ουράνια τραγούδι απόκοσμο καί θείο. Κι’ ολα γιορτά
ζουν ψέλνοντας τροπάρι αναστάσιμο : — Θράκη, ανάστα λεύτερη 
καί πλέρια από τον Αίμο ώς τήν άκροθάλασση Αίνο.

4  ’Άς πιούμε τώρα κρούσταλο τής Λήθης τό νερό, τά πε
ρασμένα μαύρα, στάχτη νά γενούνε καί σποδός στον άνεμο, νάλη- 
σμονήσουμε τούς καϋμούς —Θράκη, ανάστα λεύτερη καί θεία !

5. Στον Αίμο άς χαρή ό Δίας τώρα πίνοντας νέκταρ μο- 
σχομυρισμένο, καί τής Σέλιμνος ροδόσταμα Θρακιώτικο ή "Ηρα 
άς περιχηθή. Στη δασή Ροδόπη άς πεταχτή σκορπώντας ό Ερμής 
χαρές καί γέλοια στούς Θρακιώτικους είκοσι δυο λαούς : — Θράκη, 
ανάστα λεύτερη από τον Αίμο ώς τήν κατάρμυρη Αίνο.

G. Τό Σκόμιο άς έλαφρωθή άπό τής Βουργαριάς τό χνώτο 
κή ομίχλη τής σκλαβιάς άς διαλυθή, κιάς ιστορήσει ό "Εβρος τών
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αιώνων τ5 ανιστόρητα—κατεβαίνοντας στο Αιγαίο ήρεμος, λευτε
ρωμένος κιάνεμπόδιστος—σε ρίμα δεκαπεντασύλλαβη :—Θράκη, 
ανάστα λεύτερη !

7. Τής Ελλάδας τά παιδιά νικούνε νίκες ολυμπιακές—λαμ
πρές στο κανόνι, στο τουφέκι, στο σπαθί, κι3 ο Σλάβος άνηψορίζει 
στη Σκυθία.—Θράκη ανάστα λεύτερη !

8. Τά ποτάμια, οί σπηλιές, οι λόχμες, οί χαράδρες, οι παρθε- 
νικές δασήσκιωτες κύ απάτητες, καλούν τά παλιά Αναστενάρια 
και τούς Διόνυσους πίσω στη ζωή.— Συνήθειες παλιές άναστη- 
θήτε καί, συ Διόνυσε, έξαρχος χορού ας γενής. Κοί Αναστενάρηδες 
οίστρήλατοι — σάν Φειδιακή προμετωπίδα—ας σκούζουν με τάφοι- 
σμένο στόμα και πηδοόντας πά στη Θρακιά, πά στην περίλαμπρη 
φωτιά, θεοσεβικά τούς άγιους κρατώντας έ'χ, ΐχ, άχ, άς κράζουν : 
Θράκη, ανάστα λεύτερη, από τον Αίμο ώς τής Αϊνου τά περίγιαλα!

9. Τής 'Αγιατριάδας τό βυζί στάζει νεροσταλίδες ιαματι
κές, δάκρυα κρουστάλινα, τής γιατριάς σταλαγματιές πανάκρυβες 
και ιαχή ζεσπάει παντού, σείστρα τού πνεύματος και τής "ψυχής : 
— Θράκη, ανάστα λεύτερη ! Λεύτερα τά βουνά και τά λαγγάδια και 
τά έξηνταδυό ποτάμια, ταξειδεύουν άκατάπαυστα νά χωνευτούν 
στά Θρακιώτικα τά περιγιάλια. Κιένα γιορτάσι γίνεται χαρωπό!

10. Ό Άπόλλωνας χαμογελά καί παίζει καί τά θερμαίνει 
όλα /Όλα χαίρονται κιόλα άγάλλονται:—Θράκη, ανάστα λεύτερη 
από τον Αίμο τό δασύ, τον ανεμόδαρτο καί χιονισμένο ώς τή γα
λήνια ΔΙάδυτο καί Προποντίδα τήν ειρηνική. Κοί Αναστενάρηδες 
πηδούνε ρυθμικά καί τραγουδούν κατανυχτικά σάν Βυζαντινό 
τροπάρι : «Σάλλους ανήκουμε κόσμους εμείς. Είμαστε φύτρα πα
λιά, τού Διονύσου πλάσματα υποβλητικά. Σέ τούτη έδοο τή γη, τή 
Θρακιώτισσα γή, βαθειές έχουμε ρίζες παμπάλαιες καί μυθικές. 
Κρασί πίνουμε κατάμαυρο σάν πίσσα, πού χτυπά στο κεφάλι βα
ρεία καί θαμπώνει τό νού καί ροφούμε χέρι με χέρι δίνοντας τήν 
τσότρα από ξύλο μοσχερό τσιμσιριού — χεροσκάλιστη. Καί χο
ρεύουμε πάθος στο πάθος στοιβάζοντας. Κιάφρίζει τό στόμα καί 
μεθάει ό νούς καί θεόληπτοι πατάμε σέ θρακιές καί πηδούμε σέ 
φωτιές άλικες απείραχτοι κιάκαφτοι. — ’Ανάστα, Θράκη λεύτερη !
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A' 01 ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΕΣ

1. —Οι αναστενάρηδες είμαστε οί άγιοκαβαλλικεμένοι, οί 
οίστρήλατοι με τις εικόνες—τις άγιες εικόνες νάτοι—τού πηδούμε 
πάνω στις ψωτιές, πάνω στις άλυωτες θρακιές, τις θεριωμένες με 
το κάμα. Πίνουμε καί τό νάμα τής προσκομιδής τής όρθρικής, τ ’ 
αγιασμένο καί τό διαβασμένο.

2. — Οί αναστενάρηδες οί κορυφαίοι, πού πρόβοδοι σέρνουνε 
χορό,—τον οίστρήλατο χορό—και γιατρεύουμε άσθενιάρηδες καί 
κιτρινιάρηδες καί μαρασγιάρηδες κι ανίκανους στο ζυγό τοΰ γάμου, 
καί τρώμε στην υγεία τ'" άρρωστου τό ταμένο προβατοκρίαρο καί 
οοφοϋμε κρασί τής λησμονιάς τό μαύρο, σαν τής παπαδιάς τό 
ρούχο, τής λησμονιάς, τής πίκρας, καί κρεμούμε την προβιά στής 
έκκλησιάς την ξώπορτα.

3. — Οί αναστενάρηδες πού τό υνί σέρνουμε στ’ αλώνι τού 
χωριού, διαβάζοντας ευχές μακρόσυρτες καί ριχτούμε τό σπόρο 
σπέρνοντας την ευφορία, μέ τις ευχές καί ευλογίες τοΰ λαού/Αδέρ- 
ψια έχουμε τούς Πιτεράδες καί τούς ΣεΤμένηδες εκείνους — με
τώπη άφθαστη Φειδιακή — καί τούς Κριτές καί τούς Μπέηδες 
καί τις Τζαμάλες τού Σκοπού καί τούς Κοάκερους τού Εύκά- 
ρυου καί τούς Καλόγερους τής Βύζας—πανάρχαιους Θεούς κατα
λυμένους καί πνεύματα αγαθοποιό.

4. —Δουλεύουμε στο αγαθό καί τό κακό χτυπούμε τυρα- 
γνισμένοι, κάθιδροι κι αναστενάρηδες ΐχ, αχ, ίχ έχ, καί δαιμονόπλη- 
χτοι. Στη φωτιά χορεύουμε πάνω, στη θρακιά πηδούμε γυμνό- 
πόδαροι κι άκαφτοι καί υστερνά σ’ έκσταση πέφτουμε λιπόθυμοι. 
Τρέχοντας στά δάση μακρυνά, τά δασά καί τά δεντρόπυκνα αρσε
νικοί καί θηλυκοί, άφρούς βγάζοντας άπό τό στόμα, κυλιόμαστε 
στο χώμα ανάσκελα, ζευγαρωτά, την ευγονία σπέρνοντας στις ρίζες 
καί στη χλόη πάνω, απλωτοί, πλεμμένοι ζευγάρια κι άλυτοι σαν 
ερωτιάρικοι βαθ’ρακοί.
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5. — Of ακατάλυτοι είμαστε αναστενάρηδες. Γενιά παμπά- 
λαιη της Θράκης, πού αιώνες χορεύει τώρα καί πηδά πά στίς φω
τιές και τις θρακιές, κρατώντας στο κεφάλι τις εικόνες τις άγιοτι- 
κές, γεμάτοι οίστρο και μανία εύγενικιά, θεοτικιά. Οί αναστενάρη
δες, οί σθενάρηδες, οί είκονόληπτοι, οί μανιακοί, οί αίμωποί.

6. —Ά π ’τών αιώνων τούς αιώνες τού ΔιόνΟσου θίασοι βακ
χικοί, πού τις Μαινάδες κυνηγάμε σ' απάτητα δασά βουνά καί 
κάμπους ποτισμένους από ρυάκια τραγουδιάρικα κΓ αγιάσματα 
ιαματικά, ζούμε κει στης Θράκης της μαγεύτρας, της πλανεύτρας 
τούς μαγεμένους τόπους, όπου τό μοσχάρι βόσκει άφοβα με τό ζαρ
κάδι αντάμα, στη χλοερή παχιά μας γη.

Β' ΟΙ ΤΤΙΤΕΡΑΔΕΣ

1. — Οί ΙΙιτεράδες είμαστε τής Στράντζας, τού θαυμαστού 
Σαμοκοβιοΰ θρέμματα, όπου μιλούνε προσωδιακά, και των απά
τητων βουνών, πού τά χαίρονται τ' αγρίμια καί τά πετούμενα, 
όπως στον καιρό τού Όρφέα.—Νά, νά ή Τυρινή Δευτέρα κ’ εμείς 
βαμμένοι κιάλλαγμένοι. Τό πρόσωπό μας με φούμο καί λευκό- 
σκονη, τό κορμί μας μέ φορέματα γυναικεία καί ρούχα τού παλιού 
καιρού. Είμαστε αστείοι μέ κωμικές καί τοάφικες σκευές τών πα
λιών θιάσων και προσωπίδες, καί γελά ό κόσμος μετ' εμάς. Γελά 
καί χαχανίζει καί ξεκαρδίζεται ομηρικά. Καί μάς δεξιώνεται ηχερά.

2. —Έγώ είμαι ό πρώτος τού χορού ό εξαρχος, ό πρόβοδος. 
Στο δεξί μακροκόνταρο κρατώ από τσιμσίρι, έλαφρόβαρο κι αθά
νατο. Στην άκρη κρέμεται ή σφούγγιαπού κακά-στραβά τά ξεπα
στρεύει όλα. Στη ζώνη ξύλινη μαχαίρα φέρνω καί στ' αριστερό 
κρατώ τό κέρατο τό βωδινό. Μέ τούτο ξεφυσώντας, τό παίζω σαν 
βούκινο μέ την στριγγή φωνή. Τό λαό καλώ. Βγαίνω πρώτος κιό 
λαός μέ δέχεται μέ ιαχές καί ξεφωνήματα εεελ ααάλ

ο.—Δεύτερος είμαι γώ ό κουδουνάς, μέ τά λογής λογιών 
κουδούνια, βραχνά, βαρυόφωνα, οξύφωνα, γλυκόηχα, τάρμονισμένα 
όπως τής Κορνεβίλλης οί καμπάνες. — Είμαι ό πρόβοδος τής πομ
πής κιό επιδέξιος χορευτής, πού ρυθμικά άκούγονται, κιόσο βόλεϊ
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πιο χουγιαχτά, τά κουδουνίσματα μου. Εγώ μαζεύω και διαλΰνω 
τό λαό. Φορώ τραγίσια κέρατα στην κεφαλή. Είμαι ό ξωτικός ό 
κουδουνάς, ό τραγοκέρατος, πού προκαλώ τά σκώμματα, τά γε
λοία, τά πειράγματα τά ξεκαρδιστικά τοΰ κόσμου, κιάποζητώ τή 
χλαλοή, τό χάχανο, τό γελοίο.

4 .—Τρίτος είμαι γώ ό γκάϊντατζης, τής παρέας ή ψυχή καί 
τοΰ θιάσου.Έγώ φυσώ τόνάσκαυλο καί τονπιτεράδικο σκοπό ρυθ
μίζω. «Ντίλιντίλι, μπρε, ντιλιντίλι». Καί τό ποδάρι μου καί τό 
κορμί μου πάει ρυθμικό, πού άκλουθοϋν τό θίασο όλοι. Πηδώ, 
πηδά τό πλήθος, σκύβω, σκύβει. Τό γόνατο άκουμπώ στη γής καί 
νάτοι όλοι — ό θίασος τό ίδιο κάνει. Έγώ κινώ τό πλήθος καί 
υψώνω τό συναίσθημα σέ πάθος λυρικό. Μέ μένα γίνεται τό χορικό'

δ. — Είμαστε τά μποχτσαλίκια.Στίς κεφαλές—σαν καρυάτι
δες κλασσικές—φέρνουμε τά πανέρια—-τά κάνιστρα τής Παναθη
ναϊκής πομπής, μέ τά νυφικά ντουζένια—τά δώρα τής νύφης καί 
τοΰ γαμπρού. Πάμε αρμονικά ζευγαρωμένοι δυό-δυό καί προσεχτι
κοί/ Ο Φειδίας ό συγκαιρινός μάς μελετά κιέμπνέεται την φειδιακή 
προμετωπίδα τών Πιτεράδων.

6. —Μέ βλέπετε ; Είμ’ ό γαμπρός. Κρατώ αρμάθα άπό κά- 
ρουλα, τά σύμβολα τής δύναμής μου. Είναι ή σπονδυλιακή μου 
στήλη δυνατή, βαρβάτη. Τό μουστάκι υψώνω προς τό μάτι στριμ
μένο—ήρωϊκό σημάδι καί παλλικαριά. Είμ3 ό γαμπρός.

7. —Σεμνή περνώ μπροστά σας καί χαμηλοΟώρα.Ή νύφη 
είμαι μέ σκευή γυναικεία κιάστήθι φκιαστό κιόρθό, ωσάν κυδώνι τών 
Γανόχωρων. ’Έχω τό πρόσωπο βαμμένο, σιγοπερπατώ, κορδώνον
τας καί τουρλώνωντας τά πισινά. Στο χέρι τού παράγαμπρου 
ακουμπισμένη νυφοπερπατώ. Λεμόνι μέ ποτίζει, γιατί λιποθυμώ 
άπό ντροπή καί ίμερο, καί μέ κρατά ορθή στο πόδι. Είμαι ή νύφη 
ή σεμνή, ή πεπλοφόρα, ή βαμμένη, πού κρύβω ηφαίστειο λαχτάρας.

8. —Τό γαϊδούρι είμαι τό πομονητικό. Στήνω ορθό τό δια
κριτικό μου, σαν τό Σάτυρο τού μουσείου τών άνασκαφών τής 
Δωδώνης,—πολύτιμο εύρημα—καί στή κοιλιά μου τάκουμπώ καί 
στηθοκοπιέμαι. Κανείς δέ μέ ξεπερνά σέ τούτο. Τό θαύμασε κ ι’ ό 
ντουνιάς καί είπε μπράβο του, όταν ποτέ ό πρόγονός μου είσήλασε
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απρόσκλητος στο χώρο τού συνέδριου των θεριών, καθώς βεβαιώνει 
κιό καυστικός Λουκιανός, για να τό δείξη,σάν δεν είχε τίποτε άλλο 
από την υπομονή. Φέρνω φορτισμένος τα προικιά, τά νυφικά, τα 
ράκια, τά ξεζιγαρισμένα μαξιλάρια. Στη ράχη μου τά ξεσκονίζει 
πάντα μέ τή γλίτσα του ό τοάψικος τής παρέας, ό καμπούρης τής 
πομπής κράζοντας :—Φυλαχτήτε, πίσω μασκαράδες.Σκονίσατε τής 
νύφης τά προικιά, πού τό φως τών ματιών της έχυσε νά τά κεν- 
τήση. Και ξεκαρδίζεται ό ντουνιάς και φωνάζει χεροχτυπώντας : 
—Μπράβο στο γαϊδούρι και στον καμπούρη ! Μπράβο.

9. Νά κή γαμήλια πομπή, ή κωμική. Ή  πλατεία πλημμύρα 
από λαό γεμάτη. Σάν ανάσταση Λαμπρής γυρίζει τούς δρόμους κι 
από σοκάκι σέ στενό και καλντερίμι, δ άσκαυλος χύνει τούς πόνους 
τής ψυχής. Κοί κορυφαίοι δέονται καί προφητεύουν καί παρι
στάνουν τάσεμνα, τά σκωπτικά καί τά χυδαία. Καί στιχουυγούν οί 
λαϊκοί ποιητάρηδες τό τραγούδι τού άντρός νά πιάση τά βουνά 
ντροπή καί τό τραγούδι τής νύφης, γιά νά κρυφτή στο σπίτι άπό 
αιδώ. Τραγουδούν χυδαία καί ρυθμικά απαγγέλλουν. Ό Γιώργης, 
ό Καμπούρης, ό τοάφικος, στην άγγλίτσα άκουμπώντας άπαγγέλει 
πά σένα ποδάρι ρυθαικά καί υποκριτικά:

— Σάς παρακαλώ γυναίκες, σά φιλήσω παντρεμμένη,
νά μέ βάλετε στη μέση, την π;ληρώνω την καΰμένη
νά φιλήσω ποιά μάρέσει. Σά φι.λήσω καμμιά χήρα.
Σά φιλήσω κοριτσάκι, τύχη πόχ’ ή κακομοίρα.
τό χαρίζω έ'να φλουράκι,

Κιό Πεσκέφτης, δ άχαμνόλογος, ανεβαίνοντας στον, τοίχο 
τον ερειπωμένο μέ τή λύρα καί πεζοτραγουδεϊ τροχαϊκά :

Τό λεμόνι είναι έ'να * λαχταρούσα νά σέ σγιώ,
ελα κόρη μέ τά μένα. Τά λεμόνια δέκα τρία,
Τά λεμόνια είναι ουό, τά βυζά σου κρυα-κρύα.

Καί χαχανίζει ό λαός καί χαίρεται.
10. Στήν απλόχωρη πλατεία τώρα ό έξαρχος δέεται κιεύ- 

χές σκορπά :—Τό στάρι νά γίνη μπόγι. Τό χιόνι νά πλακώσει, τή 
γή νά σεντονιάσει. — Ώωω!.—Θανατικό νά μήν εύρή τις κόκοτες 
Άαα!.— Πνέματα κακά καί καρκαντζέλοι, γκρεμιστήτε από δώ.
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Ελάτε δικασμένα τά καλά ελάφια. Φάτε, πιέστε, πιέστε κρούσταλο 
απ’ την πηγή νερό, χορτάστε κιό Θεός μαζύ μας. Έεεε!.—Κιόλοι 
μαζύ τραγουδούν — ρυθμός πανάρχαιος — και σειούνται κωμικά, 
σκωπτικά, ποιητικά, σατυρικά:—· «Οί φορεσιές μας, τά βαψίματα, 
τά όργανα, όλα κινηθήτε. Τά πειράγματα, τά σκώματα, οί ρυθμι
κοί διάλογοι, βοηθήστε την ώρα τούτη. Εσείς κοντάρια, σπαθιά 
και παλιοτούφεκα πέστε στη γης». — Ή  Διονυσιακή ώρα σβύνει, 
κράζει ό πρώτος, ό έξαρχος τοΰ χορού. Κή πομπική γιορτή κλεί
νει. Ό ήλιος πάει νά βασιλέψει. ”Αλικα όλα καί βαμμένα στά ρό
δινα, τά κόκκινα, στάλατζιά.Ή μέρα πέφτει». «Ό  Μπέης, ό Κρι
τής, ό 'Άράπης, ό Διόνυσος, οί ’Αναστενάρηδες, οί Σάτυροι, φεύ
γατε στΙς σπηλιές νά κοιμηθή ό λαός, ή βουή νά σβύσει».

11. Τώρα θαμπώνουν όλα γύρω. Τό σούρουπω πλακώνει. 
Ή  μαύρη νύχτα φτάνει. Τάστρα αστραποβολούν στο μαύρο ου
ρανό.—Πάμε και μεϊς στά σπίτια μας νά διαλυθούμε. ’Αρχίζει ή 
σαρακοστή και ή νηστεία, ή δουλειά. Θάρθή τό μπερεκέτι.ΚαΙ ξεν
τύνονται όλοι στις ποδιές των κοριτσιών. Τάγαθοποιά πνεύματα 
σκορπίστηκαν παντού τώρα, καί πλάκωσε ή γαλήνη.

Γ  ΟΙ Σ Ε Τ Μ Ε Ν Η Δ Ε Σ

1. —Είμαστε οί βοσκοί πού ζούμε στους λειμώνες καί στά 
βράχια σκαρφαλωμένοι. Ή  εύγενικιά φάρα τού Θρακιώτικου κάμ
που καί βουνού. Μιλούμε τή γλώσσα τών ζώων, ξαίρουμε τις διά· 
λεχτους τών μυρικαστικών καί νοιώθουμε τής ψυχής τους τήν γα
λήνη καί τήν ταραχή. Μπαίνουμε στο νόημα τών καημών τών τρά
γου τού γενάτου καί τού άτίθασσου κριαριού τού κουδουνάτου. 
Φοράμε τό λευκασμένο πτυχωτό φουστάνι, τό μισοφόρι καί μισο- 
φούστανο, καμιζόλες άσπρες με κάτασπρα μανίκια καί μπλέτες 
ραβδωτές στις πλάτες. Στή μέση ζωνόμαστε άρματοθήκη πέτσινη 
από τελατίνι, ολοκαίνουργια, μέ χρυσά κουμπιά γεμάτη και άργυ- 
ροδουλεμένη μέ λογής κοπής μαχαίρια, δίκοπα, στιλέτα, κρομυδω- 
τές κουμπούρες, άσημοκεντημένες διμούτσινες πιστόλες κενά για
ταγάνι καμπιλωτό. 'Όμως είμαστε ειρηνικοί.

2. — Στολισμένοι έτσι μέ παρδαλά χρώματα, γυρνούμε τής

2 ^
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Τυρινής τή Δευτέρα σδλο το χωριό. Και μάς κερνούν κρασί καί 
δίνουμε εύκές. Και πίνουμε με την ξύλινη τσότρα χέρι με χέρι και 
κατεβάζουμε τυρί παχύ τής μάντρας με τα δάχτυλα.

3. —Τό τυρί νά φαγωθή από τάσκιά, φωνάζουμε. Λουντρι 
να μη μείνη στους κάδους. Νηστεύουμε καί τό ψωμί, νηστεύουμε 
και τό φασούλι. Τρίμερο τή σαρακοστή φυλάμε. Στο νερό τή βου- 
κιά βουτάμε καί χορό—πεντακάθαρο ρυθμό ιάμβων—σχηματί
ζουμε κύκλιο ρυθμικό κατά μπόγι καί ανάστημα. Σειούμε χαριτω
μένα τό κορμί μπρος καί πίσω. Κή φουστανέλλα τριπλοφέρνει τις 
πτυχές της πάνω—κάτω. Σεμνότητα κρατάμε. Σοβαρότητα δεί
χνουμε. Υψώνουμε τά σουλτάτα, τούς σισανέδες, τα καβάλια, τα 
καρυοφίλια καί τά δίκανα ψηλά, έτοιμοι νά μετρηθούμε με τούς 
ύψηλοφρονες καί υπερήφανους καί δυνατούς. Δέ βωμολοχούμε, δέ 
λέμε χοντρόλογα καί χυδαιότητες, δεν ψιθυρίζουμε κακό. Εύφη- 
μούμε σάν τούς αρχαίους γύρω στούς βωμούς. Εύφημούμε.

4. —Ή  γκάιντα είμαι, ό πανάρχαιος Θρακιώτικος άσκαυλος. 
Προηγούμαι στις πομπές. “Ενα σκοπό παίζω πάντοτε ντίλι-ντίλι 
ντίλι-ντίλι με χρόνο αργό. Σειούμαι καί σειέται ή πομπή, στέκω καί 
κρατιέται, σκυφτώ καί σκύβει, δονούμαι καί δονιέται σύψυχα τό 
πλήθος, πού μάκολουθή καί τριγυρίζει με. Είμαι ή ψυχή τής πομ
πής, πού ρίγη στο λαό γεννώ. Τό κεφάλι μου είναι δεμένο μένα 
τσεβρέ, ένα μαντήλι πολυκέντητο — σάν τήν πολυσκάλιστη ασπίδα 
τού Άχιλλέα—καί χειροποίητο στο μάγγανο καί τραγουδιστό :

Λιασίδι πολυδιάσιδο, καλού καιρού διασμένο.
5. —Οι Σεϊμένηδες, είμαστε συγγενείς μέ τούς’Αναστενά

ρηδες,, τούς Διόνυσους καί τούς Πιτεράδες, τις Μαινάδες καί τούς 
Σάτυρους καί Σιληνούς. Κάνουμε τό χρέος μας ειρηνικό, πίνουμε 
κρασί τόσο, πού τό κεφάλι μας μάς κυβερνά κιόχι τά πόδια, γιορ
τάζουμε τή Δευτέρα τής Τυρινής, άνασταίνοντας παλιές αιώνιες 
γιορτές, παλιά συνήθεια τού λαού. Είμαστε τό νήμα τάκατάλυτο 
πού τά τωρινά ενώνει με τά περασμένα καί μέ τά μελλούμενα. Οί 
Σεϊμένηδες—ή εύζωνική μετόπη τού χορού τής Τύρινής. Καλό- 
ποιοί κείρηνικοί, τού γέλοιου καί τής αγάπης καί τής γαληνεμένης 
ώρας στή ζωή ιερατείο.
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— «Θράκη, από του Δούναβη την κοίτη, και τ'ις παρίστριες 
δχτες ώς κάτω στα περιγιάλια τοϋ γαλανού Αιγαίου καί τής παγ- 
ξάκουστης 'Ομηρικής Αίνου και τής Ίσμαρος, πού καί σήμερα Αί
νος φημίζονται καί Μαρώνεια, ή μια θαλασσομάνα κ’ ή άλλη τοϋ 
Διονυσιακού πιοτού γητεΰτρα. Θράκη, τραγούδησε καί μοιρολόγησε 
τα πάθη σου τάνείπωτα καί τά θλιβερά.

1. «Είμαι στο σταυροδρόμι τής γής. Οί στράτες μου φέρ
νουν προς τό κατάστενο τής χώρας, όπου δυο κόσμοι γειτονεύουν καί 
τούς διχάζει τό Μέγα θαύμα τοϋ Βοσπόρου, πού πηγαινοέρχεται 
σαν άμπωτις καί παλίρροια τοϋ Εύριπου. Σ ’ αύτό τό φοβερό περ- 
γιάλι μια φορά ό Φινέας ό τυφλός μάντευε τά μελλούμενα κοί Συμ- 
πληγάδες πέτρες νικήθηκαν από τό τόλμημα τής μυθοηρωϊκής επο
χής τοϋ Ίάσονα, πού κυνηγούσε τό δέρας, τό δέρας τό χρυσόμαλλο 
καί τούς ξέφυγε σάν τό πουλί, .περνώντας τό αδιάβατο.

2. Δυο βήματα παρέχει λούζονται τά νησιά—τά Πριγκη- 
πόνησα,πού τά τραγούδησε ό ποιητής στο θάμπωμα τής εσπερινής 
ώρας—τά τραγούδησε στον Δωδεκάλογο τού Γύφτου τον προφη
τικό. Έκει κάθε βήμα ιστορεί παμπάλαια ιστορήματα καί μεσαιω
νικά καί συγκαιρινά δραματικά.

3. «Είμαι ή Θράκη, πού την ζώνουν αψηλά βουνά, την 
δρασκελίζουν μεγαλοδύναμα ποτάμια—κ’ ευεργετικά. Ό Αίμος 
υψώνεται σάν τον ’Όλυμπο απέραντος κΓ άπέραστος από τά πε
τούμενα κΓ αγρίμια. Σ’ ένα στενό μονάχα ένα διάβα σχηματίσθηκε, 
ή Σίπκα, στών καιρών τό πέρασμα, πού οί στρατηλάτες πάντα τό 
κρατούν οί δυνατοί. Έκει χτυπιούνται οί δυνατοί στο πέρασμα 
των αιώνων. Ή  ποθεινή Ροδόπη αριστερά μέ ζώνει, σά ζώστρα 
απαλή, καί σχηματίζονται έκειθε πλιά οί πεδιάδες μου οί ατέλειω
τες, οί άφθαστες, οί έριβώλακες, οί λιπαρές. Ή  Ροδόπη μέ τά κά
στρα της τά τρομερά, πού έγιναν μοναστήρια, όταν οί Λέοντες κοί



Μοιρολόγια καί Φρηνολογήματα 299

Τσιμισκήδες—οί μεγάλοι βασιλιάδες—λαούς εκεί μετάγγιζαν από 
την Άσία κι’ άκριτικά δημιουργούσαν συνοικίσματα Μανιχαίων 
καί Παυλικιάνων κατά των Σκυθοβούργαρων καί Ρώσων καί Πα- 
τσινάκων κι’ "Αράβων καί βάρβαρων άλλων φυλών, πού τούς 
κατέβαζε προς τό πλούσιο Βυζάντιο ή δίψα τού χρυσού καί της 
αρπαγής, κ’ ή φήμη τού πλούσιου μου βιού.

4. «Είμαι ή Θράκη πού την διατρέχουν τά ποτάμια τα ποιη
τικά. Ό "Εβρος κατεβαίνει από τό Σκόμιο—τή Βίτοσσα της Σλα- 
βιάς—καί κυλά τραγουδιστός προς την Αίνο. Ό Τούντζας κι ό 
"Αρδας δεξιά κι εύώνυμα συμπλέκονται στην παλιά Όρεστιάδα—τή 
μυθολογημένη. Έκεΐ στη συμβολή τους υψώνεται ή πολιτεία τού 
Άδριανού, τό προπύργιο τής Θράκης—κάστρο άπαρτο καί δυ
νατό. Παρακάτω άπό τά βουνά τάπάτητα τής Στράντζας. κατε
βαίνει 6 Έργίνης νοικοκυρεμένος μέ τούς εξήντα παραπόταμους 
καί σμίγοντας δυναμώνει τή ροή τού άγέραστου "Εβρου προς τήν 
Αίνο τήν ξακουστή, τή θαλασσομάχα.

δ. «Οί πεδιάδες μου άπό τά κράσπεδα των βουνών ιός τή 
Μαυροθάλασσα απλώνονται λιπαρές καί σχηματίζουν τήν πλούσια 
χώρα τών ροδέλαιων τής Σέλιμνος ως τή Σαλμυδησσό, τή θά
λασσα τών «σκόμβρων καί τής λακέρδας» τήν ατρύγητη. Έκεΐ κά
που στή Βυζώ, ο Βιζυηνός τραγούδησε τή Θράκη θεόσταλτος κα- 
τάϊσα άπό τις λύρες τις Θρακιώτικες τού γλυκύφωνου Όρφέα, τού 
μυστικόπαθου Μουσαίου καί τού Θάμυρη τού γλυκερού.

6. «Ή  Θράκη είμαι ή ξακουστή μέ τούς είκοσιδυό λαούς. 
"Εθνη περήφανα κ’ έλεύτερα, μαχητικά καί φιλοπόλεμα κι άγωνι- 
στικά. Βασιλιάδες πολεμόχαροι βασίλεψαν πολλοί στά βασίλειά 
τους τά ταπεινά καί σοφοί είπαν καί κήρυξαν τό λόγο τους. Καί 
τό βασίλειο τών 'Όδρυσσών υψώθηκε άπ* ολα πάνω μέ τον Σεύθη 
καί ιόν Κότυ, πού τό κυβέρνησαν ξακουστά. Στά περιγιάλια τής 
Προποντίδας μέ τάχνά Μαρμαρονήσια —πού ξένοι τοόρα τά δυνα
στεύουν, καί διωχμένοι νοσταλγούν οί γηγενείς σ’ άξενα καί πάμ
φτωχα εδάφη τής ελληνικής γής — σμίξαν οί παλιοί "Ελληνες μέ 
μάς καί μάς χάρισαν τή σκέψη τήν ελεύθερη καί τήν ομιλία τή μου
σική, καί μάς πήραν τή θρησκεία καί τά ιαμβικά πατήματα καί μάς
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έδωσαν γραφή ελληνική—τούς αναλφάβητους εμάς, πού δέ μάθαμε 
πότες γραφή και τά ψηφιά.

7. «Κανείς δεν υπόταξε τό Θρακικό σκληροτράχηλο πνεύμα 
μας. Με τούς 'Έλληνες έσμιξαν οί Θράκες θεληματικά κ ’ ή Θράκη 
έμεινε καταθελγμένη και συνεπαρμένη. ’Έτσι έπλάσαμε στήν 
έκτασή μου τον ελληνισμό οδοστρωτήρα ώς τό Δούναβη εκπολιτι
στικό, κι απλώθηκε ή γλώσσα ή ελληνική σαν τή λαδιά ώς τοΰ ”1- 
στρου τή ροή τή μεγαλόπρεπη. ’Έτσι έγινα Ελλάδα, σκλάβα εθε
λόδουλη τής γλώσσας και τοΰ πολιτισμού τού ελληνικού κ’ έσμιξα 
γιά πάντα. Κ’ έσμιξαν κ’ οι συνήθειές μας και οί πίστεις μας καί 
τά έθιμά μας καί τά ζακόνια μας. Καί γενήκαμε ένας λαός καί γώ 
ελληνική. Καί χάρισα στον κόσμο τό Διόνυσο καί τό κρασί μου καί 
τούς Σάτυρους καί τούς Λιναίους καί τις Νεράιδες τις ξωτικές καί 
τ ’Αναστενάρια τά διονυσιακά τάγιωτικά, ώς τά τώρα—τούς ση
μερινούς καιρούς—καί τούς Εύμολπίδες τούς μυστηριακούς.

8. «Στούς αιώνες πέρασαν άπάνω μου λαοί τραχείς. Πέρα
σαν φυλές άγριες κι’ αιμοχαρείς, οί Πετσινάκοι, οί Κούμανοι, οί 
’Άραβοι κοί Σλαύοι καί ποτίσθηκαν οί κάμποι μου μέ πολύ αίμα 
καί βάφηκαν τά ποτάμια μου καί ομαδικοί τάφοι των παιδιών πυ- 
ραμίδες στήθηκαν άκατάλυτες ώς τώρα—οί τύμβοι οί Θρακιώτικοι.

9. «Στούς καιρούς των Όσμανλήδων κράτησα τήν άναπνοή 
μου κ’ έσφιξα τά δόντια μου σάν ένας άνθρωπος. Θαμένη πνευ
ματικά, άνελεύθερη κι άλυσσόδετη δούλα, σκλάβα, ύπόμεινα αιώνες 
μέ τό κρυφό σκολειό, τό μοναστήρι καί τό βουνό τάπάτητο. ° Ως που 
μέ τον καιρό άνάχτησα λίγη άπό τήν ελληνική πνοή μου, κι άνοιξα 
τά μάτια καί ρούφηξα πνοή ζωής καί ξανάζησα τά περασμένα κα
τεβατό - κατεβατό.

10. «Τώρα είμαι σκλάβα. Τις πλούσιες πεδιάδες μου καί τά 
βουνά μου, τον Αίμο καί τή Ροδόπη καί τά ποτάμια μου, τά πατά 
ή Βουργαριά καί τά ερημώνει ή Τουρκιά. Οί πολιτείες μου άλλα- 
ξοπίστησαν. Δέν άκοΰν στο παλιό ιστορικό τους όνομα. ’Έγιναν 
Βουργάρες καί Τουρκάλες.Ή Φιλιππούπολη ή παλιά, τώρα λέγεται 
Πλόβδιφ, ή Άδριανούπολη είναι ή Έδιρνέ, χωριάτα καί ξεπε
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σμένη. Λεν έχουν /.άλλος και ζωή, δ πως μια φορά. Τώρα μοί- 
ρονται καί στρέφονται ατά περασμένα.

11. « ’Άμποτες νά δώσει ο Δίας κ’ οί θεοί, ν ’ αλλάζουν οι 
καιροί καί οί καταλυτές νά φύγουν πίσω. Νά νοιώσω ελεύθερη 
πνοή. Νάναστηθοΰν ιά παλιά καλά χρόνια κοί καλοί καιροί. Ή  
ελληνική φωνή νά ηχήσει πάλι μουσική στους κάμπους, ατά βουνά 
καί μιά ζωή νά ξαναρχίσει πού μοΰ ταιριάζει. Νά χαθή ή δουλεία 
κι δ χαλασμός, και τό υνί πάλι ν ’ αύλακώσει τούς κάμπους μου ευ
λογημένο καί τό ζαρκάδι λεύθερο νά δρασκελίζει τις βουνοπλαγιές 
καί νά ξεδιψά άφοβο στή νεροσυρμή. Νάναστηθοΰν τοΰ καλού 
καιρού πολιτείες καί ν ’ άβγατίσει 6 κάμπος από τό δουλευτή λαό 
ευτυχισμένος με τή δούλεψη τήν καρπερή.’Έτσι νά ξαναζήσουν οί 
παμπάλαιες ευγενικές γιορτές γιά τήν ευτυχία καί τής γης τήν ευ
καρπία τής αποδοτικής: Τά Λημήτρια κ' οί Καλόγεροι."Αμποτες».

12. «Είμαι ή Θράκη πού θρηνώ καί μοίρομαι καί θρηνο
λογώ τό θρηνολόγημα τής ερημιάς καί τού χαμού».



ΤΟ ΔΕΚΑΤΓΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

3 Ο θρακιώτικος κάμπος χρυσή θ ά λ α σ σ α .  Στρατόπεδο θαρ
ρείς βυζαντινό οι θημωνιές, ή μια κοντά στην άλλη, θημωνιές θεό
ρατες και λαγαρές, μαλαματογλυμμένες, πού χρυσίζουν και θαμπώ
νουν τον ήλιο. Κάψα καί μελισσολόι. Φρυγανίζει ό ήλιος καί βουί
ζει τό μελισσολόι. Ό τζίτζιρας χύνει τή γάργαρη μεταλλική φωνή 
του. Τρυπανίζει τ ’ άφτ'ι και σηκώνει «αίνον» κι’ άφτός στο μεγα
λείο τοΰ κάμπου, στη διάχυτη ευτυχία και τον απροσμέτρητο τής 
’Ορφικής γής αμητό. Τ’ αλώνια, οί δοκράνες, τά ζευγάρια, οι κο- 
πέλλες, οί άλωνιστάδες, οί διαχνιστάδες δουλεύουν και χύνουν 
ίδρωτα ποτάμι. Δουλεύουν να σκουπίσουν τ ’ αλώνι, νά χύσουν τό 
ξανθό άστάχυ καί ν ’ απλώσουν τή θημωνιά, νά καθαρίσουν τά δό- 
κρανα καί νά ζέψουν τά ζευγάρια. Πριχοϋ ό ήλιος φανή, πριχού 
χυθή τ’ ασήμι γάργαρο στήν ανατολή και βαφτίσει τήν κορυφή 
τών βουνών τής Στράντζας, ή ζωή αρχίζει στ’ άλώνιαΤΟλοι δου
λεύουν καί τραγουδούν : Είναι τ ’ αλώνια. Τραγουδεΐ ή κοπέλλα 
γάργαρη καί ροδαλή καί μαντηλοφοροΰσα :

Διασίοι πολυοιάσιοο, καλού καιρού οιασμένο,
κασιόι, όταν os οιαςουμαν, ήρταν οι συμπέθεροι
κι όταν σε μεοοκόπηοα ήρταν μ’ άρραβωνιάσαν.

Καί χύνοντας τις μελωδίες της βουκεντρίζει τά γελάδια ή 
κόρη, πού τώρα ζεμένα γοργοτρέχουν καί φέρνουν γύρους άτελείω- 
τους μέ τήν κοφτερή, δοκράνα, καί λιχνίζουν τά ξανθά στάχυα, 
στρώμα πλούσιο, πού δίνει τό ψωμί στον άνθρωπο καί τ ’ άχυρο 
στά ζώα. Καί πάνω στο κάμα τού άπομεσημεριοϋ, πού μόλις ό ή
λιος πάει, μεσουρανώντας ώς τά τώρα, ν ’ άρχινήσει τό κατέβασμά 
του, άκούγεται τό μελωδικό σήμαντρο. Είναι ή καμπάνα τού χω
ριού. Καλεΐ τό γυναικόκοσμο στήν έκκλησούλα μαντηλοφορεμένο, 
μαυροφορεμένο, σιωπηλό, μετανοημένο, κλαιούμενο. κατανυχτικό, 
νά γιομίσει τά στασίδια καί τό νάρθηκα, τή μέση καί τά πλάγια
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της ‘Αγιαμαρίνας. νά δεηθή, νά χτυπηθή, νά κλάψει ! Σώσον, έλέη- 
σον! Ή  Παναγία στο εικονοστάσι μαντηλοψορούσα κ ι’ άγκαλο- 
φορούσα, ιλαρή καί θαρρετή, χαμογελά στις πιστές, στις χριστια- 
νές. Χαμογελά στην κόνα Βδοκιώ. στή Χρυσαή, στήν Έλέγκω. 
στην διάστρα τήν Ξαθώ. στή λευκά στ ρα τήν’Αναστασιά, στή θεί
τσα Ροδί] τήν πλάστρα, στήν κόνα "Αννα τή γητεΰτρα.

Σ’ όλες χαμόγελο χαρίζει καί τις προσδέχεται καί τις θαρ- 
ρύνει, καί τις παρηγορεΐ. Οί ανθρώπινες αμαρτίες κι3 ανομίες 
είναι πολλές. Τ’ ανθρώπινα πάθη κ’ οί κακίες αμέτρητες. Τά σαρ
κικά ανομήματα μεγάλα, όμως ή Παναγία μεσίτρια «προς τον φ ι
λάνθρωπον Θεόν». δέχεται νά μεσολαβήσει. Είναι καλόβολη καί 
καλοπροαίρετη. «Καί σέ μεσίτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον 
Θεόν, μή μοϋ ίλέγςης τάς πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ 
σε, Παρθένε, συγχώρησόν μοι έν τάχει;>. Χίλια χείλη τό ψιθυρί
ζουν. ενώ τό βροντόφωνα ό παπάς μεγαλόφωνα. ‘Αμίλητες μαννά- 
δες, σιωπηλές καί βουβές γριές μέ τό ραβδί στο χέρι, παιδοφοροϋ- 
σες ν '  εγκυμονούσες νιονυμφες, μπαίνουν μέ «συνοχήν Ψυχής» καί 
προχωρούν προς τό μεγάλο μπρούντζινο μανουάλι μπροστά στήν 
εικόνα τής Παναγίας, πού λάμπει στο ασήμι, λάμπει στο χρυσάφι. 
’Ανάβει ή καθεμιά καί στήνει τό κεράκι της μικρό - μεγάλο. Ή  
ιώρα στήν έκκλησούλα παύει τούς στεναγμούς, σβήνει τή βοή.— «Ευ
λογητός ο Θεός ήμών πάντοτε», αρχίζει ό ιερέας, όπου άφήκε προ- 
λίγου τάλώνι του καί κατέβηκε μέ τό κούτελο ίδρωμένο καί μαυ- 
ρισμένο από τον ήλιο ν ’ ανταλλάξει τό βουκέντρι μέ τό πετραχήλι. 
"Ως τά τώρα τρυγούσε, τώρα θά δεηθή ό Παπασταμάτης, πελώ
ριος μέ τά μαλλιά χυτά στούς ώμους σαν ήρωας Ομηρικός, σάν 
προεστός μιας πομπής δεόμενων τής Ελευσίνας. Τά γένεια του χύ
νονται ώς τή ζώνη του. Ή  γαλήνιά του μορφή οπλίζει τό λαό. 
Είναι 6 μεσίτης πού θά μεσιτέψει ανάμεσα λαού καί Παναγίας. 
Πρώτα θά μολογήσει τ ’ αμαρτήματα τού λαού μαζί μέ τά δικά 
του : «Παθών με ταράττουσι προσρολαί πολλής άθυμίας έμπιπλώ- 
σαί μου τήν ψυχήν. Είρήνευσον κόρη, τή γαλήνη τή τού Υιού καί 
Θεού σου, Πανάμωμε^. « ’Από των πολλών μου αμαρτιών άσθε-

Τ6 Λεκαπε-ν'χαύγουστο στή Θράκη
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νεΐ τό σώμα, ασθενεί μου και ή ψυχή, προς σέ καταφεύγω, τήν κε- 
χαριτωμένην, ελπίς απελπισμένων, Συ μοι βοήθησον».

Ό κανόνας είναι θαύμα. "Αγγίζει εσώψυχα τις ψυχές των 
γυναικών. ”Ας μή νιώθουν τί λέει ό Παπάς με τα θεία λόγια του. 
Δοκιμάζουν όμως πώς είναι «ρήματα μετανοούντων καί δεομέ- 
νων». Δάκρυα ανεβαίνουν στα μελαχρά και ηλιοκαμένα μάτια. 
Κλαΐνε οι μάννες, οί γιαγιές, οι δέσποινες, οί έγγυες, οι γαλαχού- 
σες. Κλαΐνε με τήν ψυχή τους. Κατεβατό - κατεβατό περνά ή ζωή 
αμαρτωλή, γρήγορη τήν ώρα τούτη και υψώνεται ή μετάνοια και 
πλημμύρα τό σιήθος και κλαΐνε και πάλι κλαΐνε : «Δέσποινα καί 
μήτηρ τού λυτρωτοΰ, δέξαι παρακλήσεις αναξίων σών ικετών, ΐνα 
μεσιτεύσης προς τον εκ Σοϋ τεχθέντα, ώ Δέσποινα τού κόσμου, 
γενοΰ μεσίτρια». Ό ομηρικός Παπασταμάτης μέ τή μελωδική βα- 
ρειά φωνή του καί τά χυτά ώς τή ζώνη του γένεια, βγαίνει μπρο
στά στήν Παναγία. Κι αρχίζει νά διαβάζει τά ονόματα όλης τής 
ενορίας, κάθε φαμίλιας, από τούς γέρους ώς τά βυζανιάρικα. Καί 
δέεται: Δημητρίου, Άσημώς καί τών τέκνων, Γιαννάκου, ’Ά ν
νας, Ζηνοβίας, Μόσχου, Περικλέους, Θωμά, Βασιλείου. Καί άραδιά- 
ζει χιλιάδες ονόματα, τήν ώρα πού ό γέρο-Βάγκος, εβδομηντάρης 
γέρος, ό Νέσυορας τού χωριού, βογγομαχά σέρνοντας τή φωνή του 
γιά νά δεηθή μέ τό Κύριε έλέησον: Κατανυχτικό, αργό, μελωδικό, 
όπως ή παράδοση από στόμα σέ στόμα τό παράδωσε στο λαό. Γί
νεται ενα μουσικό υφάδι μέ δίμlτο τά ονόματα καί στημόνι τό Κύ
ριε έλέησον. Τό γυναικολόγι κλαίει, γονατίζει, χτυπά τό μέτωπο 
στή γης, μοίρεται, στηθοκοπιέται τήν ώρα πού άκούγει από τά 
χείλια τού Παπά τά ονόματα τών έδικών του. Έ τσι ή Παναγία 
άκούγει ιλαρή, θαρρετή, χαμογελούσα, κι* άγκαλοφορούσα. Δίνει 
θάρρος στήν καθεμιά. Ή  ματιά της βάλσαμο, ή όψη της απο
κούμπι, ή γαλήνη της έ'νεση πού φέρνει ιερό ρίγος.—Παναγία μου, 
Παναγίτσα μου, Θεοτόκο μου, μάννα τού Χριστού σώσον έλέησον, 
ψιθυρίζει ή γητεύτρα, ή μαγγανίστρα, ή διάστρα, ή ύφάντρα, ή 
γιάτρισσα. Καί υψώνει πάλι ό Παπασταμάτης τή φωνή του : «Ό  
γλυκασμός τών αγγέλων, τών θλιβομένων ή χαρά, μή μού έλέγξης 
τάς πράξεις ένώπιον τών αγγέλων». Είναι ή μεσιτεία του πολύτιμη.
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"Ολοι τή νοιώθουν μέσα στην εκκλησία. Μόνο πού ή Παναγία δεν 
ανοίγει τό στόμα της νά -ψάλλει κι αυτή ικεσίες, δέησες στον Παν
τοκράτορα. Μά ή ίλαρότης της, τό χαμόγελό της θαρρύνει, δυνα
μώνει τό γυναικόκοσμο. Τί χαρούμενη ώρα, τί χαρμόσυνο απομε
σήμερο κι αναπαυτικό, τί ξεκούρασμα ψυχής καί καρδιάς ! Κι αγ
γίζει, ή ώρα νά υψώσουν όλοι ομόφωνοι τον ύμνο της. Είναι ή 
απόλυση, τής άκολουθίας. Και τελειώνοντας ό Παπασταμάτης 
υψώνει τή βαρεία φωνή του μ’ απήχηση τις φωνές τοϋ γυναικόκο
σμου σε ήχο μεγαλόπρεπο δεύτερο χρωματικό : «Πάντων προστα
τεύεις αγαθή, των καταφευγόντων έν πίστει τή κραταιά σου χειρί, 
άλλην γάρ ούκ έχομεν αμαρτωλοί προς Θεόν, έν κινδύνοις και θλί- 
ψεσιν αεί μεσιτείαν οί κατακαμπτόμενοι υπό πνευμάτων πολλών, 
Μήτερ τοϋ Θεοϋ τοϋ ύψίστου, όθεν Σοί προσπίπτομεν ρϋσαι πά- 
σης περιστάσεως τούς δούλους σου». Είναι τό τροπάρι πού ανα
γαλλιάζει τις ψυχές. Μικροί μεγάλοι ψέλνουν, μικροί μεγάλοι υψώ
νουν τή ψωνή : «Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις των δούλων σου 
καί λύτρωσε ημάς άπό πάσης ανάγκης και θλίψεως». «Τήν πάσαν 
ελπίδα μου εις σέ άνατίθημι, μήτερ τοϋ Θεοϋ, ψύλαξον ημάς υπό 
τήν σκέπην σου».

Είναι τώρα εξόδου ώρα. "Ολοι ικανοποιημένοι, όλοι ιλα
ροί, όλοι με τήν ψυχή ανακουφισμένη. Ό Παπασταμάτης βγά
ζει τό πετραχείλι του. Σιάζει τ'ατίθασα μαλλιά του, κι ανακατεύε
ται ανάμεσα στο λαό του, τό γυναικόκοσμο του. Βλογά καί χαιρετά, 
χαμογελά κ’ εγκαρδιώνει. Τραβά ίσα στ'αλώνι του, όπου ή δοκράνα 
τρίζει στριγκά κ’ ή κόρη του ή Άφέντρω, αγνή, χάρμα ομορφιάς 
καί δροσιάς καί ώριμότητας, δροσοοτάλαχτη καί ζουμερή, φέρνει 
κύκλους καί λιανίζει τα χρυσόξανθα στάχυα. Λιανίζει καί τραγου- 
δεϊ : Λιάζεται κόρη, Βιάζεται, Βιάζεται τό βλατίν ντης

Βιάζεται τό βλατίν της κι ο Χ  ή χαρά δικήν ντης.
Είναι νά τήν πιής σά δροσερό νερό τής γάργαρης πηγής 

τοϋ χωριοϋ. Γεννά ρίγη καί καρδιοχτύπια.
—Κόρη μου, χαρά μου, θά τής καλομιλήσει ό Παπασταμά

της καί θά τής χαϊδέψει τής δουλευτοϋς τά χυτά μαλλιά στήν πλάτη 
κάτω άπό τήν κατάλευκη μαντήλα, πουλάδα μου.

20
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Δυο ώρες δεήθηκε ό γυναικόκοσμος κι ό ήλιος πήρε τον 
κατήφορο. Αύριο πάλι την ίδια ώρα θ ’ ακούσει τή μεγάλη Παρά- 
κληση, θ3 άκροαστή τά ονόματα της ή κάθε φαμελιά, θά ψαλή τό 
μακρόσυρτο Κύριε έλέησον, τό μελωδικό και τό άρχαιόπρεπο, θά 
δεηθοΰν Θά κλάψουν, θά θαρρέψουν, θά ελπίσουν νηστεμένες σω
ματικά και ψυχικά. Τίποτε δε θέλει τό κορμί, τίποτε δέ βάζει ό 
νους όλο τό Δεκαπενταύγουστο επιθυμητό, τίποτε ή σάρκα, τίποτε 
ή διάθεση. Νερό και ψωμί, ψωμ'ι καί νερό. Νηστεία και προσευχή 
και δουλειά, δεκαπέντε μέρες τώρα, πού ό τζίντζιρας υψώνει τή 
φωνή του μονότονη και μεταλλικιά, ό θεόκουφος αυτός τραγου- 
διάνος γιά νά θυμίζει την άμεριμνησία του : «Μη μεριμνάτε διά 
την αύριον». Αύριον πάλι ή Παναγία άγκαλοφορούσα Θά χαμογε
λάσει στους δειλούς, Θά ίλαρώσει τούς μελαγχολικούς, θά παρη
γορήσει τούς θλιμμένους.



ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Ή  Πέτρα απλώνεται μέσα στο κάμα τοϋ ήλιου φρυγανι
σμένη. Χάνεται μέσα στην πλημμύρα τού Άπολλώνειου κατάργυ- 
ρου θαμβωτικού φωτός. Είναι ένας πίνακας μεσημεριάτικου θαμ
βούς, πού μόνο στη Θράκη μπορούσε νά σχεδιάσει ό Ζεύξις. Την 
άργυράδα τού θάμβους αυτού χρυσώνουν τού κάμπου οί ατέλειωτες 
θημωνιές, πού υψώνουν τό κωνοειδές ανάστημά τους, έτοιμες τώρα 
νά χυθούν χάμω καί προσπερνώντας ή κοφτερή δοκράναάπό πάνω 
τους να γίνουν λυώμα κι*άχερο καί νά χύσουν τό χρυσαφένιο στάρι 
τους πλούσιο καί πολλαπλάσιο. Ό Θρακιώτικος κάμπος θαματουρ- 
γοΰσε πάλι άβλακωμένος μετά μύρια του ποτάμια, ποτισμένος καί 
καρπερός. Ή  Πέτρα περνούσε ευτυχισμένη, γιατί ό θερισμός πήγε 
λαμπρός κι’ ό αμητός εϊταν πλουσιώτατος. Ό δουλευτής λαός απο
λάβαινε τούς καρπούς των κόπων του. Τώρα θάρχιζε Π αλώνισμα. 
Οί αποθήκες θά πλημμυρούσαν από στάρι καί ή ευτυχία θά υψω
νότανε βουνό. Τέτοιες μέρες όλο τό Δεκαπενταύγουστο οί παπάδες 
πάνω στο θερισμό δεήθηκαν δεκαπέντε απόβραδα στην Παναγιά, 
ψέλνοντας την Παράκληση. Είπαν λόγια καί ψαλμουδιές θείες, πα- 
ρακάλεσαν τή θαματουργή Παναγία, πού θα γιόρταζε στις δεκα
πέντε την κοίμηση, πού ξεσήκωνε κόσμο καί λαό από τα πέρατα τής 
Θράκης νά την προσκυνήσουν. Δεήθηκαν σέ γλώσσα γεμάτη ποίηση 
καί κατάνυξη, παρηγοριά καί κλάμα, δέηση κι’ ελπίδα : «’Άλαλα 
τά χείλη των ασεβών, των μή προσκυνούντων την εικόνα σου την σε
πτήν, την ίστορηΘεΤσαν ύπό τού αποστόλου, Λουκά ίερωτάτου, την 
οδηγήτριαν».

*
* *

Τώρα παραμΰντ] τού πανηγυρισμού ξεκίνησαν από τά γει
τονικά μέρη σειρές αμάξια — σάν σαρανταποδαροϋσες ή κάμπιες, 
στη γραμμή, όταν ανεβαίνουν στο πεύκα άραδιαστές — μέ τέντες 
σκεπασμένα. Κουβαλούν τά πιστά πλήθεια τού λαού. Κουβαλούν
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το γυναικόκοσμο, τον παιδόκοσμο μέ τά τρόφιμα, μέ τά στρωσίδια 
που χρειάζονται στ3 αμάξια. 'Έτσι- στόλισε τ3 αμάξι της καί ή 
κόνα "Αννα, f) αρχόντισσα τών 'Αγισαρανταμάρτυρων. "Απλωσε 
χαλί κάτω, πάνω στο χαλί άπλωσε σιλτέδες μαλλένιους, έρριξε μα- 
ξιλάρες στα πλάγια τοΰ τετράτροχου αμαξιού και πίσω έδεσε τά 
καλάθια μέ τά τρόφιμα. Ή  τέντα σκέπαζε τή φαμίλια της, πού 
πήγαινε νά προσκυνήσει κατανυχτικά καί θεοφοβούμενα : Τή δε- 
καοχτάχρονη κόρη της Ζηνοβία, τή μικρότερη Δαφνίώ καί τις δυο 
παρακόρες της, πού χρόνια τήν δούλευαν μέ πίστη κι3 αγάπη καί 
λατρεία. Ό γιός της ό Βασιλάκης εϊταν ό αφέντης τοΰ ταξιδιού. 
Πήγαιναν καί τά τ ά μ α τ ά  τους στήν Παναγιά : "Ενα ποδάρι 
γιά τήν υγεία τοΰ ποδαριού τού κύρ Γιαννάκου, πού κούτσαινε βα- 
ρειά, κ ι’ ένα μάτι γιά τον ματόπονο τού γιού της Βασιλάκη, πού 
έπασχε μήνες. Τέτοια άμάξια εκατοστές στή γραμμή σιγόοεοναν τά 
βουβάλια καί τά βώδια διπλόζευτα, άβλακώνοντας τήν σκονισμένη 
στράτα, πού κι’ αυτή σάν σαρανταποδαρούσα, σάν πινελιά κακό- 
συρτη, γραφόταν στον κάμπο γυριστά, καμ,πυλωτά. Τά λαλούμενα 
παίζαν και τά νταούλια τού πανηγυριού χτυπούσαν. ’Από ψηλά 
κυττάζοντας στον κάμπο χαιρόσουνα τούτη τή μακρόσυρτη συνο
δεία καί τή βοή καί τή χαρά καί τό μόχτο τού ιερού ταξιδιού.

*
% *

Νά καί τό γεμάτο άγιωσύνη χωριό, γιορταστερό σκουραί
νει στο πέσιμο τού ήλιου. Ό κάμπος τζιτζιρίζει όλος, γιατί χιλιά
δες τζιτζίρια χύνουν τό μονόηχο τζιτζίρισμά τους στήν κάψα τού 
θέρου. Σκοτάδι πλακώνει τώρα μέ τό φτάσιμο τών προσκυνητών 
στήν πλατεία τού χωριού, όπου οί ήσκιοι απλώνονται ξωτικοί. 
Μυρμήγγια θαρρείς καί πλάκωσαν από τή «χώρα» νά φάνε τό χω
ριό, πού ή Παναγιά τό φύλαγε πάντα ευτυχισμένο. "Ανοιξαν οί 
πόρτες τών σπιτιών γρήγορα διάπλατες νά δεχτούν τούς πιστούς. 
Οί άβλές άλάλαξαν, οί κυράδες κατέβασαν τού ταξιδιού τά σύνεργα, 
τά χράμια, τις σιλτέδες, τά μαξιλάρια καί κοφίνια μέ τά φαγητά 
καί τά ποτά. Οί βρύσες στά πλατάνια κάτω τραγουδούν τό αιώνιο 
γαργαριστό τραγούδι τους, χύνοντας τά παγωμένα τους νερά. Καί 
οί κυράδες άνοιξαν τις καρδιές τους νά φιλοξενήσουν τόσο λαό στά
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κατακάθαρα σπίτια τους, και στίς ασβεστωμένες αυλές, γεμάτες άν
θους και γλάστρες, χιλιόκλωνα δένδρα και περικοκλάδες.

* *
Την ώρα τούτη ή εκκλησία πλημμυρισμένη. Ή  σκοτεινή 

άπδ την πολυκαιρία άσημοδουλεμένη όψη τής Παναγίας «άγκαλο- 
φορούσης» χαμογελά — έτσι τούς φαίνεται δλους—στο πλήθος. Ι 
δρώνει καί πάσχει μαζί μέ τούς ανθρώπους. Και οι ψαλμουδιές τοϋ 
εσπερινού βγαίνουν από τ’ ανοιχτά παράθυρα τής παμπάλαιας εκ
κλησίας. «Θεαρχείω νεύματι πάντοθεν d  θεοφόροι απόστολοι όπό νεφών 
μεταρσίως αιρόμενοι». «Τό θεοόόχον καί ακραιφνέστατου σώμα προ- 
πέμπουσι τιρ Βέει κρατούμεναι». Ψάλλουν οί "ψαλτάδες τό δοξαστικό, 
πού τόσα ύψηλά νοήματα έχει καί τό ψάλλουν σε οχτώ ήχους κα- 
ταποδιαστούς. Είναι τό άρχαιόπρεπο δοξαστικό μαζί ύμνος καί 
θρήνος, διθύραμβος καί ελεγείο, αίνος καί δόξα. «Αί Βε υπέρτατοι 
τών οΰοανών Αυνάμεις συν τω οίκείω οεσπότη παραγενόμεναι». Τί κα
τάνυξη, τι συγκίνηση, τί θρήνος ! Ό λαός, γριές, νέες, παιδιά, με- 
στωμένοι, πέφτουν, δέονται, κλαΐνε, χτυπούν τά μέτωπα στο πλα
κόστρωτο. Είναι ή ύπερτάιη ώρα. Ή  Παναγιά ιδρώνει, δέεται, 
σκιάζει τό πρόσωπό της, παρακαλώντας τό γυιύ της, τέλος χαμο
γελά, ιλαρώνει. Παρακαλώντας πέτυχε. Ή  μεσολάβησή της έπιασε. 
Τ’ ανομήματα, τ ’ αμαρτήματα, τά σφάλματα, όλα θά σχωρεθούν, 
γιατί ή πίστη τού λαού είναι μεγάλη. Οί τρελλοί σίγασαν, οί άρ
ρωστοι ώρθοπόδησαν, οί τυφλοί άνάβλεψαν, οί παθιάρηδες είδαν 
έλεος. Τά θάματα διαλαλήθηκαν. “Ολη νύχτα ό λαός δεότανε κ ή 
Παναγιά στύν ύγιό της καί ό Χριστός έκανε τά θάματά του μέ τή 
μάννα του, πού μεσολαβούσε όλη νύχτα καί δεότανε ακούραστη.

** *
Τά κοκόρια λάλησαν, τό γλυκό τής αυγής άσημοφώς χύ

θηκε καί σιγά σιγά ρόδισαν τά γύρω χαμύβουνα. "Αύπνοι οί προσ
κυνητές συνεχίζουν τό προσκύνημά τους. Τώρα ή εκκλησία μέ τον 
όρθρο καί τή λειτουργία, πλημμυρισμένη. ’Ασθενείς, οδοιπόροι, 
πάσχοντες, αμαρτωλοί, στραβοί, κουτσοί, θλιμμένοι καί θλιβεροί 
αγιάτρευτοι καί παλαβοί, όλοι προσεύχονται καί μπρομυτίζουν. 
νΟσπου τ’ άγια βγαίνουν καί μέ τ ’ άγια στά χέρια υψωμένα οί πα
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πάδες περνούν πάνω άπό τά κορμιά των άρρωστων καί ασθενών 
πού απλωμένοι προσμένουν τή γιατριά τους, τδ θάμα ! Οί “ψαλτά
δες ψέλνουν, οί παπάδες εύχονται, ό λαός σιγοψέλνει καί γονατί
ζει. ’Ίδρωτας πλημμυρεί τά μέτωπα δλων. Ζέστη, άχνα, θέρμη, καί 
ή λειτουργία μέσα στη κόπωση αυτή προχωρεί. Προχωρεί ως τό 
τέλος με την κατάνυξη καί την πίστη τοϋ δεισιδαίμονα λαού, τοϋ 
πιστού προσκυνητή.

Τό χωριό τώρα γιορτάζει χύνοντας ποτάμι τό κρασί. "Ολοι 
πίνουν μόσχο καί μυρωμένο κρασί τής Θράκης. Τρων καί πίνουν. 
Καί πίνοντας χορεύουν. Στήνουν τό διονυσιακό χορό, πού ανάβει 
τό πιοτό. Σάν Βάκχοι καί Διόνυσοι καί Σάτυροι πηδούν καί χτυ
πούν ρυθμικά τό ποδάρι καί γίνονται ένθεοι καί οιστρηλατημένοι. 
Την κατάνυξη τής προσευχής διαδέχεται ή κατάνυξη τού χορού· 
’Άχ, ΐχ, έχ, καημοί καί πόθοι καί διαθέσεις διονυσιακές ανάβουν. 
Ούτε στη βαρειά τού μεσημεριού ζέστη σταματούν τό γλεντοκό- 
πημα, πού άναψε τό πιοτό καί τό πάθος. Οί πόρτες των σπιτιών 
ανοιχτές, τά βαρέλια χύνουν τό νάμα άψί, τά τραπέζια γεμάτα άπό 
τού Θεού τά καλά. Γλέντι καί γιορτασμός. ’Έτσι ώς τ’ απομεσή
μερο γιορτάζει ό λαός.

*
* *

Τώρα τ ’ απόγευμα ή σαρανταποδαρούσα των άμαξιών—ή 
κακόσυρτη γραμμή τού πινέλου — των τετρακόσιων άμαξιών ξεκί
νησε πίσω με τούς πανηγυριστές, τούς αγιασμένους, τούς θεραπε- 
μένους, τούς άναβλέψαντες, τούς λωλούς πού ξαναβρήκαν τό μυαλό 
τους, τούς κουτσούς, πού στάθηκαν στά πόδια τους. "Ολοι ευτυχι
σμένοι γυρίζουν. Κι ό γυρισμός τους έχει τό σχήμα τής πομπής 
τών Παναθηναίων, πού μάς ιστόρησε με τή σμήλη του ό Φειδίας· 
Μιά πομπή γεμάτη βοή καί γέλοιο, χαρά καί ικανοποίηση. Τούς οί- 
στρηλατεΐ ό Διόνυσος, μα τούς σκέπει ή Παναγία τής Πέτρας, ή 
θαματουργή, καί τούς προστατεύει ή μάννα των πιστών καί τών 
αμαρτωλών ή μεσίτρια, στις θλίψεις καί τούς κίνδυνους, στις άρ- 
ρώστειες καί τούς πόνους.

Τό πανηγύρι τής Πέρας έτελείωσε, αρχίζουν τ’ αλώνια στή 
γύρω χώρα καί τον πλούσιο κι αστείρευτο Θρακιώτικον κάμπο.
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Τό χωριό—ιό Διονυσιακό χωριό τό Κωστή — μέσα στην 
άνοιξη χαιρότανε τις ομορφιές του. Τά ρυάκια κελάριζαν, τά καϊ- 
νάκια άψρισμένα σχημάτιζαν καταρράχτες, τό ποτάμι κάτω, ή Βε- 
λίκα, σάν σαρανταποδαρούσα αύλάκωνε τις χαράδρες, έβγαινε στον 
κάμπο, ξανάμπαινε στάνοίγματα των βράχοον και χανότανε και 
πάλι ξανάβγαινε στο δρόμο του μέ τά πλατάνια .τά ήσκιερά. Στά 
γΰρω βουνά λυώναν τά βαρειά χιόνια. Πρασινάδα ανείπωτη καί 
λειβάδια όπου έβοσκαν τάκάματα κοπάδια μόνα μέ ιό Μούργο ανή
συχο και προφυλαχτικό νά φέρνει βόλτες. Ούτε σύγνεφα πιά, ούτε 
άνέμοι, ούτε Θρακιώτικοι βορριάδες, μόνο χαρά Θεού κεύλογία. 
Οι χωριανοί έσπειραν, τό χιόνι σύντρεξε, ρίζωσαν τά σπαρτά στο 
βάθος τής γης. ’Έτσι τό ένα σαράντα στον αλωνιστή θά δώσουν 
τον καρπό τους.Ή Θράκη ανθοβολούσε. Οί χωριανοί προσβλέπουν 
στον κάμπο γεμάτοι ελπίδα κ ευτυχία. 5Από τό Κωστή ανατολικά 
από μιά τοποθεσία αψηλή ο Γουνής άγνάντευε μιά εξαίσια εικόνα: 
Ανατολικά ή Μαυροθάλασσα αγριεμένη, απέραντη, απλωνότανε 
γεμάτη πένθη και ψάρια προς τήν πολιτεία τού Φινέα. Νότια όλος 
ό κάμπος κάτω προς τή Χαριούπολη και τήν Άρκαδιούπολη άπέ-" 
ραντος, καταπράσινος. Κιάπό δεξιά καμάρωνε ή Προποντίδα μέ 
τή γελαστή της ακρογιαλιά. Έκεΐ στο βάθος ξεχώριζαν θαμπά τά 
νησιά τού Μαρμαρά κή άντίκρυνή στεριά τής Βιθυνίας μέ τον ’Ό 
λυμπο τον Προυσιακό. Τι θέαμα. 'Ένας φυσικός πίνακας αθάνα
τος πού δεν τόνε χόρταινε ό Γουνής.

Τώρα είναι Μάης. Μπαίνουν στο τρίτο δεκαήμερό του και 
τούς απασχολούν ΓΑναστενάρια τούς Κωστηλήδες.Ή άρχιαναστε- 
νάρισσα, τό Δοξανιώ, από μέρες είναι πολύ κατανυχτικιά. ’Άν θά 
μπορούσες νά διαβάσεις τά χαρακτηριστικά της, θάβγαζες τό συμ
πέρασμα, πώς ή γυναίκα αυτή είναι φιλόδοξη, άποψασιστικιά, μά



και θρησκόληπτη καί νευρικιά. Τα μισοκλεισμένα της μάτια γε
μάτα μυστικοπάθεια, σκοτείνιαζαν την όψη παραπάνω άπ’ δ,τι εϊ- 
ταν ή ψυχή σκοτεινή καί κλειστή. Αίγα λόγια—σαν ιέρεια—κι’ δρ- 
μήνειες στο λαό. Λιγνόκορμη καί λιγνοπατούσα. Κάτω άπό τή μα- 
κρόσυρτη φορεσιά της φαινότανε αληθινή ιέρεια τοΰ Διονυσιακού 
θιάσου. Στο στήθος της πού φουσκώνει, τό πουκάμισσο κατάλευκο 
σταυρώνεται αρμονικά κάτω άπό τήν κράνοιχτη συγγούνα της. 
Μπαινοβγαίνει καί με τή Φωτεινή τήν άρχισυντρόφισσά της στο 
γιορτινό της δωμάτιο, ετοιμάζει καί σιγυρίζει. Σιγυρίζει καί λέει : 
—Αύριο έχουμε τ ’Αναστενάρια, λέει, κι ανοίγει τό μεγάλο της φορ
τσέρι, πού κληρονόμησε άπό τή γιαγιά της τήν Άνάστω, τήν άρ- 
χιαναστενάρισσα στά χρόνια της τα παλιά, πού 5 Παρθένιος δ δε
σπότης άπό τή Σωζούπολη, τήν άφώρισε, για ν ’ άποτραβηχτή άπό 
τις φωτιές. «Για νά μποδίσει, άφηγούταν, ό δεσπότης ό τραγόπα- 
πας γιάμ’ φόρεσε γυναικίτικα φοριά, στο κεφάλι έβαλε τή μαγου
λ ίκα μαγναδένια καί στή μέση ζώστηκε τάσια (ζώνη) άσημένια, κέ- 
κατσε στο παραθύρι καί λόγιαζε τ ’ άναστενάρια, πού χορεύασι πά 
στή στιά. Καί σαν τον ρώτησε ό μουχτάρης: —Τί λές, γέροντα 
γ ι’ αυτά πού λογιάζεις; —Τί νά σοΰ πω, μουχτάρη, θά τήν άφο- 
ρίσω. Καί μ’ άφόρεσε καί μ’ άναθεμάτισε ό τραγογένης, δ φαρα- 
γόνος». Τής γιαγιάς της τώχε χαρίσει ή Χουσή ή προγιαγιά της 
διδάχνοντας τά καμώματα των άναστενάρηδων καί τήν τέχνη τής 
ιέρειας καί τής γητεύτρας καί πάει λέγοντας. "Ανοιξε λοιπόν τό 
μεγάλο της τούτο φορτσέρι κ έβγαλε ευλαβικά τις εικόνες με τά 
κουδούνια τ’ ’Αγικωσταντίνου καί Ελένης καί τις άλλες των άγιων, 
πού θαμμένες κι άγιοτικές, κοίτουνταν ολο τον χειμώνα μακρυά 
άπ’ τά μάτια των ανθρώπων. Μαντηλοφοροΰσα, μέ τό κεφάλι μα
κρουλό, σάν αυγό, καί τά μαλλιά σχιστά στή μέση πού νά χαράσ- 
σεται τό μονοπάτι προς τήν κορυφή της, δάγκωνε στά δόντι’ άνά- 
μεσα τήν άκρη τού τσεβρέ της νά μή λύνεται. Καί μονολογούσε 
καί σταυροκόπιούνταν καί μπαινόβγαινε ανήσυχη. Κι άπακούμ- 
πησε τις εικόνες στο τραπέζι βαρυοστόλιστες μέ χίλιω λογιών άφιε- 
ρώματα. Κάτω άπό τ’ άφίερώματα χορεύουν σάν Διόνυσοι, σάν 
Σάτυροι μέ τόνα πόδι ψηλά.. Είναι παμπάλαιες εικόνες σαραντα-
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καίδεκα γενεών—σκοτεινές από την πολυκαιρία των αιώνων. Τί
ποτες δέ ξεχωρίζεις, μια μουντάδα τ'ις σκεπάζει. Κα! προσεύχεται 
τό Δοξανιώ και 'ψέλνει, κα! σταυροκοπιέται : Κωνσταντίνος σήμε
ρον συν τη μητρ! τή Ελένη.

*
* *

’Από μέρες ό Δούντας, ό Πάπαδος, ό Δοξανής, ό Σταυρής. 
δ Μαυρίδης, από μέρες τώρα είναι σκεφτικοί, συλλογισμένοι.Τούς 
φορτώθηκε ή μελαγχολία κι ένα ξεσήκωμα νευρικό τούς κάνει ευε
ρέθιστους. Είναι οί αναστενάρηδες. Τούς τυραγνά ή διάθεση τοΰ 
χορού. Είναι τό ιερατείο των αναστενάρηδων από πάππο προς 
πάππο. Πάντα τον καιρό τούτο τούς πιάνει τό νευρικό τους. 'Ό
που καθίσουν, όπου σταθούν, κινούνται ρυθμικά, μιλούν ρυθμικά 
κα! προσωδιακά. Είναι ένθεοι. Κι άκούς τά λόγια τους...

—Κείνο τό έρμο τ’ άνάχαρο πλιάλιε κα! ήρκουντο κα! χού- 
χιαζε.:—Κι έτρεμε ό τόπος, σώπασ’ τά κουδούνια ντου κα! λόγιαζε. 
—Πέρνουμε λες ένα συγκέρι (σκοιν! .πού ενώνει τά κέρατα) κα! 
φράζμε τό μαντρ! κα! φελουργιές κα! νάφταμε μάνε-μάνε διαβο- 
λοφωτιά. Τό πουρνό οντενε έφεξε εφτά γελάδια κείντασι ψόφια. 
Όντε τά γδάραμε τό κριγιάς τους ήν^ου μαύρο ζήνα* σά δέ άνά- 
βγαμε φωτιά, διάβαιναν γούλα.

—Δέ θέλω αυτό να τό πιστέψω, ήντου άρρώστεια:Τό 
γρούστελλο.—Ποιο γρούστελλο, ρέ Πρύμπε ;

Τέτοια τούς άκουγες να μιλούν.
Μιλούσαν γ ι’ άρρώστειες, γ ι’άφοβιά, γιά σκυλογαυγίσματα, 

γιά γητέματα, γιά φαντάσματα, ’Έπειτα σώπασαν, σαν νά συνήλ
θαν. Κι ό άρχιναστενάρης ό Πάπαδος είπε:—Παιδιά, σύρτε στ’ ά- 
γιάσμα τ ’ 'Αγιπρόδρομου νά μαζέψτε τά παλιούρια.’Ένε τρία χρό
νια τώρα πού σαπίζνα. Πάρτε τούς παλιούς πλοκούς πεντέξη αμά
ξια ξύλα κα! κουβαλήστε τα στην πλατεία τή χωριού, στο άλώνς 
τή Πάτη μπροστά, κι απλώστε τα, όπως δεμάτια στ’ αλώνια.

’Έτσι κατά τό μεσημέρι πεντέξη αμάξια έφταναν στ’ άγια
σμα. Βούτηξαν ώς τό γόνα τά παλλικάρια κα! καθάρισαν τ’ αγια
σμένα νερά κα! καθάρισαν τον τόπο. “Εξη άμάξια ξύλα, σάν την 
ήσκα σάπια, τάστρωσαν στην πλατεία, παραμονή τού Αγικων-
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σταντίνου, πού τό χωρίο γιόρταζε—τό Κωστή καί το Μπροντίβο 
—τ’ 'Αναστενάρια, κατά τό σούρουπο καί τό ηλιοβασίλεμα.Ό Δο- 
ξανής 6 παλιός αναστενάρης στόρισε την πυραμίδα των καυσόξυ
λων μαστορικά. ’Ήξαιρε, γιατί ήταν παλιός καρβουνασβεστάς, από 
κείνους, πού δ Βιζυηνός αποθανάτισε μαστορικά με τό στίχο του. 
Καί την ευπρέπισε όπως μιά φορά ό Αίαντας ό Τελαμώνιος τον 
«σφαγέα του, τον νεηκονή» γιά ναύτοκτονήσει, αποχαιρετίζοντας 
στο μονόλογό του μεγαλόστομα τη ζωή. «Ό  μέν σφαγεύς εστηκεν 
ή τομώτατος γένοιτ’ άν...» 'Έτσι θά μπορούσε νά πή κι ό Δοξα- 
νής, ό μελαγχολικός, ό σκεφτικός, ό συλλογισμένος : — «Ή  θρακιά 
καλή, θά πηδήξω αύριο σέ τούτη απάνω χορταστικά εϊκονόληπτος». 
Καί θά ύψωνε τά μάτια κατά την ανατολή.

Αυγή - αύγούλα. Οι Κωστιανοί λαμπροντυμένοι τά γιορ
τινά τους, άσπρα ρούχα, χιονάτα από πάνω ώς κάτω. Οι άναστε- 
νάρισσες δούλεψαν όλο τό χειμώνα, σάν έσπειραν τό σπόρο στή γη, 
την καλοδουλεμένη μέ τό διπλό υνί. ’Αφού κρέμασαν τά εργαλεία 
τής σποράς, καί τό υνί τό απίθωσαν μ’ εύλάβεια, σάν ιερό εργα
λείο πού αύλακώνει την ιερή τους γη. κάθησαν στον αργαλειό κα
τόπι, τοιμάζοντας τό στημόνι καί τό υφάδι. Πήραν τό φελεμένι 
από τον πραματευτή κ’ έστησαν τη διάστρα μέ τις διασόβεργες καί 
τά μασούρια. Καί μασούριασαν καί καλάμιασαν ώς πού έβαλαν τό 
λάκκο στή θέση του στο καλοκαιρινό χαγιάτι. Οί γλάστρες καί τ’ 
άναρριχώμενα πρεπομαχούσαν κι ό βασιλικός μοσχομύριζε. Καί 
χτύπησαν ελαφρά τό χτένι καί έρριξαν τή σαγίττα πετώντας την 
ανάμεσα στο στημόνι κ’ έτσι τοίμασαν εκατοστές πήχες κατάλευκο 
πανί χιονάτο, πού τό ξάσπρισαν καί τό λεύκαιναν στά «ντολάπια» 
οί ντολαπτσήδες, στά μπέντια των εξήντα ποταμών καί ρυακιών 
τής βουνοπλαγιάς πού κατηφορίζουν προς την Έργενα από την 
Άγαθούπολη ώς τή Σαλμυδησσό—τή Μήδεια καί την αψηλή καί 
φανταχτερή Βιζώ. "Υφαιναν καί τραγούδησαν. Ή  Φωτεινή ή Μο- 
σκοτά ή καλλίφωνη κελάδησε :

Λιάζεται κόρη Βιάζεται j Βιάζεται τό βλατην της
κι

Παρατκευίττα
ολ’ ή χαρά δικήν της 
τοβαλε | Βαββάτο τό ξεφαίνει...
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σέ ήχο και μέτρο αρχαϊκό μακρόσυρτο και κατανυχτικό, σάν τρο- 
πάρι τής αγάπης, σάν ύμνο τής δουλειάς.

Άντροι, γυναίκες με τα φαρδομάνικα πουκάμισσα, σά φει
διακή προμετοπίδα Θρακών, πού ήρταν επισκέπτες στήν 'Αθήνα, 
δπως στήν πανάρχαια εποχή τής 'Ορφικής Ελλάδας, βγαίνουν 
μπαίνουν στήν εκκλησία. Οί καμπάνες χτυπούν γιορτερά. Διαβάζε
ται τώρα ή ακολουθία. Καί μεγαλοπροσκυνά ό λαός κατακάθαρος 
καί κατανυχτικός.

*
* *

Ή  γκάιντα—ό παλιός άσκαυλος—κι ή τρίχορδη λύρα, χύ
νουν τούς ρυθμούς των συναρμολογημένους. "Ενας ερεθιστικός 
ρυθμός τών ποδιών είναι ή μελωδία τους. Βγαίνει ή φειδιακή προ
μετοπίδα. Ή  γκάιντα φυσά και σκύβει. Μια καλλίρροη πηγή μου
σικής ανοίγει τούς κρουνούς της. 'Ο λυράρης με μισόκλειστα μά
τια μεθοκοπά εκστατικός, θεόληπτος, διονυσιακός, μανιακός, Κρούει 
τό δοξάρι του καί παιγνιδίζει τα δάχτυλά του πάνω στις χορδές. 
Οί δυο μαζί είναι αρμονία καί μεθύσι εκστατικό ήχων καί ρυθμών. 
Πίσω άκολουθΌϋν οί αναστενάρηδες με τις άγιοτικές εικόνες ψηλά 
στά κεφάλια, μεθυσμένοι από έκσταση. ΤΙ Μοσκοτά—ή άναστε- 
νάρισσα—πιάνεται από κρίση νευρικιά κι αρχίζει να τρέμει. Τρέ
μει σύγκορμη. Ό Τούτος αγωνίζεται νά βασταχθή, συγκλονίζεται 
έξαλλος, ή Φωτεινιώ συνεπαίρνεται σ' άλλους κόσμους. Κι όλοι 
υψώνουν τις Χάρες καί μέσα στά χείλια τους παραμιλούν. Θαρρείς 
κι άπό τό θέατρο τού Διόνυσου τής Αττικής κατάϊσα σταλμένοι 
Σάτυροι καί Μαινάδες καί Σιληνοί ξαναφέρνουν στη ζωή θέαμα 
ανείπωτο. Τ' είναι τούτο ; Τωρινό ή πανάρχαιο ; Είναι αληθινό ή 
παράσταση 'Αττικού αγγείου μελανόμορφου ;

Τώρα οί μουσικοί—αυτός ό ένθεος λυράρης ό Γκόρες—μέ 
τα καμυστά μάτια, πού πάγει στά τυφλά, ανάβει τό ρυθμό. ’Ανά
βει κι ή γκάιντα τό δικό της μέ τον Πεσκέφτη. Είναι οί ρυθμιστές 
τών ψυχών. Σκύβει ώς τή γή φυσώντας τή γκάϊντά του ύποτα- 
γμένη κάτω άπό τη μασχάλη του. Ντυμένος στά κάτασπρα εξαϋ
λώνεται μέσα στο ’Απολλώνιο φώς τού μεσημεριού. ’Υψώνεται 
καί λυγίζει πίσω, παίρνει αναπνοή καί ξαναψαύει μέ τά χείλια του



316

τον αυλό και φυσά. Τά δάχτυλά του μεθοκοπημένα κι αυτά παι- 
γνιδίζουν στις τρύπες τοϋ κάτω αυλού. Προχωρά πηδώντας. Στέ
κεται. Πηδά στη θέση του. Τινάσσει τό κεφάλι του πίσω. Τό κα- 
τσαρό του σά λειρί πετεινού, πέφτει κι ανεβαίνει. Λυγώνεται, σκύ
βει, ό εξαρχος αυτός τού ρυθμού. Τί μεθύσι εκστατικό μελωδίας, 
πού ερμηνεύει τό λαϊκό πάθος I Ή  ιερή πομπή προχωρεί—πομπή 
άγιοτική, διονυσιακή.

Νά κ’ οί γριές. Οί γριές οί μπάμπες χορεύουν. Με τά χέ
ρια στήν κοιλιά ξεχωρίζουν τρεις γερασμένες θεόληπτες, άγιοκαβα- 
ληκεμένες, οίστρήλατες—οί μπάμπες. Δεν έχουν φρένα οί έξαλλες 
καί οί ούρλιαστικές. Σηκώνουν στον ουρανό τά χέρια σά νά θέ
λουν νά πετάξουν. Κατεβάζοντάς τα χτυπούν τ ’ αδύνατα μηριά 
τους πανωτά. Καί σιγά σιγά κοπάζει ό ρυθμός τής λύρας, κοπάζει 
καί τό ξεσήκωμα κι ό σεισμός τής ψυχής τους. Καί νά, πέφτουν 
κάτω κατάκοπες κι ανήμπορες νά σηκωθούν—οί Μαινάδες.

HI πομπή προχωρεί. — Στήν πλατεία, στήν πλατεία ! Έκεΐ 
ή φωτιά υψώνει ακόμα τις φλόγες της. Τή συδαυλίζουν με μεγάλα 
κοντάρια οί συδαυλιστές. Σιγά σιγά κοπάζουν, μικραίνουν, κατα
παύουν καί μιά θρακιά κατακόκκινη, αλυκή, θερμαίνει καί καίει.

#
:{c %.

Γύρω στή φωτιά στ’ αλώνι τού χωριού όλο τό πλήθως τρι
γυρίζει τούς αναστενάρηδες με τις Χάρες. Θ’ άρχινίσει ό χορός. 
Γυναίκες κι άντρες—οί αναστενάρηδες—με τον άγιο στά χέρια 
χλωμοί καί κίτρινοι. Κρατούν στά χέρια άσπρα μαντήλια. Κου
νιούνται δεξά - ζερβά. ’Από δω κεΐ. Ξεφωνίζουν έχ-έχ-γίχ, έχ, έχ, 
γίχ. Χίλια μάτια τούς κυττάζουν, τούς αισθάνονται, τούς απορούν. 
Σεμπαίνουν άφοβα στή φωτιά. Πηδούν, πατούν την καρβουνιά, 
χορεύουν. ”Α'χ, ΐχ, έχ. Δρασκελίζουν τ ’ αλώνι τής θρακιάς σταυ
ρωτά καί πάλι πηδούν στον τόπο. Ιδρώνουν, χλωμιάζουν έξαλλοι 
όλοι. Ό άγιος τούς έχει πιάσει. Τά όργανα λαλούν ρυθμικά πάντα. 
Κι από τό λαό μέσα νά, ένας φτάνει, φιλά την εικόνα, πιάνεται. 
Γίνεται αναστενάρης, ό Διάκος ό Γεωργής.Ή κατάνυξη τού λαού 
μεγαλώνει κι ή θεοσέβεια πληθαίνει. Θαρρείς κι άναζωντάνεψε πα
λιά θρακιώτικη προαιώνια λατρεία οργιαστική. Θαρρείς καί οί Ή -
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δωνοί γύρω στον Αίμο Α οι Κλΰδωνοι και οι Μιμαλλόνοι, πού 
λέει ό Πλούταρχος, αναζωντάνεψαν μέσα στα οργιά καί τις γιορ
τές. Ή  Μοσχοτά βγαίνοντας από τή φωτιά πέφτει χάμω. Τό στόμα 
της άφρίζει. Ό Τούτος άκούραστος χοροπηδά. Τό κύμα τής θ-ρα- 
κιάς σιγάζει, σβήνει λίγο λίγο καί γίνεται στάχτη. Κι ό χορός τε
λειώνει. Τα γυμνά πόδια των άναστενάρηδων μένουν άθιχτα και 
άβλαβα. Τούς ψάχνουν οί εμπειρότεροι γιατροί τού τόπου. Θάμα!

4-* -1c
Ή  παρέα των άναστενάρηδων τώρα, μέ την γκάιντα και τή 

λύρα, φέρνει γύρους. Οί θύρες είναι κράνοιχτες των σπιτιών νά 
τούς δεχτούν. Παντού πίνουν καί τρώνε και τραγουδούν :

—Πά σε πράσινο λειβάδι κάντα τρία παλλικάρια-
την ήμερα τρων καί πίνουν j 
καί βιγλίζουν τούς διαβάτες

καί το βράδυ κάνουν βίγλα 
| νάβρου Τούρκο νά σκοτώσου

καί Ρωμιό νά ξεσκλαβώσου-
Τό βράδυ—σά φάγαν κ’ ήπιαν καί είπαν πειράγματα—μέ 

τό πλάκωμα τού σκοταδιού, καί τ ’ άστρα άναιίιαν στον ουρανό σάν 
καντήλια. Στάθηκαν τότε οί άνθρωποι και τον έκύτταζαν. Μελε
τούσαν τούς αστερισμούς πού τούς γνωρίζουν, 'Ο Πάντος ό λυρα- 
τζής—ό πρώτος μουσικός, πού δεν έλειπε άπό τούς γάμους καί σέ 
κάθε αντρόγυνο εύρισκε νά πή καί νά τραγουδήσει κάτι,—τράβηξε 
τή λύρα του καί τραγούδησε στή σιγαλιά τής νύχτας :

"Αχ ! μάννα μου εγώ είμαι ό νταγής—εγώ είμαι ό νιασμένος
εγώ είμ’ ό δράκος τού νεριοϋ | κι άλλοι Θέ νά ντρεχ’ νά πλιαλιοϋ.
Τρουλιά μου, τά χωράφια σου, | Τρουλιά μου, τά νερά σου, 
Τρουλιά μου, οί κοπελλες σου | Τρουλιά μου τά καλά σου !

Τήν ώρα τούτη άλλη φωτιά πύρωνε.. Τράβηξαν τήν καρ- 
βουνιά κι άπλωσαν τά πυρωμένα κάρβουνα. Οί αναστενάρηδες τότε 
άρχεψαν τό χορό τής νύχτας πάνω στή στιά μέ τά παλιούρια, τά 
φράγματα τών άγιασμάτων, τά σάπια. Πιασμένοι, άγιοδεμένοι, οί- 
συρήλατοι μιλούσαν καί φώναζαν έχ, άχ, γίχ, εχ, άχ, γίχ, ρυθμικά. 
Κ’ έδιωχναν τις αρρώστιες καί τ’ άλλα κακά.

Χριστός νικά J όλα τά κακά.
Σταύρωναν τούς δρόμους μέ τις χάρες υψωμένες, ξαναγύ-
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ρίζαν πίσω στή φωτιά κ ’ έδιναν ευλογίες. ’Έτσι ξαναχόρεψαν. 
Στάθηκαν άκαφτοι στην πύρα τής φωτιάς. Τά μεσάνυχτα μπαί
νοντας στο σπίτι τ ’ Άρχινασιενάρη από πάπο προς πάπο, άπόθε- 
θεσαν κατανυχτικά καί μ" εύλάβεια πολλή, καί σέβας άλλοτινό τις 
Χάρες στις θήκες τους. Ή  βαθειά νύχτα έφερε τον ύπνο, ύπνο 
βαθύ καί γεμάτον όνειρα.

*
X *

Τά τρία—άνευνούχιστα—μπικάδια έβοσκαν στα λειβάδια. 
"Αδετα κι άψύλαχτα. Τό κοινοτικό λιβάδι πλούσιο και ήμερο. Ε 
κεί γαληνεμένα τά φτωχά ζώα πέρασαν πολλές μέρες βόσκοντας. 
Τώρα ή μερωμένα καί απείραχτα, με τά φυλαχτά στο μέτωπο, μέ 
τά κέρατα σουβλερά καί στριφτά, μέ τις χάντρες και τά κουδου- 
νάκια δεμένες από τ’ δνα στ" άλλο, πηγαίνουν τό δοόμο τους μέ 
μιάν απλή τριχιά δεμένα. Τά συνοδεύουν ή γκάιντα και τά νταού
λια. Είναι τά κουρμπάνια, τά θύματα τής θυσίας πού θά γίνει σή
μερα στον αυλόγυρο τής εκκλησίας. Ή  πορεία τους είναι σάν τής 
Ιφιγένειας στην Αύλίδα. Πηγαίνουν πρόθυμα στο θυσιαστήριο. 
Δέν αντιστέκονται καθόλου, ούτε στην πορεία τους ούιε στον αυ
λόγυρο τής εκκλησίας, οπού τώρα μέ την τριχιά δεμένα από τό 
χαλκά τής πόρτας στέκουν αφιερωμένα, ήμερα.

Ό Παπαγιώργης, τοΰ χωριού ό ευλαβικός παπάς, φόρεσε 
τό πετραχήλι του. "Ανοιξε τό ευχολόγιό του καί διαβάζει την ευχή 
τής θυσίας. «Σύ, Κύριε, ο Θεός ημών, οίκτίρμων καί έλεήμων, 
μακρόθυμος καί πολυέλεος, ό μετανοών επί ταϊς κακίαις ημών, καί 
προσδεχόμενος τάς των πάντων θυσίας, καί προσφοράς, πρόσδεξαι 
Κύριε, την ευχήν ημών, καί έξαπόστειλον τον επί τής ειρήνης άγ
γελον καί εύλογησον τον νοΰν τούτον (βούν), καί τούς άρνας τού
τους, ϊνα γένωνται εις Θυσίαν αγίαν καί εύάρεστον τή χρηστότητί 
σου, είς άφεσιν αμαρτιών ήμών καί εις μνήμην ενώπιον σου, διά 
τού Κυρίου ήμών Τησού Χριστού, τού μονογενούς Υιού, μεθ’ οΰ 
ευλογητός εί, σύν τώ παναγίω καί άγαθω καί ζωοποιώ πνεύματι». 
Τά φτωχά ζώα... "Αν είχαν γλώσσα νά μιλήσουν, θά μοιρολογού
σαν τό υστερνό τους μοιρολόγι. Θάκλαιγαν σάν τήν Ιφιγένεια πού 
έκλαψε τήν άνυμέναιη αποχώρησή της άπό τή ζωή. Μούγκρισαν



ΤΆναστενσρια 319

άποχαιρετιστικά τά καημένα μονάχα, κοιτάζοντας τον παπά μέ τό 
πετραχήλι.—Ή  θεία χάρις μαζύ σας, είπε ό Παπαγιώργης υστερνά 
καί τά βλόγησε υψώνοντας τά χέρια του.

Τά λαλούμενα τώρα έπαιζαν—λύρα κι άσκαυλος—τό θλι
βερό σκοπό. Ένα σκοπό μοιρολογιού. Σιγανό καί θλιβερό. Ός 
πού νάρθει από την κάσσα τη χλωρή καί μοσχερή τό τσεκούρι τά- 
γιασμένο.Ό γκάϊντατζης τριγυρίζοντας τά άμοιρα ζώα—πού’ίσως 
τής μουσικής ή δύναμη τά τιθάσσευε τόσο — έπαιζε τον πιο θλιβερό 
σκοπό του. Τούς τραγούδησε τό «Δεύτε τελευταΐον». Τούς κήδεψε. 
Δάκρυα πλημμύρισαν τά μυγδαλωτά μάτια των μπικαδιών. Γιατί 
έννιωθαν άληδινά. Έννιωδαν τον αποχωρισμό από τή ζωή. Μά 
έκλαιγε κι ό Γκόρες, ό λυράρης, πού κόβοντας κάποτε τό φύσημά 
του έλεγε μέσα στά χείλη του. — ’Αγόρια μου, μπικάδια μου,., παλ- 
λικάρια μου. —Τό ιερό τσεκούρι φέρτε μου ! Κέλαμψε στ’ Άρχια- 
ναστενάρη τό χέρι τό κοφτερό τσεκούρι. —Βλόγησε παπά μου, 
βλόγησε. Κι ο Παπαγιώργης βλόγησε ύποταχτικός τό φόνο, τό 
αίμα, ενώ ό ’ίδιος κάνει την αναίμακτη δυσία στην Προσκομιδή. 
’Έτσι ύψωσε απανωτά την κόψη τού φονικού άναστενάρικου τσε
κουριού, καί καταφέρνοντας θανατερά καί κατακέφαλα χτυπήματα, 
ζάλισε τά μπικάδια καί τάρριξε χάμω. Σπάραξαν ανήμπορα, μά 
παραδόθηκαν, όταν τά μαχαίρια τών μακελλάρηδων τούς ρίχτη
καν καί τό αΐμα χύθηκε ποτάμι καί σχημάτισε τον ομηρικό λίθρο. 
Σπάραξαν τά παρθενικά κορμιά στη γή. Κι άρχισε τό γδάρσιμο 
μάνι μάνι. —Θά πάρετε όσοι δεν προλάβατε πέρυσι, κύστερα οί 
άλλοι. ’Έτσι κομμάτια, μοιράσθηκαν τά τρία μπικάδια. Στο μοί- 
ρασμα πάνω φιλοδωρούσαν όλοι την κάσσα τών αναστενάρηδων.
’Έπρεπε καί τούτη κάτι νά καρπωθή.

*
# %

Πέρ’ απ’ τά μεσάνυχτα τό χωριό κοιμόταν τώρα. Μόνο 
κατά τό έθιμο άκολούδησε καί τόργιο. “Ολα τά κορίτσια τού χω
ριού ελεύθερα έσμιςαν μέ τούς καλούς των—ένα βράδυ Μαγιάτικο, 
πού ή φύση ώργίαζε, ό κάμπος μοσχοβολούσε, καί τό δάσος σιω
πηλό προσκαλούσε γιά τό ζευγάρωμα. Μέσα στο σκοτάδι, πίσω 
άπό τά βάτα καί τά πυκνόδενδρα καί τούς φράχτες δεν άκουγες—
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αν fjθ'ελες νάφιγγρισθής—παρά το τραγούδι τού γρύλλου, τού ρυα
κιού το κατρακύλισμα και τό μουσικό κελάρυσμα και τον γλυκό 
ήχο των λαχταριστών φιλιών. ’Έσμιγαν τα χείλια πυρωμένα και 
δεσμεύονταν καί περιεπλέκονταν κορμιά, γεμάτα πυρετό, άλυτα. 
Ή  Θρακιώτικη παλιά λατρεία συμπληρώνονταν. Τοργιο «πήρε 
και δώκε», ό Διόνυσος με τις Μαινάδες ίου κι οί Σάτυροι με τις 
Βακχίδες έσπόνδησαν τή νύχτα τούτη κάτω από τον έναστρο ου
ρανό, πού λαμπήριζε αποθεωτικά. Τελούνταν τό παμπάλαιο μυ
στήριο τής ευφορίας των καρπών τής γής : 'Η ευγονία !

Ό Άρχιαναστενάρης κείνη τη βραδειά ξανακλείδωσε τις 
Χάρες ευλαβικά στο μεγάλο φορτσέρι. ’Απίθωσε τά σύνεργα τής 
θυσίας στη θέση τους καθαρά από αιμα. Έδωσε τις πολύτιμες όρ- 
μήνιες του στο πλήρωμα τής ίερατείας τών αναστενάρηδων. ΤΑρ- 
μωσε τις κλειδαριές κι ασφάλισε τά πάντα, δπτος ό παπάς καλοθέ- 
τει μετά τή λειτουργία όλα τά ιερά του σκεύη τής αναίμακτης θυ
σίας. —Και τή χρόνου ! —Και τή χρόνου ! Τώρα ούτε κορμοτα- 
ραχιές, ούτε σύγκορμα τρεμούλα, ούτε κρυάδες, ούτε νευρικά συγ- 
κλονίσματα, ούτε ίδρωτες και ρυθμικές κινήσεις. Δέν είναι πια οί 
ιερείς. Είναι οί αγρότες, οί λεντζηπέρηδες, οί άπλοι ξυλάδες καί 
καρβουνασβεστάδες τού Βιζυηνού, πού μάχονται στον αγώνα τής 
ζωής γιά τό ψωμί καί την ευγονία, είτε αύλακώνοντας τήν παχειά 
γή καί ρίχνοντας τό σπόρο, εϊτε οωρεύοντας ξύλα πά στά ξύλα νά 
δώσουν πυραμίδα τό κάρβουνο, είπε κάνοντας άσβέστι, εϊτε σέρ
νοντας τό ληνό μέ τά ζευγάρια τους, στον τρύγο τό ύρακιώτικο, 
εϊτε κατεβάζοντας μέ τό μουλάρι τα ψαρικά από τό Βασιλικό καί 
τήν Άγαθούπολη προς τον κάμπο τό Θρακικό σιγοτραγουδώντας : 

Μια μπάμπω—μπαμπόγρια λαχανομαγείοευε 
λάχανο καί λομποτή | καί τσουκνίδα τρυφερή.
Δίν’ τό ντέτζερ προποοιά, j πάν’ πε πίσω τά δαυλιά.

—Φάτε, κοϋλκοι λάχανο [ πγήτε κάτες τό ζουμί.
Τώρα γώ Θά παντρευτώ | πάρω γέρο, πάρω νιό, 
πάρω δώδεκα χρονώ. | Στέλνω γέρο στη δουλειά 
καί τό νιό στην αγκαλιά | καί τό δώδεκα χρονώ 

γιά νά φέρνει κρύο νερό.



Τ Α  Δ Η  Μ Η . Τ Ρ  Ι Α  "Η Ο Μ Π Ε Η Σ

I. —3Από τον Αίμο ή άνοιξη ανθεί καί μοσχομυρίζει ώς τήν 
Προπονυίδα. Τά ποτάμια κατεβάζουν τά θολά νερά τους. Λυώνει 
τό χιόνι παντού καί γίνεται νεροσυρμή κή νεροσυρμή ρυάκι κελα- 
ριστό καί τό ρυάκι γίνεται ποταμάκι καί τό ποταμάκι παραπότα
μος, πού εισβάλλει θεριωμένος στά ποτάμια τά ιστορικά ή τον 
Τόντζα ή τον "Εβρο ή τον "Αρδα ή τον Έργίνη, τραγουδώντας 
τό τραγούδι τής άνοιξης. Τά σπαρτά ξεσκεπάσθηκαν βαθύρριζα. 
Τά θερίεψε τό χιόνι με τή ζεστασιά του καί ρίζωσαν για νάχουν 
ικμάδα τώρα. Τά λιβάδια ύψωσαν μισό μπόγι χορτάρι. Τά κοπά
δια γυρολογούν στά βοσκοτόπια. Οί άγελάρηδες συμμαζεύοντας τις 
αγέλες πρωί τις οδηγούν πομπικά στή βοσκή. Ό βοσκός πά σένα 
ποδάρι στεκάμενος, έχοντας αγκαλιά τήν άγκλίτσα, παίζει τό σου- 
ράβλι του τό μαγικό. Τό μελίσσι άνοιξε τό φτερό καί δουλεύει. Ό 
πελαργός κατέφθασε απλώνοντας τά φτερά από τούς "Αγιους τό
πους, φέρνοντας τήν ευλογία τού Τορδάνου καί χτυπά τό ράμφος 
του ρυθμικά.—Έδώ είμαι! έφτασα! Τό χελιδόνι σπαθίζει τον ου
ρανό καί χτίζει τή φωλίτσα του ή τήν διορθώνει. Άναθυμάται τά 
περασμένα κι αγαπά τό σπίτι του. Εκείνο διορθώνει καί ξαναχτί
ζει.Ό κορυδαλός μέ τό λοφίο του λαλεΐ τσίρ, τσίρ, τσίρ τήν ευτυ
χία του. Ό γεωργός στεκάμενος στή σκάλα του, επισκοπεί τον ελεύ
θερον ορίζοντα, βάνοντας τήν απαλάμη στο φρύδι σάν γίσο πηλι- 
κίου. ’Επισκοπεί, λογαριάζει, ευχαριστιέται, ικανοποιείται. Ή  σο
δειά πάει λαμπρά. "Ολα σύντρεξαν τούς κόπους του από τή σπορά 
τού φθινόπωρου ώς τά τώρα.—Έλα Χριστέ καί Παναγιά, .προσεύ
χεται, σταυροκοπούμενος. Τού χρειάζονται τρεις μήνες ευνοϊκοί. 
'Έτσι τον Θεριστή θά καρπίσει καί θά δοκιμάσει τήν ευτυχία κεύ- 
λογία τού Θεού καί θά τήν αποθηκέψει στις αποθήκες του. — Ή 
ζωή μας είναι παίδεψη, λέγει, καί τό ψωμί μας ίδρωμένο. Ό ξυ
λοκόπος δεν πηγαίνει τώρα στο δάσος. Έπαψαν οί βορριάδες, θέρ-
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μαινε ό ήλιος, τό τζάκι σίγησε καί δεν καπνίζει, γαλήνεψε ό ουρα
νός και τό χαμομήλι έστρωσε τον τάπητα του σαν τ ’ ουρανού τον 
Γαλαξία, για νά περάσει ή ’Άνοιξη. 'Η παπαρούνα άλικη ύψωσε τό 
μπόγι της ματώνοντας τον ζωγραφικό πίνακα τοΰ φυσιογράφου 
Θεού, πού είναι ή φύση, απ’ όπου δανείζεται, κατά τήν ψυχοσύν
θεση του, κι ό ζωγράφος τά θέματά του. Ό "Εβρος ιστορεί: 
«Άπό δω πέρασαν λαοί βάρβαροι πού μάτωσαν κυριεύοντας τή 
χώρα τούτη τήν ποιητική, τή μυστικοπαθή, όπου ό Διόνυσος με 
τούς Σάτυρους περιφέρονται αιώνων αιώνες ακατάλυτοι, μά ή 
χαρά πάντα ξανάρχεται και γυρίζει πίσω άποδιωχμένη. Έδώ στις 
πηγές μου, μέσα στοΰ Σκόμιου τιςβαθειές ρεμματιές, σχηματίζεται 
ή ροή μου. Κατηφορίζω μικρός και πλουθαίνω καί χύνομαι μεγά
λος στήν ιστορική Αίνο. Στο δρόμο μου μέ συνοδεύουν τά παιδιά 
μου άπό χίλια σημεία κατεβάζοντας τάφρισμένα νερά τους. ’Έτσι 
γίνομαι ο Θεός τής Θράκης, όπως ό Νείλος τής χώρας των Φαραώ». 
'Ο Έργίνης ιστορεί σπεύδοντας νά χωθή κι αυτός στή ροή τοΰ 
Θεού "Εβρου τής Θράκης. «Έγώ πηγάζω καί ξεσηκώνω τά πλάτη 
μου άπό τής Στράντζας τής θεόληπτης, τής οίστρήλατης τά φα
ράγγια. Εξήντα ποτάμια στή ροή μου καταπίνω άχόρταγος καί 
διψασμένος, πού κατεβαίνουν διασχίζοντας τή γή τών πανάρχαιων 
Θρακών μέ τά είκοσι δύο έθνη. 'Ως τή μέση βουτυγμένοι οί πολε- 
μόχαροι Θράκες, άνοιξη τώρα, ψαρεύουν ρίχνοντας τούς σερτμέδες, 
τό γλυκόψαρο καί τό χέλι, πού έρχεται άπό τή Βελίκα παραστρα
τώντας». Καί ή Θράκη γεμάτη χάρες καί χυμούς άνθεϊ.

* *
Σέ τέτοιαν ώρα υποβλητική, οί Θράκες θά γιορτάσουν τις 

πανάρχαιες γιορτές τους. Θά γιορτάσουν τά Δημήτρια καί τον 
Μπέη. Ούτε πιοτά, ούτε μεθοκοπήματα, ούτε σκυλιά, ούτε βρισιές, 
ούτε βωμολοχίες καί σκυλόλογα καί σκώμματα καί τρεχάματα τών 
Πιτεράδων στούς δρόμους. Δεν είναι οί ιρέλλες τοΰ Διόνυσου καί 
τά βάναυσα όργια τών Σάτυρων καί τών Μαινάδων. Είναι ένας 
απλός συμβολισμός, σεμνή γιορτή καί σοβαρή καί μυστικοπαθή. 
Ή  μεγαλοπρέπεια τών πανάρχαιων τελετών τήν συντροφεύει. Οί 
Θρακικές πεδιάδες άς χαίρωνται τό θίασο τοΰ Διόνυσου, τον
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Πάνα, τούς Σάτυρους και τις Μαινάδες, πού ρίχνονται στδργιο.
’Εδώ αγώνες θάκολουθήσουν κιόχι όργιο. Στον στίβο ή Θρακική
γενεά ακατάλυτη, θά δείξει τί μπορεί καί τί φιλοδοξεί.—«Εμείς
εδώ θά καλλιεργήσουμε τή γης καί θά σπείρουμε. Ή  καρπερή μας
γή θά βλαστήσει. Θάναπαραστήσουμε την εορτή τής Δήμητρας,
πού μάς προστατεύει τά καρπερά χωράφια καί τά σπαρτά καί τον
καρπό τοϋ σιταριού καί τής γης την ευφορία. Θά τραγουδήσουμε
τή Σεμέλη καί τή Δήμητρα καί θά πιούμε τό κρασί τό μαύρο, τά-
γιασμένο κρασί τής Θ ρ ά κ η ς ' »  προλογίζει ό Μπέης.

*

II.—Ό μεγάλος τού τόπου λεντζηπέρης, ό χτηματίας, ό 
γεωργός, ό άργάτης καί σπορέας, πού φορούσε γενειάδα κεφερνε 
μαλλιά ώς τούς ώμους, πού ή φωνή του βαρειά καί μεταλλική κι ό 
λόγος του σοφία, ό άρχοντας κι ό τσέλιγγας με τά χίλια γιδοπρό
βατα. τά μουλάργια καί τά ζά, πού μιλούσε βαρειά καί τούς Θερσί
τες τού τόπου τούς αποστόμωνε μονομιάς πρεσβεύοντας τό σοφό 
λόγο: « α ι σ χ ρ ό ν  σ ι ω π ά ν ,  Θ ε ρ σ ί τ η ν  δ ’ ε ά ν  λ έ γ ε ι ν » ,  αυτός πού 
έψελνε στήν εκκλησία κι άπήγγελε τό «Πιστεύω» υποβλητικά, αυ
τός σήμερα είναι ό άρχοντας κι ό χορηγός—ό ΔΙπέης, τό πιο κύριο 
καί πρωταρχικό πρόσωπο τής γιορτής. Αυτός ξοδεύει σήμερα για 
νά γίνει ή γιορτή, ό Τζιουνής δ λεντζηπέρης, ό Σταμάτης μέ τό 
μεγάλο όνομα καί τό άφθαστο παράστημα, Ό χορηγός !

Ή  άμνια ή Τζιούναινα από βραδύς έβγαλε τά λαμπρά του 
ρούχα καί τάπίθωσε στο φορτσέρι πάνω. ΔΑπό τό πουκάμισσο ώς 
τήν μάλλινη κάλτσα καί τά γιορτερά κουντούρια. Στο προσκέφαλό 
του πάνω τά καλόθεσε, όπως εΐτανε θρακιώιικη συνήθεια τού πα
λιού καιρού, νάφίνουν τάσπρόρουχα τών μικρών καί τών μεγάλων 
στο προσκέφαλο. Ή  Τζιούναινα ή γαλατερή καί τρισπόθητη, σάν 
Θρακική αγελάδα, πού χύνει έξη καί δέκα οκάδες γάλα τό εικοσιτε
τράωρο, σήμερα θάναι ή Μπέγαινα. Ό Τζιουνής τέτοιον καιρό 
τον περασμένο γιορτασμό χάρηκε τήν τιμή τού λαού νά τον δια
λέξει γιά Δίπέη τής έφετεινής γιορτής, πάλι τον ίδιον, έτσι γιά δι
πλή τιμή καί ικανοποίηση τού λαού, πού ξαίρει νά τιμά καί νά 
χαίρεται τούς άρχοντές του. —Σένα θέλουμε, χούγιαξε. Γ ι’ αυτό
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6 ήγεμονικός γέροντας τής 'Ομηρικής εποχής, πού οποίος τον 
έβλεπε καταπιάνονταν από σέβας — «σέβας κατέχει με είσοοό- 
οντα» — μέ τό έβγα τοϋ ήλιου άρχισε να ντύνεται. Κείνη τη βοα- 
δυά δεν άπλοχέρισε στη γυναίκα του, όπως ό παπάς πού ποό- 
κειται να μπή στη λειτουργία λειτουργός. Παρά γύρισε την πλάτη 
του στη γλυκομίλητη συντροφιά του, .πού τούφερε στη ζωή εφτά 
γιούς καί τρεις ακριβοθώρητες κόρες, καί παραδόθηκε στον ύ
πνο, σάν κουρασμένος. Ή  Τζιούναινα κρυφοχαιρότανε την παλ- 
λικαριά του, τά θαλερά του γερατιά καί την όμορφη κεφαλή του 
μέ τά ξέπλεγα μαλλιά, τό άφθαστο γένι του, σάν γένι μελανόμορ
φου Κυκλαδικού αγγείου. Κι άναρρωτιούνταν: «Θεός νυ τις ή βοο- 
τός έσσι» ; Κέλυωνε από τον ίμερο σε τέτοια ηλικία. Καί φόρεσε 
τό τίμιο κατάλευκο πουκάμισσό του, σάν χιόνι, μέ τάνοιχτό στή
θος, τό λάσιο. φόρεσε τό ζουπούνι του — τή σαλταμάρκα του μέ τά 
κρεμαστά μανίκια, τή δαχτανοστόλιστη, μέ τούς κοχλίες και γυμνο- 
σάλιαγκους, θαρρείς, ξεσηκομένα άπό βυζαντινό ή πανάρχαιο ξόμ- 
πλι, έχωσε σβέλτα τά σκέλια του στο ποτοΰρι του καί φόρεσε τά 
τοζλούκια του,—τις περικνημίδες του—τά στορισμένα καί τά θε- 
λύκωσε επιδέξια σκύβοντας, ενώ στο κεφάλι του τά μαλλιά του, 
σάν τή χαίτη τού Δία, κρέμασαν καλλιτεχνικά. Τον παραστέκον
ταν ή γυναίκα του. Οί κόρες δέ μπορούσαν νάτενίσουν εκτός άπό 
τό στήθος του τίποτε άλλο τοϋ πατέρα τους. 'Όταν τοϋπλεναν τά 
πόδια του, τότε μονάχα άπό τό μυστικό κορμί του τόνε χάδευαν 
ώς τον άστόάγαλο, κείτανε μεγάλη τιμή. Τί σκηνή πατριαρχική 
τής εποχής τού Αβραάμ ! ’Έτσι ό Τζιούνης φόρεσε καί τό σελάχι 
του καί κρέμασε τό ξυλένιο ρολόγι του, σέ τρεις θήκες άπανωτές 
κλεισμένο, μέ τήν άσημένια τρίκατη άλυσσίδα του μέ τά -ψιλά κου- 
δουνάκια της.

Οί παραστεκάμενοί του είχαν ετοιμάσει τάμάξι, πού θά 
τδσερναν δυο ζευγάρια βωδιών στριφτοπόδαρων καί στριφτοκέ- 
ρατων μέ χαμαγλιά καί κουδουνάκια στολισμένων καί μέ τά στρι- 
φτοκέρατά τους υψωμένα .προς τον ουρανό. Ό Μπέης βασταζού- 
μενος, μεγαλόπρεπος, σάν ηγεμόνας άληθινός, άνέβηκε πάνω. Στά 
πόδια του τοποθέτησαν τήν «κ ο ν ν ο υ μ ι ά ο - ,  πού σήμαινε πλούτο,
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οικονομία, αγαθό. "Εναν δίσκον—ένα σινί—μπρούντζινον μέ μια 
πήττα χρισμένη μέ αυγό και μέ μύγδαλα στορισμένη—τις τσίκες 
—μέ πιλάφι και κουσκοΰσι—κρέας όχι—μέ λαχανοτουρσή, μέ ενα 
πράσο βαρακωμένο όρθιο στο μέσο, μέ χαλβά σπιτικόν ή σαραγλί, 
τρία μήλα, τρία πορτοκάλια βαρακωμένα καί μια μπουκάλα κρασί. 
Ή  «κουνουμιά» τούτη συμβόλιζε την ευτυχία, τ ’ αγαθά της γης, 
πού ή άνθωοπότη τα απολάβαινε από την εύφορεύουσα την καλλιέρ
γεια Θεά. IV αύτήν γίνονταν ή αναμνηστική τούτη γιορτή. Μεύ- 
λάβεια τάπίθωσαν όλα στά πόδια τοΰ Μπέη.

Τώρα άφήκε τη στριγγή φωνή της ή γκάιντα. Ό θρακικός 
άσκαυλος ξαπόλυκε τό μουσικό «κράτημα», Τά δάχτυλα τοΰ γκαϊν- 
τατζή κινήθηκαν γοργά, φούσκωσε τό ασκί καί ξαμολύθηκε ό 
ήχος πηδηχτός. Ό γκαϊντατζής ύπόταζε κάτω από τη δεξιά μα
σχάλη του τον ασκό της, έβαλε στο στόμα τό καλάμι και πήρε γερά 
στά δέκα δάχτυλά του τό κάτω καλάμι μέ τις τρύπες —τον αυλό. 
"Εσκουξε ό τόνος, καί ό ρυθμός έσεισε την ψυχή τοΰ Μπέη. Τώρα 
μελωδεί ό Γιανές, ό μουσικοσυνθέτης και παίχτης μαζί. Τό κορμί 
του πάλλεται άπό ιερό ενθουσιασμό. Πέφτει σέκταση. "Ορθώνεται 
στα νύχια των ποδιών του, σκύβει, κατιάζει τη μέση του, λυγά 
προς τά πίσω. Γίνεται έξαλλος, κέστατικός. Γίνεται διθύραμβος.

Τάμάξι προχωρεί μέ τά ιερά βώδια. Οί π α ο α α τ ε η ά μ ε ν ο ι  
οδηγούν τό Μπέη άπό δρόμο σέ δρόμο, άπό συνοικία σέ συνοι
κία τής πολιτείας. Τό κάθε σπίτι ανοίγει τις μεγαλόπορτές του. Ή  
κάθε νοικοκυρά στέκεται έτοιμη βαστώντας ένα πιάτο μέ στάρι ή 
κριθάρι ή καί καλαμπόκι καί μέναν παρά στη μέση. "Έρχεται μεύ- 
λάβεια νά προσφέρει τό έχούμενο. Ό Μπέης παίρνει τον παρά καί 
τον ρίχνει στον κουμπαρά καί κάνει τό σταυρό του. ’Έτσι γίνετ" 
ένα άνακάτωμα .παλιού είδωλολατρικού έθιμου μέ χριστιανικό 
σταυρό. Σίγκαιρα σκορπά καί σπέρνει σόλα τά σημεία τό σιτάρι. 
Καί δίνει ευχές. —Νά δώσ’ ή Θεά «πουλύ στάρζ πουλύ κριθάρ’, 
πουλύ σάμ, πουλλά κουκούλια!» Αυτά εΐταν τά πιο κύρια προϊόντα 
τού τόπου. Καί συνεχίζει τις ευχές : «πουλλές νύφις, πουλλοί γαμ
προί,— όπου είχαν κορίτσια—πουλλά κέρδη — άν ό οικοδεσπότης 
εΐταν καταστηματάρχης. Οί παραστεκάμενοι αδέιαζαν τέλος τό
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πιάτο μέσα στο σακκί πού βρίσκονταν στο πίσω μέρος τού αμαξιού.
‘Η κόνα Μαργώ ή ξαδέρφη τού κύρ Τζιούνη τού πρόσφερε 

μαντήλια—τσεβρέδες — κεντημένες στις τέσσαρες γωνιές μέ μετάςι 
και χρυσαφένια σύρματα. Ή  κόνα Πλουμή από τον πέρα μαχαλά 
τού χάρισε υφάδια και ποδιές καί πουκάμισσα. Σένα τόξο τού αμα
ξιού κρεμασμένα τά δώρα φιγουράριζαν, όπως και σιό ζυγό των 
στριφτοκέρατων βωδιών. Αυτά εϊταν τά δώρα πού ύά μοίραζε ό 
Μπέης στούς νικητές των αγωνισμάτων. Ό γύρος αυτός βάσταξε 
ως τάπόγευμα τής ημέρας σόλες τις συνοικίες τού χωριού.

·!*
III.—Νά κι ό Κριτής—ό Βεζύρης όπως τόνε φώναζαν. 

Γυρίζει και τούτος. Ό νταγή Πάντος μεταμφιεσμένος. Καβάλλα 
στάλογο, ρασοφορεμένος σαν τούρκος ίεροδικαστής τής εποχής. 
Στο κεφάλι φορεϊ κάλυμα χαρτένιο, κωνικό και στολισμένο μέ χάρ
τινα λουλούδια. Φορεϊ ματογυάλια, έχει γένεια μέ μαλλιά προβα- 
τιού σαπουνισμένα και λαναρισμένα στη λανάρα και την ξάστρα. 
Κρατά μέ τάοιστερό κομπολόγι από καρούλια, καί μακρύ τσιμπούκι 
μέ λουλά, όπου καίει άχυρα. Στο δεξί κρατά ραβδί χοντρό σύμβολο 
τής δύναμής του. Είναι σοβαρότατος, είναι αυστηρός στο βλέμμα 
κ* επιβλητικός. ’Έχει υπούργημα την ημέρα τούτη. Είναι πραγμα
τικός Κριτής. Τό φρύδι του ήσκιώνει τό βλέφαρό του. Οί υπασπι
στές του, οχτώ—δέκα, περιφέρονται γύρω του. "Ενας κρατά τά χα
λινάρια τού άλογου, άλλος κρατά τον φόλακα (φάλαγγα). Δυό—τρεις 
μοιράζουν μικρά χαρτάκια—τούς τεσκερέδες, πού είναι άδειες κυ
κλοφορίας. Οί υπόλοιποι σάν όργανα τής θελήσεώς του, πιάνουν 
κιάφίνουν κείνους πού περιφέρονται χωρίς την άδεια ή τούς φταί
χτες καί τούς παραβάτες. Κι οδηγούν όλους μπροστά στον Κριτή, 
πού κατά κανόνα τούς καταδικάζει σέ πρόστιμα—τζεζάδες. Τούς 
δύστροπους τούς καταδικάζει στο «φόλακα». Περνούσαν τά πό
δια τους τότε στο φάλαγγα καί παρουσίαζαν τον φταίχτη μπρο
στά στον Κριτή. —Γιατί δεν άκούς ; —Γιατί δέν πληρώνεις τό 
τζεζά ; —Ραβδίστε τον. Δεκαοχτώ, δεκαοχτώ! "Ομως τον χτυπού
σαν μόνο μια ή δυό.

Στον μπακάλη Γκόρε βρίσκει τά ζυγιά, τά μέτρα καί τά
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βάρη λαθεμένα.—Σαράντα γρόσια τζεζά. Κέτσι πλήρωναν δλοι τό 
πρόσημο. Τό γύρισμα τού Κριτή κρατούσε ώς τ’ απόγευμα αποδο
τικό. ’Άσκησε τήν εξουσία του αυστηρά κέβαλε τάξη. Ή  τάξη κυ
βερνά τον άνθρωπο κι ό νόμος ό άγραφος. Αυτός είναι σήμερα 6 
Κριτής. Είναι απομεσήμερο πλιά. Ό Μπέης κι ό Κριτής γυρολό- 
γησαν τή χώρα. Είσέπραξαν, άργυρολόγησαν, γέμισαν τά σακκιά, 
ευλόγησαν, ευχήθηκαν, τιμώρησαν. Τό ταμείο πλούτισε για τό καλό 
των σχολείων. Ό λαός πλήρωσε τό τζεζά ευχαριστημένος.

Ό ήλιος περνώντας μεσούρανα πήρε νά κλίνει στήν δύση του. 
Καί νά,άκούστηκεή γκάιντα ρυθμική.Έβγαινανύπάκουοι στο ρυθμό 
της και πειθαρχικοί καί ψάλλοντας τό χορικό τους οί Άραπάδες: 
«Είμαστε εμείς οί άράπηδες. Οί καπνισμένοι, οί μαυρισμένοι. Καλ- 
πάκια χαμηλά κατάμαυρα ψοροϋμε στο κεφάλι, άλεπονουρά κρε
μούμε φούντα, νά σειέται ακατάπαυτα. Προβιά φέρνουμε στή ράχη 
καί κουδούνια στή μέση καί στα γόνατα, πού κουδουνίζουν σάν 
δαιμονοκούδουνα. Ποτούρια φορούμε, των χεριών των γυναικών 
μας δούλεψη, καί στά πόδια μας τσαρούχια, με τομάρι χοίρινο. 
Σπαθί κρατούμε στό δεξί πλατύστομο—γιαταγάνι—καί ρόπαλο 
— τοπούζι—χοντρόροζο καί φοβερό». Κι αληθινά ντυμένοι έτσι 
καί μαυρισμένοι ένέπνεαν τό φόβο. Σειούνται ρυθμικά καί πηδούν 
έλαφροπόδαροι. Φορολογούν κι αυτοί τό πλήθος. Νά κή Ιναντίνα 
ή γυναίκα τού θιάσου. Σειέται καί λυγιέται. Είναι ό βεργολυγισμέ- 
νος ό Σπαής. Φορεΐ σκευή γυναικεία. Στό κεφάλι τό τσεμπέρι κόκ
κινο τήν μαμουκώνει. Τό φόρεμά της κρέμεται ώς τή γή, κόκκινο 
κι αυτό με πούλιες στορισμένο. Ζώστρα καλλίζωνη σφίγγει τή μέση 
της, κι’ έχει μισάνοιχτο τό στήθος. Τά μάγουλά της φλογισμένα 
από τό κόκκινο. Τούς κροτάφους άντίς λουλούδια, κλαδί βαρακω- 
μένο τσιμσιριού1 στολίζει. Στά χέρια φέρνει ζήλια καί χτυπά ρυθ
μικά. Σά γυναίκα πορπατά καί μιμείται τις κινήσεις της. Ή  γκάιντα 
συνεχίζει τό ρυθμικό μέλος της.Ό γκαΐντατζης παθαίνει, εμψυχώ
νεται, οίστρηλατιέται, χορεύει, κι όλα παθαίνονται κέμψυχώνονται 
κοίστρηλατιούνται καί χορεύουν ρυθμικά, θαρρείς καί τάψυχα 
ακόμα. Περιτρέχοντας τήν αγορά κι αυτοί φωνάζουν «νταχούμα 
—νταχούμα» κι ακονίζουν τά σπαθιά—πιάνουν τούς πολίτες, τούς
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φορολογούν με τή σειρά τους. «Νταχοΰμα—νταχοΰμα». Μή, μή ! 
Προστατεύουν την Καντίνα. «Νταχοΰμα—νταχοΰμα». Καί με τά 
σπαθιά γράφουν γΰρω της γραμμές ασφάλειας.

Στο ψηλό σημείο τάλωνωϋ έτοιμος ό θρόνος τοΰ Μπέη. 
Στρωμένες ψάθες καί χαλιά νά πατήσει ό Μπέης. Νάτος περίλαμ
προς ό κυρ Τζούνης ό ομηρικός γέροντας μέ τή δωδεκάδα. Τον πε
ριτριγυρίζουν αγρότες, γεωργοί, άρχόντοι. Νά ό κυρ Πάντος, νά ό 
Χάνος μέ τή γενειάδα του, νά ό Δεβές, νά ό Φώτης σά συγκλητι
κοί Ρωμαίοι. Οί σοφοί, οί ολιγόλογοι, οι επιβλητικοί, οί άρχοντες 
τοΰ τόπου μέ τά δώρα τους όλοι. Σιγομιλοΰν σοβαρό καί σαν ιε
ραρχία κρατούν τάξη καί σέβας. Ή  δωδεκάδα προσμένει τήν πομπή. 
HI Μπέγαινα ή γαλατόστηθη μέ τους εφτά γιους καί τις τρεις θε- 
γατέρες, ή γαληνεμένη γυναίκα, πού ψές στάθηκε παράσμερα στο 
κρεββάτι της άπό τό χάδι τοΰ κυρ Τζουνή, νηστεμένη καί καθαρή, 
φορεί τά γιορτινά της.Φορεί τά πιο πλούσιά της ρούχα, φόρεΐ καί 
τό μαγνάδι τής αγάπης, σάν άπό νεραϊδόσογο πού είναι. Άγγελο- 
κάμωτη, έλκυστικιά, χαμογελά. Αναπνέει καί τό γκιορντάνι μέ τις 
ντοΰμπλες καί τά χρυσαφικά της κουδουνίζει περίγυρα στον κρου- 
στάλλινο λαιμό. Τό στήθος της μισοφαίνεται στάνοιγμα τής που- 
καμίσσας, πού χιονάτη σήμερα περίβαλε τό κορμί της. Είναι θεά 
ή ήμίθεη τό δίχως άλλο. Ό κόσμος σ’ αυτήν σταματά τό μάτι τάρ- 
παχτικό, τό διψασμένο. Τήν τρογυρίζει τό σόγι της, πού όλο φαν
τάζει. Ή  θειά ή Κρουστάλλω, ή θειά ή Βενέτω, ή κόνα ή Άνέζω 
μέ φαρδομάνικα καί τις μπουρλιές κατάχρυσες στο στήθος καί ή 
Φυτωρή ή κατάσεμνη κι άγιοτικιά συγγένισσά της. Ή  κουνουμιά 
τής Μπέγαινας στο μέσο τοΰ δωματίου της, μεγαλύτερη καί πλου- 
σιώτερηίάπό τήν πρωινή τού Μπέη. Προσμένει ή πομπή τούς *Αρά- 
πηδες μέ τον άσκαυλο..Νάτοι όλοι πομπικοί,—σά φειδιακή προ- 
μετοπίδα—κοϊστρήλατοι. Φορτώνουν τώρα τήν «κ ο υ ν ο υ μ ι ά » στο 
κεφάλι τής Καντίνας, πού προεξάρχει. Ή  πομπή ανεβαίνει προς 
τάλώνια. Εκεί ό Μπέης προσμένει. Κι όσο ή πομπή προχωρεί, ογ
κώνεται καί δυναμώνει άπό τό λαό. Κάτι ανάλογο μέ τις πομπές 
τών αρχαίων στήν ’Αθήνα, όταν ανέβαινε ό λαός προς τά Προπΰ-
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λαια. Σιγά ή νεροσυρμή αυτή τοϋ λαού, ή σαρανταποδαρούσα τοϋ 
δχλου εύλαβητικιό φτάνει μπροστά στ3 αλώνι, όπου μεγαλόπρε
πος ό Μπέης, σάν παλιός Θεός,, υποδέχεται τή Μπέγαινα. Ή  Καν- 
τίνα άποθέτει τό ταψί με την κουνουμιά στά πόδια του κι άποτρα-
βιέται. Ή  Μπέγαινα με τά φουσάτα της παίρνει θέση ψηλότερα.

' *
* *

V.  Ή  βαρειά ψωνή τοΰ Μπέη, προστάζει τώρα.—Νάρθή 
ό Κριτής. Νάρθή ό Κριτής ! Σιωπή απλώνεται στο θέατρο. Σκυμ
μένος παρουσιάζεται ό Κριτής.—Νά τον ραβδίσετε στά πόδια. Καί 
τον ραβδίζουν στά πόδια. — ’Από τήν ώρα τούτη δεν έχεις εξουσία, 
δεν έχεις αρχή. Κι ό Κριτής ραβδισμένος αποχωρεί καί χάνεται καί 
λησμονιέται.

Σάν πατριάρχης κατεβαίνει από τό θρόνο του ό Μπέης. 
Τον διαφεντεύουν οί γερόντοι, οί νοικοκυραΐοι, οί τίμιοι, οί δου- 
λευτάδες τής γής καί τοΰ υνιού. Μεγαλόπρεποι προχωρούν στή 
μέση τάλωνιοϋ. Έκεΐ προσμένει τάροτρο με τάστραφτερό υνί. 
Δυο άράπηδες περνούν τό κεφάλι στο ζυγό καί στή σαΐτα πάνω 
τού άξονιού μπαίνει.ή Ιναντίνα. Κι αρχίζει τόργωμα. Μά πριν κι- 
νηθή τό υνί ό κύρ Τζουνής σκύβει καί μέ μαχαίρι κοφτερό λαιμο- 
κοπά τό κριάρι, πού πρόσμενε κρυμμένο, όπως μιά φορά στή θυ
σία τού Αβραάμ πίσ’ από θάμνους. "Ετσι σάν τούς παλιούς ’Αθη
ναίους θυσίασαν «προ τού αρότρου». Αίμα ζεστό πότισε τή γή καί 
τάλώνι. Καί τό υνί προχωρεί τοδρα καί αύλακώνει τή γή,πού ανοί
γει τά σπλάχνα της καί πετά βώλους. Οί δυο άλλοι άράπηδες μέ 
τά σπαθιά τους προφυλάγουν τό Μπέη μήν πέσει από τά χέρια του 
τό σινίκι μέ τό σπόρο. .Κυττοΰν καί προσέχουν μή κανείς τον ρίξει 
—πού δά νά τον ρίξει τέτοιον πλάτανο ! Τό πέσιμό του στήν ώρα 
τής σποράς εϊταν προμήνυμα κακής σοδειάς. Κι ό ίδιος συστρέ
φοντας πάν’ άπό τό κεφάλι του τό ξυάλι τού άροτρου, προασπίζει 
τον εαυτό του μήν πάει καί πέσει. Ό λαός μετέχει τώρα σαύτό τον 
άγώνα νά ρίξει τον Μπέη. Τρία αυλάκια έπρεπε νά οργώσει. Τρεις 
κύκλους έπρεπε νά σχηματίσει μέσ’ τάλώνι. Τώρα πέρνοντας τό σι
νίκι μέ τή σπορά, έσπερνε εύδαιμονισμένος. ΙΙετούσε σπόρο, χερο
βόλιαζε καί πάλι πετούσε καί ψιθύριζε μέσ’ τά μουστάκια του ευ



330 Τά Δημήτρια ή ό Μπέης

χές. Οί άράπηδες μέ τήν Καντίνα τον παραστέκουν. Τά σπαθιά 
υψώνονται, ενώ ή βίαση τοΰ λαού δυναμώνει. Θέλει νά ρίξει κάτω 
τον Μπέη. Γύρω του συμμαζεύονται κοί γέροντες, οί άρχοντες,.οί 
προύχοντες, οί γεωργοί—ή δωδεκάδα." Τό σινίκι μέ το σπόρο πρέ
πει νά κρατηθή. Τίποτε όμως. Κάποτε τό σινίκι γλίστρησε από τό 
χέρι τοΰ Μπέη. Σκύβει ό λαός, συνωθεΐται ό λαός, μουρμουρίζει ό 
λαός, βουίζει σά μελίσσι, σάν ποτάμι πού κατεβάζει νερό και φέρ
νει πλημμύρα.—"Ωιμέ ! ωιμέ ! Ό Μπέης σηκώνεται άπό χάμω κι 
άνατινάσσεται.—Άνάσκελλα άνάσκελλα τό σινίκι ! βοή μεγάλη. 
Χτύπησε τά χέρια ό λαός άπό χαρά. Ευτυχία, εύτυχία, ευφορία. Κι 
δλοι σκυμμένοι προσπαθούσαν νά εξηγήσουν τά μυστικά τής γης.

—Καλά πού δεν έπεσε πλαγιαστά ! —Άμε άν έπεφτε 
μπρόμυτα ; —’Αλί καί τρισαλί!

*% %
VI.— Τώρα τάλώνι ετοιμάζονταν γιά τούς αγώνες. Ό κό

σμος ήθελε καί νά χαρή τά κορμιά πού αγωνίζονταν γιά ένα κλαδί 
αγριελιάς! Έλανοδΐκες καί κριτές, προκρίθηκαν μένα πρόσταγμα 
τοΰ αρχοντάνθρωπου Τζουνή. Θά παίξουν τό πένταθλο, πού δια
σώθηκε ως τις ήμερες μας. Είναι συστατικό στοιχείο τής σποράς 
μέλλείψεις ελαφρές κι ασήμαντες παραλλαγές, όπως ακριβώς καί 
στην αρχαιότητα.. Καί άοχησε τό πήδημα.«στη μιά καί στις δυό». 
Καί έρριξαν τό λιθάρι. «Τήν πέτρα» έρριξαν. Παλλικάρια σφιχτο- 
δεμένα πέταξαν τήν πέτρα εξαίσια. Κέτρεξαν δρόμο. Στο δρόμο 
πήραν μέρος μόνο οί άραπάδες κή Καντίνα κέτρεξαν τρεις φορές 
σε μικρή απόσταση. Ή  Καντίνα πάντα νικούσε ξεγελώντας τούς 
άράπηδες. Γέλοια καί χάχανα ακολούθησαν άπό τό λαό μέ τά κα
μώματά της. ’Έτρεξαν καί τάλογα στή Δρακόπετρα καί χάρηκε ό 
λαός καβαλάρηδες ν J ανταγωνίζονται συναμεταξύ τους. Τη Δρα
κόπετρα τούτη τήν ξεσφενδόνησε κάποτε ό μυθολογικός Δράκον
τας-τοΰ τόπου άπό τό λόφο—μεγάλη ιστορία—τής Άγιας Παρα
σκευής. Τώρα θά παλαίψουν. Ζευγάρια παλαιστάδες έτοιμοι πιά-

1) ’Ά ν  επ εψ τε  π λα γ ια σ τά  μέτριοι σοδειά κ ι α ν  μπρόμυτα κακή  σοδειά  κα'ι
πείνα.
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σθηκαν στον αγώνα. Άναζωντάνεμα πάλης ολυμπιακής δπως τή 
βλέπουμε σέ αγγείο ερυθρόμορφο. Κορμιά ήλιοκαμμένα, δυνα,τά 
και ασκημένα. Χτυπιούνται καί πέφτουν. Πέφτουν κι ορθώνον
ται, σφενδονίζονται καί τρικλίζουν καί πάλι στέκονται ορθοί σαν 
Άνταΐοι. Ό λαός παρακολουθεί ευχαριστημένος. Μέ μιωνές βοηθά 
τούς νικητές. Ά  α ά ! έ ε έ !

“Ενας Άράπης κή Καντίνα τώρα πιάνονται πεισματικά νά 
παλαίψουν. Είναι τό κορύφωμα τής πάλης. Τό πάλαιμά τους έχει 
σκοπό ξέχωρο. Είναι ένας συμβολισμός των φυσικών σχέσεων τής 
Δήμητρας- και τοΰ Ίασίωνα, πού εϊταν ό μόνος θνητός της ερα
στής. "Ετσι γέννησε τον Πλούτο, σά συνευρέθηκε μέσα στον 
αγρό, πού τρεις φορές τον ώργωσαν καί -πού τον -πίστευε ό λαός γιά 
πρώτο τής γής σπορέα. Θύμιζε καί τις σχέσεις τού Διόνυσου καί 
τής Κόρης. ’Έτσι πάλσπψαν ό Άράπης κή Καντίνα σάν παλιοί 
Θεοί, καί κάποτε την έρριξεν ύπτια. Τότε κάθησε πάνω της καί 
στάθηκε έτσι, όπως αφήνει έγκυον κανείς τή γυναίκα. Καταχειρο
κρότησε ό λαός.—Μπράβο, εύγε, μπράβο 1

*
* *

VII.—Τάγωνίσματα τελείωσαν. Ό Μπέης δίνει τέλος στούς 
αγώνες και προσφέρνει τά έπαθλα, όλα όσα τό πρωινό τής ήμέρας 
έμάζεψε γυρνώντας την πολιτεία μέ τ ’ αμάξι του. Μοίρασε μαντή- 
λιο, υφάσματα κι ό,τι άλλο πρόσφεραν οί προύχοντες κι’ οί γεωργοί 
καί χαρίζει την .ικανοποίηση.—Τώρα θά χορέψετε πρόσταξε 6 
Μπέης. Κι άρχησε ό χορός, ό σεμνός συρτός χορός. "Αντρες καί 
γυναίκες συμπλέχτηκαν άλυτα. Τό πέσιμο τού σινικιοϋ ανάσκελα 
πλημμύρισε τήν ψυχή τους διάθεση καί προθυμία. Τούς περίμενε 
καλή σοδειά «μπερκέτι». Οί γκάιντες άρχισαν τό ρυθμικό τους τσά
κισμα. Ό πρόβοδος κινείται δεξιά. Σεί τό μαντήλι του. Σεί τό 
κορμί του, συμμαζεύει τή μέση του, σκύβει, χτυπά μέ τό χέρι τή 
γή, πηδά στο κενό, μαίνεται. Ή  σαρανταποδαροΰσα τον ακολου
θεί καί μιμείται τις κινήσεις του. Είναι ό θρακιώτικος χορός,'πού 
εκφράζει τή χαρά, τήν ελπίδα, τήν προσδοκία. Πλεγμένοι άντρες 
καί γυναίκες σφιχιοτριγυρίζουν τον άρχιγκαϊντατζή, πού εμψυχώ
νει τις κινήσεις τους. Παίζει καί συμμετέχει. Σκύβει καί σκύβουν,

Τά Δημήτρια ή ό Μπέης
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οργώνεται κιόρθώνονται, λιγά, λιγοϋν. Μεταδίνει στο λαό ο,τι αυ
τός, αισθάνεται. Τί μαστοριά! Δημιουργός, όπως δημιουργός ό όρ- 
χηστης πρόβοδος, πού σά μεθυσμένος γίνεται έκφραση τοϋ συναι
σθήματος τοϋ λαοϋ.

*  -S<

Την ώρα τούτη ό Μπέης μοιράζει στους προύχοντες την 
«κουνουμιά». Δίνει στο επιτελείο του, στη δωδεκάδα.

—Τώρα θά διαλέξουμε τής άλλνής χρονιάς τον Μπέη είπε 
κρατώντας στο χέρι τό χρυσόμηλο, τό σύμβολο τής εξουσίας. Κυτ- 
τάχτε την αρχοντιά, την υπόληψη, τό ήσκιωμα, είπε ό Μπέης.

—Ό Τζουνής, ό Τζουνής ! μια φωνή βόησε.
— ’Όχι παιδιά, είμαι πλιά γέροντας, κάμποσο υπηρέτησα.
— Ό Τζουνής, ο Τζουνής. Δηπλώθηκε ή Φωνή τοϋ λαοϋ. 

Και φωνή λαοϋ φωνή Θεού !
Σέ ποιόν τώρα να χαρίσει τό χρυσόμηλο; Είναι τό σύμβολο 

τής εξουσίας. Θά τό κρατήσει ό ίδιος, άφοϋ ό λαός τό θέλει. Κι 
άφοΰ δεν έχει νά φιλήσει χέρι τοϋ καινούργιου Μπέη, φίλεI τό 
δικό του ό κυρ Τζουνής.

—Καλορρίζικος, άξιος.
— Παιδιά, ώρα είναι. Κι αληθινά δ ηλιος πήγαινε νά βα- 

λέψει αίματωμένος, άλικος, θαμβωτικός. Τά λίγα σύγνεφα πού σκέ
παζαν τή· δύση, ματοβάψηκαν, ροδοβάφηκαν.. Είίταν τό όργιο τοϋ 
ρόδινου ήλιου, τοϋ βισινιοϋ, -

. —Παιδιά, είναι ώρα ! ξανακούστηκε .
Οί άράπηδες τότε έδωκαν τό σύνθημα. Σήκωσαν τό Μπέη. 

'Έκαμαν τά σπαθιά τους θρονί, σάν ίπποτικοί ήρωες τοϋ Μεσαίωνα 
τον έκάθησαν πάνω και τον πήγαιναν. Οί προύχοντες, οΓλετζηπέ- 
ρηδες, οί γεωργοί καί τό πλήθος ακολουθούσε. Οί γκάιντες μπρο
στά λαλοϋσαν ρυθμικά και θριαμβευτικά. Ώδηγοϋσε ό λαός τον 
άρχοντά του νά μή πατήσει τό ποδάρι του στή γής. Πομπή θριαμ
βευτική κι απλή. Ώς ήρθε, έτσι πήγαινε στάνάχτορό του πού πα
νηγύριζε. Τό πλήθος τον συνώδευε. ’Έπρεπε νά μπή στο σπίτι, νά 
κεραστή καί νά εύχηθή.

Μεσάνυχτα, τά ποτήρια τσουγκρίζουνται ακόμα. Βαθύ σκο-
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γμπερεκετια!
*

* *
T ’y..·; ; ; V'VIII.— Το πρωί ό γέρο - Τζούνης άνεβασμένος στο λαμπρό 
,; του άτι, σαν Κένταυρος Θεσσαλικός, πο'ιν ακόμα ό ήλιος περάσει 
'. την κορφή τής Ροδόπης, πού ήσκιωνε τον κάμπο τους, ανέβαινε 
-■ τόννάνήψορο προς τις στάνες του και τις μάντρες του. Τώρα είναι 

ό άρχοντας τού.σπιτιού, τών.χτημάτων του, τής στάνης του. Πη
γαίνει νά χαρή τον εαυτό του κυρίαρχο μέσα στήν περιουσία του, 
στο'είναι· τόυ.'.Ή-κόνα Τζοΰναινα, όπως πάντα κάθε πουρνό, τον 
χαιρετά γεμάτη κάλλια καί ομορφιές ανάμεσα στίς κόρες της. 
—Στο καλό, βασιλιά μου, στο καλό μπέη μου ! Καί γελά τό πρό- 
σωπό της κι* όλα γύρω της γελούν.
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—-5. Θρακικές Ηθογραφίες τόμοι πέντε ( 5 ) τ

6. Ή Τουρκεμένη (από τά έθιμα τής'άρπαγής Έλλη-
νίδων άπο Τούρκους).

7. Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρονιάτικα διηγήματα.
8. Πασχαλιά στη Θράκη.
9. Χριστούγεννα στη Θράκη.

10. Τά περασμένα στη Θράκη.
11. Χαμένοι Κόσμοι.
12. Σαν Ιστορίες, σαν Παραμύθια (φυσιογνωστικά διη

γήματα).
13. Βάτραχοι.
14. Στους ’Ορφικούς Λρυμώνες (λυρικές κραυγές στη

Θράκη).
15. δίεγάλες καρδιές (εκτυπώνεται στοΰ Δ. Λημητράκου).
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Τεύχη
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1. Θράκη, σήκω επάνω.
2. Ή Έλληνικότης της Θράκης.
3. Ή Θράκη από τούς περιηγητάς.
4. Ή καταστροφή τού Βορειο-Θρακικοΰ Ελληνισμού, 
δ. Ό Πανσλαβισμός μας κατακαίει.
6. Οί Πομάκοι (δυο εκδόσεις).
7. Ό Βιζυηνός ώς ποιητής καί διηγηματογράφος.
8. Τέσσαρες συγχοονοι ιστοριογράφοι τής Θράκης.
9. Προσφορά τοΰ Θρακικοϋ Ελληνισμού εις τον Απε

λευθερωτικόν αγώνα (1821 —1922). 
»  10. Θράκες λαογράφοι τοϋ ΙΘ' αίώνος.
» 11. Ή γιατρική στή Θράκη τον ΙΘ' αιώνα.


